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Polityka wasza, bieda nasza

Jedna z największych demonstracji związkowych ostatnich lat przeszła 30 czerwca ulicami Warszawy. Pracownicy 
wszystkich branż domagali się od rządu renegocjacji Pakietu Klimatycznego, walki z drożyną, np. poprzez obniżenie 
akcyzy na paliwo, i zwiększenia płacy minimalnej.

Wytwarzanie energii z biomasy to jeden z kluczowych 
elementów w rozwoju alternatywnej energetyki ze źró-
deł odnawialnych. W kraju takim jak Polska, gdzie nie 
ma zbyt wielu górskich rzek, gdzie słońce nie świeci ani 

szczególnie długo ani szczególnie mocno, a wiatr wieje 
raczej umiarkowanie to właśnie biomasa ma szansę zro-
bić karierę. Ale czy jest ona naprawdę zielona?
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Nieprawidłowości w ZG „Piekary”

Akryl 
zwana flanelą

Nowa szefowa Kompanii:
Ta spółka ma się rozwijać...
Rozmowa z Joanną Strzelec-Łobodzińską s. 4

W ocenie prezes WUG:
Bezpieczeństwo buduje markę
Rozmowa z Piotrem Litwą s. 8
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Czy zielone jest zawsze zielone?

Biomasa nie całkiem eko

Pozamiejscowe szkolenia KHW

W Rabce mocno 
świeci „Słońce”

OdziAć górnika pracującego pod ziemią w koszulę akrylową to tak jakby 
założyć na niego poniekąd plastikowy worek. Brzmi to jak niesmaczny 
żart, ale taka sytuacja, niestety, miała miejsce w Zakładzie Górniczym 
„Piekary”. Do górników trafiło co najmniej 100 koszul, które nie spełniały 
standardów bezpieczeństwa. 
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KAtOWicKi Holding Węglowy lata temu upodobał sobie podhalańską 
Rabkę-Zdrój, a konkretnie Dom Wczasowy „Słońce”, gdzie każdego roku 
kilkuset pracowników spółki przechodzi szkolenia.
I nie byłoby w tym nic złego, gdyby szkolenia miały wysoką wartość me-
rytoryczną, awłaścicielem ośrodka nie była dobra znajoma wiceprezesa 
Waldemara Mroza. 
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Akryl zwana flanelą
Odziać górnika pracującego pod ziemią w koszulę akrylową to tak jakby założyć na niego ponie-
kąd    plastikowy worek. Brzmi to jak niesmaczny żart, ale taka sytuacja, niestety, miała miejsce 
w Zakładzie Górniczym „Piekary”.

Pod koniec kwietnia członek 
naszego związku, pracownik ko-
palni przyniósł do biura Miedzy-
zakładowej Organizacji Związko-
wej NSZZ „Solidarność” „Piekary” 
używaną koszulę „roboczą”,  po-
braną miesiąc wcześniej z kopal-
nianego magazynu odzieżowego 
(na podstawie bonu odzieżowego 
„Koszula flanelowa” z „Książeczki 
bonowej na odzież roboczą pra-
cownika dołowego” wydawanej 
pracownikom dołowym ZG „Pie-
kary”).

− Pracownik zwrócił uwa-
gę, że koszula ma wstawki na 
plecach i w rękawach z materia-
łu „sztucznego” oraz źle wchła-
nia pot. Ponadto wskazał nam 
na metkę przy kołnierzyku firmy 
MADA z napisem „flanela” ( przy 
metce widoczne były dodatkowe 
nici) oraz na drugą metkę wszytą 
na dole koszuli z napisem „100% 
acryl” - relacjonują związkowcy z 
„Piekar”.

Koszule używane przez górni-
ków powinny spełniać określone 
standardy bezpieczeństwa, czyli 
powinny posiadać właściwości 
rozpraszające, a także nie powin-
ny stwarzać zagrożeń elektrycz-
ności statycznej. W pierwszym 
przypadku oznacza to, że materiał 
znajdujący się bezpośrednio na 
ciele pracownika nie może w sytu-

acjach pożaru wtapiać się w skórę. 
Z kolei zagrożenie elektryczności 
statycznej oznacza, że materiał nie 
powinien sam w sobie być zapal-
nikiem. Koszule flanelowe (100 % 
bawełny) nie stanowią w powyż-
szych przypadkach zagrożenia. 
Koszule akrylowe wręcz przeciw-
nie, stanowią niebezpieczeństwo 
dla ich użytkowników. Sztuczny 
materiał pod wpływem ognia 
stapia się powodując potęgowa-
nie skutków poparzeń, a otarcie 
materiału może w skrajnych przy-
padkach zainicjować iskrę. 

Związkowcy „Solidarności” 
niezwłocznie o powyższym zda-
rzeniu powiadomili Dział BHP i 
Szkolenia, przekazując również 
dostarczoną przez pracownika 
koszulę. Po kilku dniach, po apelu 
służb BHP do załogi o zwrot ko-
szul, do biura związku zgłosił się  
z nieużywaną podobną koszulą 
kolejny pracownik. 

− Koszulę jako dowód za-
bezpieczyliśmy w biurze Związ-
ku, a o zaistniałej w kopalni nie-
prawidłowości powiadomiliśmy 
Państwową Inspekcję Pracy w 
Katowicach. Inspektor PIP, po 
przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, zabezpieczeniu 
kilku koszul w sejfie kopalnia-
nym, poinformował Związek o 
zawiadomieniu przez PIP proku-

komentarz zg piekaryJSW zadebiutowała na Giełdzie

Wirtualne 
pieniądze
czY Jastrzębska Spółka Węglowa po 
debiucie giełdowym to już inna spół-
ka niż wcześniej. Z sygnałów jakie 
do nas docierają wynika, że niewiele 
się tam zmieniło, przynajmniej jeśli 
chodzi o styl zarządzania. Podczas 
ostatniego spotkania rady górniczej 
„Solidarności” Sławek Kozłowski 
z JSW mówił m.in.: „Wcześniej nie 
otrzymywaliśmy żadnych dokumen-
tów na temat funkcjonowania Spółki, 
bo są to dokumenty tajne i nie wolno 
ich było udostępniać przed debiu-
tem giełdowym. Teraz, choć JSW po 
wejściu na giełdę powinna być trans-
parentna, nadal nie mamy dostępu 
do szczegółowych danych na temat 
produkcji czy wyniku finansowego. 
Może dlatego, byśmy nie mogli ich 
weryfikować, co mogłoby się odbić 
na notowaniach giełdowych?”. 

Koledzy z JSW mają póki co 
jeszcze krótki staż giełdowy. Znacz-
nie większy mają pracownicy „Bog-
danki” i Południowego Koncernu 
Węglowego. Z ich relacji wynika, że 
prywatyzacja nie przyniosła tej ja-
kości, jaką można było oczekiwać. 
Ich spółki są jeszcze mniej trans-
parentne niż przed prywatyzacją. 
Być może transparentność dotyczy 
jedynie inwestorów i to tylko tych z 
wypchanymi portfelami. 

Prywatyzacja JSW zadziałała 
mobilizująco na prezesów pozo-
stałych spółek. Na giełdę spieszno 
Węglokoksowi, Kompanii Węglowej, 
a nawet Katowicki Holding Węglowy 
liczy, że uda mu się zadebiutować 
wkrótce na warszawskim parkiecie. 

Przyznam szczerze, że nieco 
mnie nosi, kiedy czytam komenta-
rze w stylu: „Nie ma żadnych prze-
ciwwskazań, żeby prywatyzować 
całe górnictwo węgla kamiennego. 
Uważam, że debiut Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej to krok polskiego 
górnictwa w drodze do funkcjonowa-
nia na europejskim rynku”. To słowa 
Janusza Steinhoffa, który kilka lat 
temu przysłużył się temu górnictwu, 
likwidując ponad 20 kopalń, wśród 
których było wiele perspektywicz-
nych kopalń. 

Ja ciągle nie uzyskałem od-
powiedzi na pytanie: Jaki sens ma 
upublicznianie spółek węglowych 
skoro w tym kraju brakuje sensownej 
polityki energetycznej?

Fundusze emerytalne, które do-
stały przyzwolenie na większą swo-
bodę w dysponowaniu pieniędzmi 
ze składek emerytalnych pod kątem 
inwestycji giełdowych duszą się od 
pieniędzy. Dochodzą do nas sygnały, 
że wywierają presję na Ministerstwo 
Skarbu Państwa, by na giełdzie znala-
zły się aktywa kolejnych spółek. Coś 
bowiem z pieniędzmi zrobić muszą. 
Byłbym nawet za, gdyby te środki 
można było wykorzystać na inwe-
stycje w kopalniach, ale prywatyza-
cja JSW pokazała, że środki z emisji 
węglowych akcji są zarezerwowane 
dla Skarbu Państwa. Póki co giełda 
to dla górnictwa wirtualne pieniądze, 
obietnice innej jakości. Pytanie tylko 
czy lepszej?

fot.: JSW SA

Poniżej oczekiwań... inwestorów
6 LiPcA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowały akcje Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Na otwarciu notowań akcje kosztowały 140,5 czyli 3,31 proc. więcej niż cena 
sprzedaży w ofercie publicznej. Z każdą minutą wartość akcji malała, by pod koniec dnia osiąg-
nąć cenę sprzedaży, czyli 136 zł.

Dlatego rozczarowani ceną de-
biutu mogą się czuć głównie inwe-
storzy, którzy kupili akcje spółki z 
myślą o szybkim zarobku. Liczyli 
na co najmniej 10 proc. zysku. Za-
pisy na akcje JSW złożyło łącznie 
ponad 168 tys. inwestorów indy-
widualnych, w tym blisko 7 tys. 
osób uprawnionych - pracowni-
ków JSW. Szczególnie zawiedzeni 
mogą się czuć spekulanci. Obec-
nie ich wartość wynosi 137 zł za 
akcję. Na notowaniach akcji JSW 
wciąż ciąży kryzys finansowy, jaki 
ogarnął Unię Europejską. Należy 
jednak ufać, że akcje JSW zaczną 
powoli odrabiać straty. Pod wa-
runkiem, że spółka będzie dobrze 
zarządzana. Ma to ogromne zna-
czenie dla pracowników JSW.

Przewiduje się,  że w końcu  
lipca lub na początku sierpnia  br.  
zostanie opublikowana lista pra-
cowników, którym przysługują 
akcje. Zarząd wspólnie z związ-
kami zawodowymi wypracuje 
szczegółową listę przydziału tj. ile 
komu zostanie przekazane akcji. 

Czynnik decydującym o tym kto 
ile dostanie będzie staż pracy w 
JSW.

Kiedy będzie już znana liczba 
akcji przypadająca dla każdego 
pracownika rozpocznie się proces 
podpisywania umów nieodpłat-
nego udostępniania akcji z pra-
cownikami. Do prowadzenia tego 
procesu został wybrany Dom Ma-
klerski PKO BP który będzie pro-
wadził  obsługę w swoich placów-
kach i dodatkowo wyznaczonych 
na trenie JSW S.A.  lokalizacjach. 
Akcje będą wydawane od począt-
ku października, najpóźniej do 
dnia przypadającego 27 miesięcy 
po dniu sprzedaży przez Skarb 
Państwa pierwszych akcji JSW 
czyli będzie to początek paździer-
nika 2013 r. 

Po upływie 27 miesięcy od 
dnia sprzedaży pierwszych akcji 
JSW przez Skarb Państwa, prawo 
do nieodpłatnego nabycia akcji 
JSW na mocy ustawy o komercja-
lizacji i prywatyzacji wygaśnie! 

Jak szacowano w toku przy-

gotowań do debiutu giełdowego, 
darmowe akcje JSW może otrzy-
mać w sumie ok. 61 tys. byłych i 
obecnych pracowników spółki i 
jej grupy kapitałowej. Na osoby 
uprawnione do akcji ustawowo 
przypadnie średnio 31,7 akcji, a 
na osoby nieuprawnione (za akcje 
dla nich zapłaci spółka) - 19 akcji.

Łącznie z akcjami udostęp-
nianymi w związku z procesem 
upublicznienia JSW (zapisało się 
na nie ok. 7 tys. spośród 22,5 tys. 
pracowników JSW) udział pra-
cowników spółki w akcjonariacie 
spółki wyniesie ponad 17 proc. 

jac

Socjotechnika związkowej pensji

„Rzeczpospolita” wylicza, że 
niektórzy liderzy zarabiają podob-
nie jak szefowie górniczych spółek i 
przywołuje kwoty, które przeciętne-
go górnika przyprowadzają o zawrót 
głowy. 

„Około 190 tys. zł wynosi rocz-
na płaca brutto najlepiej zarabiają-
cego związkowca z debiutującej 6 
lipca na giełdzie Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. Podstawowa pensja 
szefa JSW Jarosława Zagórowskie-
go w 2010 r. wyniosła 246,6 tys. zł 
brutto” - czytamy w tekście redak-
tor Karoliny Bacy.

Nie zarzucam pani redaktor 
pisanie nieprawdy, bo taka sytua-
cja prawdopodobnie ma miejsce, 
zwłaszcza jeśli w tej spółce funkcję 
oddelegowanego działacza związ-
kowego pełni osoba, która przed 
pracą związkową zajmowała stano-

wisko nadsztygara czy kierownika 
robót górniczych. A na wynagrodze-
nie związkowca składa się średnia z 
trzech ostatnich pensji z poprzednio 
zajmowanego stanowiska. Jeśli ta 
osoba skrzętnie wykorzystała ten 
fakt, pracując w tym czasie przysło-
wiowy „świątek-piątek” jej zarobek 
mógł wzrosnąć do tak niebotycz-
nych rozmiarów. 

Ale zapewniam, że są to od-
osobnione przypadki i jako takie na-
leży je rozpatrywać indywidualnie, a 
nie wrzucać wszystkich do jednego 
wora. Ot, socjotechnika.

Niestety, autor tekstu nie zadał 
sobie trudu, by poznać pełne skład-
niki wynagrodzenia szefa JSW, 
które są dalekie od podstawy wyna-
grodzenia, bo oprócz podstawowej 
pensji szef spółki zasiada dodat-
kowo w kilku radach nadzorczych. 

Tak dla węgla, 
nie dla pakietu
AKcJA „Stop światowej kampanii antywę-
glowej” zyskuje coraz większą popularność. 
W ostatnim czasie inicjatywa Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” 
otrzymała oficjalne wsparcie: Polskiej Izby 
Przemysłu Chemicznego, rektora Politech-
niki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika, eu-
roparlamentarzysty Konrada Szymańskiego 
oraz szefa bułgarskiej Narodowej Federacji 
Górników „Podkrepa” Vladimira Topalova. 
Polecamy stronę internetową wyjaśniającą 
szczegóły akcji: takdlawegla.pl.

Naszą akcję uzupełnia inicjatywa porta-
lu Nettg.pl, który niedawno rozpoczął akcję 
elektronicznej zbiórki podpisów pod deklara-
cją sprzeciwu wobec unijnego Pakietu Klima-
tycznego. Teraz każdy użytkownik komputera 
może powiedzieć „nie” pomysłowi Komisji 
Europejskiej, którego wejście w życie ozna-
czać będzie likwidację kilkuset tysięcy miejsc 
pracy i 30-procentowy wzrost cen za ciepło 
już w 2013 roku. W serwisie uruchomionym 
przez Nettg.pl można też znaleźć informacje 
o samym Pakiecie, opinie oraz komentarze.

Tymczasem Parlament Europejski od-
rzucił propozycję poszerzenia Pakietu Klima-
tycznego. Poprawka zakładała zwiększenie 
redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych 
do 30 procent. Na tę chwilę unijne założenia 
przewidują redukcję 20-procentową do roku 
2020, co w ciągu kilku lat i tak spowoduje 
znaczny wzrost cen energii w państwach 
opierających swoją energetykę na węglu. 
Całkowitego odrzucenia rozwiązań „klima-
tycznych” lub ich renegocjacji konsekwen-
tnie domaga się górnicza „Solidarność” przy 
wsparciu Komisji Krajowej Związku. Początek 
zapowiada się dobrze. Mj, jac

Zapraszamy do nowej rubryki „Czy zielo-
ne jest zawsze zielone?” strona 9

tEMAt zarobków związkowców powraca jak bumerang, zawsze, gdy pojawiają się napięcia 
społeczne w górnictwie. tym razem problem pod lupę wzięła „Rzeczpospolita”. Sam tytuł: 
„Pensje związkowców prawie jak prezesów” każe sądzić, że oto związkowcy to kasta uprzy-
wilejowana. czy faktycznie związkowiec w kopalni obrasta w luksusy?

Ponadto posiada szereg bonusów. 
Założę się, że na samo paliwo po-
trzebne na dojazd z domu do pra-
cy luksusowym Volkswagenem 
Phaetonem prezes Zagórowski 
przeznacza więcej niż miesięcznie 
dostaje na rękę przeciętny górnik 
w Jastrzębiu.

Tak, przyznam uczciwie, że 
powyższy argument należy do tych 
z puli populistycznych, ale to samo 
mógłbym odnieść do przytoczonej 
publikacji. 

Bardziej zasadne jest pytanie 
czy związkowcy faktycznie korzy-
stają z wyjątkowych przywilejów? 
Ja bynajmniej nie zauważyłem tego 
w swoim portfelu. Staram się rze-
telnie i uczciwie wykonywać swoją 
pracę podobnie jak wielu moich 
kolegów. Widać doceniają to moi 
pracodawcy: górnicy i pracowni-
cy kopalń. Może nie czytają na co 
dzień takich publikacji? A może po 
prostu, dostrzegają to co dla nich 
robimy. Ot, w tym akurat nie ma 
socjotechniki.

Jarosław Grzesik

Powyższy tekst jest polemiką z 
artykułem „Pensje związkowców pra-
wie jak prezesów”, jaki ukazał się 15 
czerwca na łamach „Rzeczpospolitej”. 
Niestety, w ferworze prac redakcyjnych 
nie udało nam się zamieścić tego teks-
tu w ostatnim numerze. Uznaliśmy, że 
sprawa wymaga polemiki z naszej stro-
ny, choćby nawet spóźnionej. (red)

Jarosław
Grzesik
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wydarzenia

Po kokosy na Antypody
Australijska firma Mastermyne za 4-letni kontrakt proponuje 110 
tysięcy dolarów czyli 300 tysięcy złotych. ze Śląska do pracy 
wyjedzie 20 górników. Na razie.

− Australijski przemysł węglowy 
szuka specjalistów niemal w każ-
dej dziedzinie. Warunki są dwa: co 
najmniej trzyletnie doświadczenie w 
pracy pod ziemią i komunikatywna 
znajomość języka angielskiego - mówi 
Radosław Berner z agencji PRAN or-
ganizującej rekrutację na zlecenie au-
stralijskiej firmy Mastermyne.

W australijskich kopalniach pra-
cuje się na ogół w znacznie bardziej 
przyjaznych warunkach niż w Polsce. 
Pokłady znajdują się płytko, ściany 
o szerokości 300 m mają nawet pięć 

metrów wysokości. Jednak kuszące 
są przede wszystkim zarobki.

− Oferujemy polskim górnikom 
gwarancję dobrej pracy na długi czas. 
Wysokie zarobki, godziwy poziom 
życia i wolność - mówi Jason Richar-
dson, który rekrutuje górników do pra-
cy, firma Mastermyne z Australii.

Mastermyne rekrutuje górników 
na całym świecie. Zależy jej na do-
świadczonych pracownikach, którzy 
umieją obsługiwać maszyny górnicze. 
Australijskie górnictwo w ciągu 10 lat 
chce zatrudnić co najmniej 86 tys. no-

wych specjalistów. 
Ważnym kryterium przy rekruta-

cji jest czas pracy pod ziemią – mi-
nimum 3 lata, posiadanie licencji na 
obsługę kombajnów, które będą od-
nawiane w Australii. Doświadczony 
górnik w ciągu roku może zarobić 
ponad 110 tysięcy dolarów australij-
skich, co w przeliczeniu daje mu po-
nad 27 tysięcy złotych miesięcznie. 
Chętnych na takie zarobki jest już 
sporo. Ponad sześciuset górników. 
Trudne rekrutacyjne sito przeszło na 
razie kilkudziesięciu. Dwudziestu z 
nich jeszcze w tym roku będzie mo-
gło spakować walizki. 

− Zaraz po zakończeniu tej 
rekrutacji, najpóźniej na początku 
przyszłego roku planujemy rozpo-
częcie następnej, na nieco większą 
skalę - mówi Radosław Berner.

Co na to nasi pracodawcy? 
jac

Akryl zwana flanelą
Odziać górnika pracującego pod ziemią w koszulę akrylową to tak jakby założyć na niego ponie-
kąd    plastikowy worek. Brzmi to jak niesmaczny żart, ale taka sytuacja, niestety, miała miejsce 
w Zakładzie Górniczym „Piekary”.

Pod koniec kwietnia członek 
naszego związku, pracownik ko-
palni przyniósł do biura Miedzy-
zakładowej Organizacji Związko-
wej NSZZ „Solidarność” „Piekary” 
używaną koszulę „roboczą”,  po-
braną miesiąc wcześniej z kopal-
nianego magazynu odzieżowego 
(na podstawie bonu odzieżowego 
„Koszula flanelowa” z „Książeczki 
bonowej na odzież roboczą pra-
cownika dołowego” wydawanej 
pracownikom dołowym ZG „Pie-
kary”).

− Pracownik zwrócił uwa-
gę, że koszula ma wstawki na 
plecach i w rękawach z materia-
łu „sztucznego” oraz źle wchła-
nia pot. Ponadto wskazał nam 
na metkę przy kołnierzyku firmy 
MADA z napisem „flanela” ( przy 
metce widoczne były dodatkowe 
nici) oraz na drugą metkę wszytą 
na dole koszuli z napisem „100% 
acryl” - relacjonują związkowcy z 
„Piekar”.

Koszule używane przez górni-
ków powinny spełniać określone 
standardy bezpieczeństwa, czyli 
powinny posiadać właściwości 
rozpraszające, a także nie powin-
ny stwarzać zagrożeń elektrycz-
ności statycznej. W pierwszym 
przypadku oznacza to, że materiał 
znajdujący się bezpośrednio na 
ciele pracownika nie może w sytu-

acjach pożaru wtapiać się w skórę. 
Z kolei zagrożenie elektryczności 
statycznej oznacza, że materiał nie 
powinien sam w sobie być zapal-
nikiem. Koszule flanelowe (100 % 
bawełny) nie stanowią w powyż-
szych przypadkach zagrożenia. 
Koszule akrylowe wręcz przeciw-
nie, stanowią niebezpieczeństwo 
dla ich użytkowników. Sztuczny 
materiał pod wpływem ognia 
stapia się powodując potęgowa-
nie skutków poparzeń, a otarcie 
materiału może w skrajnych przy-
padkach zainicjować iskrę. 

Związkowcy „Solidarności” 
niezwłocznie o powyższym zda-
rzeniu powiadomili Dział BHP i 
Szkolenia, przekazując również 
dostarczoną przez pracownika 
koszulę. Po kilku dniach, po apelu 
służb BHP do załogi o zwrot ko-
szul, do biura związku zgłosił się  
z nieużywaną podobną koszulą 
kolejny pracownik. 

− Koszulę jako dowód za-
bezpieczyliśmy w biurze Związ-
ku, a o zaistniałej w kopalni nie-
prawidłowości powiadomiliśmy 
Państwową Inspekcję Pracy w 
Katowicach. Inspektor PIP, po 
przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego, zabezpieczeniu 
kilku koszul w sejfie kopalnia-
nym, poinformował Związek o 
zawiadomieniu przez PIP proku-

ratury w powyższej sprawie – do-
wiedzieliśmy się w komisji „S”.

Przedstawiciele Kompanii 
Węglowej poinformowali nas, że 
w miesiącu maju dokonano wy-
miany wadliwych koszul, a peł-
nomocnicy Zarządu w Centrum 
Wydobywczym „Północ” uzyskali 
stosowne wyjaśnienia od wyko-
nawcy.

Niezależnie od powyższego, 
we wszystkich Oddziałach KW 
S.A. przeprowadzono kontrolę 
zgodności koszul znajdujących się 
w magazynach ze wzorem koszu-
li przedłożonym w postępowaniu 
przetargowym. Kontrola nie wy-
kryła innych przypadków koszul 
zawierających wszywkę z informa-

cją o wykonaniu koszuli z akrylu. 
Prócz tego, Kompania Węglo-

wa S.A. przekazała 15 szt. koszul 
(pobranych z sześciu magazynów 
Oddziałów KW S.A.) do GIG Ko-
palnia Doświadczalna „Barbara” 
w Mikołowie, celem przeprowa-
dzenia badania pod kątem elek-
trostatyki wraz z oceną potwier-
dzającą możliwość stosowania 
przedmiotowych koszul w środo-
wisku pracy górniczej oraz do In-
stytutu Technologii Bezpieczeń-
stwa „MORATEX” w Łodzi, celem 
określenia składu surowcowego i 
zbadania gramatury materiału.

Przedstawiciele firmy MADA w 
rozmowie z „Solidarnością Górni-
czą” zapewniają, że zaistniałe zda-
rzenie było incydentalne i wynikło 
z błędu pracownika magazynowe-
go. Jednocześnie zapewnili, że sy-
tuacja ta nie mogła mieć miejsca w 
przeszłości, a zaistniałe zdarzenie 
przyczyniło się do zwiększenia we-
wnętrznych procedur kontrolnych. 
- Jesteśmy obecni na rynku gór-
niczym od 20 lat i w tym czasie 
daliśmy się poznać jako rzetelny 
dostawca - zapewnia przedstawi-
ciel kierownictwa firmy.

Cień na sprawę rzuca jednak, 
jak twierdzą związkowcy z „Pie-
kar” zarówno postawa przedsta-
wicieli firmy Mada, jak i samej 
spółki.

- Na początku maja kopalnię 
odwiedził przedstawiciel firmy 
Mada i zadeklarował wymianę 
całej partii wadliwych koszul na 
nowe, a nawet z pewną nadwyżką, 
konkretnie chodziło o 400 koszul. 
Razem z nimi mieliśmy otrzymać 
pisemną deklarację, że koszule 

nie stanowią zagrożenia dla pra-
cowników. Niestety, na tym nasz 
kontakt z firmą Mada się zakoń-
czył. W naszej ocenie sprawa zo-
stała przez nich zbagatelizowana 
– mówią zgodnie związkowcy z 
„Piekar”. 

Dziwi ich także postawa Kom-
panii.

- Albo nie są zorientowani, 
albo nie chce wiedzieć jaką decyzję 
podjęła  w tej sprawie Państwowa 
Inspekcja Pracy. Do górników tra-
fiło około 100 akrylowych koszul, 
co mogło ich narazić na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utra-
ty życia lub ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu. Jeżeli pracodawca 
przyjmuje wyjaśnienie firmy, że 
dostarczenie „niebezpiecznych” 
koszul jest tylko sprawą incyden-
talną  i pomyłką to o jakim bez-
pieczeństwie pracy my mówimy? 
Przedmiotowe koszule akrylowe 
są rozpoznawalne. W związku z 
tym niezrozumiałe jest dla nas 
poddanie ekspertyzie koszul, któ-
re póki co nie budzą zastrzeżeń. 
Dlaczego nie zwrócono się o do-
starczenie do ekspertyzy koszul z 
napisem 100% akryl? Ekspertyzie 
poddano dobre, a nie złe! O co tu 
chodzi? 

Sprawa jest delikatna. Kompa-
nia Węglowa S.A. zamawia corocz-
nie ponad 110 tys. sztuk koszul 
flanelowych. W 2010 roku koszt 
dostaw samych koszul wyniósł 
ponad 1,6 mln zł. Firma Mada jest 
dla Kompanii Węglowej głównym 
dostawcą odzieży roboczej, odzie-
ży ochronnej i zabezpieczającej, 
rękawic roboczych i ochronnych, 
butów górniczych gumowych, 
ręczników, masek i półmasek 
wielokrotnego użytku, środków 
ochrony słuchu, sprzętu ochro-
ny twarzy. Nawet, jeśli sprawa w 
„Piekarach” miała charakter in-
cydentalny stanowi poważny cios 
w reputację firmy. Czy faktycznie 
sprawa miała jedynie incydental-
ny charakter wyjaśni postępowa-
nie prokuratorskie, bo jak udało 
nam się ustalić PIP przekazał akta 
sprawy do prokuratury w Pieka-
rach Śląskich.

Jacek Srokowski

zg piekary

kadry

fot.: JSW SA

Poniżej oczekiwań... inwestorów
6 LiPcA na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zadebiutowały akcje Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Na otwarciu notowań akcje kosztowały 140,5 czyli 3,31 proc. więcej niż cena 
sprzedaży w ofercie publicznej. Z każdą minutą wartość akcji malała, by pod koniec dnia osiąg-
nąć cenę sprzedaży, czyli 136 zł.

gotowań do debiutu giełdowego, 
darmowe akcje JSW może otrzy-
mać w sumie ok. 61 tys. byłych i 
obecnych pracowników spółki i 
jej grupy kapitałowej. Na osoby 
uprawnione do akcji ustawowo 
przypadnie średnio 31,7 akcji, a 
na osoby nieuprawnione (za akcje 
dla nich zapłaci spółka) - 19 akcji.

Łącznie z akcjami udostęp-
nianymi w związku z procesem 
upublicznienia JSW (zapisało się 
na nie ok. 7 tys. spośród 22,5 tys. 
pracowników JSW) udział pra-
cowników spółki w akcjonariacie 
spółki wyniesie ponad 17 proc. 

jac

Inni mają numery, my mamy członków zespołu – głosi slogan firmy Mastermyne.
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„Dom Wczasowy „Słońce” 
położony w urokliwym miejscu 
Podhala należał niegdyś do KWK 
„Mysłowice”. Po 1990 r. w wyniku 
przekształceń własnościowych 
obiekt trafił pod zarząd  mysłowi-
ckiej spółki „Soltur”. Spółki, która 
powstała na bazie dawnego dzia-
łu socjalnego. Początkowo była to 
spółka pracownicza, ale w wyni-
ku szeregu przekształceń włas-
nościowych kontrolę nad spółką 
przejęła jej szefowa Ewa Koźlik. 
Działo się to w czasach gdy dyrek-
torem pracowniczym kopalni był 
obecny wiceprezes KHW Walde-
mar Mróz i to jemu podlegała cała 
działka socjalna zakładu. Typowy 
to przykład restrukturyzacji ma-
jątku górnictwa węgla kamien-
nego. W całej branży powstało w 
latach 90. wiele podobnych spó-
łek. Jedne sobie poradziły, inne 
nie. W szczególnie dobrej sytuacji 
znalazły się te, które korzystały ze 
wsparcia dawnego właściciela. 

Takie szczęście miał „Soltur”, 
który najpierw w kopalni „Mysło-
wice”, a następnie w Katowickim 
Holdingu Węglowym znalazł 
mocnego partnera biznesowego. 

Obiekt „Solturu” w Rabce cie-
szy się tak ogromną popularnoś-
cią w KHW, że praktycznie tylko 

w „Słońcu” odbywają się poza-
miejscowe szkolenia KHW. Hol-
ding korzysta z obiektu „Solturu”, 
gdyż jego spółka córka, Spółka 
Szkoleniowa (specjalizująca się 
w organizacji szkoleń) nie posia-
da ośrodka pozamiejscowego, a 
to jak twierdzą przedstawiciele 
KHW dość mocno ogranicza jej 
możliwości. Dlaczego Holding 
zdecydował się na szkolenia poza-
miejscowe?

− Zamierzeniem szkoleń jest 
oderwanie pracownika od pracy na 
tyle, by nie odchodził od tematów 
szkolenia do codziennych obowiąz-
ków. Celem jest zatem zwiększenie 
efektywności przekazywania i przy-
swajania informacji – mówi rzecznik 
spółki Wojciech Jaros.

Tylko w tym roku w „Słońcu” 
odbyło się 7 szkoleń dla pracow-
ników KHW, w których uczestni-
czyło łącznie 240 osób. W skali lat 
z usług ośrodka skorzystało kilka 
tysięcy pracowników KHW. 

Tematyka tegorocznych szko-
leń dotyczyła przede wszystkim 
kształtowania kultury i bezpie-
czeństwa pracy oraz profilaktyki 
wypadkowej. W ramach szkoleń 
przekazywane były także zagad-
nienia dotyczące funkcjonowa-
nia firmy, tj. wdrażanie nowych 

systemów premiowania, projektu 
„Dyscyplina”, oddziałowego ra-
chunku kosztów, planów technicz-
no-ekonomicznych kopalń itp.

Szkolenia w „Słońcu” trwają 
zwykle 3 dni. Z czego, jak twier-
dzą ich uczestnicy efektywny czas 
zajęć to ok. 6-7 godzin. Wiado-
mo, że relaks i wypoczynek słu-
żą utrwalaniu zdobytej wiedzy, 
więc organizatorzy dbają o różne 
atrakcje dla uczestników szkoleń 
jak np. kąpiele w basenach ter-
malnych czy wieczorne imprezy 
integracyjne. Jednak, jak podkre-
śla Wojciech Jaros, jest to szkole-
nie, a nie pobyt rekreacyjno-wy-
poczynkowy. 

- Na pierwsze miejsce będzie 
zatem zawsze wysuwała się jakość 
przekazywanej wiedzy i sposób jej 
podania przez osoby prowadzące.

Koszt szkoleń nie jest osza-
łamiający, bo jest to ok. 400 zł za 
osobę. Pokrywa je w całości KHW 
z środków własnych. Holding dba, 
żeby były to racjonalne wydatki 
i w tym celu większość zajęć pro-
wadzą pracownicy Biura Zarządu 
KHW. I jak deklarują przedstawi-
ciele spółki, nie biorą za to grosza?! 
Robią to w ramach oddelegowania 
służbowego. Nie byliśmy w stanie 
sprawdzić, czy przypadkiem nie 

pobierają oni wynagrodzenia za 
wykonaną pracę z „Solturu”, bo-
wiem szefowa tej spółki nie znala-
zła dla nas czasu, choć kilkukrot-
nie zabiegaliśmy o spotkanie.

Tak czy inaczej, pozostaje py-
tanie o sens szkoleń, na których 
ostatnimi czasy dość często wał-
kowany był temat motywacyjnego 
systemu wynagradzania. Syste-
mu, któremu spora część strony 
społecznej mówi wyraźne: nie! 
Pozostaje więc pytanie, czy są 
to typowe szkolenia czy zwykła 
indoktrynacja?! Jaki sens mają 
szkolenia prowadzone przez oso-
by niewyspecjalizowane w świad-
czeniu tego rodzaju usług?

A co ważne, organizator szko-
leń wyłaniany jest przez wybór 
oferty i zawsze wygrywa je jedna 
firma! A zatem obok pytań o sens 
szkoleń pozostaje otwarte pyta-
nie: dlaczego KHW organizuje 
szkolenia od lat w tym samym 
ośrodku i co więcej należącym do 
osoby zaprzyjaźnionej z osobą ze 
ścisłego kierownictwa spółki? Na 
to zasadnicze pytanie chcieliśmy 
znaleźć odpowiedź u samego wi-
ceprezesa Mroza, ale i on nie zna-
lazł dla nas czasu. 

Jacek Srokowski

Ta spółka ma się 
rozwijać, a nie zwijać!

Rozmowa z Joanną Strzelec-
Łobodzińską, prezesem Kom-
panii Węglowej

Kiedy obejmowała Pani 
stanowisko prezesa Kom-
panii Węglowej powiedzia-
ła Pani, że z na stanowisku 
prezesa firmy można zrobić 
więcej niż na stanowisku wi-
ceministra gospodarki. Od 
razu pojawiły się krytyczne 
głosy, że brak w tym jest lo-
giki, że na niższym stanowi-
sku można zrobić więcej niż 
na wyższym. Ja przyznam, 
że też nie do końca to rozu-
miem.

Będąc wiceministrem gospo-
darki wyznawałam pogląd, że to 
nie minister jest od tego, by za-
rządzać daną spółką. Od tego jest 
zarząd. Na Ministerstwie Gospo-
darki spoczywają zadania regula-
cyjne i  tworzenie odpowiednich 
przepisów prawnych. Miejscem 
zarządzania Kompanii Węglowej 
jest spółka, a nie ministerstwo. 
Informacje o sytuacji ekonomicz-
no - finansowej spółek otrzymy-
wałam za pośrednictwem przed-
stawicieli ministerstwa w radach 
nadzorczych.

Ale to chyba nie oznacza, 
że właściciel nie powinien in-
teresować się tym co się dzie-
je w jego firmie? Czy będąc w 
Warszawie dostrzegała Pani 
ignorancję dla spraw Śląska, 
dla spraw górnictwa?

Powtórzę, odpowiadając na 
pierwsze z zadanych pytań: mi-
nisterstwo nie zarządza spółką. 
Kontroluje ją za pośrednictwem 
rady nadzorczej. Decyzje stra-
tegiczne, ważne dla spółki może 
odrzucić. Tak było np. w przypad-
ku strategii Kompanii Węglowej. 
Ale niech Pan nie wymaga, by 
wiceminister odpowiedzialny za 
górnictwo był jednoosobowym 
zarządem spółki węglowej. Ten 
zakres praw i obowiązków ujęty 
jest w Kodeksie Spółek Handlo-
wych. Odnosząc się do drugiego 
pytania uważam, że ignorancja 
to za mocne słowo. Może bardziej 

właściwe to niezrozumienie. Wi-
dać to było dobrze zwłaszcza przy 
dyskusji dotyczącej podatku od 
wyrobisk górniczych. Siedząc na 
trybunach sejmowych słyszałam 
słowa, że oto gminy muszą pono-
sić koszty szkód górniczych. Na 
Śląsku nikt by nie użył tego rodza-
ju argumentów. Warszawa nie ma 
tej wiedzy, którą mamy na Śląsku. 
A co do samego Ministerstwa Go-
spodarki, dotychczas nie było po-
trzeby tworzenia nowych aktów 
wykonawczych. Przełomem sta-
ło się uchwalenie nowego Prawa 
Górniczego i Geologicznego. Do-
piero ono wymusi ich powstanie. 
Miejmy nadzieję, że nowe akty 
wykonawcze zostaną stworzone z 
poszanowaniem interesów spółek 
węglowych, jak i środowiska. 

Jaki Pani miała z War-
szawy wgląd w obraz tego co 
dzieje się w spółkach węglo-
wych?

Mogłam oceniać spółki po-
przez analizy wyniku ekonomicz-
nego, ale nie po to jest zarząd, by 
minister wgłębiał się w szczegóły 
poszczególnych jego decyzji. 

Jak Pani ocenia na starcie 
Kompanię Węglową?

Kompania liczy sobie już osiem 
lat, a mimo to wciąż jest to struktu-
ra niejednorodna. To różne style, 
sposoby myślenia odziedziczone 

po dawnych spółkach węglowych. 
Tu wciąż jest „Rudzka”, „Nadwi-
ślańska” oraz inne, a nie Kompa-
nia Węglowa. Uważam, że z tym 
trzeba zdecydowanie powalczyć. 
Obok tak delikatnych spraw, jak 
sposoby wynagradzania jest wiele 
praktycznych zagadnień wyma-
gających ujednolicenia, by Kom-
pania była spójnym wewnętrznie 
organizmem, by zarząd mógł mia-
rodajnie oceniać działania po-
szczególnych kopalń. To jest rzecz 
do zrobienia i będziemy to robić, 

nawet kosztem 
czyichś przyzwy-
czajeń. Poza tym 
pilną sprawą jest 
uporządkowanie 
grupy kapitało-
wej. Zasadniczym 
biznesem Kompa-
nii Węglowej jest 
produkcja i sprze-
daż węgla. Coś 
co wspomaga ten 

zasadniczy biznes powinno dalej 
funkcjonować przy Kompanii, dla 
reszty trzeba znaleźć innego właś-
ciciela.

Tak się robiło w energe-
tyce, z którą była Pani przez 
lata związana?

Niewątpliwie zagraniczni in-
westorzy tak robili, dość mocno 
odchudzili przejęte firmy. 

Wcześniej miała Pani oka-
zję zarządzać dużą firmą sek-
tora energetycznego. Co się 
łatwiej  „je”, górnictwo czy 
energetykę?

Energetyka, pomimo różnych 
cykli była branżą zdecydowanie 
bardziej zasobną, przez co nie wy-
stępował tam problem zaniechań 
inwestycyjnych. Firmy były na-
stawione na rozwój. W górnictwie 
jest nieco inaczej. I nie chodzi o 
to, że spółki węglowe mają spo-
re zaniedbania inwestycyjne. Na 
przykładzie Kompanii Węglowej 
można mówić nawet o strategii 
defensywnej. Po utworzeniu Kom-
panii jej zdolności wydobywcze 
wynosiły 55 milionów ton. Nie-
dawno spółka produkowała ok. 45 
mln ton, niedługo później 42 mln 
ton, teraz ok. 40 mln ton i gdyby 
przyjąć, że tak dalej będzie, pew-
nie za ok 5-6 lat wydobywałaby 30 
mln ton. Obniżmy jeszcze wydo-
bycie o 10 mln ton i wtedy będzie 
można zlikwidować spółkę! 

Domyślam się, że ostatnia 
strategia tej spółki nieco Pa-
nią zirytowała?

Mało powiedziane, dlatego nie 
została przyjęta. Nie można pro-
gramować schyłku spółki, którą 
się zarządza, to jest niedopusz-
czalne. No, chyba, że się identyfi-
kujemy z pakietem klimatycznym, 
bo wtedy można by zamknąć całe 
górnictwo. Ja akurat nie identyfi-
kuję się z nim. W nowej strategii  - 
mogę zapewnić - będzie zwiększe-
nie wydobycia, zwłaszcza węgla 
koksowego, który może zapewnić 
spółce stabilizację, niezależnie od 
cykli koniunkturalnych.

Uważa Pani, że Kompa-

nia Węglowa ma potencjał do 
tego, by zwiększać wydoby-
cie.

Kompania ma możliwości in-
westycyjne, zwłaszcza, że mamy 
dobrą koniunkturę. 

Jeśli zakłada Pani taki 
ofensywny styl to może war-
to byłoby pomyśleć też nad 
stworzeniem większego po-
tencjału organizacyjnego. 
Wyobraża Pani sobie, że 
Kompania Węglowa przej-
muje np. Katowicki Holding 
Węglowy?

Jesteśmy taką samą spółką 
Skarbu Państwa jak Katowicki 
Holding Węglowy. Myślę, że nie 
byłoby to dobrze przyjęte, gdybym 
takie wizje roztaczała. 

A większa współpraca z 
Węglokoksem?

Z Węglokoksem rozmawiamy i 
jeśli ta spółka zakreśli nam dalsze 
rejony współpracy korzystne dla 
obu stron to my jesteśmy otwarci. 
Możemy powierzyć Węglokoksowi 
taki obszar naszej działalności, 
który nie był dotychczas rozwija-
ny. Firma ta posiada fachowców, 
którzy potrafią dobrze handlować 
węglem. Na pewno jednak nie 
wchodzi w grę taki układ, że my 
komuś sprzedamy jakąś kopalnię. 
Nie będziemy zmniejszać poten-
cjału, którym obecnie dysponuje-
my. 

Co można poprawić w or-
ganizacji wewnętrznej spół-
ki, żeby zwiększyć potencjał 
produkcyjny?

Przede wszystkim likwiduje-
my centra wydobywcze. Decyzja 
praktycznie zapadła.

Jeden z Pani poprzedni-
ków, myślę o prezesie Kugie-
lu też zapewniał na starcie 
swej prezesury, że zlikwiduje 
centra wydobywcze. A jed-
nak tego nie zrobi, tłumacząc 
to względami księgowymi.

Takich problemów nie dostrze-
gam. Zaobserwowałam za to inny 
problem: 3700 uchwał, jakie rocz-
nie podejmuje ten zarząd. Przez 
to skupiał się często na sprawach 
drugorzędnych niż na strategicz-
nych. Zarząd jest po to, by widzieć 
firmę za 5, 10 lat i dalej, szukać 
nowych obszarów działalności, 
załatwiać finansowanie kluczo-
wych inwestycji. Dlatego uważam, 
że do kopalń powinno być prze-

mieszczonych więcej kompetencji 
operacyjnych.

Po tych kilku tygodniach 
od objęcia prezesury spółki 
dostrzegła Pani jeszcze coś, o 
czym nawet nie zdawała pani 
sobie sprawy?

Zdawałam sobie sprawę z tego, 
że zastanę tu wiele biurokracji, ale 
chyba nie aż tyle. Obieg dokumen-
tów jest taki, że jak już na zarzą-
dzie staje decyzja zakupowa to od 
razu z półroczną historią jej przy-
gotowywania. Spółka funkcjonu-
je, bo zamawiający zdając sobie z 
tego sprawę,  dostatecznie wcześ-
niej przygotowywali się do danej 
transakcji. Tak nie powinno być.

Chciałaby Pani, żeby pra-
cownicy spółki byli bardziej 
samodzielni i kreatywni?

Myślę, że nowa struktura or-
ganizacyjna wymusi większą sa-
modzielność.

Chce Pani oddelegować 
w dół większe kompetencje. 
Większą odpowiedzialność 
także?

Akurat odpowiedzialność za 
to, co dzieje się w kopalni spoczy-
wa na kierowniku ruchu zakładu. 
I niestety, ma on więcej odpowie-
dzialności niż możliwości. Dlatego 
chciałabym tym razem delegować 
możliwości. Odpowiedzialność 
musi iść w parze z możliwościami 
decyzyjnymi. Uważam, że dobre 
zarządzanie polega na stworzeniu 
właściwych procedur, by następ-
nie kontrolować ich przestrzega-
nie, bez wtrącania się w to, co kto 
robi. 

A nie boi się Pani związ-
kowców?

Są pewne rzeczy, o których na-
leży rozmawiać ze stroną społecz-
ną, jak płace czy warunki BHP. O 
tych sprawach będziemy dyskuto-
wać, nawet do upadłego. Takich 
rozmów się nie boję. 

Można więc rozmawiać?
Można i należy. Dobrym przy-

kładem jest wspólny zespół ds. 
przyszłości kopalni Halemba, 
który powstał z inicjatywy Mini-
sterstwa Gospodarki. W trakcie 
jego prac wypracowano koncepcję 
pod którą związki zawodowe się 
podpisały, choć są w niej sprawy 
drażliwe z punktu widzenia inte-
resów związkowych jak alokacje 
pracowników, częściowa redukcja 
zatrudnienia. Naprawdę zaimpo-
nowało mi to, że zarząd i strona 
społeczna podpisały się wspólnie 
pod programem naprawczym dla 
kopalni Halemba. Oczywiście nie 
wszystko przebiega różowo, bo 
są pewne emocje, spojrzenia, ale 
jakoś się to robi. To najlepiej do-
wodzi, że rola związków zawodo-
wych w firmach jest często dalece 
demonizowana. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Nie można programować 
schyłku spółki, którą się 

zarządza, to jest 
niedopuszczalne. No, chy-
ba, że się identyfikujemy z 

pakietem 
klimatycznym, bo wtedy 
można by zamknąć całe 
górnictwo. Ja akurat nie 

identyfikuję się z nim.

Zaobserwowałam za to inny 
problem: 3700 uchwał, jakie 

rocznie podejmuje 
ten zarząd. Przez to skupiał 

się często na sprawach 
drugorzędnych niż na 

strategicznych. Zarząd jest 
po to, by widzieć firmę za 5, 

10 lat i 
dalej, szukać nowych obsza-
rów działalności, załatwiać 

finansowanie 
kluczowych inwestycji.

Są pewne rzeczy, o których 
należy rozmawiać ze stroną 

społeczną, jak 
płace czy warunki BHP. O 
tych sprawach będziemy 
dyskutować, nawet do 

upadłego. Takich rozmów się 
nie boję.



4LIPIEC 2011  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �wydarzenia

W Rabce mocno świeci „Słońce”
Katowicki Holding Węglowy lata temu upodobał sobie podhalańską Rabkę-Zdrój, a konkretnie 
Dom Wczasowy „Słońce”, gdzie każdego roku kilkuset pracowników spółki przechodzi szko-
lenia. i nie byłoby w tym nic złego, gdyby szkolenia miały wysoką wartość merytoryczną, a 
właścicielem ośrodka nie była dobra znajoma wiceprezesa Waldemara Mroza.

„Dom Wczasowy „Słońce” 
położony w urokliwym miejscu 
Podhala należał niegdyś do KWK 
„Mysłowice”. Po 1990 r. w wyniku 
przekształceń własnościowych 
obiekt trafił pod zarząd  mysłowi-
ckiej spółki „Soltur”. Spółki, która 
powstała na bazie dawnego dzia-
łu socjalnego. Początkowo była to 
spółka pracownicza, ale w wyni-
ku szeregu przekształceń włas-
nościowych kontrolę nad spółką 
przejęła jej szefowa Ewa Koźlik. 
Działo się to w czasach gdy dyrek-
torem pracowniczym kopalni był 
obecny wiceprezes KHW Walde-
mar Mróz i to jemu podlegała cała 
działka socjalna zakładu. Typowy 
to przykład restrukturyzacji ma-
jątku górnictwa węgla kamien-
nego. W całej branży powstało w 
latach 90. wiele podobnych spó-
łek. Jedne sobie poradziły, inne 
nie. W szczególnie dobrej sytuacji 
znalazły się te, które korzystały ze 
wsparcia dawnego właściciela. 

Takie szczęście miał „Soltur”, 
który najpierw w kopalni „Mysło-
wice”, a następnie w Katowickim 
Holdingu Węglowym znalazł 
mocnego partnera biznesowego. 

Obiekt „Solturu” w Rabce cie-
szy się tak ogromną popularnoś-
cią w KHW, że praktycznie tylko 

w „Słońcu” odbywają się poza-
miejscowe szkolenia KHW. Hol-
ding korzysta z obiektu „Solturu”, 
gdyż jego spółka córka, Spółka 
Szkoleniowa (specjalizująca się 
w organizacji szkoleń) nie posia-
da ośrodka pozamiejscowego, a 
to jak twierdzą przedstawiciele 
KHW dość mocno ogranicza jej 
możliwości. Dlaczego Holding 
zdecydował się na szkolenia poza-
miejscowe?

− Zamierzeniem szkoleń jest 
oderwanie pracownika od pracy na 
tyle, by nie odchodził od tematów 
szkolenia do codziennych obowiąz-
ków. Celem jest zatem zwiększenie 
efektywności przekazywania i przy-
swajania informacji – mówi rzecznik 
spółki Wojciech Jaros.

Tylko w tym roku w „Słońcu” 
odbyło się 7 szkoleń dla pracow-
ników KHW, w których uczestni-
czyło łącznie 240 osób. W skali lat 
z usług ośrodka skorzystało kilka 
tysięcy pracowników KHW. 

Tematyka tegorocznych szko-
leń dotyczyła przede wszystkim 
kształtowania kultury i bezpie-
czeństwa pracy oraz profilaktyki 
wypadkowej. W ramach szkoleń 
przekazywane były także zagad-
nienia dotyczące funkcjonowa-
nia firmy, tj. wdrażanie nowych 

systemów premiowania, projektu 
„Dyscyplina”, oddziałowego ra-
chunku kosztów, planów technicz-
no-ekonomicznych kopalń itp.

Szkolenia w „Słońcu” trwają 
zwykle 3 dni. Z czego, jak twier-
dzą ich uczestnicy efektywny czas 
zajęć to ok. 6-7 godzin. Wiado-
mo, że relaks i wypoczynek słu-
żą utrwalaniu zdobytej wiedzy, 
więc organizatorzy dbają o różne 
atrakcje dla uczestników szkoleń 
jak np. kąpiele w basenach ter-
malnych czy wieczorne imprezy 
integracyjne. Jednak, jak podkre-
śla Wojciech Jaros, jest to szkole-
nie, a nie pobyt rekreacyjno-wy-
poczynkowy. 

- Na pierwsze miejsce będzie 
zatem zawsze wysuwała się jakość 
przekazywanej wiedzy i sposób jej 
podania przez osoby prowadzące.

Koszt szkoleń nie jest osza-
łamiający, bo jest to ok. 400 zł za 
osobę. Pokrywa je w całości KHW 
z środków własnych. Holding dba, 
żeby były to racjonalne wydatki 
i w tym celu większość zajęć pro-
wadzą pracownicy Biura Zarządu 
KHW. I jak deklarują przedstawi-
ciele spółki, nie biorą za to grosza?! 
Robią to w ramach oddelegowania 
służbowego. Nie byliśmy w stanie 
sprawdzić, czy przypadkiem nie 

pobierają oni wynagrodzenia za 
wykonaną pracę z „Solturu”, bo-
wiem szefowa tej spółki nie znala-
zła dla nas czasu, choć kilkukrot-
nie zabiegaliśmy o spotkanie.

Tak czy inaczej, pozostaje py-
tanie o sens szkoleń, na których 
ostatnimi czasy dość często wał-
kowany był temat motywacyjnego 
systemu wynagradzania. Syste-
mu, któremu spora część strony 
społecznej mówi wyraźne: nie! 
Pozostaje więc pytanie, czy są 
to typowe szkolenia czy zwykła 
indoktrynacja?! Jaki sens mają 
szkolenia prowadzone przez oso-
by niewyspecjalizowane w świad-
czeniu tego rodzaju usług?

A co ważne, organizator szko-
leń wyłaniany jest przez wybór 
oferty i zawsze wygrywa je jedna 
firma! A zatem obok pytań o sens 
szkoleń pozostaje otwarte pyta-
nie: dlaczego KHW organizuje 
szkolenia od lat w tym samym 
ośrodku i co więcej należącym do 
osoby zaprzyjaźnionej z osobą ze 
ścisłego kierownictwa spółki? Na 
to zasadnicze pytanie chcieliśmy 
znaleźć odpowiedź u samego wi-
ceprezesa Mroza, ale i on nie zna-
lazł dla nas czasu. 

Jacek Srokowski

w skrócie

mieszczonych więcej kompetencji 
operacyjnych.

Po tych kilku tygodniach 
od objęcia prezesury spółki 
dostrzegła Pani jeszcze coś, o 
czym nawet nie zdawała pani 
sobie sprawy?

Zdawałam sobie sprawę z tego, 
że zastanę tu wiele biurokracji, ale 
chyba nie aż tyle. Obieg dokumen-
tów jest taki, że jak już na zarzą-
dzie staje decyzja zakupowa to od 
razu z półroczną historią jej przy-
gotowywania. Spółka funkcjonu-
je, bo zamawiający zdając sobie z 
tego sprawę,  dostatecznie wcześ-
niej przygotowywali się do danej 
transakcji. Tak nie powinno być.

Chciałaby Pani, żeby pra-
cownicy spółki byli bardziej 
samodzielni i kreatywni?

Myślę, że nowa struktura or-
ganizacyjna wymusi większą sa-
modzielność.

Chce Pani oddelegować 
w dół większe kompetencje. 
Większą odpowiedzialność 
także?

Akurat odpowiedzialność za 
to, co dzieje się w kopalni spoczy-
wa na kierowniku ruchu zakładu. 
I niestety, ma on więcej odpowie-
dzialności niż możliwości. Dlatego 
chciałabym tym razem delegować 
możliwości. Odpowiedzialność 
musi iść w parze z możliwościami 
decyzyjnymi. Uważam, że dobre 
zarządzanie polega na stworzeniu 
właściwych procedur, by następ-
nie kontrolować ich przestrzega-
nie, bez wtrącania się w to, co kto 
robi. 

A nie boi się Pani związ-
kowców?

Są pewne rzeczy, o których na-
leży rozmawiać ze stroną społecz-
ną, jak płace czy warunki BHP. O 
tych sprawach będziemy dyskuto-
wać, nawet do upadłego. Takich 
rozmów się nie boję. 

Można więc rozmawiać?
Można i należy. Dobrym przy-

kładem jest wspólny zespół ds. 
przyszłości kopalni Halemba, 
który powstał z inicjatywy Mini-
sterstwa Gospodarki. W trakcie 
jego prac wypracowano koncepcję 
pod którą związki zawodowe się 
podpisały, choć są w niej sprawy 
drażliwe z punktu widzenia inte-
resów związkowych jak alokacje 
pracowników, częściowa redukcja 
zatrudnienia. Naprawdę zaimpo-
nowało mi to, że zarząd i strona 
społeczna podpisały się wspólnie 
pod programem naprawczym dla 
kopalni Halemba. Oczywiście nie 
wszystko przebiega różowo, bo 
są pewne emocje, spojrzenia, ale 
jakoś się to robi. To najlepiej do-
wodzi, że rola związków zawodo-
wych w firmach jest często dalece 
demonizowana. 

Rozmawiał: Jacek Srokowski

BOBREK-cENTRUM

Ucierpieli 
górnicy
Do podziemnego wstrząsu doszło 
we wtorek 19 lipca w tzw. ruchu gór-
niczym Centrum - części połączonej 
kopalni Bobrek-Centrum. Rannych 
zostało trzech górników, z których 
dwóch nadal jest w szpitalach. Do 
czasu decyzji komisji ściana wy-
dobywcza pozostanie wyłączona z 
eksploatacji. Przedstawiciele Kom-
panii szacują, że naprawa szkód 
oraz opracowanie i wdrożenie odpo-
wiednich zabezpieczeń w tym rejo-
nie może potrwać około miesiąca. 

KOMPANiA

Premia za 
dodatkowe tony
KOMPANiA Węglowa zamierza prze-
znaczyć dodatkowe środki na wzrost 
płac w tych kopalniach, które prze-
kroczą zakładany plan wydobycia wę-
gla Zarząd firmy chce w ten sposób 
zmotywować kopalnie do osiągania 
lepszych wyników i liczy na przekro-
czenie planu o ok. 800 tys. ton.
Dodatkowe środki trafią do tych 
kopalń, które przekroczą wielkości 
wydobycia ustalone w planach tech-
niczno-ekonomicznych, a jednocześ-
nie wykonają założone zadania w 
zakresie robót przygotowawczych. 
Ilość przekazywanych pieniędzy bę-
dzie uzależniona od tego, ile węgla 
ponad plan wydobędzie dana kopal-
nia. Zarząd KW ustalił, że za każdą 
tonę węgla powyżej planu przekaże 
dodatkowo na wynagrodzenia 50 zł. 
Kompania prognozuje, że możliwość 
zwiększenia wydobycia ma 10 z 15 
kopalń firmy.

BiERUŃ

Dom dla 
powodzian
KOMPANiA Węglowa podjęła decy-
zje o budowie domu dla tych miesz-
kańców Bierunia, których najbardziej 
dotknęła ubiegłoroczna powódź. 
Spółka przyznała, że kopalniane sy-
stemy pompowni odwadniające ten 
teren nie sprostały zadaniu. Kom-
pania Węglowa wybuduje budynek 
mieszkalny wielorodzinny wraz z ga-
rażami przy ulicy Homera w Bieruniu 
na gruncie, którego udostępnienie 
zadeklarowała gmina Bieruń. Loka-
lizacja ostała zaakceptowana przez 
poszkodowanych, a przejęcie przez 
Kompanię praw do tej nieruchomo-
ści nastąpi w drodze zamiany. Sza-
cuje się, że skutki finansowe zawar-
cia ugód wyniosą ok. 7,5 mln zł.

KHW

i znów obligacje
KAtOWicKi Holding Węglowy planu-
je emisję obligacji o łącznej wartości 
ok. 1 mld zł. Pierwsze obligacje, za 
ok. 350 mln zł, pojawią się jesienią 
tego roku, kolejne - w miarę potrzeb 
- w roku 2012. Prezes KHW, Roman 
łój. Uważa, że pozyskanie średnio- i 
długoterminowego finansowania, 
zabezpieczonego emisją obligacji 
własnych, to obecnie jedna z najpil-
niejszych dla firmy spraw. Obecnie 
spółka czeka na zgodę walnego zgro-
madzenia na rozpoczęcie procedur 
związanych z emisją takich obligacji. 
Dotychczas holding emitował obliga-
cje wewnętrzne (dla spółek ze swojej 
grupy kapitałowej) oraz tzw. węglo-
we, które spłacał węglem. 

Przyszłość ostatniej kopalni w Zagłębiu
Przekonanie zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego do wykonania odwiertów w polu rezerwowym w 
pobliżu kopalni Kazimierz-Juliusz to pierwszy sukces związkowców w walce o przedłużenie działalności 
zakładu, w którym kurczą się złoża węgla.

1 lipca został uruchomiony pro-
gram dobrowolnych odejść z kopalni

- To było nieuchronne. W przy-
szłym roku poziom wydobycia będzie 
niższy, więc zatrudnienie też trzeba 
będzie zmniejszyć. Program dobrowol-
nych odejść pozwala złagodzić skutki 
społeczne cięć w zatrudnieniu w na-
szej kopalni.  Mogą z niego skorzystać 
pracownicy, którzy kwalifikują się do 
pobierania zasiłku przedemerytalnego. 
Liczymy, że odwierty w polu rezerwo-
wym zakończą się sukcesem i po zba-
daniu oraz udostępnieniu nowych złóż, 
powstaną nowe miejsca pracy w naszej 
kopalni. Ale stanie się to nie wcześniej 
niż za kilka lat - mówi Grzegorz Sułkow-
ski, przewodniczący Solidarności w 
kopalni Kazimierz-Juliusz.  

Dzięki działaniom prowadzonym 
przez związkowców zarząd kopalni już 

złożył wniosek o koncesję na rozpo-
znanie pola rezerwowego oraz ogłosiła 
przetarg na wykonanie odwiertów.

- Po pierwszych odwiertach można 
będzie ocenić rozmiary złoża i rozpo-
cząć ewentualne rozmowy na temat 
jego udostępnienia do wydobycia. Z 
dokumentów wynika, że tam może 
być nawet 5 mln ton węgla - informuje 
Grzegorz Sułkowski

Odwierty prowadzone będą od 
października. Związkowcy informują, 
że ich wykonanie pochłonie dużo niż-
sze środki, niż szacował zarząd KHW. 
- Podejrzewamy, że zarząd chciał w ten 
sposób storpedować związkowy plan 
przedłużenia żywotności kopalni i prze-
konać, że jest on nieopłacalny. Z deter-
minacją przekonywaliśmy kierujących 
holdingiem, że do rozpoznania pola 
wystarczy tylko 6 odwiertów, z których 

każdy kosztowałby mniej niż 600 tys. 
zł. Z tym problemem kopalnia sobie po-
radzi, bo tylko w pierwszym kwartale 
2011 r. wypracowała zysk w wysokości 
3 mln zł – mówi  Sułkowski.

O tym, że zarząd kopalni podjął de-
cyzję o wykonaniu odwiertów w polu re-
zerwowym, kierownictwo KHW zostało 
poinformowane podczas  spotkania z 
dyrekcją Kazimierza-Juliusza i stroną 
związkową w ubiegły poniedziałek. Za-
nim jednak do tego doszło, zarząd KHW 
raz jeszcze próbował przekonać ich do 
wariantu zakładającego ewentualną 
prywatyzację zakładu. - Po raz kolejny 
stanowczo odrzuciliśmy taką ewentual-
ność. Argumentowaliśmy, że jakiekol-
wiek plany prywatyzacyjne są przed-
wczesne przed rozpoznaniem złoża pola 
rezerwowego. Obecnie nie ma żadnych 
podstaw do takich rozstrzygnięć. Zarząd 

skapitulował i zaufał dokumentom na 
temat niezbadanego dotąd pola rezer-
wowego - dodaje Grzegorz Sułkowski.

Jak informują związkowcy, w 
marcu 2013 roku w kopalni Kazimierz-
Juliusz skończy się ścianowy system 
wydobycia. Szacują, że wydobywanie 
trudnymi systemami podbierkowymi, 
będzie możliwe najwyżej do 2020 
roku. To jest właśnie przyczyną stop-
niowego ograniczenia zatrudnienia. 
Nadzieję na przedłużenie żywotności 
kopalnie jest uruchomienia wydobycia 
z pola rezerwowego.

Kazimierz-Juliusz jest jedną z naj-
mniejszych kopalń węgla kamiennego 
w Polsce i ostatnim fedrującym zakła-
dem górniczym w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Zatrudnia ok. 1,2 tys. pracow-
ników i wydobywa ok. 500 tys. ton 
wysokojakościowego węgla rocznie. 
Bea

przedruk z Tygodnika Śląsko-Dą-
browskiej „S”.

kazimierz-JULiUsz
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W PKW się dogadali. Koniec 
sporu zbiorowego
PO TRZEcH rundach mediacji prowadzonych przez cezarego Kozińskiego spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy NSZZ 
„Solidarność” Południowego Koncernu Węglowego SA (PKW) a Zarządem Spółki zakończył się zawarciem porozumie-
nia. Wzrost wynagrodzeń w PKW w 2011 roku wyniesie 7 procent od 1 lipca, z czego 6 procent to wzrost stawek osobi-
stego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, zaś 1 procent wzrostu pozostaje w dyspozycji Prezesa PKW.

Kiedy prowadziliśmy roz-
mowy płacowe w trybie 

zwyczajnym, efektu nie było. 
Negocjacje nabrały rozpę-
du dopiero po wszczęciu 
sporu zbiorowego i w tym 

momencie Zarząd wystąpił 
z propozycją regulacji płac 

poprzez nowy zespół.

Waldemar Sopata, przewod-
niczący „S” w Południowym 

Koncernie Węglowym

- Podwyżki w PKW są uzasadnione: Koncern osiąga wyniki dodatnie, ostat-
nią podwyżkę pracownicy otrzymali w 2009 roku, a rekordowy poziom in-
flacji za miniony rok sprawia, że 10-procentowy wzrost stawek w praktyce 
będzie rewaloryzacją górniczych wynagrodzeń za ostatnie dwa lata, nie zaś 
realnym wzrostem płac - argumentują związkowcy z przewodniczącym So-
patą na czele. (fot. Marek Jurkowski, SG)

SPór zbiorowy na tle płacowym 
w PKW trwał od 22 marca. NSZZ 
„Solidarność” wszczęła procedurę 
sporu jako pierwsza organizacja 
związkowa, żądając 10-procento-
wych podwyżek płac w skali roku 
2011. Ostatecznie udało się wy-
walczyć 7 procent.

7 procent realnej podwyżki
- Nie mamiliśmy pracowni-

ków naszej firmy jakimiś dodat-
kami, wyrównaniami, dla nas 
najważniejsze było załatwienie 
realnych podwyżek dla każdego 
pracownika naszego zakładu. 7 
procent podwyżki to realne pie-
niądze dla każdego pracownika 
PKW - podkreślają związkowcy z 
NSZZ „Solidarność” w PKW.

1 procent wskaźnika pozosta-
wiono w dyspozycji Prezesa PKW, 
który ma rozdysponować tę kwotę 
na indywidualne stawki zaszere-
gowania oraz dodatkowe premie 
po przeprowadzeniu konsultacji z 
organizacjami związkowymi.

Jak argumentują przedstawi-
ciele „S”, podwyżki są uzasadnio-
ne z ekonomicznego i społecznego 
punktu widzenia: PKW osiąga 
wyniki dodatnie, ostatnią pod-
wyżkę pracownicy otrzymali w 

2009 roku, a rekordowy poziom 
inflacji za miniony rok sprawia, 
że 10-procentowy wzrost stawek 
w praktyce będzie rewaloryza-
cją górniczych wynagrodzeń za 
ostatnie dwa lata, nie zaś realnym 
wzrostem płac.

Negocjacje z przeszkodami
Tegoroczne negocjacje były wy-

jątkowo długie. Przez kilka mie-
sięcy związkowcy przekonywali 
do swoich postulatów płacowych 
Zarząd PKW, a gdy strona spo-

łeczna przystąpiła do sporu zbiorowe-
go i mediacji, kierownictwo koncernu 
Tauron, w skład którego wchodzi PKW, 
próbowało uzależnić dalsze rozmowy 
od uczestnictwa „Solidarności” w ze-
spole roboczym do spraw systemowego 
rozwiązania regulacji wynagrodzeń.

- Mogę to odbierać tylko jako grę 
na czas ze strony kierownictwa kon-
cernu Tauron - oceniał wówczas postę-
powanie pracodawcy przewodniczący 
„Solidarności” w PKW Waldemar So-
pata. - Kiedy prowadziliśmy rozmowy 
płacowe w trybie zwyczajnym, efektu 
nie było. Negocjacje nabrały rozpędu 
dopiero po wszczęciu sporu zbiorowe-
go i w tym momencie Zarząd wystąpił 
z propozycją regulacji płac poprzez 
nowy zespół.

Związkowcy z NSZZ „Solidarność” 
PKW SA podkreślają, że nie są przeciw-
ni próbom regulacji w zakresie płac, bo 
sami niegdyś wnosili o powołanie od-
powiedniego zespołu, tym razem sytu-
acja była jednak wyjątkowa ze względu 
na spór zbiorowy.

Pełną treść porozumienia pła-
cowego publikujemy na stronie in-
ternetowej górniczej „Solidarności”:         
www.solidarnoscgornicza.org.pl.

Marek Jurkowski

Od 21 czerwca na czele ponad 40-tysięcznej struktury związko-
wej, jaką jest górnicza „Solidarność”, stoi Jarosław Grzesik (na 
zdjęciu, z prawej). W wyborach na przewodniczącego delegaci 
poparli go niemal jednogłośnie. (fot. Marek Jurkowski, SG)

Rada górniczej „S” o debiucie JSW 
i likwidacji centrów

SYtUAcJę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej po 
lipcowym debiucie giełdowym przedstawił prze-
wodniczący tamtejszej „Solidarności” Sławomir 
Kozłowski. Jak się okazuje, problemem otwartym 
pozostaje kwestia informowania związkowców na 
temat sytuacji produkcyjnej czy wyników finanso-
wych Spółki.

KOZŁOWSKi: DOBRy WyNiK JSW 
TO ZASŁUGA KONiUNKTURy

- Wcześniej nie otrzymywaliśmy żadnych do-
kumentów na temat funkcjonowania Spółki, bo są 
to dokumenty tajne i nie wolno ich było udostęp-
niać przed debiutem giełdowym. Teraz, choć JSW 
po wejściu na giełdę powinna być transparentna, 
nadal nie mamy dostępu do szczegółowych da-
nych na temat produkcji czy wyniku finansowego. 
Może dlatego, byśmy nie mogli ich weryfikować, 
co mogłoby się odbić na notowaniach giełdowych? 
- retorycznie pyta szef największego związku za-
wodowego działającego w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. - Na razie nasze informacje opieramy 
wyłącznie na danych oficjalnych. Produkcja jest 
mniejsza o jakieś 20-30 procent niż zakładano w 
planach. Widać to szczególnie w kopalniach, gdzie 
wydobywamy węgiel koksujący. Firma jest zarzą-
dzana źle, o czym świadczą wyniki produkcyjne. 
Wynik finansowy jest - co prawda - dobry, ale tylko 
ze względu na koniunkturę, co przecież nie zała-
twia problemu - komentuje sytuację Spółki.

Kozłowski poinformował, że w JSW powoła-
no zespół, który ma wypracować zasady podzia-

łu akcji pracowniczych, opierając się na opiniach 
prawników powołanych zarówno przez związki 
zawodowe, jak i Zarząd.

POcZąTEK KOŃcA cENTRóW 
WyDOByWcZycH

Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w Kompanii Węglowej SA, poinfor-
mował o przyjęciu przez Zarząd Spółki uchwały w 
sprawie rozpoczęcia procedury likwidacji centrów 
wydobywczych - stworzonej za rządów wicemi-
nistra gospodarki Pawła Poncyljusza pośredniej 
struktury administracyjnej, zatrudniającej kilkaset 
osób, a - zdaniem górniczej „Solidarności” - od 
początku całkowicie zbędnej. Likwidacja centrów, 
jeśli dojdzie do skutku, będzie realizacją wielokrot-
nych apeli górniczej i kompanijnej „S”.

NOWi PREZyDiANci WyBRANi 
JEDNOGŁOśNiE

Kandydatury na nowych członków Prezy-
dium Rady Sekcji zaproponował szef górniczej 
„S” Jarosław Grzesik. Wszyscy kandydaci - Piotr 
Bienek (KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”), Roman Bru-
dziński (KWK „Zofiówka”), Stanisław Kłysz (KWK 
„Brzeszcze”) i Waldemar Sopata (ZG „Sobieski”) 
- uzyskali jednogłośne poparcie 17 obecnych na 
sali członków Rady Sekcji, stając się członkami 
8-osobowego, od tej pory, Prezydium Rady Sekcji 
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”.

MJ

W KAtOWicAcH obradowała Rada górniczej „Solidarności”. związkowcy dyskutowali o sy-
tuacji spółek węglowych, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA po debiucie giełdowym 
i Kompanii Węglowej przed likwidacją centrów wydobywczych, oraz uzupełnili Prezydium 
Rady. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Piotr Bienek i Stanisław Kłysz, sekretarzem 
- Waldemar Sopata, a członkiem Prezydium - Roman Brudziński.

Związkowa zmiana warty
JAROSŁAW GRzESiK pokieruje górniczą „Solidarnością” do końca kadencji 2010-2014 - zde-
cydowali delegaci obradujący w Katowicach na Walnym zebraniu delegatów Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSzz „Solidarność” (Wzd).

KONiEczNOŚć wyłonienia 
nowego lidera to skutek mar-
cowego wyboru szefa gór-
niczej „S” Dominika Kolorza 
na przewodniczącego regio-
nalnych struktur Związku. W 
trakcie WZD Kolorz po raz 
ostatni złożył sprawozdanie z 
działalności Sekcji za mijający 
rok, a następnie pożegnał się z 
kolegami.

O funkcję lidera górni-
czych struktur największego 
polskiego związku zawodo-
wego ubiegał się tylko Jaro-
sław Grzesik, dotychczasowy 
wiceprzewodniczący. W swo-
jej prezentacji zapowiedział, 
że priorytetem górniczej „So-
lidarności” pod jego kierow-
nictwem będą kwestie zwią-
zane z pogarszającym się 
bezpieczeństwem pracy. - To, 
co dzieje się ostatnio, woła 
o pomstę do nieba. Jeszcze 
nie minęło pół roku, a mamy 
już 16 ofiar śmiertelnych w 
górnictwie. Spoczywa na nas 
obowiązek mówienia o tym i 
dopominania się o poprawę 
warunków pracy i bezpieczeń-
stwa pracy - mówił Grzesik i 
najwyraźniej przekonał dele-
gatów, bo kilka chwil później 
aż 79 z 80 głosujących po-
parło jego kandydaturę.

ATOMOWE 
OBAWy DELEGATóW

Delegaci przyjęli stano-
wiska odnoszące się do naj-
ważniejszych problemów do-
tyczących branży górniczej. W 
jednym z nich zarzucili właś-
cicielom i zarządom spółek 
węglowych brak wystarczają-
cych środków na profilaktykę 
w zakresie bhp, źle prowadzo-
ne szkolenia z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz 
zbyt niski stan zatrudnienia, 
co przyczynia się do znaczne-
go wzrostu wypadków, mimo 
malejącego wydobycia węgla.

W innym dokumencie de-
legaci wyrazili zdecydowany 
sprzeciw wobec budowy elek-
trowni atomowych na terenie 
Polski stwierdzając, że mogą 
one stanowić zagrożenie dla 
polskiej gospodarki oraz życia 
i zdrowia ludzi.

Pełna relacja z WZD, treść 
wszystkich stanowisk i galeria 
zdjęć na stronie interneto-
wej górniczej „Solidarności”: 
www.solidarnoscgornicza.
org.pl.

MJ
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W PKW się dogadali. Koniec 
sporu zbiorowego
PO TRZEcH rundach mediacji prowadzonych przez cezarego Kozińskiego spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy NSZZ 
„Solidarność” Południowego Koncernu Węglowego SA (PKW) a Zarządem Spółki zakończył się zawarciem porozumie-
nia. Wzrost wynagrodzeń w PKW w 2011 roku wyniesie 7 procent od 1 lipca, z czego 6 procent to wzrost stawek osobi-
stego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, zaś 1 procent wzrostu pozostaje w dyspozycji Prezesa PKW.

- Podwyżki w PKW są uzasadnione: Koncern osiąga wyniki dodatnie, ostat-
nią podwyżkę pracownicy otrzymali w 2009 roku, a rekordowy poziom in-
flacji za miniony rok sprawia, że 10-procentowy wzrost stawek w praktyce 
będzie rewaloryzacją górniczych wynagrodzeń za ostatnie dwa lata, nie zaś 
realnym wzrostem płac - argumentują związkowcy z przewodniczącym So-
patą na czele. (fot. Marek Jurkowski, SG)

Polityka wasza, bieda nasza
W czwartkowe popołudnie, 30 czerwca, warszawskimi ulicami przemaszerował barwny pochód złożony z kilkudzie-
sięciu tysięcy członków NSZZ „Solidarność”. Pracownicy wszystkich branż domagali się od rządu renegocjacji Pakietu 
Klimatycznego, walki z drożyną, np. poprzez obniżenie akcyzy na paliwo, i zwiększenia płacy minimalnej. Protest zakoń-
czyło złożenie petycji na ręce premiera Donalda Tuska.

kilkadzieSiąt tysięcy związkowców na ulicach Warszawy

Związkowcy zbierali się 
na warszawskim placu Józefa 
Piłsudskiego od godziny 10.00. Na 
ustawionej tam scenie wystąpiły 
zespoły Friday Feeling Band i 
Piersi. Pierwszy z nich wykonał 
rockowe protest songi z lat 80. 
(m.in. „Nie wierzę politykom”), 
drugi - z Pawłem Kukizem na 
czele - rozgrzał manifestantów na 
tyle, że ci tuż po godzinie 13.00 
wyruszyli na ulice Warszawy.

Pochodowi dziesiątek tysięcy 
manifestantów, wśród których 
wyróżniali się górnicy z wszystkich 
spółek węglowych, towarzyszyło 
hasło „Polityka wasza, bieda 
nasza”. Wśród transparentów 
można było jednak znaleźć znac-
znie bardziej pomysłowe: od pros-
tego „Dość rządów Donalda Tus-
ka”, przez żartobliwe „Donaldinio, 
trampkarzyna, podwyżkami nas 
dorzyna”, po ironiczne „Tusk, 
ty aniele, Twój rząd uczynił tak 
wiele”. Demonstrantów wsparli 
kibice Lechii Gdańsk i warsza-
wskiej Legii.

Protest zakończył się przed 
siedzibą premiera polskiego rządu. 
Tam liderzy „S” podziękowali uc-
zestnikom manifestacji za przy-
jazd do Warszawy. W krótkim 
wystąpieniu skierowanym do 
demonstrantów przewodniczący 

górniczej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik zwrócił uwagę, że 
solidarność wszystkich grup 
zawodowych wciąż ma sens. 
Jako przykład podał sytuację 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW), którą rząd chciał 
sprywatyzować z pogwałceniem 
„Strategii dla górnictwa” i bez 
konsultacji ze stroną społeczną, 
tymczasem wsparcie ze strony 
całej „Solidarności” znacznie 
ułatwiło wywalczenie korzystnej 
dla pracowników formy upublic-
znienia JSW.

Ostatnim akcentem dnia było 
złożenie petycji z postulatami na 
ręce premiera Tuska. Delegację 
złożoną z przewodniczącego „S” Pi-
otra Dudy, wiceprzewodniczącego 
Jerzego Wielgusa i szefów 
trzech regionów związkowych 
przyjął sam szef rządu, któremu 
towarzyszył przewodniczący 
Komitetu Stałego Rady Ministrów 
Michał Boni.

Szersza relacja z mani-
festacji do przeczytania i pełna 
galeria zdjęć do obejrzenia na 
stronie internetowej górniczej 
„Solidarności”: www.solidarnosc-
gornicza.org.pl.

MJ

wydarzenia
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Bezpieczeństwo 
buduje markę
ROzMOWA z PiOtREM LitWĄ, 
prezesem Wyższego Urzędu 
Górniczego

Kompania Węglowa 
przyjmie do pracy ponad 4 
tys. nowych pracowników. 
Jak Pan ocenią tą decyzję 
w aspekcie bezpieczeństwa 
pracy? Czy ten fakt wpłynie 
zasadniczo na poprawę bez-
pieczeństwa pracy?

Nie potrafię tego jednoznacz-
nie ocenić, bo problem jest złożo-
ny. Przede wszystkim na rynku 
pracy brakuje ludzi z kwalifika-
cjami górniczymi. Ci pracowni-
cy, którzy trafiają obecnie do 
kopalń w większości nie posia-
dają wykształcenia górniczego. 
Wobec tego ważna jest adaptacja 
zawodowa nowo zatrudnionych. 
Spółki węglowe zwracają na to 
uwagę, przynajmniej takie sły-
szymy deklaracje. Jednak nasze 
kontrole i dochodzenia powypad-
kowe ujawniają nieprawidłowości 
w zakresie tychże przygotowań 
zawodowych. A zatem przyjęcie 
4 tys. nowych pracowników nie 
rozwiąże problemu bezpieczeń-
stwa pracy z dnia na dzień. A czy 
ta liczba jest wystarczająca? Nie 
wiem. Cieszyłbym się, gdyby ona 
była wyższa, bo wiem ile pracy 
ma do wykonania nasze górni-
ctwo. Trzeba bowiem pamiętać, 
że kopalnia to nie tylko obsługa w 
ścianach i w przodkach wyrobisk 
korytarzowych.

często nadużywane, mówmy 
o faktycznych nakładach na 
bezpieczeństwo pracy. 

Rzecz polega na tym, by te na-
kłady były faktycznie rozłożone 
równomiernie. Ja pod pojęciem 
nakładów na bezpieczeństwo pra-
cy rozumiem szereg wydatków in-
westycyjnych. Wśród nich nakła-
dy na budowę nowych poziomów 
wydobywczych, których celem 
jest ograniczanie tzw. eksploata-
cji podpoziomowej, budowę no-
wych dróg wentylacyjnych, nowe 
środki transportowe, przyjazne 
dla obsługujących. Zakup nowe-
go urządzenia to nie wszystko, o 
nowe urządzenie trzeba dbać i je 
konserwować, a to jest taki obszar, 
który naszym zdaniem pozosta-
wia wiele do życzenia. Podobnie 
jak brak fachowców do obsługi 
tych urządzeń. 

A jak Pan ocenia problem 
tzw. outsourcingu w górni-
ctwie, czyli realizacji zadań 
przez firmy zewnętrzne? 
Nie powoduje on, że prob-
lem odpowiedzialności się 
rozmywa?

Outsourcing jest zjawiskiem 
szeroko występującym w górni-
ctwie światowym, zwłaszcza gór-
nictwie amerykańskim czy au-
stralijskim, gdzie nawet połowę 
personelu stanowią pracownicy 
firm usługowych. Zasadniczym 
pytaniem jest to, jak outsourcing 
ma wyglądać w naszych kopal-
niach? Od firm usługowych i ser-
wisowych na pewno nie ucieknie-
my. Ale nie powinno to wyglądać 
tak, jak miało to miejsce w ko-
palnia „Halemba” w 2006 r. A już 
niewątpliwie kuriozalną metodą 
jest zatrudnianie tych samych 
pracowników, na tych samych sta-
nowiskach pracy tylko pod innym 
szyldem. Wprawdzie „Bogdanka” 
zastrzega się, że u nich ten system 
działa od wielu lat i nie wpływa na 
pogorszenie bezpieczeństwa pra-
cy, ale wiadomym jest, że kopalnia 
kopalni nie równa. Górnik, który 
pracuje w rejonach metanowych, 
pożarowych, tąpaniowych musi 
być wypoczęty rozpoczynając 
szychtę. Nawet mały błąd pracow-
nika, wynikający ze zmęczenia, 
może wiele kosztować i nie chodzi 
tylko o to, że on sam się naraża, 
ale naraża także swoich kolegów. 
A już zupełnie nie mogę zrozu-
mieć sytuacji, kiedy przedsiębior-
ca górniczy nie poczuwa się do 
odpowiedzialności za prace pro-
wadzone na odcinku, który został 
powierzony firmie zewnętrznej. W 
życiu się nie zgodzę na taką tezę, 
bo takim złożonym organizmem 
jak kopalnia musi zarządzać jeden 
człowiek, kierownik ruchu zakła-
du górniczego. 

Mieliśmy nadzieję, że ta-
kiego myślenia nie ma już po 
tragedii w „Halembie”?

No niestety, musimy to wciąż 
przypominać, bo pojawiają się 
nowi ludzie, są nowe pomysły, do 
górnictwa przychodzą menadże-
rowie spoza branży. Są zasady, od 

mogą w niej być naruszane prze-
pisy BHP. Zarząd Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, który przed de-
biutem giełdowym robił tzw. road 
show po świecie, podkreśla, że 
każdy poważny inwestor instytu-
cjonalny rozpoczynał pytania od 
spraw związanych z bezpieczeń-
stwem pracy, bo to jest dla nich 
priorytet. Wcale nie jestem tym 
zaskoczony. Firma, która chce 
mieć dobrą markę musi dbać o 
bezpieczeństwo inaczej przegra 
sama z sobą. 

Tyle, że z sygnałów jakie 
dochodzą do nas z Południo-
wego Koncernu Węglowego 
znajdującego się w giełdowej 
grupie Tauron wynika, że 
bezpieczeństwo pracy wcale 
nie należy do priorytetów.

Jeśli tak jest, czego ja nie mogę 
potwierdzić, to wszystko to ma 
krótkie nogi.

WUG założył na swojej 
stronie Górniczy Telefon Za-
ufania (GTZ).  Jest jakiś po-
zytywny odzew?

Jest. Po pięciu miesiącach po-
jawiło się wiele ciekawych infor-
macji. Są takie, które potwierdziły 
się w 100 procentach, są i takie, 
które tylko w jakiejś części zna-
lazły odzwierciedlenie w faktach, 
ale są i takie, które dotyczą sfer 
społecznych, których my nie roz-
strzygniemy.  Zaznaczam, że nigdy 
nie traktowaliśmy tej „skrzynki” 
jako elementu donosicielstwa. Wi-
dzimy, że takie rzeczy sprawdza-
ją się na świecie np. w Australii, 

Chyba nie mniejsze zna-
czenie mają nakłady na bez-
pieczeństwo pracy. Nie od-
nosi Pan wrażenia, że spółki 
węglowe pod pozycją „nakła-
dy na bezpieczeństwo pracy” 
wykazują całą masę wydat-
ków inwestycyjnych?

Na ten problem od dłuższe-
go czasu uwagę zwraca strona 
związkowa, mówiąc, że nakłady 
na bezpieczeństwo pracy to jest 
taki „worek bez dna”, do które-
go wrzuca się wszystko co tylko 
możliwe. Jakby na to nie spojrzeć 
pomiędzy nakładami inwestycyj-
nymi a nakładami na BHP jest 
często znak równości. Przecież 
nowa obudowa zmechanizowana 
przekłada się na mniejszą ilość 
wypadków związanych z eksplo-
atacją tych maszyn.

Zgadza się, ale nam cho-
dzi o to, że te wielkości są 

których nie może być odstępstw i 
my to nieustannie przypominamy. 
Wracając do sprawy outsoursingu, 
uważam, że nie ma przeciwwska-
zań do zatrudniania firm obcych, 
jeśli są jasno określone relacje 
pomiędzy firmą obcą  a kierowni-
kiem ruchu zakładu górniczego.

Kiedy jest określona jasno 
odpowiedzialność?

W rzeczy samej.

Nie ma Pan jednak wra-
żenia, że problem odpowie-
dzialności w kopalniach to 
trochę abstrakcyjne zja-
wisko. Widać to zwłaszcza 
dobrze po większych kata-
strofach górniczych, gdzie 
problem odpowiedzialności 
jest rozmyty.

Wiemy coś o tym. Prowadze-
nie dochodzeń powypadkowych 
jest czynnością szalenie trudną. 
Pierwsza rzecz, z którą się spo-
tykamy podczas prowadzenia 
wizji powypadkowej jest ogólna 
amnezja, nikt niczego nie widział, 
niczego sobie nie przypomina. A 
bez mocnych dowodów nie można 
nikomu postawić zarzutu naru-
szenia przepisów. Dziś wszystkie 
sporne sprawy kończą się w są-
dach. Trzeba brać pod uwagę to, 
że druga strona będzie dochodzi-
ła roszczeń. Dlatego musimy być 
wyjątkowo dobrze przygotowani. 
Problem polega też na tym, że na 
dobrą sprawę za wszystko   w ko-
palni, na mocy przepisów, odpo-
wiada kierownik ruchu zakładu, 
przy czym ma on mocno ograni-
czone przez właściciela  narzę-
dzia do tego, by prowadzić ruch 
zakładu  w sposób bezpieczny. Za 
wszystko odpowiada, a i  tak jest 
rozliczany na końcu z wyniku eko-
nomicznego. 

Można więc użyć stwier-
dzenia, że odpowiedzialnym 
za bezpieczeństwo jest wynik 
ekonomiczny?

No i tu się zaczynają schody, 
bo każdy kto odpowiada za bez-
pieczeństwo próbuje zrzucić swo-
ja, własną odpowiedzialność na 
wynik ekonomiczny. 

Kiedy czyta Pan, że w pro-
spektach emisyjnych pry-
watyzowanych spółek wę-
glowych jednym z ryzyk dla 
inwestorów jest kwestia bez-
pieczeństwa pracy, to co się 
Panu nasuwa?

Jeśli firma wydobywcza ma 
być w dobrej kondycji ekonomicz-
nej, na co liczą inwestorzy to nie 

gdzie i strona społeczna i społecz-
ni inspektorzy pracy mają wiele 
do powiedzenia w kwestii bezpie-
czeństwa pracy. Tam to działa i 
nikt na nikogo się nie obraża. 

Wspomniał Pan o społecz-
nej inspekcji pracy. Która w 
takim razie instytucja: SIP czy 
GTZ jest bardziej pomocna. 

Powiem tak, chciałbym, żeby 
społeczna inspekcja pracy działa-
ła tak, jak ja sobie to wyobrażam, 
czyli żeby była aktywna. A my nie 
mamy, praktycznie żadnych syg-
nałów ze strony SIP. Można więc 
przypuszczać, że problemy są roz-
wiązywane wewnątrz zakładu. 
Ale gdyby tak faktycznie było to 
nie byłoby tylu wypadków w ko-
palniach, po których stwierdzamy 
jako urząd górniczy liczne niepra-
widłowości. Chcielibyśmy się zbli-
żyć do społecznych inspektorów 
pracy, chcielibyśmy się z nimi spo-
tykać, bo chcemy im uświadomić 
to, jak ważna jest ich rola w zakła-
dach.

Ma Pan swój ranking firm 
górniczych pod względem 
standardów bezpieczeństwa 
pracy?

Dostrzegam dużą determi-
nacją, ale jeszcze większe moż-
liwości finansowe Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Mają pomysły i 
je realizują. W przypadku Kompa-
nii Węglowej ocena nie może być 
uniwersalna, bo są kopalnie, któ-
re spełniają wyższe standardy jak 
Centrum Południe lub Centrum 
Wschód. Pozostałe kopalnie są 
dużo trudniejsze, z większym ba-
gażem złych doświadczeń. W tym 
rankingu najgorzej wypada od 
jakiegoś czasu kopalnia Knurów-
Szczygłowice. Oceniam to choćby 
poprzez liczbę zatrzymania robót. 
Podejrzewam, że wynika to z pre-
sji na wydobycie i pośpiechu.

Katowicki Holding Węglo-
wy?

(uśmiech).

Rozmawiali: Krzysztof Leśniowski,                                         
Jacek Srokowski

Pola i lasy to coś czego w Pol-
sce mamy w obfitości i na uprawie 
czego znamy się od lat i na czym 
możemy polegać. Patrząc na za-
gadnienie energetyki odnawialnej 
w szerszej perspektywie widzimy 
podobne problemy. W sektorze 
transportu biopaliwa są atako-
wane za swój wpływ na ceny żyw-
ności w krajach trzeciego świata 
oraz niewielki wpływ na redukcją 
emisji dwutlenku węgla w związ-
ku z procesami ich produkcji. 
Energia wiatru jest krytykowana 
ze względu na niemożność pole-
gania na niej jako stabilnym źród-
le oraz na koszt produkcji energii. 
Co do słońca – tu argument jest 
ciągle ten sam – nie świeci w nocy 
a w pochmurne i krótkie dni jest 
go po prostu za mało by mogło to 
mieć znaczenie w jakimkolwiek 
większym bilansie. 

Wielu ekspertów sektora 
energetyki odnawialnej sugeruje 
obecnie, że to właśnie biomasa 
ma do odegrania główną rolę w 
osiągnięciu przez Unię Europej-
ską wyznaczonego celu produkcji 
20% energii ze źródeł odnawial-
nych do roku 2020. 

Ta energia uzyskiwana z bio-
masy – ścinek z drzew, drewna 
odpadowego i różnego innego ma-
teriału roślinnego – jest niewiel-
kim lecz stale rosnącym udziałem 
w produkcji energii odnawialnej. 

Zielony interes
Przez jakiś czas biomas była 

postrzegana jako jedna z wielu, 
wcale nie najbardziej obiecująca 
z opcji w branży energetyki odna-
wialnej. Przedsiębiorcy skupiali 
się głównie na tańszych formach 
dostępnej energii alternatywnej, 
głównie na wietrze. Ostatnimi 
czasy jednak sytuacja zaczęła ule-
gać zmianie. Przez porównanie ze 
sobą alternatywnych źródeł ener-
gii okazało się, że biomasa jest 
naprawdę wydajna. Jedna elek-
trownia na biomasę jest w stanie 
wyprodukować około trzykrotnie 
więcej energii niż farma wiatrowa 
o tej samej mocy. Dodatkowo jest 
niezależna od kaprysów pogody 
i da się skalować tak by sprostać 
wymaganiom danych odbiorców.

To co jest w tym zielonym in-

teresie kuszące to również możli-
wość pozyskania środków na jego 
rozpoczęcie i prowadzenie. Za-
pewnienia o ochronie powietrza 
oraz wykorzystaniu niezawodne-
go źródła energii w prosty sposób 
przekładają się na hojne rządowe 
dopłaty co stwarza atrakcyjne fi-
nansowo warunki budowy bądź 
rozbudowy zakładów energetycz-
nych, tak jak ma to miejsce cho-
ciażby w elektrowni w Połańcu. 
Powstaje tam nowy blok energe-
tyczny, w którym spalane będzie 
wyłącznie drewno i biomasa po-
chodzenia rolniczego. Całkowita 
moc tego bloku energetycznego 
wynosić będzie 190 MW. Będzie 
to największa na świecie elektro-
wnia na biomasę. Ma zostać od-
dany do użytku pod koniec 2012 
roku. Biomasa może być również 
wykorzystana w tradycyjnych za-
kładach energetycznych. W tych 
opalanych węglem wykorzystanie 
biomasy polegałoby na zastąpie-
niu części węgla właśnie biomasą. 

czy biomasa jest na pewno 
OK?

Ale nie wszystko wygląda tak 
różowo, czy też zielono, jak moż-
na by się tego spodziewać po tak 
ekologicznym rozwiązaniu. Jak 
każda technologia wykorzystanie 
biomasy w celu produkcji energii 
ma też swoje mankamenty. Kry-
tyka dotyczy głównie zapotrzebo-
wania na surowiec. Wymagania 
co do surowca w przypadku poje-
dynczego zakładu energetycznego 
są znaczne, zwłaszcza jeśli wyko-
rzystuje on drewno jako pierwot-
ne źródło energii. 

Niekorzystną cechą biomasy jest 
jej wysoka i zmienna zawartość wilgo-
ci. Konsekwencją tych właściwości jest 
również niższa wartość opałowa. Co 
za tym idzie należy spalić większe 
ilości biomasy aby wyprodukować 
tą samą ilość energii. A to ozna-
cza, jak donoszą amerykańskie 
badania, wyemitowanie 45% wię-
cej dwutlenku węgla w porówna-
niu ze spalaniem węgla oraz pra-
wie 300% więcej niż w przypadku 
wysoko wydajnej elektrowni opa-
lanej gazem ziemnym. Oczywiście 
– wyemitowany dwutlenek węgla 
został pochłonięty przez spalane 

Prowadzenie dochodzeń 
powypadkowych jest 
czynnością szalenie 

trudną. Pierwsza rzecz, z 
którą się spotykamy pod-
czas prowadzenia wizji 

powypadkowej jest ogól-
na amnezja, nikt niczego 
nie widział, niczego sobie 

nie przypomina.

Firma, która chce mieć 
dobrą markę musi dbać o 
bezpieczeństwo inaczej 

przegra sama z sobą. 

chciałbym, żeby spo-
łeczna inspekcja pracy 

działała tak, jak ja sobie 
to wyobrażam, czyli żeby 
była aktywna. A my nie 
mamy, praktycznie żad-
nych sygnałów ze strony 

SiP. 

opinie
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gdzie i strona społeczna i społecz-
ni inspektorzy pracy mają wiele 
do powiedzenia w kwestii bezpie-
czeństwa pracy. Tam to działa i 
nikt na nikogo się nie obraża. 

Wspomniał Pan o społecz-
nej inspekcji pracy. Która w 
takim razie instytucja: SIP czy 
GTZ jest bardziej pomocna. 

Powiem tak, chciałbym, żeby 
społeczna inspekcja pracy działa-
ła tak, jak ja sobie to wyobrażam, 
czyli żeby była aktywna. A my nie 
mamy, praktycznie żadnych syg-
nałów ze strony SIP. Można więc 
przypuszczać, że problemy są roz-
wiązywane wewnątrz zakładu. 
Ale gdyby tak faktycznie było to 
nie byłoby tylu wypadków w ko-
palniach, po których stwierdzamy 
jako urząd górniczy liczne niepra-
widłowości. Chcielibyśmy się zbli-
żyć do społecznych inspektorów 
pracy, chcielibyśmy się z nimi spo-
tykać, bo chcemy im uświadomić 
to, jak ważna jest ich rola w zakła-
dach.

Ma Pan swój ranking firm 
górniczych pod względem 
standardów bezpieczeństwa 
pracy?

Dostrzegam dużą determi-
nacją, ale jeszcze większe moż-
liwości finansowe Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Mają pomysły i 
je realizują. W przypadku Kompa-
nii Węglowej ocena nie może być 
uniwersalna, bo są kopalnie, któ-
re spełniają wyższe standardy jak 
Centrum Południe lub Centrum 
Wschód. Pozostałe kopalnie są 
dużo trudniejsze, z większym ba-
gażem złych doświadczeń. W tym 
rankingu najgorzej wypada od 
jakiegoś czasu kopalnia Knurów-
Szczygłowice. Oceniam to choćby 
poprzez liczbę zatrzymania robót. 
Podejrzewam, że wynika to z pre-
sji na wydobycie i pośpiechu.

Katowicki Holding Węglo-
wy?

(uśmiech).

Rozmawiali: Krzysztof Leśniowski,                                         
Jacek Srokowski

Biomasa nie całkiem eko
WyTWARZANiE energii z biomasy to jeden z kluczowych elementów w rozwoju alternatywnej energetyki ze źródeł od-
nawialnych. W kraju takim jak Polska, gdzie nie ma zbyt wielu górskich rzek, gdzie słońce nie świeci ani szczególnie 
długo ani szczególnie mocno, a wiatr wieje raczej umiarkowanie to właśnie biomasa ma szansę zrobić karierę. Ale czy 
jest ona naprawdę zielona?

Czy zielone jest zawsze zielone?
Znalazłem ostatnio ciekawą artykuł na temat rzekomo 

ekologicznych produktów. Jego autor Rafał Kosik pisze 
m.in.: „Sam transport jednego egzemplarza Toyoty Prius 
z Japonii do Europy czy USA, to mniej więcej tona naj-
brudniejszej ropy naftowej wypluta przez kontenerowiec 
w postaci dymu do atmosfery. I to jeszcze zanim szczęś-
liwy klient po raz pierwszy zasiądzie za kółkiem. Kilka lat 
temu obserwowałem reklamową wymianę ciosów mię-
dzy producentami papierowych i plastikowych toreb na 
zakupy. Argumenty tych pierwszych były oczywiste dla 
każdego: torbę można oddać na makulaturę, a nawet wy-
rzucona w lesie, po kilku miesiącach zostanie przez ten las 
wchłonięta. Odpowiedzią tych drugich był wykres zużycia 
wody, który przy produkcji torby plastikowej jest dzie-
sięciokrotnie niższy. Jedni pokazywali drzewa oblepione 
białymi torbami, drudzy wycinaną Puszczę Amazońską. 

Obie strony przerzucały się argumentami ekologicznymi i 
nikt już chyba nie wiedział, co jest prawdą, a co zwykłym 
wymysłem. Ekologia również w Polsce stałą się towarem 
modnym i pożądanym”.

Czytając wspomniany artykuł pomyślałem, że warto 
byłoby zainicjować na łamach „Solidarności Górniczej” 
cykl materiałów, które pozwolą szerzej spojrzeć na prob-
lem ekologii, bo jak się okazuje to co rzekomo ma być 
zielone, wcale nie zawsze jest zielone. A węgiel, który pró-
buje się wszystkim zohydzić wcale nie wypada w tym ze-
stawieniu tak czarno. Pierwszy z materiałów poświęcamy 
biomasie, która ma być głównym filarem zielonej energii 
w Polsce. W kolejnych wydaniach będziemy „odzieleniać” 
gaz łupkowy, energię słoneczną i wiatrową, a także odnie-
siemy się do tzw. czystych technologii węglowych.

Jacek Srokowski

Pola i lasy to coś czego w Pol-
sce mamy w obfitości i na uprawie 
czego znamy się od lat i na czym 
możemy polegać. Patrząc na za-
gadnienie energetyki odnawialnej 
w szerszej perspektywie widzimy 
podobne problemy. W sektorze 
transportu biopaliwa są atako-
wane za swój wpływ na ceny żyw-
ności w krajach trzeciego świata 
oraz niewielki wpływ na redukcją 
emisji dwutlenku węgla w związ-
ku z procesami ich produkcji. 
Energia wiatru jest krytykowana 
ze względu na niemożność pole-
gania na niej jako stabilnym źród-
le oraz na koszt produkcji energii. 
Co do słońca – tu argument jest 
ciągle ten sam – nie świeci w nocy 
a w pochmurne i krótkie dni jest 
go po prostu za mało by mogło to 
mieć znaczenie w jakimkolwiek 
większym bilansie. 

Wielu ekspertów sektora 
energetyki odnawialnej sugeruje 
obecnie, że to właśnie biomasa 
ma do odegrania główną rolę w 
osiągnięciu przez Unię Europej-
ską wyznaczonego celu produkcji 
20% energii ze źródeł odnawial-
nych do roku 2020. 

Ta energia uzyskiwana z bio-
masy – ścinek z drzew, drewna 
odpadowego i różnego innego ma-
teriału roślinnego – jest niewiel-
kim lecz stale rosnącym udziałem 
w produkcji energii odnawialnej. 

Zielony interes
Przez jakiś czas biomas była 

postrzegana jako jedna z wielu, 
wcale nie najbardziej obiecująca 
z opcji w branży energetyki odna-
wialnej. Przedsiębiorcy skupiali 
się głównie na tańszych formach 
dostępnej energii alternatywnej, 
głównie na wietrze. Ostatnimi 
czasy jednak sytuacja zaczęła ule-
gać zmianie. Przez porównanie ze 
sobą alternatywnych źródeł ener-
gii okazało się, że biomasa jest 
naprawdę wydajna. Jedna elek-
trownia na biomasę jest w stanie 
wyprodukować około trzykrotnie 
więcej energii niż farma wiatrowa 
o tej samej mocy. Dodatkowo jest 
niezależna od kaprysów pogody 
i da się skalować tak by sprostać 
wymaganiom danych odbiorców.

To co jest w tym zielonym in-

teresie kuszące to również możli-
wość pozyskania środków na jego 
rozpoczęcie i prowadzenie. Za-
pewnienia o ochronie powietrza 
oraz wykorzystaniu niezawodne-
go źródła energii w prosty sposób 
przekładają się na hojne rządowe 
dopłaty co stwarza atrakcyjne fi-
nansowo warunki budowy bądź 
rozbudowy zakładów energetycz-
nych, tak jak ma to miejsce cho-
ciażby w elektrowni w Połańcu. 
Powstaje tam nowy blok energe-
tyczny, w którym spalane będzie 
wyłącznie drewno i biomasa po-
chodzenia rolniczego. Całkowita 
moc tego bloku energetycznego 
wynosić będzie 190 MW. Będzie 
to największa na świecie elektro-
wnia na biomasę. Ma zostać od-
dany do użytku pod koniec 2012 
roku. Biomasa może być również 
wykorzystana w tradycyjnych za-
kładach energetycznych. W tych 
opalanych węglem wykorzystanie 
biomasy polegałoby na zastąpie-
niu części węgla właśnie biomasą. 

czy biomasa jest na pewno 
OK?

Ale nie wszystko wygląda tak 
różowo, czy też zielono, jak moż-
na by się tego spodziewać po tak 
ekologicznym rozwiązaniu. Jak 
każda technologia wykorzystanie 
biomasy w celu produkcji energii 
ma też swoje mankamenty. Kry-
tyka dotyczy głównie zapotrzebo-
wania na surowiec. Wymagania 
co do surowca w przypadku poje-
dynczego zakładu energetycznego 
są znaczne, zwłaszcza jeśli wyko-
rzystuje on drewno jako pierwot-
ne źródło energii. 

Niekorzystną cechą biomasy jest 
jej wysoka i zmienna zawartość wilgo-
ci. Konsekwencją tych właściwości jest 
również niższa wartość opałowa. Co 
za tym idzie należy spalić większe 
ilości biomasy aby wyprodukować 
tą samą ilość energii. A to ozna-
cza, jak donoszą amerykańskie 
badania, wyemitowanie 45% wię-
cej dwutlenku węgla w porówna-
niu ze spalaniem węgla oraz pra-
wie 300% więcej niż w przypadku 
wysoko wydajnej elektrowni opa-
lanej gazem ziemnym. Oczywiście 
– wyemitowany dwutlenek węgla 
został pochłonięty przez spalane 

drzewa podczas ich wzrostu – nie 
mniej jak długi czas jest potrzeb-
ny aby wyemitowaną teraz jego 
ilość znów mogły zostać wchło-
nięte przez wcale nie tak szybko 
rosnące przecież drzewa? Wyniki 
kalkulacji w przypadku odpadów 
drzewnych mówią o okresie 10 lat 
potrzebnych do pochłonięcia wy-
emitowanego dwutlenku węgla. 
W przypadku całych drzew po-
chłonięcie dwutlenku węgla może 
trwać dziesięciolecia.

W związku z tymi wynikami 
Agencja Ochrony Środowiska w 
USA postanowiła wprowadzić za 
trzy lata opłaty za emisje dwutlen-
ku węgla również z kotłów opala-
nych biomasą co zmienia status 
tego surowca w dłuższej perspek-
tywie.

Węgiel bardziej eko?
Niektórzy badacze przelicza-

jąc ilość dwutlenku węgla, która 
powstaje podczas całego proce-
su produkcji biomasy, a nie tylko 
samego wzrostu drzew, twierdzą, 
że spalanie biomasy może być tak 
naprawdę bardziej szkodliwe niż 
spalanie węgla i o wiele bardziej 
uciążliwe niż spalanie gazu ziem-
nego. A na dodatek ilość uwolnio-
nego przy okazji spalania dwu-
tlenku węgla w krótkim czasie 
powoduje uwolnienie takich ilości 
dwutlenku węgla, które owszem 
mogą zostać pochłonięte przez 
rosnące drzewa ale dopiero po 

wielu latach. A potrzeby energe-
tyczne rosną. 

Kolejnym zagadnieniem, któ-
re musi być wzięte pod uwagę jest 
negatywny wpływ transportu pa-
liwa na redukcję emisji dwutlen-
ku węgla. Bo aby wyprodukować 
energię z biomasy potrzeba jej 
dużo, naprawdę dużo. A im więk-
szy i bardziej „opłacalny” ma być 
zakład tym większe koszty trans-
portu paliwa – zarówno te finan-
sowe jak i te „węglowe” w postaci 
wyemitowanego przy okazji spa-
lania paliw w transporcie paliw. 
I tu bilans zarówno „taniej” jak 
i „zielonej” energii zaczyna być 
wątpliwy jeśli chodzi o zaprojek-
towane „zyski”.  

Jednocześnie w porównaniu np. z 
węglem, biomasa charakteryzuje się 
dużo wyższą zawartością związków 
alkalicznych (zwłaszcza potasu), wap-
nia i fosforu, a w przypadku słomy i 
innych roślin jednorocznych, a także 
liści i kory drzew, również wysoką za-
wartością chloru, co może prowadzić 
do wzmożonej korozji oraz narastania 
agresywnych osadów w kotle podczas 
jej bezpośredniego spalania.

Zarówno w produkcji rolniczej 
jak i leśnej stosuje się wiele chemi-
kaliów. Nawozy, środki ochrony 
roślin i środki do walki ze szkod-
nikami czy pasożytami to coś co 
również zostaje spalone w mo-
mencie gdy trafia do pieca. I do-
niesienia o ich wpływie na ludzkie 
zdrowie, o tym, że mogą przyczy-
niać się do wywoływania astmy 
oraz chorób serca powodują za-
niepokojenie wśród ludzi, którzy 
mają mieć w swoim sąsiedztwie te 
„przyjazne środowisku” emitery 
zanieczyszczeń. Dwutlenek azotu, 
dwutlenek siarki, tlenek węgla i 
pył to tylko początek listy „zwy-
kłych” składników emisji w tego 
typu zakładach. 

A może jednak słoma?
Ale nie każde przedsięwzię-

cie zakładające wykorzystanie 
biomasy jako źródła energii ma 
tego typu problemy. Niektórzy 
producenci myślą o tym by ko-
rzystać głównie ze słomy, której 
większość krajów o znaczącej pro-
dukcji rolnej, takich jak Polska, 
ma w znacznej ilości. Na dodatek 
słoma będąc produktem ubocz-
nym działalności rolniczej nie ma 
związku z dyskusją toczącą się 

wokół wpływu jaki mają uprawy 
energetyczne na terenach, które 
można potencjalnie wykorzystać 
do produkcji żywności. 

Ale nie wszystko wygląda tak 
obiecująco. Należy pamiętać, że 
wszystko co wyrośnie czy to drzewo 
czy to zboże pobiera z gleby zawar-
te w niej składniki mineralne. Jeżeli 
zbierzemy opadłe liście, gałęzie nie 
pozwalając im rozłożyć się i wrócić 
do obiegu gleba w lesie będzie ule-
gała jałowieniu. Podobnie w przy-
padku pola – jeśli słoma nie zostanie 
zaorana to nie dość, że usuniemy to 
co przyczyniło się do jej wzrostu i 
będziemy musieli to zastąpić nawo-
zami to jeszcze zmienimy strukturę 
gleby, która dzięki w oranej słomie 
była lepiej napowietrzona i stwarza-
ła lepsze warunki do rozwoju fauny 
glebowej.

Woda to też problem
A spójrzmy jeszcze na zagad-

nienie wprowadzania monokul-
tur roślinnych, które wymagają 
dużych ilości wody (zwłaszcza te 
szybko rosnące, które są tak fawo-
ryzowane przez wzgląd na krótki 
czas potrzebny do uzyskania du-
żej ilości biomasy) podczas upra-
wy co wpływa na stosunki wod-
ne na danym obszarze. Według 
badań przeprowadzonych przez 
UNESCO ilość wody potrzebna do 
produkcji tej samej ilości energii z 
biomasy jest 70 razy większa niż 
w przypadku otrzymywania jej z  
węgla. 

Pamiętając o konieczności re-
dukcji emisji dwutlenku węgla nie 
należy zapominać, że problem do-
stępności i dystrybucji wody jest w 
niektórych rejonach dość sporym 
problemem. Wyniki trwających 
wciąż badań przynoszą coraz pre-
cyzyjniejsze wyliczenia, którym 
warto się przyjrzeć i zastanowić 
czy aby na pewno opłaca się nam 
w dłuższej perspektywie obstawać 
tak mocno przy rozwiązaniu, któ-
re dopiero zaczyna objawiać nam 
złożoność swojej problematyki. 
Wiele jeszcze musimy poznać, po-
liczyć i poćwiczyć. Oby ta nauka 
nie poszła w las.

Tomasz Siobowicz

skrót artykułu, który ukazał się w e-
miesięczniku Teberia, całość dostęp-
na na stronie www.teberia24.pl

anaLizy
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Jerzy Galemba odbiera z rąk Lecha Wałęsy dyplom dla Węglokoksu z okazji        
25-lecia „Solidarności”.

prezentacJe

JerZy GAleMbA to bez wątpie-
nia jeden z najlepszych  analityków 
międzynarodowego rynku węgla  
w Polsce, choć on sam z pewnością 
by temu zaprzeczył, przez skrom-
ność – coraz rzadziej spotykaną u 
ludzi tak kompetentnych. 

− Mam tu wykresy, które ilustru-
ją rozwój cen węgla od 1990 r. Widać 
na nich doskonale, jak  zmienny i nie-
obliczalny jest rynek – mówi z pasją 
o czymś, co dla zwykłych ludzi jest 
czarną magią. McCloskey, ARGUS 
czy też globalCOAL to tytuły serwi-
sów, w które Pan Jerzy wczytuje się 
z równie wielką uwagą, co niejeden 
pasjonat sportu, motoryzacji czy też 
sensacji.

− Jako młody człowiek nie przy-
puszczałem, że kiedyś będę pracował 
w szeroko rozumianym przemyśle 
węglowym. Prawie cała moja ro-
dzina była związana z górnictwem: 
ojciec (KWK „Kościuszko”), szwa-
gier (PRG Mysłowice), wujek (KWK 
„Bierut”). Na podstawie ich relacji 
wiedziałem, że to jest  ciężka i bar-
dzo odpowiedzialna praca. Moje za-
interesowania szły jednak nieco w 
innym kierunku i  chciałem studio-
wać ekonomię.

Z rodzinnego Balina koło 
Chrzanowa wyjechał na studia do 
Krakowa, gdzie ukończył z bar-
dzo dobrym wynikiem Akademię 
Ekonomiczną, ze specjalnością 
handel. Kiedy tuż po studiach zali-
czył jeszcze  jednoroczną  służbę w 
ramach Szkoły Oficerów Rezerwy 
(SOR), przyszło mu się rozejrzeć za 
pracą. Zaczął od Krakowa, ale nie 
było tam łatwo o dobrą posadę.

− Pomyślałem, żeby poszukać 
pracy na Śląsku, czyli w swoim wo-
jewództwie, gdyż Chrzanów należał 
wówczas do województwa katowi-
ckiego. Interesowałem się światem, 
fascynowały mnie zagadnienia 
związane z handlem, marketingiem, 
finansami międzynarodowymi. Po-
myślałem zatem, że warto byłoby 
skierować się do którejś z firm pro-
wadzących  handel z zagranicą. 

− Ma pan odpowiednie kwali-
fikacje, ale my niestety nie mamy 
obecnie wolnych etatów – usłyszał 
po złożeniu dokumentów w dziale 
kadr Stalexportu, Kopex’u i Cen-
trozapu. 

Początki w „walutowym”
Zapewniono go jednak, że 

jeśli pojawią się możliwości za-
trudnienia, to na pewno wrócą do 
sprawy.

Na koniec postanawia odwie-
dzić Węglokoks, gdzie od kilku 
już lat w dziale walutowym pra-
cowała jego koleżanka ze stu-
diów. W trakcie rozmowy rzuca 
mimochodem pytanie o wolne 
etaty.

− Wiesz Jurku, z tego co wiem 
u nas wszystko jest obsadzone.  Nie 
ma tu praktycznie żadnych szans na 
zatrudnienie – gasi nadzieję kole-
żanka.

W życiu jednak wiele zależy od 
przypadku. Kiedy już ma opuścić 
Węglokoks i wyruszyć na dalsze 
poszukiwania, do pokoju kole-
żanki wchodzi jej bezpośrednia 
przełożona, zastępca kierownika 
działu. Koleżanka przedstawia 
pana Jerzego, informując, że jest 
on świeżo po studiach i akurat 
rozgląda się za pracą. Spotkanie 
to trwało zaledwie minutę, może 
dwie, ale bez żadnej reakcji na 
temat pracy. Galemba wraca do 
Chrzanowa z mocnym postano-
wieniem, że musi dalej szukać 
pracy. 

Jednak ku jego ogromnemu 
zaskoczeniu, ta sama koleżanka, z 
którą spotkał się w Węglokoksie, 
nazajutrz odwiedziła go w domu 
rodzinnym. 

− Wprawdzie mówiłam ci, że u 
nas nie ma wolnych etatów, ale tak się 
złożyło, że jedna z naszych koleżanek 
wyjechała do Stanów Zjednoczonych 
i jej powrót się znacznie opóźnia. 
Moja szefowa pomyślała, że może ty 
byłbyś zainteresowany pracą na jej 
stanowisku. Jeśli to akceptujesz, to 
przyjedź do nas w poniedziałek  na 
rozmowę kwalifikacyjną . 

Pan Jerzy nie mógł uwierzyć  
w to, co usłyszał. Ostatecznie 
otrzymuje propozycje pracy w 
dziale walutowym, który zaj-
muje się rozliczeniami waluto-
wymi tj. ustaleniami warun-
ków płatności w kontraktach 
handlowych, zabezpieczeniami 
tych płatności oraz relacjami z 
bankami. 

Szef działu walutowego mówi 
mu wprost: „Synek, my cię tu 
przyjmujemy, ale nie po to, żebyś  
popracował u nas kilka miesię-
cy, potem się przeniósł do działu 
handlowego.  Chcemy mieć tutaj z 
ciebie  pożytek ”.

− I tak było, pracowałem w 
tym dziale prawie 10 lat, począw-
szy od stycznia 1977 roku – mówi 
Galemba.

Mccloskey do śniadania...
W kolejnym z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks,  prezentujących sylwetki niektórych osób, które two-
rzyły dorobek tej znaczącej dla polskiego górnictwa firmy, przedstawiamy Jerzego Galembę, kierownika działu analiz rynków.

Ekonomia światowa i... 
polska

Praca ta wbrew pozorom obfi-
towała w ciekawe doświadczenia 
i przeżycia. Jednym z nich była 
praktyka w oddziale PeKaO S.A. 
w Paryżu w 1979 r.

- Dla mnie, jeszcze wtedy mło-
dego człowieka po studiach po-
znawanie mechanizmu działania 
rynku finansowego było niezwy-
kle cennym doświadczeniem za-
wodowym.  Obserwowałem tam 
bardzo ciekawą pracę w tzw. sali 
operacji finansowych (dealing 
room), gdzie zawierano transakcje 
kupna/sprzedaży walut pomiędzy 
bankami. Miałem okazję również 
zapoznać się z  procedurami zwią-
zanymi z przygotowaniem kredy-
tów walutowych w relacjach mię-
dzypaństwowych oraz  stosowanie 
różnego rodzaju zabezpieczeń pod 
udzielane pożyczki. Nieco innymi 
mechanizmami rządziła się gospo-
darka PRL-u, ale zainteresowanie 
pracą działu walutowego było 
bardzo duże zarówno ze  strony 
dyrekcji, jak i Ministerstwa Han-
dlu Zagranicznego oraz banków.  
Wpływy walutowe były kluczowe 
dla ówczesnej gospodarki polskiej, 
i praktycznie sprzedaż węgla była 
jedną ze znaczących pozycji w bi-
lansie płatniczym kraju. 

- Panowie od was zależy sytu-
acja w Polsce. Magazyny są prak-
tycznie puste. Zboża zostało nam 
tylko na dwa tygodnie. Jeśli nie 
uda się wam zawrzeć kontraktu 
barterowego (węgiel za zboże), to 
staniemy przed niewyobrażalny-
mi problemami – usłyszał, jako 
już zastępcą kierownika działu 
walutowego, podczas jednego ze 
spotkań w Ministerstwie Handlu 
Zagranicznego.  

- Dopiero wtedy poczułem 
jaka w istocie jest waga węgla. 
Gdyby nie było węgla aż trudno 
sobie wyobrazić, jak by się rozwi-
nęła sytuacja w kraju. Węglokoks 
był wtenczas na szczycie polskiej 
gospodarki – zaznacza Galemba. 

W 1986 roku, pan Jerzy otrzy-
mał propozycję objęcia stano-
wiska asystenta ówczesnego dy-
rektora naczelnego Węglokoksu, 
Lucjana Gajdy. Był odpowiedzial-
ny za koordynowanie wszelkich 
możliwych spraw pozostających w 
gestii dyrektora naczelnego firmy. 
Po dwóch latach pracy u boku dy-
rektora naczelnego, Jerzy Galem-
ba zostaje kierownikiem działu 
zakupów i informatyki. Zakupy i 
informatyka to zupełnie inne za-
gadnienia, ale z uwagi na decyzję 
podjęte przez MHZ, zmierzające 
do ograniczenia liczby stanowisk 
kierowniczych, postanowiono 
połączyć  niektóre działy.  Ta nie-
zbyt fortunna struktura organi-
zacyjna funkcjonowała krótko i 
po pewnym czasie powrócono do 
poprzedniego układu tj. dwóch sa-
modzielnych działów.

Panu Jerzemu powierzono 
wówczas kierowanie działem in-
formatyki i miał on przygotować  
prace, niezbędne do wyboru do-
stawcy sprzętu komputerowego, 
a potem zawarcie odpowiedniego 
kontraktu.  Było to bardzo trudne 
zadanie, które wymagało posia-

dania specjalistycznej wiedzy. Z 
tej racji dyrekcja wyraziła zgodę 
na  poszerzenie stanu osobowego 
działu i zatrudnienie osób, które 
wcześniej pracowały w COIG’u. 

 Kiedy dochodzi do wniosku, 
że tym dziale kończy się jego rola 
handlowa i organizacyjna,  zaczy-
na rozglądać się za innym zaję-
ciem w firmie. Akurat dobrze się 
składa, bo w roku 1992 otrzymuje 
propozycję reprezentowania inte-
resów handlowych Węglokoksu w 
Brukseli. Propozycję przyjmuje i 
przebywa tam prawie cztery lata. 

− Do Belgii dostarczaliśmy 
wówczas rocznie około 400 tys. ton  
węgla i około 500 tys. ton koksu.  
W związku z tym było to dla mnie 
kolejne wyzwanie w karierze za-
wodowej – wspomina. Kontakty z 
klientami, odbiory przypływających 
statków z  węglem i koksem z Polski, 
reakcje na zgłaszane reklamacje – to 
główne jego zadania. Ponadto utrzy-
muje kontakty z przedstawicielami 
Departamentu Paliw Stałych Komisji 

Europejskiej, którzy  już  wtedy wi-
dzą, może jeszcze odległą, ale realną 
obecność Polski pośród państw człon-
kowskich Wspólnoty Europejskiej.

„Buntownik” z przymusu 
Podobnie jak kilku innych 

przedstawicieli firmy za granicą, 
powraca do Polski w kwietniu 
1996 roku, kiedy w Węglokoksie 
na dobre już panują nowe porząd-
ki Sebastiana Czypionki – ówczes-
nego prezesa zarządu. 

- Nie tylko ja, ale także inni 
koledzy wspominają ten okres 
swojej pracy zawodowej w Wę-
glokoksie  jak najgorzej. Powrót 
do firmy osób, które pracowały 
w spółkach lub w przedstawi-
cielstwach za granicą wiązał się 
z pewnego rodzaju ostracyzmem. 
Zamiast maksymalnie wykorzy-
stać wiedzę i zdobyte kontak-
ty tych osób, proponowano im 
zatrudnienie na stanowiskach 
niższego szczebla, co w prakty-
ce oznaczało zepchnięcie ich na 
margines życia firmy. W związku 
z tym niektórzy koledzy odcho-
dzili z firmy. W pewnym momen-
cie ja również miałem dość tej 
niezdrowej sytuacji. Ostatecznie 
uznałem, że zbyt wiele tej firmie 
zawdzięczam, żeby z niej odejść 
– mówi pan Jerzy.   

Powszechną praktyką prezesa 
było też składanie długoletnim 
i doświadczonym pracownikom 
tzw. „propozycji nie do odrzuce-
nia”, czyli przejścia na wcześniej-
sze emerytury wbrew ich woli. 

Galemba postanawia wówczas 
dołączyć do innych pracowników, 
skupionych wokół Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” z Rom-
kiem Szczyptą i Włodkiem Pytką 
na czele.

- Była nas w końcu dość spo-
ra grupa osób, którym nie podo-
bał się sposób funkcjonowania 
tej firmy, a zwłaszcza łamanie 
prawa przez pana prezesa Czy-
pionkę. Zaczęliśmy o tym głośno 
mówić  i ostatecznie  weszliśmy w 
spór zbiorowy z zarządem. Dzięki 
naszej determinacji odnieśliśmy 
sukces, bo prezes musiał się wyco-
fać ze swoich wcześniej podjętych 
decyzji – wspomina pan Jerzy. Po 
odwołaniu zarządu z prezesem 
Czypionką na czele, Jerzy Galem-
ba dostaje zadanie, by odbudować 

rozwiązany przez poprzedniego 
prezesa dział analiz rynków i cen. 
Tworzy na nowo dział analiz,  któ-
rym kieruje do dziś. 

- Węglokoks bez względu na 
czasy starał się być firmą rynko-
wą. Przygotowywaliśmy różnego 
typu opracowania na potrzeby 
własne, a także innych jednostek 
zewnętrznych. Poruszaliśmy się 
sprawnie po gospodarce rynko-
wej. Nasi pracownicy byli szcze-
gólnie poszukiwani na rynku pra-
cy po 1989 roku – podkreśla pan 
Jerzy.

Galemba cieszy się powszech-
nym zaufaniem koleżanek i kole-
gów z pracy, którzy po raz drugi 
wybrali go jako swojego przedsta-
wiciela w radzie nadzorczej firmy, 
gdzie pełni funkcję zastępcy prze-
wodniczącego. Cieszy się także 
popularnością wśród dziennika-
rzy, gdyż w latach 2006-2011 peł-
nił funkcję rzecznika prasowego 
firmy.

- Nie jeden z nas, dziennikarzy, 
może potwierdzić, że pan Jerzy 
utożsamia najlepsze cechy firmy 
 w której pracuje: kompetencje i 
pełne oddanie, a to, niestety, co-
raz rzadziej spotykane atrybuty 
– twierdzi niżej podpisany.

Jacek Srokowski

60 lat „WęGlokokSu”

Weterani z workiem medali
Przy zmiennej pogodzie w dniach 18-19.06.2011 na Stadionie MOSiR w 
Zielonej Górze odbyły się XXi Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej At-
letyki. W zawodach udział wzięło 265 lekkoatletów. Wśród medalistów 
zawodów znaleźli się członkowie NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze”.

Tytuł Mistrza Polski w rzucie 
oszczepem zdobył Mirosław Ba-
raniak, który był również trzeci 
w trójskoku. Andrzej Maliszewski 
wygrał rzutem dyskiem. Dariusz 
Merta był drugi w rzucie dyskiem 
oraz trzeci w pchnięciu kulą. 
Krzysztof Badera zajął trzecie 
miejsce w biegu na 5000 m oraz 
czwarte miejsce w biegu na 1000 
m. Wszyscy wymienieni należą do 
Stowarzyszenia Weteranów Ma-
sters. Grupę zawodników lekkiej 
atletyki tworzą zawodnicy, którzy 
trenowali niegdyś w KS Górnik 
Brzeszcze. 

− Po zakończeniu czynnego 
uprawiania sportu i blisko trzylet-
niej przerwie w treningach posta-
nowiliśmy spróbować swoich sił w 
zawodach lekkoatletycznych orga-
nizowanych przez Polski Związek 
Weteranów Lekkiej atletyki – mówi 
Dariusz Merta.

„Sprawcą” lekkoatletycznej 
inicjatywy w Brzeszczach był Józef 
Lasik, który w 2004 roku wystarto-

wał z sukcesami w Mistrzostwach 
Europy w Danii, gdzie zdobył brą-
zowy medal w skoku w dal. 

- Zainspirowanie jego osiąg-
nięciami stworzyliśmy grupę, któ-
ra postanowiła wrócić do czynne-
go uprawiani sportu – wspomina 
Merta.

Obecnie w skład grupy wcho-
dzą: Dariusz Merta, Andrzej 
Maliszewski, Krzysztof Badera, 
Jacek Nitka, Mirosław Baraniak, 
Piotr Perżyło oraz Kazimierz Sta-
nisławski. Kiedy w roku 2006 na 
Mistrzostwach Europy w Pozna-
niu Dariusz Merta zdobył srebr-
ny medal w pchnięciu kulą roz-
wiązał się worek z medalami. W 
roku 2007 podczas halowych Mi-
strzostw Europy w Helsinkach Jó-
zef Lasik zdobył tytuł mistrza Eu-
ropy w trójskoku, a Dariusz Merta 
brązowy medal w rzucie dyskiem 
poprawiając halowy rekord Polski 
w tej dyscyplinie. W tym samym 
roku w letnich mistrzostwach we 
włoskiej miejscowości Riccione 
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Jerzy Galemba odbiera z rąk Lecha Wałęsy dyplom dla Węglokoksu z okazji        
25-lecia „Solidarności”.

Mccloskey do śniadania...
W kolejnym z cyklu artykułów z okazji 60-lecia katowickiej firmy Węglokoks,  prezentujących sylwetki niektórych osób, które two-
rzyły dorobek tej znaczącej dla polskiego górnictwa firmy, przedstawiamy Jerzego Galembę, kierownika działu analiz rynków.

Powszechną praktyką prezesa 
było też składanie długoletnim 
i doświadczonym pracownikom 
tzw. „propozycji nie do odrzuce-
nia”, czyli przejścia na wcześniej-
sze emerytury wbrew ich woli. 

Galemba postanawia wówczas 
dołączyć do innych pracowników, 
skupionych wokół Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” z Rom-
kiem Szczyptą i Włodkiem Pytką 
na czele.

- Była nas w końcu dość spo-
ra grupa osób, którym nie podo-
bał się sposób funkcjonowania 
tej firmy, a zwłaszcza łamanie 
prawa przez pana prezesa Czy-
pionkę. Zaczęliśmy o tym głośno 
mówić  i ostatecznie  weszliśmy w 
spór zbiorowy z zarządem. Dzięki 
naszej determinacji odnieśliśmy 
sukces, bo prezes musiał się wyco-
fać ze swoich wcześniej podjętych 
decyzji – wspomina pan Jerzy. Po 
odwołaniu zarządu z prezesem 
Czypionką na czele, Jerzy Galem-
ba dostaje zadanie, by odbudować 

rozwiązany przez poprzedniego 
prezesa dział analiz rynków i cen. 
Tworzy na nowo dział analiz,  któ-
rym kieruje do dziś. 

- Węglokoks bez względu na 
czasy starał się być firmą rynko-
wą. Przygotowywaliśmy różnego 
typu opracowania na potrzeby 
własne, a także innych jednostek 
zewnętrznych. Poruszaliśmy się 
sprawnie po gospodarce rynko-
wej. Nasi pracownicy byli szcze-
gólnie poszukiwani na rynku pra-
cy po 1989 roku – podkreśla pan 
Jerzy.

Galemba cieszy się powszech-
nym zaufaniem koleżanek i kole-
gów z pracy, którzy po raz drugi 
wybrali go jako swojego przedsta-
wiciela w radzie nadzorczej firmy, 
gdzie pełni funkcję zastępcy prze-
wodniczącego. Cieszy się także 
popularnością wśród dziennika-
rzy, gdyż w latach 2006-2011 peł-
nił funkcję rzecznika prasowego 
firmy.

- Nie jeden z nas, dziennikarzy, 
może potwierdzić, że pan Jerzy 
utożsamia najlepsze cechy firmy 
 w której pracuje: kompetencje i 
pełne oddanie, a to, niestety, co-
raz rzadziej spotykane atrybuty 
– twierdzi niżej podpisany.

Jacek Srokowski

krzyżóWka

Weterani z workiem medali
Przy zmiennej pogodzie w dniach 18-19.06.2011 na Stadionie MOSiR w 
Zielonej Górze odbyły się XXi Mistrzostwa Polski Weteranów Lekkiej At-
letyki. W zawodach udział wzięło 265 lekkoatletów. Wśród medalistów 
zawodów znaleźli się członkowie NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze”.

Tytuł Mistrza Polski w rzucie 
oszczepem zdobył Mirosław Ba-
raniak, który był również trzeci 
w trójskoku. Andrzej Maliszewski 
wygrał rzutem dyskiem. Dariusz 
Merta był drugi w rzucie dyskiem 
oraz trzeci w pchnięciu kulą. 
Krzysztof Badera zajął trzecie 
miejsce w biegu na 5000 m oraz 
czwarte miejsce w biegu na 1000 
m. Wszyscy wymienieni należą do 
Stowarzyszenia Weteranów Ma-
sters. Grupę zawodników lekkiej 
atletyki tworzą zawodnicy, którzy 
trenowali niegdyś w KS Górnik 
Brzeszcze. 

− Po zakończeniu czynnego 
uprawiania sportu i blisko trzylet-
niej przerwie w treningach posta-
nowiliśmy spróbować swoich sił w 
zawodach lekkoatletycznych orga-
nizowanych przez Polski Związek 
Weteranów Lekkiej atletyki – mówi 
Dariusz Merta.

„Sprawcą” lekkoatletycznej 
inicjatywy w Brzeszczach był Józef 
Lasik, który w 2004 roku wystarto-

wał z sukcesami w Mistrzostwach 
Europy w Danii, gdzie zdobył brą-
zowy medal w skoku w dal. 

- Zainspirowanie jego osiąg-
nięciami stworzyliśmy grupę, któ-
ra postanowiła wrócić do czynne-
go uprawiani sportu – wspomina 
Merta.

Obecnie w skład grupy wcho-
dzą: Dariusz Merta, Andrzej 
Maliszewski, Krzysztof Badera, 
Jacek Nitka, Mirosław Baraniak, 
Piotr Perżyło oraz Kazimierz Sta-
nisławski. Kiedy w roku 2006 na 
Mistrzostwach Europy w Pozna-
niu Dariusz Merta zdobył srebr-
ny medal w pchnięciu kulą roz-
wiązał się worek z medalami. W 
roku 2007 podczas halowych Mi-
strzostw Europy w Helsinkach Jó-
zef Lasik zdobył tytuł mistrza Eu-
ropy w trójskoku, a Dariusz Merta 
brązowy medal w rzucie dyskiem 
poprawiając halowy rekord Polski 
w tej dyscyplinie. W tym samym 
roku w letnich mistrzostwach we 
włoskiej miejscowości Riccione 

Europejskiej Olimpiadzie we wło-
skiej miejscowości Lignano.  Za-
wodnicy sami pokrywają koszty 
wyjazdów na zawody, dzięki życz-
liwym sponsorom mogą trenować 
i zdobywać kolejne medale. Jed-
nym z ich sponsorów jest „Soli-
darność” kopalni „Brzeszcze”. 

Rok temu członkowie grupy 
założyli Stowarzyszenie Wetera-
nów Masters skupiające zawod-
ników lekkiej atletyki. Celem 
stowarzyszenia jest promowanie 
czynnego uprawiania sportu w 
każdym wieku. 

- Nasze działania skupiają 
się na środowisku lokalnym. W 
2010 r. zorganizowaliśmy bieg na 
15 km w którym udział wzięło 150 
zawodników. W marcu 2011 roku 
zainicjowaliśmy bieg  „O złote 
gacie”. W biegu na 13 km wystar-
towało 200 zawodników. W sierp-
niu tego roku odbędzie się następ-
ny bieg, tym razem na 15 km, do 
udziału w którym zapraszamy 
wszystkich chętnych – zachęca 
Dariusz Merta. 

jac

Piotr Perżyło zdobył tytuł mi-
strza świata poprawiając dotych-
czasowy rekord Polski. W roku 
2008 na letnich Mistrzostwach 
Europy w słoweńskiej Lubljanie 
Andrzej Maliszewski zdobył brą-
zowy medal w rzucie dyskiem. W 
roku 2009 podczas Halowych Mi-
strzostw Europy w Anconie Józef 
Lasik zdobył dwa złote medale w 
skoku w dal oraz w trójskoku, a 
Dariusz Merta brązowy medal w 
pchnięciu kulą.  W tym samym 
roku odbyła się Olimpiada Wete-
ranów w Sidney gdzie udanie wy-
startował Józef Lasik zdobywając 
dwa złote medale w skoku w dal 
i trójskoku. W 2010 roku na Mi-
strzostwach Europy jakie odbyły 
się na Węgrzech Dariusz Merta 
zdobył srebrny medal w pchnięciu 
kulą, a Mirosław Baraniak brązo-
wy medal w rzucie oszczepem. 

Łącznie w latach 2006-2011 
zawodnicy z Brzeszcz zdobyli w 
halowych i letnich Mistrzostwach 
Polski około sześćdziesięciu me-
dali. W tym roku zawodnicy z 
Brzeszcz planują jeszcze start w Damian znów zwycięża. 

Wystarczyła jedna runda

- To będzie mój najtrudniejszy, 
obok Jose Luisa Cruza, rywal w za-
wodowej karierze - mówił Damian 
Jonak o Mamadou Thiamie przed 
walką. I teoretycznie mógł mieć 
rację, bo Senegalczyk to pięściarz 
doświadczony. Wszystko skończyło 
się jednak już w pierwszej rundzie, 
gdy Thiam wylądował na deskach, a 
związany ze śląsko-dąbrowską „So-
lidarnością” Jonak odniósł kolejny 
trumf, po raz trzydziesty w zawodo-
wej karierze. Do pojedynku doszło 
25 czerwca w Rzeszowie, gdzie od-
była się kolejna gala z cyklu Wojak 
Boxing Night.

Mamadou Thiam to były mistrz 

Europy wagi junior średniej i - w 
swoim czasie - pretendent do ty-
tułów światowych. Przed walką z 
Jonakiem miał na swoim koncie 56 
walk, z których 47 wygrał, a 9 prze-
grał.

Polak nie dał Thiamowi więk-
szych szans. Wkrótce po pierwszym 
liczeniu Senegalczyka Damian Jo-
nak zasypał go serią ciosów, które 
sprawiły, że ten nie był w stanie się 
podnieść z ringu i walkę zakończono 
w pierwszej rundzie. Dla Jonaka to 
trzydzieste zwycięstwo, w tym dwu-
dzieste przed czasem, dla Thiama 
- dziesiąta porażka w karierze. 

mj

„BrzeSzCze”: Sukcesy sportowe członków nSzz „Solidarność”
sport

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: „Słowa to nie żaden fakt”. Nagrody wylosowali: Ilona Plich z Chorzowa, 
Renata Szydłowska z Knurowa, Zbigniew Knapik z Brzeszcz. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.  
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wakacyJne wspomnienia

rozmaitośCi

Pocztówka z Sianotęży
− Tradycyjnie dopisała nam po-

goda, dzięki czemu przez całe dwa 
tygodnie mogliśmy zażywać sło-
necznych i morskich kąpieli – pod-
kreśla Ryszard Doroba, przewodni-
czący koła.

Dla męskiej części uczestni-
ków wyjazdu najważniejszym 
punktem pobytu nad Bałtykiem 
był połów dorszy. Śmiałkowie 
wypłynęli kutrem w morze, pra-
wie pod duńską wyspę Borholm. 
Połowy były wyjątkowo udane. 
Niektórym uczestnikom udało 
się złowić po kilkanaście sztuk, 
czym wprawili w zdumienie do-
świadczonych przewodników 
morskich. Ponad 80 sztuk dor-
sza trafiło po powrocie na patel-
nie stanowiąc strawę dla 50-oso-
bowej grupy.

Szczególną atrakcją były dla 
emerytów z „Wujka” zabawy ta-
neczne przy akompaniamencie 
zespołu muzycznego, wieczorki 
taneczne czy wspólne, wieczorne 
grillowania. 

− W tym sezonie planujemy jesz-
cze kilka atrakcji turystycznych dla 
członków naszego koła m.in. jedno-
dniową wycieczkę na tzw. świniobi-
cie oraz czterodniową wycieczkę do 
Lewina Kłodzkiego połączoną z wy-
jazdem do Pragi. Wczesną jesienią 
mamy w planach kilka wyjazdów na 
grzyby. Sezon zakończymy tradycyj-
nie pod koniec listopada, pielgrzym-
ką rodzin górniczych do Częstocho-
wy – wylicza szef koła.

Dodajmy, że niedawno emery-
ci z „Wujka” uczestniczyli licznie 
w wyjeździe do Warszawy, gdzie 
brali udział w wielkiej manifesta-
cji „Solidarności”. 

jac

cZERWiEc to czas, w którym emeryci „Solidarności” kopalni „Wujek” tradycyjnie już roz-
poczynają swój sezon turystyczny. Jak zwykle nad morzem. Tym razem gościli w ośrodku 
„Nemo” w Sianotężach. 

Zachęcamy wszystkich naszych Czytelni-
ków do podzielenia się z nami ze wspomnień 
wakacyjnych. Nasze łamy w najbliższych 
dwóch wydaniach Solidarności Górniczej są ot-
warte na wasze zdjęcia z wczasów, wycieczek, 
rajdów itd. Najciekawsze zdjęcia i wspomnienia 
wakacyjne zostaną nagrodzone. 

Redakcja Solidarności Górniczej

„WuJek”: emeryci rozpoczęli sezon turystyczny


