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KW SA Są już chętni na przyszłe akcje spółki

Uwaga, lichwa!

„Czarny marsz” w obronie miejsc pracy

Nie wiadomo jeszcze kiedy Kompania Węglowa zadebiutuje na giełdzie, nie wiadomo
nawet czy w ogóle zostanie sprywatyzowana. Pomimo tego są już pierwsi chętni na akcje
pracownicze spółki. Ponoć też zawarto już pierwsze transakcje.
„Bramowi” (tak potocznie określa się firmy i osoby prowadzące ten mało legalny proceder) chętni na akcje pracownicze to nie nowość. Pojawiali się już przy okazji debiutu
Bogdanki czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w czasie gdy akcje pracownicze objęte były
dwuletnim zakazem sprzedaży. Ich oferty nigdy nie należały do atrakcyjnych finansowo.
Oferty dotyczące akcji Kompanii Węglowej budzą jednak wyraźny niesmak. Tego nie można
inaczej nazwać, jak: lichwa!
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BHP Czy firmy zewnętrzne przestrzegają procedur?

Pod baczną obserwacją

Górnicy podbili Madryt
strona 6-7

10 lipca w kopalni „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, gdzie zginął 28-letni pracownik Chorzowskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych. Już wstępna analiza okoliczności wypadku
wykazała, że doszło do niego na skutek naruszenia procedur i zasad bezpiecznej pracy.
Wyższy Urząd Górniczy od pewnego czasu zwraca uwagę na patologie towarzyszące
zatrudnianiu firm usługowych. Wskazywano m.in. na niewystarczające wyposażenie i wyszkolenie pracowników oraz brak należytego nadzoru.
- Lepiej późno niż wcale – ocenia działania WUG, a także ostatnie posunięcie Kompanii Węglowej Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności”. – Niestety, w
ostatnich latach podstawowym kryterium wyboru firm była cena, a nie kompetencje i rzetelność. Liczymy, że to się zmieni.
strona 5



komentarz

Jarosław
Grzesik

Madryt
nad Wisłą?

Kiedy na początku lipca kilkuset hiszpańskich górnik z dalekiej prowincji
wkroczyło dumnie do Madrytu, stolicy
kraju, jej mieszkańcy przywitali ich
entuzjastycznie, nie było złorzeczenia,
niewybrednych epitetów pod adresem
tych prostych ludzi. Wręcz przeciwnie,
Hiszpanie docenili dramatyczną walkę
górników w obronie swoich miejsc
pracy, w obronie swojej godności.
I dzieje się to w czasach, kiedy Hiszpania ogarnięta jest największym od
wielu lat kryzysem gospodarczym. Co
czwarty mieszkaniec tego kraju pozostaje bez pracy. W tej jakże trudnej sytuacji mało kto wypomina górnikom,
że kraj ich dotuje. Cóż bowiem znaczy
kilkaset milionów euro przy skali pomocy państwa dla sektora bankowego, który otrzymał wsparcie w wysokości 100 mld euro. I znowu powtarza
się ten sam scenariusz – największa
pomoc trafia do tych, którzy najbardziej przyczynili się do kłopotów tego
kraju. Hiszpanie dobrze pamiętają, że
największy bank w tym kraju, niejaki
Santander utopił ponad 3 mld dolarów
w tzw. piramidzie finansowej Madoffa,
słynnym przekręcie amerykańskiego finansisty. Rządza zysku zaślepiła
bankierom racjonalne spojrzenie, dali
się oszukać w dziecinny sposób. Niestety za chciwość garstki ludzi płacą
dziś całe społeczeństwa, gdyż kryzys
rozlewa się na wszystkie kontynenty.
W trakcie górniczych protestów
hiszpańska prasa opublikowała list Juana Jose Fernandeza, górnika z Asturii, na tłumaczenie którego trafiłem
całkiem przypadkiem. Pozwólcie, że
zacytuję jego fragment:
„Podczas strajku angielskich
górników przestaliśmy pracować i
zorganizowaliśmy zbiórkę żeby mogli nakarmić swoje rodziny. Czy ktoś
zaprzeczy, że jesteśmy w stanie solidaryzować się z każdym? Dziś wydaje
się, że proszenie o pomoc wymaga
zbyt wiele wysiłku. Wspieranie drugiego to fundament, gdyż ci na górze mają nad nami przewagę. Gdyby
wszyscy pracownicy w Hiszpanii byli
tak zjednoczeni jak górnicy, rządzący
myśleliby długo zanim zdecydowaliby
się wcielać w życie cięcia budżetowe.
Pomyślcie kto naprawdę stoi wam na
drodze kiedy idziecie do pracy czy na
zajęcia, kto zwalnia ludzi z taką samą
łatwością jak dokonuje cięć w edukacji. Ludzie, którzy was zatrzymują to
politycy.”
Czytając ten list pomyślałem, że
choć dzielą nas tysiące kilometrów
nasz żywot górniczy jest w gruncie
rzeczy bardzo podobny, choć muszę
przyznać uczciwie, że zazdroszczę
górnikom z Hiszpanii jednego – oni
mogą liczyć na szerokie wsparcie
społeczne, co pokazały ich ostatnie
protesty. Czy marsz polskich górników na Warszawę mógłby spotkać się
z podobną reakcją społeczną? Pewnie
nie. Rządzący w Polsce potrafią jeszcze manipulować ludźmi, potrafią Polakom robić sieczkę w głowach. Mam
jednak przeczucie, że nie potrwa to
długo. Może wkrótce i my doczekamy
się Madrytu nad Wisłą?

fakty i opinie

WUJEK-ŚLĄSK

Zginęło 20 górników, ale winnych nie ma
Katowicka prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące przyczyn katastrofy w KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”, gdzie trzy lata temu
doszło do zapłonu i wybuchu metanu, a w konsekwencji - śmierci 20 górników. - Kolejna katastrofa i znów nie ma winnych... Decyzja ta potwierdza fatalną opinię na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mało tego, umocni poczucie bezkarności wśród
osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w kopalniach - komentuje przewodniczący górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik.
Śledczy wskazali na istnienie
wielu nieprawidłowości w KWK
„Wujek” Ruch „Śląsk”, m.in. fatalny
stan urządzeń i przewodów elektrycznych oraz to, że w zagrożonym
rejonie pracowało zbyt wielu górników. Uznali jednak, że nie było
związku pomiędzy tymi nieprawidłowościami a eksplozją metanu.
Zapalenie i wybuch metanu miały
- według prokuratury - charakter
naturalny. Gaz miał zgromadzić się
w dużej pustce powstałej po eksploatacji węgla, skąd - w wyniku
ruchu górotworu - uwolnił się do
wyrobiska. Tam doszło do jego samozapłonu i wybuchu - także iskra
zapalająca mogła być następstwem
tarcia górotworu.
Decyzję katowickiej Prokuratury Okręgowej krytykuje przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego. - Decyzja ta
jest fatalna i to w dwóch aspektach. Po pierwsze - prokuratura
dała nam do zrozumienia, że w
świetle zebranego materiału dowodowego mieliśmy do czynienia
z wypadkiem, który „stał się sam”,
więc nikt za niego nie odpowiada.
Jak to możliwe? Zakładając mało
prawdopodobny wariant, że przed
zdarzeniem w KWK „Wujek” Ruch
„Śląsk” przestrzegano wszystkich
przepisów, a zły stan urządzeń nie

przyczynił się do wybuchu metanu,
to należałoby chyba zapytać, kto takie przepisy wymyślił, skoro w zgodzie z nimi pod ziemią może zginąć
20 górników? A po drugie - odpowiedzialni za bezpieczeństwo w kopalniach otrzymali sygnał, że mogą
przymykać oko na zasady bhp, bo i
tak nic im się nie stanie. Z tej samej
przyczyny zarządzający zakładami
górniczymi nie będą mieli oporów
przed zmuszaniem górników do
pracy w warunkach niebezpiecznych. Dodatkowe wątpliwości budzi fakt, że zupełnie innego zdania
niż śledczy była komisja Wyższego
Urzędu Górniczego, która uznała,
że iskra, która doprowadziła do
zapłonu, mogła pochodzić z uszkodzonego przewodu elektrycznego
- mówi Jarosław Grzesik.
Uwagi do decyzji śledczych ma
również przewodniczący zakładowych struktur „S” z KWK „Wujek”
Ruch „Śląsk” Piotr Bienek. Jego zdaniem, wciąż nie padła odpowiedź na
zarzuty postawione przez Wyższy
Urząd Górniczy. Nie wiadomo, dlaczego w strefie zagrożenia tąpaniami znalazło się aż tylu pracowników,
ani tego, dlaczego w rejonie eksplozji było mało powietrza.
Do katastrofy doszło 18 września 2009 roku, tuż po godzinie 10.
W ścianie nr 5, pokład 409, 1050

Bzdury rzekomych ekspertów

Gwiazdowski, bój się Boga!
Po latach zastoju polskie górnictwo
mogłoby stanowić efektywną gałąź
gospodarki prognozuje Centrum im.
Adama Smitha. Niestety polskie kopalnie działają na międzynarodowych
rynkach i muszą być konkurencyjne.
A temu na przeszkodzie stoi zbyt
wysoki poziom uzwiązkowienia górnictwa w naszym kraju. To z kolei
uniemożliwia efektywne zarządzanie
spółkami węglowymi i wzrost ich
zyskowności. Bez zmian w prawie,
definiujących na nowo relacje między
pracodawcami a związkami zawodowymi, możliwy jest w krótkim czasie
upadek polskich kopalń.
Z raportu wynika, że zwiększenie
efektywności w przypadku polskich
producentów węgla wiąże się ze ścisłą kontrolą kosztów stałych. Przeważają w nich koszty pracy, które w
polskim górnictwie – w przeciwieństwie do górnictwa światowego – nie
są dostosowywane do wielkości produkcji i wymogów zmiennej sytuacji
na rynkach międzynarodowych.
Według obliczeń ekspertów Centrum im. Adama Smitha, narzucone
przez obowiązujące regulacje dodatkowe sztywne świadczenia na rzecz
pracowników (deputaty, ekwiwalenty,
dopłaty itp.) zmniejszają zysk spółek
węglowych średnio o 30–35% w skali
roku. Wzrost efektywności polskich

kopalń jest zatem niemożliwy bez zmiany pochodzących z poprzedniej epoki
regulacji, odpowiadających za generowanie wysokich kosztów stałych.
Stop, wystarczy tego bełkotu.
Wyjaśnijmy jedno – goście z Centrum im. Adama Smitha to wyznawcy
Świętego Balcerowicza, którzy jeszcze do niedawna wyznawali pogląd,
iż najlepszą polityką przemysłową
jest brak polityki przemysłowej, że
węgiel jest nam niepotrzebny, bo
prąd mamy w gniazdku. Gwiazdowski i jemu podobni mocno wspierali
Bank Światowy w projekcie likwidacji
polskiego górnictwa węglowego. Teraz ci sami „eksperci” zobaczywszy,
że górnictwo może zarabiać i to całkiem nieźle próbują wycofać nas do
czasów feudalizmu, pańszczyzny. A
może ktoś uczciwie powiedziałby, że
gdyby niejednokrotna determinacja
górniczych związków zawodowych,
bo przecież nie wiernopoddańczych
prezesów (głównie tych, których już
na całe szczęście w branży nie ma),
kopalń węgla kamiennego w Polsce
by nie było. Zostałyby jedynie ruiny.
I dziś ktoś taki jak „ekspert” Gwiazdowski ma czelność oskarżać związki
zawodowe o to, że ich działalność doprowadza górnictwo na skraj bankructwa. Ech, szkoda naszych nerwów.

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158
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metrów pod ziemią znajdowało się
około 50 górników. Część z nich
fedrowała węgiel z ostatnich 11
metrów tej ściany, inni przygotowywali ścianę z wybranym węglem
do zamknięcia. W wyniku zapłonu i
wybuchu metanu na miejscu zginę-

ło 12 osób. Później liczba ta wzrosła
do 20. Po otrzymaniu informacji o
katastrofie i jej skutkach prezydent
Lech Kaczyński ogłosił żałobę narodową.
mj

Jeden zyska, drugi straci?

Członkowie zarządów spółek węglowych, nadzorowanych przez resort gospodarki, będą zatrudnieni na kontraktach menedżerskich, zamiast - jak
dotąd - zgodnie z unormowaniami tzw. ustawy kominowej - poinformował
wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz i dodał, że w nowej formule szefowie spółek węglowych mogą zarobić około trzykrotnie więcej
niż wcześniej.
Nie do końca wiadomo, co wiceminister
Tomczykiewicz miał na myśli mówiąc:
„Wszystkie spółki przygotowują się do
zmiany sposobu wynagradzania menedżerów. Chodzi przede wszystkim o to,
aby było to ich jedyne źródło dochodu”.
Umowy menedżerskie wprowadzono
już w Kompanii Węglowej, przygotowuje
się do tego Węglokoks i Katowicki Holding
Węglowy. Jako pierwsza ze śląskich spółek
węglowych od ustawy kominowej odeszła
Jastrzębska Spółka Węglowa, która po debiucie giełdowym w połowie zeszłego roku
przestała podlegać tym regulacjom. Wynagrodzenie zarządu wzrosło czterokrotnie, nie wliczając w to pensji motywacyjnej
do 60 proc. podstawy. Dziś prezes Jarosław Zagórowski zarabia blisko 80 tys. zł,
mimo, że na zwałach kopalń zalega 1,5 mln
ton niesprzedanego węgla. W takich sytuacjach odpowiedzialność zawsze poniesie
pracownik. To na jego pensji będzie można
zaoszczędzić. Zresztą cytowany wiceminister Tomczykiewicz już wobec rosnących
zwałów węgla w spółkach węglowych zarządził wśród prezesów: ciąć koszty!
Pewnie w górnictwie będzie można
spodziewać się podobnej sytuacji jaka

od dłuższego czasu ma miejsce w administracji państwowej. Zwykli urzędnicy mają zamrożone pensje (do 2015 r.),
ale ich przełożeni mogą liczyć na sowite
podwyżki, jeśli wykażą oszczędności.
Podobnego modelu można się pewnie spodziewać w spółkach węglowych.
W ostatnich dniach zarząd Kompanii
Węglowej wprowadził nowe zasady premiowania osób kierownictwa kopalń,
jednostek organizacyjnych oraz centrali
spółki. Zwróciliśmy uwagę na kryteria
premiowania kierownictwa kopalń. Premiowane są następujące wartości: jednostkowy koszt produkcji, wydobycie,
postęp robót przygotowawczych, jakość
miału surowego. Przestrzeganie tych
czterech wytycznych może przynieść
osobom zarządzającym znaczne korzyści. Szkoda tylko, że nikt nie pomyślał o
tym, by premiować np. bezpieczeństwo
pracy.
Oby zatem ofiarami kryzysu, który
puka powoli do bram kopalń (odpukać,
może nas ominie) nie byli wyłącznie
zwykli pracownicy.
kl
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OPINIE
W duchu
dialogu
(pozorowanego)

Sławomir Kozłowski, lider
NSZZ „Solidarność”
w JSW:

Związkowcy z JSW:
Byliśmy gotowi na kompromis
Niepowodzeniem zakończyły się trwające od połowy lipca rozmowy strony społecznej z Zarządem
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) na temat podwyżek wynagrodzeń i zniesienia niekorzystnych
dla nowych pracowników wzorów umów o pracę. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy w
JSW krytycznie ocenia zachowanie zarządu spółki.
Odbyło się sześć spotkań w ramach zespołu roboczego mającego
na celu przygotowanie propozycji
rozwiązań prowadzonych sporów
zbiorowych dotyczących podwyżek
płac i nowych umów o pracę. Mamy
koniec lipca, strona społeczna zaproponowała szereg kompromisowych
rozwiązań, ale żadna z tych propozycji nie została przyjęta przez Zarząd
JSW SA.
Jest to typowa taktyka przeciągania rozmów w nieskończoność,
na którą nie można się zgodzić, tym
bardziej, że uczestniczący w kilku
spotkaniach, w roli obserwatora,
doradca Prezydenta RP ewidentnie
przyznał rację stronie związkowej.
Stwierdził m.in., że nowe umowy o
pracę zostały wprowadzone wbrew
zapisom Porozumienia Zbiorowego
z 5 maja 2011 roku i dyskryminują
pracowników nowo przyjętych.
Zarząd JSW SA stoi na stanowisku, że jedynym rozwiązaniem tego
problemu jest droga sądowa. Niektórzy członkowie Zarządu poczuli się
urażeni, gdy „banda niedouków”, za
jakich się nas uważa, ośmieliła się
zarzucić „jaśnie panom” prezesom
łamanie prawa. Zaproponowaliśmy
więc, aby urażeni „panowie” oskarżyli nas o naruszenie ich dóbr osobistych, może wtedy wreszcie wyjaśnimy, czy w naszej Spółce jest łamane
prawo, czy też nie. Nic z tego, obrażeni „panowie” nie zamierzają oddać
nas pod sąd w tej sprawie, przynajmniej do uzyskania pierwszych wyroków ze spraw, które nowo przyjęci
złożą w sądach. Nie przeszkadza im
to oczywiście w sądzeniu się z Mię-

dzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym, gdzie z imienia i nazwiska oskarża się siedmiu
przedstawicieli związkowych, członków Komitetu.
Jedną z ostatnich propozycji,
jaką przedstawiliśmy Zarządowi
JSW SA, było udzielenie gwarancji, że pracownicy nowo przyjęci po
pierwszej umowie o pracę - zawartej
na czas określony - dostaną drugą
umowę, zawartą na czas nieokreślony, a w razie złożenia pozwów do
sądu nie poniosą z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.
Niestety, nawet na tę propozycję nie
uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Wygląda na to, że cały ten
spór z załogą prowadzony jest tylko
z powodu wygórowanego „ego” jednego człowieka, który jest w stanie
postawić na szali dobro jednej z największych spółek giełdowych, żeby
tylko dopiąć swego.
Chęć osłabienia pozycji pracownika wobec pracodawcy poprzez wyeliminowanie jakiegokolwiek przedstawicielstwa załogi to fakt oczywisty, a
notoryczne łamanie prawa (zdaniem
tej osoby - „prawa ułomnego”, które
trzeba natychmiast zmienić) staje się
już w pełni akceptowaną przez jego
przełożonych normą.
Przechodząc do spraw płacowych, należy pokreślić, że kwoty
rzekomo podwyższające nasze wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem jednostronnie, niezgodnie
z prawem, na krzywdzących pracownika zasadach, premii zadaniowej i
motywacyjnej, są - delikatnie rzecz
biorąc - wyliczone nierzetelnie. Do-

bitnym tego przykładem jest twierdzenie, że z powodu wprowadzenia
tych premii załoga otrzymała już
podwyżki o 5,8%... Śmiech na sali,
nieprawdaż? Należy o tym wspomnieć, ponieważ te z nieba wzięte
„wyliczanki” (nie wchodząc w szczegóły) stanowią podstawę propozycji
Zarządu odnośnie tematu płac.
Jedyną propozycją Zarządu dotyczącą konkretnego wzrostu wynagrodzeń w 2012 roku jest wypłacenie
premii jednorazowej w wysokości
około 24 mln złotych, co daje średnio
około 1000 zł brutto na zatrudnionego pracownika, lub wydatkowanie
tej samej kwoty poprzez wprowadzenie nowych stawek osobistego zaszeregowania. Mimo przewidywanych
miliardowych zysków za rok 2012,
pracodawca tak nisko ocenia naszą
ciężką, niebezpieczną pracę. Dodać
trzeba, że w tych lichwiarskich „wyliczankach” ujęte są skutki przeniesione z roku ubiegłego oraz pieniądze
z tzw. funduszu „zarządzenia przez
cele” w formie wielotysięcznych nagród dla kadry kierowniczej kopalń.
Przewiduje się też nadpłatę premii
bhp z powodu jej nieprawidłowego
wyliczania w latach ubiegłych, ponieważ nie stanowiła ona bazy do
obliczania dniówek urlopowych i
chorobowych. Pracodawca zrobi to
nie z własnej woli, rzecz jasna, tylko z zalecenia Państwowej Inspekcji
Pracy.
Takie to są proponowane przez
Zarząd podwyżki płac, co zresztą
najlepiej sami widzimy na naszych
paskach zarobkowych.
Zaproponowane przez praco-

dawcę rozwiązania systemowe na
lata następne są natomiast godne
dogłębnego przeanalizowania i po
pewnych korektach mogą być do
przyjęcia, ponieważ zapewniają
utrzymanie płacy realnej na dotychczasowym poziomie i coroczny
wzrost stawek.
Ostatnia propozycja złożona
przez stronę związkową jest daleko
idącym ustępstwem w stosunku do
pierwotnego żądania, po to, by umożliwić zawarcie kompromisu. Zaproponowaliśmy wzrost stawek o 4,3%
(tj. wysokość rzeczywistej inflacji z
2011 roku) od miesiąca sierpnia 2012
roku, wypłatę premii jednorazowej
w wysokości takiej, jakby stawki były
wprowadzone od lutego, czyli wyrównanie za sześć miesięcy (od lutego do lipca włącznie) oraz przyjęcie
systemowych rozwiązań na następne trzy lata, które zapewnią coroczny wzrost stawek i zagwarantują, że
płaca realna w przedsiębiorstwie nie
spadnie. Zawnioskowaliśmy także o
zmianę zasad wypłacania tzw. premii zadaniowych i motywacyjnych,
poprzez zastąpienie tych premii jednym składnikiem premiowym.
Ustępstwa te miały służyć osiągnięciu porozumienia, doprowadzeniu do zakończenia konfliktu w JSW
SA i stworzeniu dobrego modelu
prowadzenia dialogu na przyszłość.
Niestety, rzeczywistość okazała się
inna. Na tę chwilę nie osiągnięto
kompromisu, a przyczyną tego stanu
jest postawa Zarządu JSW SA.
Międzyzwiązkowy Komitet
Protestacyjno-Strajkowy

Rokowania były następstwem strajku ostrzegawczego górników z 6 lipca. Kierownictwo Spółki wystąpiło
wówczas z propozycją rozmów, które miały doprowadzić do porozumienia w obrębie dwóch spraw, dzielących
skonfliktowane strony od kilku miesięcy: wzrostu stawek
płacy zasadniczej oraz kwestii
wprowadzenia nowych wzorów umów o pracę dla zatrudnionych po 15 lutego br.
Zażarte spory toczą się
głównie wokół drugiego z
tematów. Zarząd uważa, że
mógł podjąć taką decyzję,
związkowcy - że to łamanie
przepisów prawa pracy i porozumienia z ubiegłego roku,
które gwarantowało pracownikom JSW utrzymanie dotychczasowych
uprawnień
po debiucie giełdowym Spółki. Nowe umowy odbierają
zatrudnianym pracownikom
m.in. uprawnienia wynikające
z Karty Górnika, takie jak nagroda barbórkowa czy czternasta pensja.
W poniedziałek doszło do
ostatniego z zaplanowanych
spotkań, porozumienia nie
udało się jednak wypracować.
Po dwóch tygodniach rozmów
zorientowaliśmy się, że ze
strony kierownictwa Spółki
miały one charakter pozorowany - zapewne w celu zablokowania dalszych działań z
naszej strony.
Takie podejście pracodawcy pasowałoby, jego zdaniem, do podjętych kroków
prawnych, których celem jest
uniemożliwienie związkowcom dalszej walki z antypracowniczą polityką Zarządu.
Zarząd JSW zwrócił się do
Sądu Apelacyjnego w Katowicach, by ten doprowadził do
powstrzymania strony związkowej przed dalszymi krokami.
Na polecenie sądu odnieśliśmy się już do tego wniosku.
Teraz czekamy na orzeczenie
wymiaru
sprawiedliwości.
O tym, jak wyegzekwować
od Zarządu postulaty strony
społecznej, zdecydujemy po
wydaniu orzeczenia - zapowiedział lider „Solidarności”
w JSW.
Notował: Marek Jurkowski
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Nowatorski, kontrowersyjny…
Dariusz Dudek, szef „Solidarności” w PG Silesia o przyjętym w firmie układzie zbiorowym pracy
stycje pochodzą ze środków własnych spółki. Układ praktycznie eliminuje pracę w nadgodzinach (nie
dotyczy to zabezpieczenia kopalni i
usuwania ewentualnych awarii) co
z kolei przekłada się bezpośrednio
na poprawę bezpieczeństwa pracy.
Zabezpiecza on również interes
pracowników i daje możliwości
otrzymania dodatkowych nagród,
które będą przyznawane za realizacje nałożonych celów i zadań.
Układ zawiera także zasady podziału nagrody z zysku.

Dogadaliście w końcu z pracodawcą co do kształtu układu
zbiorowego. Jesteś zadowolony z jego ostatecznej treści?
Tak. Jesteśmy zadowoleni. Po
prawie 1,5 rocznych negocjacjach
udało nam się wypracować dokument, który jest kompromisem
pomiędzy oczekiwaniami strony
społecznej a możliwościami spółki,
tym bardziej że cały ciężar negocjacji spoczywał na naszych barkach.
Co twoim zdaniem przemawia za tym, by stwierdzić, że
ten dokument jest korzystny
dla załogi PG Silesia?
Dokument ten pokazuje jasną
i czytelną drogę awansu zawodowego, a co za tym idzie również
kwestie dotyczące wynagrodzeń
pracownika. Podpisany Układ jest
dokumentem nowoczesnym w swoim kształcie, który zachowuje i szanuje tradycję górniczą, jednocześnie
pozwala spółce na realizację swoich
celów biznesowych. Nie zapominajmy że to prywatna firma, a dotacje
na bieżące funkcjonowanie i inwe-

Darku, mówisz, że układ zawiera nowoczesne rozwiązania
w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników. Czy
masz na myśli m.in. zapis o
7-dniowym tygodniu pracy i
motywacyjnym systemie wynagrodzeń?
Odpowiadając na to pytanie
muszę w tym miejscu przypomnieć
nieco historii. Kopalnia „Silesia”
już w 2003 roku przeznaczona była
do likwidacji. Tylko dzięki działaniom Zakładowej „Solidarności” i
pozostałych związków zawodowych
oraz determinacji załogi „Silesii”
udało się tą kopalnie uratować. Nasza kochana załoga to nie tylko górnicy, ale wspaniali żołnierze i biada
temu kto odważy się podnieść rękę
na „Silesię”! Tworząc ZUZP pamiętamy o zobowiązaniach które wzięliśmy na swoje barki oraz realnych
możliwościach finansowych naszej
spółki. System pracy 24/7 wcale
nie oznacza pracy 24h na dobę, 7
dni w tygodniu! Wręcz przeciwnie! Pracownicy pracują pięć dni
w tygodniu! Docelowo za 20 lub 22
dni robocze pracownicy otrzymają
takie samo wynagrodzenie jakie

otrzymują nasi koledzy z innych
kopalń pracując 26 czy 27 dni w
miesiącu! Eliminujemy w ten sposób zmęczenie górników spowodowane pracą w nadgodzinach, co
z kolei bezpośrednio przekłada się
na poprawę bezpieczeństwa pracy
a więc wypadkowości i efektywności. Myślę że czas skończyć z fikcją!
Prawie wszystkie kopalnie w Polsce
pracują w tym systemie! Fedrują w
soboty i niedziele oraz w dni świąteczne! Kolejki pracowników stojących pod biurem, którzy chcą zapisać się na „świętówkę” świadczą
tylko o skali tego problemu. U nas
jeżeli zdarzy się jakaś nadgodzina
czy „świętówka”, będzie ona wynagrodzona wg zasad które zostały
zapisane w Układzie. Strony Układu nie wykluczają innych rozwiązań w tym zakresie po osiągnięciu
rentowności spółki.
Skoro tak, dlaczego Twoim zdaniem koledzy w innych
spółkach oponują przeciw
tego rodzaju rozwiązaniom?
Brakuje im otwarcia na nowoczesność?
Myślę, że dobrze zarządza się nie
swoimi pieniędzmi nie ponosząc z
tego tytułu żadnych konsekwencji.
My jesteśmy współwłaścicielami
przedsiębiorstwa i w ten sposób
ciąży na nas zobowiązanie dbania
o dobrą kondycje finansową naszej
firmy. Jest jeszcze jedna przyczyna takiego postępowania. Trzeba
upaść na dno, aby zobaczyć i przeanalizować jakie błędy się popełniło lodując tak nisko. Moim kolegom
życzę jak najlepiej, bo będąc razem
tworzą siłę, która jest nie do przebicia.. „Silesii” nie dano tej szansy.
Pozostawiono ją samą sobie, ale jak

widać świetnie dajemy sobie radę
idąc w zupełnie innym kierunku
niż całe polskie górnictwo. Wierzę
w to głęboko, że już wkrótce staniemy się istną perełką wśród śląskich
kopalń i najbezpieczniejszą kopalnią w Polsce.
Nie uważasz, że część tychże nowatorskich rozwiązań
może spotkać się także z dezaprobatą Państwowej Inspekcji Pracy?
Państwowa Inspekcja Pracy
ocenia Układ pod względem zgodności z prawem i obowiązującymi w
tym zakresie przepisami. Ponieważ
jest to Układ stworzony od samych
podstaw nie wzorowany na żadnym
innym Układzie funkcjonującym w
polskim górnictwie należy liczyć się
z tym, że mogą znaleźć się tam zapisy, które wzbudzą zainteresowanie
PIP. Mamy jednak nadzieje że nic
takiego jednak się nie wydarzy. Tworząc ten dokument kierowaliśmy
się dobrem pracownika i interesem
spółki. Myślę, że planowe wejście
Układu wyznaczone na 1 września
dojdzie jednak do skutku.
Pamiętam spotkanie z Dyrektorem Arkadiuszem Kaweckim (dyrektor personalny –
red.), który przekonywał że w
„Silesii” ma obowiązywać taki
system pracy, by górnik w ciągu 5 dni zarobił godnie, by nie
musiał pracować w weekendy.
Jak się mają te deklaracje do
przejętych rozwiązań?
To pytanie w zasadzie do Dyrektora Kaweckiego. Mogę jedynie
potwierdzić, że zapisy w Układzie
Zbiorowym dotyczące czasu pracy
jak i sam regulamin pracy określa-

ją na dzień dzisiejszy pracę w pięciodniowym systemie czasu pracy,
jednakże również w weekendy. To
co przyświeca nam na przyszłość
to wyprowadzenie tej kopalni na
prostą, a wtedy każde inne rozwiązanie jest możliwe. Biorąc na siebie
cały ciężar negocjacji mieliśmy w
pamięci determinacje naszych kolegów, którzy przez dziewięć dni
nie wyjeżdżali z dołu broniąc tej
kopalni przed likwidacją. Byliśmy
zobowiązani do zadbania o ich interes. Nie zapomnieliśmy również
przy stole negocjacyjnym o naszych
„nowych” kolegach którzy nam zaufali i swoją przyszłość chcą związać z naszą firmą. „Solidarność”
nie zajmuje się paczkami, wczasami pod gruszą, to zadanie funduszu socjalnego. Żaden inny związek
nie prowadzi tylu szkoleń jakie ma
w swojej ofercie „Solidarność”. To
właśnie dzięki nim mogliśmy usiąść
z naszym pracodawcą przy stole
jak równy z równym i rozmawiać o
tym co trudne, bolesne, dobre i konieczne. Owocem tych spotkań jest
Układ na miarę XXI wieku. Czas
pokaże czy nasza droga jest słuszna, a co można w niej jeszcze poprawić. Korzystając z okazji chciałbym
podziękować całemu mojemu zespołowi negocjacyjnemu. Szczególe
podziękowania składam Wiolecie
Gawron z biura prawnego zarządu
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”, Kaziowi Grajcarkowi,
Grzegorzowi Babij, Zdzisławowi
Pyka i Dariuszowi Gąsiorowi. Dziękuje także pozostałym zespołom
negocjacyjnym i załodze za cierpliwość, wyrozumiałość i zaufanie
jakim zostaliśmy obdarzeni.
Rozmawiał: Jacek Srokowski

KOMPANIA WĘGLOWA

Uwaga, lichwa!
Nie wiadomo jeszcze kiedy Kompania Węglowa zadebiutuje na giełdzie, nie wiadomo nawet czy w ogóle zostanie sprywatyzowana. Pomimo tego są już pierwsi
chętni na akcje pracownicze spółki. Ponoć też zawarto już pierwsze transakcje.
Przed kilkoma kopalniami spółki pojawiły się ogłoszenia firm zainteresowanych nabyciem akcji spółki, które w
przyszłości trafią do uprawnionych pracowników i emerytów. Na ogłoszeniu
podany jest numer kontaktowy. Sprawdziliśmy atrakcyjność oferty.
- Dzień dobry, mam ponad dwudziestoletni staż pracy w kopalni, będą
mi przysługiwać akcje Kompanii Węglowej. Są państwo zainteresowani współpracą – zagadaliśmy.
- Owszem, jesteśmy.
- Ile mógłbym dostać pieniędzy?
- 1500 zł.
- Ile? – pytamy z niedowierzaniem.
- Tyle, ile Pan usłyszał.
- W Jastrzębskiej Spółce Węglowej
firmy jak wasza płaciły kilkanaście tysięcy złotych za pakiet akcji.
- Proszę Pana ta transakcja obarczona jest bardzo wysokim ryzykiem.
Po pierwsze, niewiadomo kiedy dojdzie
do prywatyzacji spółki. Po drugie, nie

wiadomo czy w ogóle do niej dojdzie.
A po trzecie, nie wiadomo ile akcji
przypadnie pracownikom. Płacąc Panu
pieniądze bierzemy na siebie ryzyko
utraty pieniędzy – usłyszeliśmy w odpowiedzi.
„Bramowi” (tak potocznie określa
się firmy i osoby prowadzące ten mało
legalny proceder) chętni na akcje pracownicze to nie nowość. Pojawiali się
już przy okazji debiutu Bogdanki czy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w czasie gdy akcje pracownicze objęte były
dwuletnim zakazem sprzedaży. Ich
oferty nigdy nie należały do atrakcyjnych finansowo. A jednak znajdowali
się chętni na hasła z ulotek typu „Gotówka od ręki” czy „Najwyższa cena”.
Nigdy jednak naciągacze nie pojawiali
się na tak wczesnym etapie, oferując za
prawo do nabycia akcji tak śmiesznych
pieniędzy.
W lubelskiej „Bogdance” związkowcy „Solidarności” wydali nawet specjal-

ne broszury ostrzegające pracowników
przed pochopną sprzedażą praw do
akcji.
Przed skutkami działań ostrzegał
zarząd spółki, któremu nie w smak było
pozbywanie się akcji spółki przez pracowników, gdyż załoga to najbardziej
przewidywalny akcjonariusz spółki.
Dlatego kiedy na początku tego roku
akcje pracownicze mogły po raz pierwszy wejść do obrotu publicznego Mirosław Taras prezes zarządu skierował do
każdego z pracowników spółki list, w
którym przekonywał, że perspektywy
spółki, a co za tym idzie wartość jej
akcji będzie wzrastać. Okazało się, że
znikomy ułamek pracownik pozbył się
legalnym sposobem akcji.
- Nawet przez chwilę nie wątpiłem
w rozsądek załogi. Nasi pracownicy są
stabilnym akcjonariuszem, utożsamiają
się z firmą i wierzą w jej rozwój – podkreśla prezes Taras.
Dziś przeciętny pakiet akcji pra-

cowniczych w „Bogdance” wart jest
ok. 100 tys. zł z tendencją do stałego
wzrostu. „Bramowi” oferowali uprawnionym pracownikom pięciokrotnie
mniejsze kwoty.
W przypadku Kompanii Węglowej,
która według zapowiedzi resortu gospodarki ma zadebiutować w 2014 r.
wartość akcji pracowniczych może być
zbliżona, a to dla tych, którzy zdecydowaliby się na „czarnorynkową” transakcję może rodzić bardzo poważne
komplikacje finansowe.
Pomijając fakt, że taka transakcja

to obejście prawa - nie można bowiem rozporządzać czymś, czego się
nie ma – to bezsprzeczny jest fakt, iż
żaden z pracowników, który nabędzie
prawa do akcji nie uniknie zapłacenia
19 proc. podatku. Jeżeli pakiet akcji w
chwili debiutu wart będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych, pracownikowi
przyjdzie zapłacić kilkanaście tysięcy
złotych podatku. Warto zatem mieć to
na uwadze zanim ulegniemy pokusie
szybkich pieniędzy.
Jakub Michalski
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PRODUKCJA Maleje sprzedaż węgla kamiennego

Gospodarka siada, rosną zwały

Coraz wyraźniejsze oznaki spowolnienia gospodarczego dają się we znaki branży węglowej.
O pogarszającej się koniunkturze
gospodarczej świadczą dane GUS dotyczące
produkcji przemysłowej w czerwcu. Okazuje się, że zwiększyła się ona zaledwie o 1,2
proc., w sytuacji gdy ekonomiści szacowali
tempo wzrostu na 4,2 proc. Największy spadek produkcji zaobserwowano w tych branżach, w których udział eksportu jest duży
- w meblowej o 8,8 proc. i w motoryzacyjnej
o 7,2 proc. Ogólnie, jak poinformował GUS,
w maju eksport zmniejszył się o 0,1 proc. w
porównaniu do maja ubiegłego roku. Spadek
może wydawać się niewielki, ale jeszcze w
styczniu tego roku eksport wzrósł o około 6
proc. w stosunku do początku 2011 roku.
Dane makroekonomiczne mają swoje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących
produkcji energii elektrycznej. W czerwcu

2012 roku produkcja energii elektrycznej
w Polsce była mniejsza niż w analogicznym
miesiącu ubiegłego roku o 0,55 proc., a jej
zużycie mniejsze o 1,34 proc. Oznacza to, że
w pierwszym półroczu 2012 wobec analogicznego okresu 2011 produkcja energii elektrycznej w Polsce spadła o 0,91 proc., a jej zużycie wzrosło o 0,31 proc. - wynika z danych
PSE Operator.
Jednak najbardziej niepokojący jest fakt,
iż wyraźnie spada zużycie energii wyprodukowanej z węgla kamiennego. Elektrownie
zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały w czerwcu tego roku 6 315 GWh, co
oznacza produkcję mniejszą o 5,99 proc.
niż w analogicznym okresie 2011 roku. A co
ciekawe, elektrownie zawodowe na węgiel
brunatny wytworzyły w minionym miesiącu

4 714 GWh, co oznaczało produkcję o 3,92
proc. większą niż w czerwcu 2011 roku.
W konsekwencji spada sprzedaż węgla
kamiennego. Z naszych informacji wynika,
że na przykopalnianych placach na koniec
czerwca leżało już ok. 5,5 mln ton niesprzedanego węgla wartego ok. 1,65 mld zł.
- Tak trudnej sytuacji nie obserwowaliśmy już od kilku lat – mówi Henryk Paszcza,
dyrektor katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, która na bieżąco monitoruję
sytuację w spółkach węglowych.
Problem zwałów dotyczy zarówno producentów węgla energetycznego jak i koksowego. Przedstawiciele spółek węglowych
uspokajają, że nie jest to jeszcze sytuacja,
która może zagrażać stabilności ekonomicznej firm. Wiele jednak zależy od… jesiennych

spadków temperatur. To one de facto zdecydują czy węgiel zniknie z kopalnianych składów. Gorzej, że według naszych informacji
spore zapasy węgla poczyniły elektrownie na
których składach znajduje się już ok. 6 mln
ton węgla. Sytuacji też nie poratuje eksport,
gdyż międzynarodowy rynek węgla znajduje
się w dołku, gdyż wyraźniej zadyszki dostały
Chiny, największy w świecie konsument węgla. Ceny węgla energetycznego spadły o ok.
30 proc. w stosunku do 2011 r. i nic nie zapowiada, by odbiły się wkrótce w górę.
Wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz już zasygnalizował, że jedyną receptą na sytuację kryzysową jest cięcie kosztów. Nie zapowiada to niczego dobrego.
jac

BHP Czy firmy zewnętrzne przestrzegają procedur?

Pod baczną obserwacją

10 lipca w kopalni „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej, gdzie zginął 28-letni pracownik Chorzowskiego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych. Już wstępna analiza okoliczności wypadku wykazała, że doszło do niego na skutek naruszenia
procedur i zasad bezpiecznej pracy.
Pracownik demontujący 840 m
po ziemią część rurociągu wbrew
przepisom wszedł na wagonik podziemnej kolejki; został porażony prądem, potem uderzył głową w szynę.
Mężczyzna miał żonę, osierocił dwoje
dzieci. Kompania Węglowa dzień po
tragicznym zdarzeniu zdecydowała o
zakończeniu współpracy z chorzowską firmą usługową, której właścicielem jest były dyrektor jednej z kopalń
Katowickiego Holdingu Węglowego.
Według informacji przekazanych przez
rzecznika spółki, Zbigniewa Madeja
powodem rezygnacji z usług firmy są
stwierdzone nieprawidłowości, dotyczące przede wszystkim niewłaściwego przygotowania pracowników
oraz niewystarczającego nadzoru nad
nimi.
Temat bezpieczeństwa pracy w
zewnętrznych firmach usługowych był
przedmiotem dyskusji podczas jednego z ostatnich posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy
Wyższym Urzędzie Górniczym. Po-

wód? Pracownicy tych firm statystycznie częściej ulegali wypadkom niż załoga
kopalń. Zważywszy, iż firmy zewnętrzne
zatrudniają blisko 20 tys. pracowników
przy robotach dołowych, problem jest
znaczący.
- Po katastrofie w kopalni Halemba
wydawało się, że nastąpi przełamanie
niedobrego trendu. Tak się jednak nie
stało. Dlatego popieramy zamierzenia
zarządów spółek węglowych, które zapowiadają ograniczanie zleceń dla firm
usługowych. Uzasadniona jest rezygnacja z firm usługowych przy robotach
typowo górniczych, takich jak zbrojenie
i likwidacja ścian lub drążenie nowych
wyrobisk w warunkach wysokiego zagrożenia metanowego. W górnictwie
podziemnym zlecanie robót ma sens
firmom serwisowym i wysokospecjalistycznym – mówił wówczas Piotr Litwa,
prezes WUG.
Wyższy Urząd Górniczy od pewnego
czasu zwraca uwagę na patologie towarzyszące zatrudnianiu firm usługowych.
Wskazywano m.in. na niewystarczające

wyposażenie i wyszkolenie pracowników oraz brak należytego nadzoru.
Prezes WUG zapowiedział, że urzędy
górnicze będą zwracały szczególną uwagę na formę szkoleń pracowników firm
usługowych, gdyż zaobserwowano, że
wielokrotnie mają one powierzchowny
charakter, a nawet fikcyjny. Stwierdzono
bowiem przypadki, w których wpisywano instruktaż stanowiskowy, który w
ogóle się nie odbył, gdyż w danym dniu
nie było odpowiedniego specjalisty. Litwa zapowiedział wyrywkowe uczestnictwo nadzoru górniczego w szkoleniach,
a także ściślejszą kontrolę programów
szkoleń dla osób kierownictwa i dozoru
tychże firm.
- Lepiej późno niż wcale – ocenia
działania WUG, a także ostatnie posunięcie Kompanii Węglowej Stanisław Kłysz,
wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności”. – Niestety, w ostatnich latach
podstawowym kryterium wyboru firm
była cena, a nie kompetencje i rzetelność. Liczymy, że to się zmieni. Pomijam
już fakt, iż pracownik firmy zewnętrznej
nigdy nie będzie miał tej wiedzy o zagrożeniach występujących w danej kopalni
co jej pracownik. Co warto jednak podkreślić, coraz więcej przedsiębiorców
górniczych zaczyna doceniać wagę
znaczenia społecznej odpowiedzialności
biznesu. Widać to szczególnie po działa-

Wydawało się, że tragedia w kopalni „Halemba” gdzie w 2006 r. zginęli głównie
pracownicy firmy zewnętrznej przełamała złe trendy.
niach prezes Joanny Strzelec-Łobodzińskiej, której zależy na prestiżu Kompanii
Węglowej, a wobec tego spółka nie może
pozwolić sobie na to, by firmy zewnętrzne psuły jej wizerunek.
Piotr Litwa w rozmowie z „Solidarnością Górniczą” wskazuje, iż kopalnie
nie uciekną od firm usługowych i serwisowych. Jeżeli już to sens ma tylko
powierzanie prac firmom wysokospecjalistycznym.
Przedstawiciel jednej z nich nie
ukrywa, że firmy wysokospecjalistyczne
dotychczas często przegrywały postępowania przetargowe z firmami „gara-

żowymi”, w których nie obowiązywały
żadne zasady.
- My inwestujemy w szkolenia pracowników, w sprzęt i odzież ochronną,
zapewniamy naszym pracownikom
godziwe warunki płacowe. W tej sytuacji trudno nam konkurować cenowo z
firmami, które nie stosują tych samych
standardów. Miejmy nadzieję, że spółki
węglowe zaczną na te kwestie zwracać
większą uwagę, że standardy wyszkolenia i pracy staną się nie mniej ważne
niż oferowane na usługi ceny – mówi
nasz rozmówca.
Jacek Srokowski

wydarzenia
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HISZPANIA „Czarny marsz” w obronie miejsc pracy

Górnicy podbili Madryt
Na ulicach hiszpańskich miast protestują setki tysięcy Hiszpanów oburzonych drakońskim pakietem oszczędnościowym ogłoszonym przez premiera Mariano Rajoya. Symbolem hiszpańskich protestów stał się „czarny
marsz” zorganizowany przez górników przeciwko rządowej polityce „likwidacji górnictwa węglowego”.
Żeby spełnić wymogi budżetowe nałożone przez Brukselę, rząd
Rajoya przewidział zmniejszenie o
190 milionów euro bezpośredniej
pomocy dla górnictwa węglowego,

co oznacza drastyczne, bo o 63 procent, obcięcie dotacji. A tymczasem
bez tej pomocy większość kompanii
górniczych może tylko zmierzać ku
bankructwu – jak ostrzegają właści-

ciele i związki zawodowe, wspierani
w tym przez władze samorządowe
miast górniczych, gdzie wpływy do
kasy i miejsca pracy zawsze były
bardzo uzależnione od węgla.

Hiszpańskie kopalnie wydobywają dziś niewiele, bo ok. 8,5 mln
ton rocznie, dając bezpośrednie
zatrudnienie ok. 9 tys. górników,
jednak - według różnych ocen
- przemysł węglowy jednak daje
zatrudnienie 75-125 tys. osób. W
kraju, w którym co czwarta osoba
dorosła pozostaje bez pracy to wielkości znaczące.
Oprócz argumentów społecznych powołują się też na kryteria
ekonomiczne i energetyczne. Twierdzą, że Hiszpania nie powinny rezygnować z zasobów węgla, jako
że jest pozbawiona innych źródeł
energii – oprócz tej odnawialnej. A
poza tym, zwracają uwagę, że gdyby
zamknięto kopalnie, a potem kiedyś
trzeba byłoby je na nowo otworzyć,
to przywrócenie wydobycia pociągnęłoby za sobą koszty nie współmierne do kwot z subwencji.

Niezależnie od tego środowisko
górnicze było pogodzene z faktem,
iż hiszpański przemysł węglowy
odchodzi do historii, niemniej nikt
dotąd nie przypuszczał, że likwidacja nabierze tak szybkiego tempa.
Unia Europejska, która dwa lata
temu postanowiła zakazać udzielania pomocy publicznej kopalniom po 2014 r., zgodziła się jednak
– pod naciskami rządów Niemiec i
Hiszpanii - przedłużyć do 31 grudnia 2018 r. możliwość udzielania
subwencji państwowych dla przemysłu węglowego.
Kiedy więc Rajoya zapowiedział
poważne cięcia w dotacjach dla górnictwa w regionach Asturia i León
wybuchły liczne protesty społeczne. Hiszpańskie kopalnie węgla
kamiennego stały się sceną zajadłego konfliktu, któremu towarzyszą
gwałtowne starcia między górnikami a policją. Górnicy domagali się
od rządu odstąpienia od planu radykalnego ograniczenia dotacji.
Minister przemysłu Jose Manuel Soria zaznaczył jednak stanowczo, iż rząd, który poszukuje wszelkich środków obniżenia deficytu
finansów publicznych, nie odstąpi
od swej decyzji.
Premier Rajoya liczył, a pewnie
nawet był przekonany, że górnikom

zagranica
z północnych prowincji nie uda się
zyskać sympatii rodaków poza ich
własnymi górniczymi bastionami.
Jak bardzo się przeliczył pokazały
ostatnie wydarzenia.
22 czerwca 200 górników rozpoczęło „czarny marsz”, który 11
lipca miał doprowadzić ich do Madrytu. Trzy kolumny wyruszyły z
Asturii, Kastylii-León i Aragonii,
obszarów najbardziej dotkniętych
przez zmniejszenie pomocy rządowej dla górnictwa. Uczestnicy
marszu chcieli pozyskać dla swej
sprawy mieszkańców miast, przez
które będą przechodzili, aby jak
najliczniej zademonstrować w stolicy kraju. Sztuka ta im się w pełni
udała. Okazało się bowiem, że na
swojej 400-kilometrowej drodze
znajdowali liczne odznaki poparcia
i pomocy. Od lokalnych społeczności otrzymywali napoje i jedzenie
oraz dach nad głową. Jednak to co
zastali w stolicy Hiszpanii przeszło
ich najśmielsze oczekiwania.
W nocy z 10 na 11 lipca dotarli
oni do Madrytu. W kaskach z latarkami przemaszerowali z miasteczka uniwersyteckiego do Puerta
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del Sol (centralny plac Madrytu).
Przyłączyło się do nich kilka tysięcy mieszkańców stolicy. Niektórzy
uczestnicy demonstracji na głowach
mieli hełmy górnicze i byli ubrani w
koszulki z napisami: „dumny z bycia górnikiem”, „popieramy walkę
górników”, „SOS, górnicy zagrożeni
wymarciem”. Wiele przedsiębiorstw
zawiesiło nawet pracę, aby przywitać uczestników „czarnego marszu”.
Aktorzy i muzycy przygotowali
na ich cześć specjalny koncert. Do
śpiewających swój hymn i ubranych
w hełmy górników po drodze przyłączały się tysiące mieszkańców
stolicy Hiszpanii. „Cały Madryt jest
z górnikami” - krzyczeli, a górnicy
odpowiadali: „to miasto nas kocha”.
„Czarny marsz” zakończył się
demonstracją przed siedzibą ministerstwa przemysłu, energetyki i
turystyki, w którym obok górników
udział wzięło tysiące mieszkańców
Madrytu. Demonstracja ta była
punktem zapalnym dla wielu podobnych, które odbyły się w ostatnim czasie w całej Hiszpanii.
Jacek Srokowski

Reżim niedostatku
Kiedy największą aleją Madrytu przechodził „czarny marsz”
setek górników i tysięcy solidaryzujących się z nimi związkowców
premier Mariano Rajoya ogłaszał w parlamencie sięgający 65
mld euro program oszczędności na najbliższe dwa lata.
Stopa bezrobocia w Hiszpanii sięga
25 proc. Bezrobotny jest co drugi
młody Hiszpan, także ten po studiach. Recesja trwa piąty rok i może
się przeciągnąć na 2013 r. Mariano
Rajoy długo zarzekał się, że Hiszpania poradzi sobie sama. W końcu
się jednak poddał. Wynegocjował w
UE pakiet ratunkowy w wysokości
do 100 mld euro dla duszących się
kredytami banków, w zamian za pakiet oszczędności.
Lista ogłoszonych drakońskich
posunięć jest długa. Rząd podniesie VAT - stawkę najniższą z 8 do 10
proc., a najwyższą z 18 do 21 proc.
Podniesione zostaną też podatki
pośrednie, np. na ochronę środowiska
lub od tytoniu. O jedną trzecią zmniejszy się zatrudnienie urzędników w
administracjach lokalnych. Obcięte

zostaną o 600 mln euro wydatki na
administrację centralną. Urzędnicy
wszystkich szczebli stracą pensję
bożonarodzeniową, a w tygodniu będą
pracowali dłużej. Rząd zmniejszy o 10
proc. zasiłki dla bezrobotnych i obetnie o 20 proc. państwowe dotacje
dla partii politycznych. Zmniejszy
przywileje podatkowe z tytułu kupna
mieszkania. Przyspieszy reformę
emerytalną.
Szef rządu przekonywał, że
ogłaszany przez niego „reżim niedostatku” pomoże Hiszpanii. - Nie
mam wątpliwości. Nie stałbym tu,
gdybym je miał. Na końcu drogi
wyrzeczeń czeka nas nagroda - mówił.
Premier nie był w stanie dokończyć
swojego przemówienia w hiszpańskim
parlamencie – został wygwizdany i
wytupany przez opozycję.
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MYSŁOWICE-WESOŁA Jubileusz 60-lecia

Czas świętowania

Kopalnia „Mysłowice-Wesoła”, jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Polsce i Europie świętuje 60-lecie.

Oficjalne otwarcie kopalni Wesoła II odbyło się 19
lipca 1952 r. Dwa lata później
włączono do niej wyczerpującą
się kopalnię Wesoła I, zmieniając
nazwę zakładu na Wesoła. Kopalnia od 1967 r. do końca 1989
r. nosiła nazwę Lenin, potem
powrócono do starej nazwy.
W 2007 r. przyłączono do niej
wyczerpującą
się
kopalnię
Mysłowice, zmieniając nazwę na
„Mysłowice-Wesoła”.
„Mysłowice-Wesoła” - perła
w koronie Katowickiego Holdingu Węglowego od pewnego czasu
przeżywa trudności. Z różnych
względów (przy okazji jubileuszu
nie będziemy w to głębiej wnikać)
wydobycie węgla w „Wesołej”
dalekie jest od potencjału
produkcyjnego. Zamiast kilkunastu tysięcy ton na dobę kopalnia wydobywała jeszcze do
niedawna kilka tysięcy.
Jednak jak zapewniają przedstawiciele spółki „MysłowiceWesoła” ma już za sobą wszystkie
trudności. Obecnie kopalnia dostarcza ok. 30 proc. ogólnej produkcji Holdingu (ok. 3,5 mln ton
ze wskazaniem na ok. 4 mln w
najbliższej przyszłości), wydobywa
najlepszy węgiel w spółce i osiąga
wśród wszystkich jej zakładów
najlepsze wyniki. A poza tym ma
spore zasoby węgla. Żywotność kopalni określa się wprawdzie na ok.
39 lat, ale zdecydowanie ze wska-

zaniem na więcej. Zasoby operatywne Mysłowic-Wesołej, czyli
takie, które można wydobyć,
określane są na poziomie 158,8
mln.
- Te zasoby zostaną jeszcze
powiększone. Nie mamy jeszcze koncesji na ten węgiel, niemniej schodząc coraz głębiej,
mamy wiedzę o ok. 80 mln ton
zasobów w polu kopalni – zapewnia wiceprezes KHW ds.
produkcji Mariusz Wilkosz.
Jubileusz 60-lecia to naturalny czas świętowania, który
rozpoczął się 20 lipca otwarciem wystawy fotografii
składającą się z kilkuset zdjęć
obrazujących życie kopalni
zarówno podczas ciężkiej pracy
górników jak również imprez
organizowanych dla jej pracowników i rodzin.
Następnie
29 lipca w
kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej została odprawiona
msza w intencji byłych i obecnych górników i ich rodzin. Po
mszy na terenie boiska „Górnik
Wesoła” odbyła się impreza
sportowa - „Bieg jubileuszowy”
o puchar dyrektora kopalni.
Kopalnia zatrudnia obecnie
ok. 5080 osób, z czego aż 4300
pod ziemią. Życzymy zatem
całej załodze, by każda z osób
zatrudnionych w kopalni miała
jak najwięcej satysfakcji z
wykonywanej pracy, zmartwień
ubywało, a rosło w portfelach.
I żeby nad każdym czuwała
Święta Barbara. Szczęść Boże.
red

INICJATYWY Apel „S” do premiera Donalda Tuska
Zawiesić pakiet!

Autorzy listu podpisanego przez
przewodniczącego Kolorza przypominają premierowi Tuskowi, że ponad rok
temu, odpowiadając na petycję złożoną przy okazji jednej z manifestacji
(„Polityka wasza, bieda nasza”. Wielka manifestacja „S” za nami), obiecał
związkowcom powołanie zespołu na
szczeblu rządowym, który zająłby się
wpływem unijnej polityki klimatycznej
na polską gospodarkę.
Jak dotąd, żadnego zespołu nie powołano, a do pełnego wejścia w życie
zapisów Pakietu Klimatycznego jest
niecałe pół roku. Mało tego, unijne instytucje dyskutują nad pomysłem...
zaostrzenia polityki klimatycznej poprzez przyjęcie założenia, że do roku
2050 emisja dwutlenku węgla na terenie Unii Europejskiej powinna zostać
zmniejszona o 80 procent. - Analizy
wykonane przez szereg krajowych instytucji wykazały, że dla Polski skala
zagrożeń wynikających z wdrożenia

Inni stawiają na
węgiel, unijne lemingi
- na samozagładę

Eksperci zwrócili uwagę, że dotychczasowa polityka klimatyczna nie
spowodowała globalnego zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla, a propozycje
unijne nie są akceptowane przez kraje
emitujące najwięcej gazów cieplarnianych do atmosfery, co skazuje próby
ograniczenia emisji w skali świata na

niepowodzenie. Nawet gdyby hipoteza
o wpływie człowieka na ocieplanie się
klimatu była prawdziwa, sprzeciw największych emitentów, takich jak Rosja, Chiny czy Indie, inwestujących w
eksploatację i wykorzystywanie paliw kopalnych, całkowicie przekreśla znaczenie zapisów
Pakietu, którego jedynym
skutkiem będzie likwidacja energetyki węglowej (i setek tysięcy
miejsc pracy) oraz
kilkudziesięcioprocentowy wzrost
cen prądu w niektórych krajach
cz łonkowsk ich
UE. Wszystko
dla „dobra” bogatych państw
Europy Zachodniej i tamtejszych
firm zarabiających na
rozwoju alternatywnych wobec węgla źródeł energii.
- Z powyższych względów wzywamy rząd do
podjęcia działań mających
na celu ograniczenie negatywnych skutków unijnej
polityki klimatycznej dla
Polski poprzez zawieszenie jej wdrażania lub głęboką modyfikację, ograniczającą koszty wdrożenia oraz
przywracającą sprzyjające warunki do
realizacji nowych inwestycji energetycznych i przemysłowych dostosowanych do warunków poszczególnych

Y

Niespełniona obietnica
premiera

proponowanego przez Komisję Europejską celu 80% redukcji emisji CO2
w roku 2050 jest ogromna, a koszty
dotychczas przyjętych zobowiązań są
także bardzo wysokie w Polsce i będą
rosły z czasem. (...) Również ostatnie
wyniki analiz KE (Komisji Europejskiej
- przyp. SG) potwierdzają, że mechanizmy kompensacyjne, które miały na
celu ograniczenie kosztów wdrożenia pakietu klimatycznego w Polsce,
praktycznie nie zadziałały - wskazują
członkowie Zespołu. Przewidują też, że
sztuczne ograniczanie emisji dwutlenku węgla pod naciskiem Brukseli samo
w sobie spowoduje znaczący spadek
tempa rozwoju gospodarczego i wzrost
bezrobocia, na co nałożą się dodatkowe
zagrożenia, wynikające ze specyfiki polskiej gospodarki. Coraz głośniej mówi
się też o zbliżającej się fali światowego
kryzysu gospodarczego, co oznacza,
że mający obowiązywać od 1 stycznia
2013 roku Pakiet spotęguje „przy okazji” negatywne skutki gospodarcze i
społeczne wywołane przez kryzys.
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Powołany przy Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Zespół ds. Polityki Klimatycznej z Dominikiem Kolorzem na czele wezwał rząd do wdrożenia mechanizmów prawnych, które
umożliwią zawieszenie niekorzystnych
dla Polski elementów unijnego Pakietu
Klimatycznego, jeśli zawiodą inne sposoby na powstrzymanie antywęglowej
krucjaty Komisji Europejskiej. List w tej
sprawie przesłany został na ręce premiera Donalda Tuska. Sprawa jest paląca, bo regulacje z Brukseli zaczynają
obowiązywać za niecałe pół roku.
W skład Zespołu wchodzą związkowcy oraz eksperci, m.in. prof. Bronisław Barchański (Akademia Górniczno-Hutnicza w Krakowie), prof.
Leszek Marks (Państwowy Instytut
Geologiczny), prof. Andrzej Zybertowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu), dr Eryk Łon (Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu) i dr Bolesław Jankowski (Krajowa Izba Gospodarcza).
Pakiet Klimatyczny to zbiór uregulowań zaproponowanych przez Komisję Europejską, zaakceptowanych
przez rządy państw unijnych, przewidujący nakładanie wysokich opłat na
przedsiębiorstwa za ponadnormatywną emisję tzw. gazów cieplarnianych,
w tym dwutlenku węgla. Zgodnie z założeniami Pakietu, do roku 2020 państwa członkowskie Unii Europejskiej,
niezależnie od stopnia zamożności
i aktualnej struktury energetycznej,
powinny pozyskiwać 1/5 całej energii ze źródeł odnawialnych. Oficjalną

przyczyną wprowadzenia Pakietu było
powstrzymanie ocieplania się klimatu
Ziemi wskutek działalności człowieka,
choć tej hipotezy nikt dotąd nie udowodnił. Nieoficjalnym powodem jest
próba zaszkodzenia dominującej w
krajach Europy Środkowo-Wschodniej
energetyce węglowej jako takiej, na
czym skorzystałyby państwa posiadające rozwiniętą energetykę jądrową
i firmy produkujące np. wiatraki energetyczne.

krajów - czytamy w podsumowaniu listu skierowanego na ręce szefa rządu.
Marek Jurkowski

prezentacje
obok nas
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Dawna kopalnia „Czeczott” służy dziś za ogromny zbiornik podziemny wód kopalnianych.

Strategia Kompanii Węglowej

Ekologiczna ekonomia
Prezentujemy założenia „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 2010
– 2015 z perspektywą do roku 2020”. W tym numerze czas na prezentację ostatniej linii biznesowej
jaką jest „ochrona środowiska”.
Obok wydajnej i dochodowej
produkcji elementem podnoszącym zyski może stać się linia zagospodarowania własnych odpadów. Naturalnie wiążą się z tym
dodatkowe wydatki, ale zwykle
są jednorazowe a pożądany efekt
ekonomiczny - długofalowy.
Jest rzeczą dość oczywistą, że
dbałość o środowisko naturalne
wpływa pozytywnie na postrzeganie marki firmy przez otoczenie, co ma wymiar ekonomiczny.
Na tym jednak nie kończy się lista korzyści.
Podstawowy podział stanu
skupienia materii określa trzy
podstawowe stany: stały, ciekły i
gazowy. Pokrywa się on idealnie z
trzema podstawowymi rodzajami
odpadów produkowanych przez
kopalnie Kompanii Węglowej.
Naturalnym następstwem prowadzenia robót eksploatacyjnych
jest wytwarzanie odpadów wydobywczych, zrzut wód dołowych do
cieków powierzchniowych oraz
uwalnianie metanu zawartego w
złożu.
W ostatnim wydaniu „Solidarności Górniczej” dość szeroko
pisaliśmy o problemie zagospodarowania przez kopalnie Kompanii Węglowej metanu, który jest
gazem cieplarnianym skuteczniejszym niż dwutlenek węgla.
Zmniejszenie emisji metanu o 1
tonę daje taki sam efekt, co uniknięcie emisji 21 ton dwutlenku
węgla. Skupimy się zatem na zagospodarowaniu odpadów wydobywczych i wód dołowych.

Była sobie hałda

Z badań Polskiego Związku
Producentów Kruszyw wynika, że
udział kruszyw pozyskiwanych z
odpadów wydobywczych, szczególnie węgla kamiennego, wynosi
obecnie około 4-5 proc. z ponad
200 mln ton kruszyw produkowanych rocznie w Polsce, a do 2020
r. ilość ta może się zwiększyć nawet dwukrotnie.
Pozyskiwanie kruszyw z hałd
odpadów kopalnianych jest coraz

intensywniej wspomagane przez
Unię Europejską. Z jednej strony
pozwala ono bowiem zaoszczędzić naturalne zasoby surowców
mineralnych, z drugiej zaś, często otwiera dostęp do pokrytych
hałdami atrakcyjnych nieruchomości. Rekultywacja składowisk
wpisuje się także w unijne regulacje, dotyczące zagospodarowania
odpadów wydobywczych.
Największym
producentem
kruszyw pochodzących z hałd jest
- należący do Kompanii Węglowej - katowicki Haldex. W ciągu
ponad 50 lat działalności spółka
przerobiła około 155 mln ton odpadów węglowych.
Wiosną 2011 r. spółka rozpoczęła likwidację Hałdy Panewnickiej, jednej z największych na
Górnym Śląsku. Ta, położona na
pograniczu Katowic, Mikołowa i
Rudy Śląskiej, wysoka na 12 metrów sztuczna góra, zajmuje powierzchnię około 100 hektarów.
Usypano ją w ciągu wielu lat z 27,8
mln ton odpadów, pochodzących
z rudzkiej kopalni „Halemba”.
Składowisko to negatywnie wpływa na jakość powietrza, zagraża
wodom podziemnym. Szacuje się,
że można z niego odzyskać około
2 mln ton węgla, 1 mln ton mułu
węglowego i 16 mln ton kruszyw.
Stopniowa likwidacja Hałdy Panewnickiej potrwa od 15 do 20
lat, następnie teren zostanie zalesiony.
- Technologie, które stosujemy
w naszych zakładach w procesie
przerobu kamienia, pozwalają
odzyskać węgiel w nim zawarty, a
także wyodrębnić kruszywo naturalne ze skał zwięzłych. Przy czym
zarówno węgiel, jak i kruszywo są
pełnowartościowym materiałem
- wyjaśnia Tadeusz Koperski, prezes zarządu spółki Haldex.
Ostatnią inicjatywą, w której
uczestniczy spółka to „Budowa i
eksploatacja instalacji do odzysku węgla i kruszywa z odpadów
wydobywczych zdeponowanych
na terenie Centralnego Składowiska Odpadów Górniczych w
Knurowie”. Kompania Węglowa,

Jastrzębska Spółka Węglowa i
Haldex podpisały 22 maja list
intencyjny dotyczący inwestycji.
Wspólne przedsięwzięcie oprócz
efektów ekonomicznych pozwoli
na rekultywację terenu i jego zagospodarowanie.
- Podpisany list intencyjny
pozwoli na stworzenie szczegółowych zasad współpracy przy
wspólnym przedsięwzięciu na
składowisku odpadów w Knurowie – powiedziała Joanna Strzelec – Łobodzińska, prezes zarządu Kompanii Węglowej. - Wpisuje
się ono w realizację zadań związanych z ochroną środowiska
nakreślonych w naszej strategii.
Jestem przekonana, że Haldex,
nasza spółka – córka wywiąże się
bardzo dobrze z tego zadania.
Problemem są nie tylko odpady powstałe w przeszłości i zalegające dziś na hałdach. Kompania
Węglowa produkuje na bieżąco
ok. 14 mln ton odpadów wydobywczych (skały płonnej) w ciągu
roku. Problem zagospodarowania
tej ilości mas skalnych przy poniesieniu jak najmniejszych nakładów finansowych ma istotne
znaczenie dla dalszego rozwoju
Kompanii Węglowej. Ograniczenie ilości odpadów kierowanych
na zwałowiska odbywa się przez
ich wykorzystywanie do rekultywacji oraz wszelkich robót inżynieryjnych, w tym budowy dróg i
autostrad. Według przyjętej strategii spółki ilość zagospodarowywanych odpadów ma wzrosnąć
z poniżej 90 proc. do 94 proc. w
2020 r.
Działania naukowe w obszarze gospodarki surowcami
mineralnymi wskazują bowiem
wyraźnie, że coraz więcej substancji, uznawanych jeszcze
niedawno za odpady, zyskuje w
nowych technologiach wartość
surowca mineralnego. Funkcjonujące powszechnie jeszcze do
niedawna określenie „odpad”
zastępuje się określeniem „potencjalny surowiec mineralny”,
a ostatnio coraz częściej jako
„surowiec wtórny”.

Woda wodzie nierówna

Odprowadzanie ścieków do wód
powierzchniowych, w tym zrzut ładunku chlorków i siarczanów w odprowadzanych wodach dołowych,
oraz pobór wody przeznaczonej do
spożycia i na cele przemysłowe z
ujęć powierzchniowych i podziemnych to kolejny obszar tematyczny,
który znalazł swoje miejsce w strategii Kompanii Węglowej.
Odwadnianie kopalń jest warunkiem koniecznym dla prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego.
Do kopalń Kompanii Węglowej dopływają wody słodkie, miernie zasolone oraz słone. Wielkość dopływu wód do poszczególnych kopalń
jest bardzo zróżnicowana. Ilość
dopływających wód i ich jakość
stanowią o możliwościach ich zagospodarowania zarówno na dole
kopalni, jak i po wypompowaniu
na powierzchnię.
Coraz częściej w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych
kopalń i zakładów wykorzystywana jest woda z własnych ujęć
dołowych. Wody kopalniane, jak
się okazuje, mogą posiadać parametry jakościowe porównywalne
z markowymi wodami mineralnymi. Może to zabrzmi dziwnie, ale
badania wody pitnej pochodzącej
z kopalni „Ziemowit” wykazały, że
jest to woda lepsza pod względem
składu mineralnego od słynnej
francuskiej wody Perrier. Woda ta
zawiera sód, magnez, wapń, wodorowęglany. Jest silnie zmineralizowana, zawiera 880 miligramów
składników mineralnych na decymetr sześcienny. Poza tym jest to
woda, która oczyszcza się i wzbogaca w warstwach czwartorzędowych i karbońskich. Czerpana jest
400 m pod ziemią, z rejonów północnych granic górniczego obszaru kopalni „Ziemowit”.
Do niedawna górnicy zabierali
ze sobą wodę w butelkach, ale to się
zmieniło, kiedy w grudniu zeszłego
roku gruntownie wyremontowano
punkt poboru wody, między innymi wymieniono aparat dozujący i
całą armaturę.

Inwestycja w restrukturyzację
punktu poboru ma też wydźwięk
ekonomiczny, bo pracodawca ma
obowiązek dostarczenia napojów
pracownikom, którzy pracują w
trudnych warunkach. Dyrekcja kopalni nie ukrywa, że wkład (ok. 370
tys. zł) w remont szybko się zwróci,
bo zamiast dostarczania pracownikom wody w butelkach, będą pić z
własnego ujęcia.
Niestety, to skrajnie pozytywny
przykład tego, w jaki sposób może
być zagospodarowana woda kopalniana. Przeważnie wody kopalniane zawierają duże ilości soli. Pod
tym względem przypominają bardziej wodę bałtycką niż wspomniany Perrier.
Wody najbardziej zasolone
wykorzystywane są częściowo do
tworzenia zawiesin popiołowowodnych. Natomiast niewykorzystane wody wypompowane z wyrobisk dołowych odprowadzane są do
cieków powierzchniowych. Proces
ten jest jednak poddany gruntownie przemyślanym działaniom, tak
by zminimalizować negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe, co ma również swój wymiar
ekonomiczny – pozwala minimalizować wysokości opłat ekologicznych.
Odprowadzanie wód, których
nie udało się wykorzystać, w sposób zapewniający ochronę wód
powierzchniowych przed nadmiernym zasoleniem, wykorzystują
m. in. hydrotechniczne systemy:
„Mała Wisła” (dla kopalń: „Brzeszcze”, „Piast” i Ziemowit) i „Olza”
(dla kopalń: „Chwałowice”, „Jankowice i „Marcel”).
Nowatorskim
rozwiązaniem
jest zastosowanie w ramach hydrotechnicznej ochrony Małej Wisły
systemu zdalnego, elektronicznego
monitoringu zasolenia rzek i sterowania zrzutem zasolonych wód kopalnianych dla tak dużej ilości wód,
obciążonych bardzo dużym ładunkiem chlorków i siarczanów. Rolę
zbiornika retencyjno-dozującego
dla najsilniej zasolonych wód z Piasta i Ziemowita odgrywają wyrobiska nieczynnej kopalni Czeczott,
o łącznej pojemności 22,6 miliona
metrów sześciennych. Zbiornik gromadzi solanki na czas, kiedy stan
wód w Wiśle jest niski. Natomiast
kiedy stan wód jest wysoki następuje zrzut solanki do rzeki w taki
sposób, by dawki odprowadzanych
chlorków i siarczanów mieściły się
w dopuszczanych przepisami normach. Analogicznie działa system
„Olza”.
Opisanej powyżej przykłady nie
wyczerpują oczywiście szerokiego
katalogu działań na rzecz ochrony
środowiska wpisanych w strategię
Kompanii Węglowej.
Jacek Srokowski
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MEDIA. „Solidarność Górnicza” tradycyjna i cyfrowa

Dotrzeć do każdego górnika

Setne wydanie miesięcznika Solidarność Górnicza i pół miliona odsłon strony internetowej górniczej
„S” stały się pretekstem do przeprowadzenia rozmowy z Krzysztofem Leśniowskim, wieloletnim redaktorem naczelnym obydwu mediów, na temat samej SG i związkowej prasy w ogóle.
- W grudniu ubiegłego roku
ukazał się setny numer miesięcznika Solidarność Górnicza, zaś miesiąc temu strona
internetowa górniczej „S” zanotowała pół miliona odwiedzin. Jesteś redaktorem naczelnym obydwu mediów od
początku ich istnienia. Jak
oceniasz ich kondycję po dziewięciu latach funkcjonowania
gazety i dwóch latach od debiutu witryny internetowej?
- Tytuł „Solidarność Górnicza”
założyliśmy nie 9, a ponad 16 lat
temu, jeszcze w ramach Gliwickiej
Spółki Węglowej SA. Ówczesna
Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” GSW
SA wpadła na pomysł stworzenia
własnego pisma o względnie dużym
nakładzie, gdzie każdy bezpośrednio mógł się zapoznać ze zdaniem
Związku w najważniejszych sprawach. Wcześniej dotarcie do dużej
grupy osób z przekazem związkowym było utrudnione, a powstanie
gazety problem ten skutecznie rozwiązywało. Wymyśliliśmy prosty i
czytelny tytuł, który w 2003 roku
był już na tyle popularny, że zdecydowała się go przejąć Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego.
Wtedy też ukazał się pierwszy numer miesięcznika pod patronatem
całej górniczej „S”. Od tego czasu
docieramy do wszystkich polskich
kopalń węgla kamiennego oraz zakładów związanych z górnictwem.
Dwa lata temu poszliśmy o krok
dalej i zainaugurowaliśmy działalność strony internetowej, która ma
być „oknem na świat” dla informacji przez nas publikowanych. Nie
ma tutaj cienia przesady, bo adres
www.solidarnoscgornicza.org.pl
odwiedzają internauci z wszystkich
REKLAMA

kontynentów. Odpowiadając na
pytanie, licznik odwiedzin strony
wskazuje ponad 500 tysięcy odsłon, a miesięcznik rozchodzi się w
niemal 50 tysiącach egzemplarzy,
kondycję obydwu mediów oceniam
zatem całkiem nieźle. Gazetę czytają dziś głównie pracownicy średniego i starszego pokolenia, stronę
przeglądają na ogół młodsi, choć
nie jest to jakiś sztywny podział,
o czym przekonuję się na co dzień,
będąc przewodniczącym zakładowych struktur „Solidarności” w kopalni „Knurów-Szczygłowice”.
- Czy z perspektywy czasu
praca włożona w rozwój obydwu mediów się opłaciła?
- Opłaciła się i opłacać się będzie nadal. To skuteczna forma
promocji związkowych działań,
które często bywają pomijane przez
media spoza branży. Nie zamierzamy rezygnować z wydawania gazety papierowej, bo można do niej
zajrzeć również w sytuacjach, gdy
nie ma się pod ręką komputera czy
komórki, stawiając równocześnie
na rozwój serwisu internetowego.
Już teraz widać, jak po każdym
większym wydarzeniu, manifestacji czy podpisaniu porozumienia,
liczba wizyt gwałtownie rośnie.
Wynika to ze wspomnianej już
wcześniej zmiany pokoleniowej, ale
też i tego, że gazeta jest miesięcznikiem, zaś w sieci wszystko ukazuje
się błyskawicznie, z dnia na dzień.
Zainteresowani odkrywają witrynę, szukając bieżących informacji,
a potem zaglądają do innych działów, np. rozbudowanej bazy fotorelacji, gdzie zgromadziliśmy niemal
3 tysiące zdjęć czy Górniczej TV z
materiałami filmowymi Wyższego
Urzędu Górniczego na temat praktycznych aspektów bezpiecznej pra-

cy pod ziemią. To z kolei sprawia, że
chętnie do nas wracają.
- „Solidarność” stawia na
rozwój własnych mediów w momencie, gdy pozostałe związki,
zwłaszcza w górnictwie, zaczęły
się pod tym względem „zwijać”.
Nie widuje się już tak popularnej swego czasu gazety, jak
wydawany przez WZZ „Sierpień 80” „Kurier Związkowy”,
czy „Hajer Faktów” Związku
Zawodowego Górników w Polsce. Skąd taka polityka innych
związków, i dlaczego „S” podchodzi do sprawy całkowicie
inaczej?
- Obserwuję rynek mediów
związkowych od lat. Niegdyś zazdrościliśmy „Sierpniowi 80” ekspansji medialnej, bo Kurier był
gazetą masową, która docierała do
każdego pracownika. W tym czasie
wydawaliśmy biuletyn pod tytułem
„Gazeta Górnicza” o nakładzie rzędu 10 tysięcy egzemplarzy. Trudno

Dla mnie rzeczą świętą jest,
żeby do kopalni trafiało tyle
egzemplarzy Solidarności
Górniczej czy Tygodnika
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
„Solidarność”, ile jest załogi.
Podkreślam - do kopalni, bo
nasze gazety są dla górników,
którzy mają mieć do nich
swobodny dostęp po szychcie,
a nie szukać po związkowych
biurach.

Krzysztof Leśniowski, redaktor
naczelny Solidarności Górniczej i
przewodniczący Związku w KWK
„Knurów-Szczygłowice”.

się przyznać, ale do stworzenia „Solidarności Górniczej” jako gazety
masowej zainspirowały nas sukcesy „Sierpnia”. Tym bardziej niezrozumiałe jest dzisiejsze podejście
innych związków, które z promowania swoich działań praktycznie zrezygnowały. Skąd to się wzięło? Nie
wiem. Dla nas to też nic dobrego,
bo zdrowa rywalizacja pomiędzy
związkami zawodowymi i związkowymi mediami była czymś pozytywnym, zmuszała do działania.
Teraz tego nie ma.
- Czy możesz ujawnić plany na najbliższą przyszłość?
W którym kierunku pójdzie
górnicza „Solidarność”, by
medialny przekaz związkowy
jeszcze bardziej wzmocnić?
- Marzeniem jest, by każda z komisji zakładowych zrzeszonych w
Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”
miała własną stronę internetową.
To nie musi być rozbudowany serwis, a prosta witryna, gdzie co jakiś
czas Związek informuje o wydarzeniach, wycieczkach czy imprezach
związkowych. Dzięki temu każdy
będzie mógł się przekonać, że „Solidarność” w danym zakładzie funkcjonuje i ma coś do zaproponowania
swoim członkom. Na tę chwilę jest z
tym bardzo przeciętnie, dlatego w
najbliższym czasie chcemy zaproponować komisjom zakładowym
stworzenie takich prostych stron za
niewielką opłatą. Nie możemy sobie
pozwolić na pozostawanie obok dynamicznie rozwijającego się rynku
mediów elektronicznych. Zjawisko
to już dziś nazywa się „wykluczeniem cyfrowym”. Czy tego chcemy,
czy nie, brak obecności w sieci będzie skazywał „tradycyjne” media
i organizacje, również związkowe,

na porażkę. Taka jest rzeczywistość, której nie zmienimy. Problemem do rozwiązania jest też duża
wstrzemięźliwość niektórych komisji zakładowych, jeśli chodzi o promowanie naszego miesięcznika. Źle
się dzieje, gdy komisja licząca 1000
członków zamawia 600 egzemplarzy gazety. Dostęp do związkowej
informacji dla samych członków „S”
staje się wtedy mocno ograniczony,
a gdzie tutaj mówić o promocji naszych działań wśród pracowników
należących do innych związków
zawodowych czy bezzwiązkowców?
Jak już wspomniałem, sam jestem
przewodniczącym komisji zakładowej, i dla mnie rzeczą świętą jest,
żeby do kopalni trafiało tyle egzemplarzy Solidarności Górniczej czy
Tygodnika Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność”, ile jest załogi.
Podkreślam - do kopalni, bo nasze
gazety są dla górników, którzy mają
mieć do nich swobodny dostęp po
szychcie, a nie szukać po związkowych biurach.
- Dziękujemy za rozmowę.
- A ja, korzystając z okazji,
chciałbym podziękować całej redakcji, pani Ewie, która od lat zajmuje się profesjonalnym składem
naszego miesięcznika, co zresztą
widać w każdym numerze, a przede
wszystkim Szanownym Czytelnikom, którzy najbardziej przyczynili
się do sukcesu odniesionego przez
„Solidarność Górniczą”. Bo mając
takie wyniki, możemy już mówić o
wspólnym, związkowym sukcesie.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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Rozwiązania krzyżówek (od B do Ż i Lipogramowej) 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: „Uroda to dar Boga”. Nagrody wylosowali: Mariola Paluch z Wodzisławia Śl., Halina
Litowińska z Dębowca, Wiesław Pytlowski z Jejkowic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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HALEMBA-WIREK Artur Braszkiewicz wspomina wyprawę na McKinley’a

Kolejna perła w koronie
Artur Braszkiewicz, górnik, związkowiec „Solidarności” w rudzkiej kopalni „Halemba-Wirek” może
wykreślić kolejny ze szczytów na liście Korony Ziemi. Pod koniec maja zdobył McKinley’a, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, liczący 6194 m n.p.m.
Korona Ziemi to najwyższe szczyty siedmiu kontynentów. Stąd wzięła
się nazwa w języku angielskim, gdzie
Korona Ziemi określana jest jako
„Siedem Szczytów” („The Seven Summits”). Zgodnie z nazwą powinno być
ich siedem, w praktyce jest jednak
dziewięć. Związane jest to z faktem,
że wśród geografów i wspinaczy nie
ma zgody, jakie są najwyższe szczyty
Europy oraz Australii i Oceanii.
Artur ma już za sobą wejścia na
Mont Blanc (Europa 4810 m n.p.m.),
Elbrus (Europa - 5642 m n.p.m.),
Aconcaguę (Ameryka Południowa 6962 m n.p.m.) i Kilimandżaro (Afryka - 5895 m n.p.m.).
Kolejny na liście był właśnie
McKinley. W wyprawie zorganizowanej w maju br. towarzyszyli mu jego
znajomi: kardiolog Krzysztof Białas,
Renata Ruman-Dzido i Piotr Kotlewski. Przygotowania organizacyjnologistyczne trwały kilka miesięcy,
począwszy od chwili wizyty w konsulacie amerykańskim w Krakowie,
gdzie, o dziwo, uzyskanie wizy było
formalnością, gdyż przedstawiciele
konsulatu wzięli na słowo zapewnienia Artura i jego znajomych, iż celem
podróży jest wyprawa wysokogórska.
Kolejną papierkową formalnością
było zgłoszenie wyprawy do Parku
Narodowego Denali bez zgody którego nie można by wspiąć się na szczyt.
Po kilku tygodniach oczekiwań
przyszła ta chwila – lot na Alaskę,
najmniej amerykański stan Stanów
Zjednoczonych, w którym życie snuje się powoli, zupełnie nie w amerykańskim tempie. Po przylocie do Anchorage stolicy stanu Alaska, Artur z
przyjaciółmi wyruszyli w podróż do
Talkeetny, małej miejscowości znanej
z serialu „Przystanek Alaska”, skąd
wylatuje się awionetką na lodowiec.
- Polecieliśmy na lodowiec Kahiltna, a dokładnie na jego boczną
odnogę, gdzie znajduje się lądowisko

na wysokości ok 2200 m. Lot trwał
godzinę - wlecieliśmy nad góry Alaska Range pokryte wieczną zmarzliną. Pierwszego dnia doszliśmy do
obozu zwanego Ski Hill na wys. ok
2700 m., położonego na lodowcu Kahiltna, który ma przeszło 50 km długości. Cały dzień szliśmy w kiepskiej
widoczności, przy opadzie drobnego
śniegu – wspomina Artur.
Kolejnego dnia (w tym okresie
nie zapada całkowita noc) zespół dotarł do obozu zwanego 11-ką, a to ze
względu na wysokość 11 000 ft. (tj.
około 3300 m). Do tej pory była to
stopniowo wznosząca się droga po lodowcu. Za 11-ką droga od razu wyprowadzała na krótkim odcinku znacznie
powyżej 3600 m, do miejsca, gdzie
było widać kolejny cel wędrówki lodowcem - przełęcz Windy Corner tj.
ok. 3900 – 4000 m.
- Musieliśmy trawersować zbocze
od przełęczy pod granią West Buttress, przekroczyć kilka szczelin, minąć szczelinę, do której się wyrzucało
worki biodegradowalne z naszymi odchodami - wspomina z uśmiechem.
Zwieńczeniem drogi był obóz 14.
To główna baza, gdzie stacjonują również Rangersi, którzy wydają pozwolenia tylko mającym doświadczenie
w wysokich górach. Następny dzień
przebiegł pod znakiem odpoczynku i
budowy murów ochronnych przed silnym wiatrem i śniegiem. Wyrzynane
one były ze „spągu” specjalnymi długimi piłami.
- Kolejnego dnia wynieśliśmy depozyt na grań West Buttress, co miało na celu również aklimatyzację w
terenie. Podejście miało 700 metrów
różnicy wysokości, gdzie górna część
ubezpieczona jest w liny poręczowe
na stoku, o nachyleniu 50 stopni. Zakopaliśmy w śniegu namioty szturmowe, paliwo oraz wyżywienie i wróciliśmy na dół.
Prognozy zapowiadały, że pogoda

ma sie zmienić, ma silniej wiać i padać śnieg. I tak temperatury w 14-ce
oscylowały na zewnątrz do -30 stopni
przy bezchmurnej nocy, więc Artur i
spółka postanowili następnego dnia
nie czekać i atakować.
- Podchodziło się bardzo dobrze
- jak na pięć dni w górach byliśmy
dobrze zaaklimatyzowani. Po dojściu,
przy silniejszym wietrze, rozbiliśmy
dwa namioty szturmowe i odpoczęliśmy. Rozmawialiśmy z Rangersami
i stwierdzili oni, że następnego dnia
może pogorszyć się pogoda - a tu załamania mogą trwać nawet tydzień...
Nazajutrz pogoda była jeszcze w porządku, więc zdecydowaliśmy się na
atak szczytowy. Wyszliśmy późno,
bo dopiero po 12. Zazwyczaj grupy
wychodzą ok. 9 rano, kiedy temperatura trochę wzrośnie, a słoneczko
przygrzewa. Po chwili, niestety, Piotrek stwierdził, że jednak źle się czuje
i zawrócił po kilkuset metrach.
Trasa prowadziła początkowo na
przełęcz Denali.
- Tam dostaliśmy wiatrem w
twarz. Schowaliśmy się za skałami,
aby sie posilić i napić. Przy tych czynnościach bardzo zmarzły mi ręce,
które rozgrzewałem przez ok. 20 minit, na szczęście ciepło powróciło. Następnie długie podejście lodowcem,
przez Footbal Field i kolejna pauza.
Spostrzegłem, że Krzysztofowi zmienił się kolor czubka nosa z czerwonego na biały, co oznaczało że troszkę
mu zmarzł. Krzysztof stwierdził, że
mój jest również biały, po czym odwróciliśmy się plecami do wiatru, w
stronę słońca i przez pocieranie troszkę je ogrzaliśmy.
Na szczycie Artur z kompanami
dotarli 29 maja ok. godz. ok. 21 czasu
miejscowego, kiedy już w Polsce był
poranek 30 maja.
- Byliśmy tam zaledwie 10 minut
i wykonaliśmy jedynie dwa zdjęcia
- baterie odmówiły współpracy, gdyż
było naprawdę zimno!
Po powrocie w Talkeetnie w miejscowym pubie Rudzianie dostali owacje na stojąco za tak szybkie zdobycie
szczytu. Ba, amerykańscy emeryci
robili sobie z nimi zdjęcia. Kilka dni
spędzili na zwiedzaniu okolicy i odpoczynku, coraz bardziej przekonując
się do uroków Alaski.
Dodajmy, że obok kilku rudzkich
firm oraz Kompanii Węglowej, Artur
otrzymał wsparcie finansowe ze strony „Solidarności”.
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