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Dokąd zmierza polskie górnictwo?
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KW SA Porozumienie czy spór?

Bakala
u góry,
OKD
na dole
Czy Zdenek Bakala, czeski
miliarder zakończy swój
romans z węglem
zostawiając spółkę
węglową OKD na dnie?

więcej s. 6

Nie kosztem
wybranych!
Brakiem porozumienia zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków
zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej SA w sprawie planowanej restrukturyzacji KWK „Brzeszcze” i KWK „Piekary” poprzez alokację znacznej
części pracowników do innych kopalń. Związkowcy sprzeciwiają się dokonywaniu oszczędności kosztem wybranych zakładów - chcą przygotowania planu naprawczego dla całej Kompanii. W przeciwnym wypadku grożą
wszczęciem sporu zbiorowego.
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„SILESIA” Nowy wariant S1 - korzystny dla wszystkich

Czy to przełom?

Inżynierowie, geodeci i miernicy z PG „Silesia” opracowali nową, omijającą
pola wydobywcze „Silesii” i „Brzeszcz”, propozycję przebiegu trasy. Nową
lokalizację oznaczono literą „H”, stanowi bowiem hybrydę: początkowo przebiega śladem rozpatrywanego dotychczas wariantu C, a następnie kieruje się
w zupełnie nowym kierunku. Podstawowym atutem takiego rozwiązania jest
fakt, że nie szkodzi ono ani „Silesii”, ani „Brzeszczom”, godzi zatem sprzeczne dotychczas interesy obydwu zakładów.
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komentarz

Jarosław
Grzesik
Kryzys
wywołuje strach
„Jedyną rzeczą, której powinniśmy
się bać, jest sam strach” – powiedział
Franklin D. Roosevelt po zaprzysiężeniu
w 1933 r. na prezydenta USA. Te słowa pasują do obecnej sytuacji w jakiej
znalazło się polskie górnictwo węgla
kamiennego.
Jak przetrwać kryzys i burze w gospodarce? To dziś jedno z podstawowych pytań. Na to tylko jedno pytanie
można usłyszeć wiele odpowiedzi. Jedni powiedzą – zaciskać pasa, drudzy
– ograniczyć przywileje grup społecznych, trzeci – pozbyć się tego co zbyteczne i stanowi niepotrzebny balast.
Jednak w istocie nie ma jednej właściwej recepty na kryzys i jego bolączki.
Kilka tygodni temu usłyszeliśmy, że
w rządzie trwają analizy dotyczące połączenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej
z Katowickim Holdingiem Węglowym.
Mariaż bogatego z biednym miałby
uchronić tego drugiego przed upadkiem.
Pomysł może i nie głupi, ale mocno
spóźniony. Trudno bowiem na gruncie
kryzysu i strachu jaki on wywołuje budować trwałą więź, bo firma to nie tylko
urządzenia, budynki i cała reszta materialnych dóbr, ale to przede wszystkim
ludzie wśród których łatwo wywołać lęk
w czasach kryzysowych. I ponoć taki był
też zamiar tych, którzy informacje te rozpowszechniali. Wywołać lęk wśród tych,
którzy stali się posiadaczami akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej (głównie to
instytucje finansowe takie jak fundusze
emerytalne) – nie sprzeciwiajcie się woli
rządu, bo za to słono zapłacicie!
Solidarność od dawna opowiadała się za konsolidacją sektora węglowego, uważając, że należy to zrobić
rozważnie, ale i kompleksowo, a nie
na zasadzie - łapu-capu. Wszelkie doraźne próby łatania dziur na dłuższą
metę nie zdają egzaminu. Ten problem
dostrzegam dziś, niestety, w Kompanii
Węglowej. Tak ważną dla gospodarki
kraju spółkę próbuje się restrukturyzować właśnie na zasadzie miejscowego
znieczulenia. Tak bowiem traktuję restrukturyzację spółki poprzez planowaną restrukturyzację KWK „Brzeszcze” i
KWK „Piekary”, a polegającą ściślej na
alokacji znacznej części pracowników
do innych kopalń. Ufam, że myślenie w
kategoriach „problem nie dotyczy nas,
tylko kogoś innego, więc niech tak robią” podziela niewielu z Was.
Uważamy jako górnicza Solidarność, że jedynym sensownym programem naprawczym dla Kompanii
Węglowej jest program obejmujący
działaniem całą spółkę, a nie jej wybrane elementy. Gdyby uważnie przyjrzeć
się sytuacji na każdej z kopalń to w każdej z nich znalazłyby się obszary, które
da się usprawnić, rozkładając po równo
koszt naprawy spółki. Na każdej niemal
kopalni funkcjonują firmy obce zarządzane przez emerytów i zatrudniające
emerytowanych górników. Bez wielu
z nich kopalnie dałyby sobie świetnie
radę. Tak samo jak bez wielu dobrze
opłacanych „ekspertów” i posiadających uprawnienia emerytalne „niezastąpionych specjalistów”. Jednym
słowem w Kompanii można oszczędzić
sporo kosztem tzw. kolesiostwa.

fakty i opinie

CHORZÓW Śląskie Wkurzone Miasteczko

Podziękowania za lata
beznadziejnych rządów

Zupa szczawiowa, kompot z mirabelek, hostessa ze „śląskim sushi”, możliwość zrobienia sobie zdjęcia z „zagubionymi delegatami na konwencję PO” i wpisania się
do Wielkiej Księgi Podziękowań dla premiera Donalda Tuska - to oraz wiele innych
atrakcji czekało na uczestników Śląskiego Wkurzonego Miasteczka, które stanęło 29
czerwca w chorzowskim parku.
Goście ŚWM zebrali się na Polach Marsowych nieopodal Hali Kapelusz, w której odbywała się konwencja Platformy Obywatelskiej.
W imprezie pod hasłem CHWDT,
czyli Chorzów Wita Donalda Tuska
uczestniczyło ok. tysiąca osób.
- Ślązacy, Chorzowianie i
związkowcy przyszli tu podziękować za 6 lat beznadziejnych rządów
i niespełnionych obietnic. Szkoda,
tylko, że jest nas tu tak mało, bo
frekwencja powinna być tu dzisiaj
dużo większa. Dopóki nie ruszą tyłków ci, którzy mają umowy śmie-

Spotykamy się w Warszawie

Członkowi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski
Longinowi Wasielowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

„Dość lekceważenia społeczeństwa” to hasło wrześniowych protestów zaplanowanych przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Z tej
okazji Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności wystosował list
do członków związku:
Koleżanki i koledzy!
11 września rozpoczyna się wielka akcja protestacyjna w Warszawie. To nasza wielka szansa,
abyśmy w końcu doprowadzili do tego, że obywatele będą mieli realny wpływ na to, kto rządzi i
jak rządzi w naszym kraju.
To nasza wielka szansa i kto wie, czy nie ostatnia, aby NSZZ Solidarność i cały ruch związkowy odzyskał właściwą pozycję w życiu publicznym i odzyskał zaufanie oraz powszechny szacunek społeczny. Nie możemy tej szansy zmarnować. Jeśli pogrzebiemy nadzieje, które pokłada
w nas spora część Polaków, NSZZ Solidarność trafi na margines życia społecznego w Polsce, a
proces niszczenia ruchu związkowego i ograniczania praw pracowniczych w naszym kraju bardzo
trudno będzie zatrzymać.
Rząd i najbardziej wpływowe lobby najbogatszych pracodawców wypowiedziało wojnę
związkom zawodowym. Wiedzą, że to ostatnia zorganizowana siła społeczna, która przeszkadza
im robić w Polsce takie interesy, jakie robi się w krajach Trzeciego Świata. Chcą zmienić ustawę
o związkach zawodowych w taki sposób, aby związek nie miał środków i możliwości skutecznego
działania. Lansują takie zmiany w prawie, które mają na celu ograniczenie niezależności związków zawodowych.
To nie jest demagogia, to są fakty i realna ocena sytuacji. Rozejrzyjcie się dokoła. Nawet
ci z Was, którzy pracują i działają w branżach uznawanych dotychczas za bogate, powinni już
dostrzec, że polska gospodarka stoi u progu katastrofy. Każdy z Was ma w rodzinie kogoś, kto
stracił pracę, kto mimo skończonych studiów pracy znaleźć nie może, kto musiał wyemigrować, żeby móc żyć i utrzymać rodzinę, kto nie może związać końca z końcem. Każdy z Was
chciałby być traktowany z szacunkiem w publicznej placówce zdrowotnej, oświatowej, sądowej,
w każdym innym urzędzie państwowym i samorządowym. Jeśli tak się zdarzyło, to jesteście
szczęściarzami. Żyjemy w państwie, które człowiekiem pogardza, tępi tych, którzy dopominają
się o swoje prawa. Każdy z Was albo zna, albo słyszał o działaczach związkowych wyrzucanych
z pracy wbrew prawu, którzy miesiącami, a nawet latami muszą w sądach walczyć o swoje
podstawowe prawa. A zdarza się i tak, że decyzje sądów są ignorowane przez przedsiębiorców,
którzy traktują Polskę jak kolonię.
Miarka już się przebrała. Nie ma odwrotu. Jeśli nie pokażemy panującej klasie politycznej i
finansowej, że nie jest bezkarna, przegramy z kretesem. Jeśli związki zawodowe po raz kolejny
dadzą dowód, że są słabe i niezdolne do realizacji interesów swoich członków, to po prostu znikną. Albo zniszczą je politycy i oligarchia finansowa, albo zmarginalizuje je wielki, niekontrolowany
bunt społeczny ludzi rozczarowanych nieskutecznością związków.
We wrześniu spotykamy się w Warszawie i nie wyobrażam sobie, że mogłoby tam zabraknąć
członków Waszej organizacji zakładowej, a w szczególności przewodniczących oraz osób korzystających z ochrony związkowej. Mam nadzieję, że szczególnie działaczom związkowym nie muszę przypominać, że przynależność do związku to nie tylko prawa, ale też obowiązki wynikające
ze statutu NSZZ Solidarność i mandatu zaufania, jakim obdarzyli Was członkowie związku.
Jednak nie należy zapominać, że przynależność do NSZZ Solidarność to przede wszystkim
wyraz postawy życiowej, to umiejętność stawania z podniesionym czołem w obronie najwyższych wartości i ideałów związku, to chęć pomocy słabszym, to wzajemne wspieranie się i dbanie o dobro wspólne. Bądźmy solidarni w realizacji tych wartości.

ciowe, którzy zarabiają po 1600 zł
brutto, dopóki będą woleli siedzieć
w domu przed telewizorem, to będziemy mieli kraj taki, jaki mamy
w tej chwili - mówił Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Organizatorzy ŚWM zamierzali
wręczyć Wielką Księgę Podziękowań politykom Platformy Obywatelskiej, jednak teren wokół Hali
Kapelusz był szczelnie ogrodzony
dwumetrowym płotem i pilnowany
przez kordon ochroniarzy. Dodatkowo Konwencję PO zabezpieczała
policja konna oraz funkcjonariusze
z psami. Na parkowych alejkach
wokół budynku, w którym obradowali działacze PO zaparkowanych
było kilkanaście policyjnych furgonetek oraz ciężarówki wyposażone
w armatki wodne. - Niektórzy tutaj
mówili, że nawet główna kwatera
NATO nie jest tak zabezpieczona
jak dzisiaj Platforma Obywatelska.
To jest dobitny obraz tego, że ta
władza boi się obywateli i od tych
obywateli dzisiaj jednoznacznie się
odgrodziła. Nie tylko symbolicznie,
ale również dosłownie - zaznaczył
Dominik Kolorz.
Wielka Księga Podziękowań zostanie wysłana Donaldowi Tuskowi
pocztą.

MAMY
składa przewodniczący Solidarności
oraz koleżanki i koledzy z Komisji Zakładowej i Rewizyjnej
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski

Wieloletniemu przewodniczącemu
Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność Miasta Jaworzna
Bogdanowi Wasielowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają
przewodniczący Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność
Miasta Jaworzna i Komisja Zakładowa NSZZ „S”
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski

Przewodniczącemu NSZZ Solidarność
w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
ZG Sobieski
Waldemarowi Sopacie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY

składają koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowej i Rewizyjnej NSZZ Solidarność
w PKW S.A. ZG Sobieski
oraz
koleżanki i koledzy
z Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność w Jaworznie

W trudnych chwilach po śmierci

OJCA

łączymy się w smutku z kolegą
KRZYSZTOFEM KWIATKIEM
Wyrazy serdecznego współczucia dla całej rodziny
koleżanki i koledzyz MOZ NSZZ „Solidarność”
przy KWK „Bielszowice”

Dominik Kolorz
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KOMPANIA WĘGLOWA Porozumienie czy spór?

Nie kosztem wybranych!
Brakiem porozumienia zakończyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z Zarządem Kompanii Węglowej
SA (KW) w sprawie planowanej restrukturyzacji KWK „Brzeszcze” i KWK „Piekary” poprzez alokację znacznej części pracowników do innych kopalń. Związkowcy sprzeciwiają się dokonywaniu oszczędności kosztem wybranych zakładów - chcą
przygotowania planu naprawczego dla całej Kompanii. W przeciwnym wypadku grożą wszczęciem sporu zbiorowego.

Programy naprawcze kopalń wywołują obawy nie tylko wśród samych pracowników.
Organizacje związkowe z
„Brzeszcz” od początku mówią
„nie” proponowanym przez Zarząd KW planom restrukturyzacyjnym. - Próba osiągnięcia
wyniku ekonomicznego poprzez
przerzucanie ludzi z miejsca na
miejsce byłaby czymś bardzo
krótkowzrocznym i społecznie
szkodliwym - mówił dwa tygodnie temu przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze” i
wicelider górniczej „S” Stanisław Kłysz.
Podobnie jest w „Piekarach”.
Tam protestują przeciwko „programowi naprawczemu” przewidującemu ograniczenie fedrunku do jednego pola, co - poza
koniecznymi w tym momencie
przeniesieniami - oznaczałoby
wydobycie zaledwie 4 milionów
ton węgla (z 16 milionów ton
istniejących zasobów operatywnych) i zamknięcie kopalni na
przestrzeni kilku lat.
Po spotkaniu, do którego
doszło 3 lipca, strony dały sobie
kilkanaście dni na wypracowa-

nie nowych rozwiązań, jednak
przedstawiony dwa tygodnie
później plan, przewidujący pozostawienie w „Brzeszczach”
2150 pracowników, zamiast
pierwotnie zakładanych 1800,
również nie znalazł akceptacji
wśród związkowców. - W dalszym ciągu głównym punktem
restrukturyzacji miałoby być
przeniesienie znacznej części
pracowników do innych kopalń.
Takie cięcia na dłuższa metę
uniemożliwiłyby
normalne
funkcjonowanie zakładu. Przede wszystkim jednak stanowiłyby poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy, a więc życia
i zdrowia górników - wyjaśnia
związkowe stanowisko Stanisław Kłysz. Dodaje przy tym, że
rozumie konieczność szukania
oszczędności, jednak - jego zdaniem - koszty cięć powinny być
rozłożone równomiernie na całą
Kompanię, stąd postulat stworzenia jednego planu naprawczego dla całej KW. - Jeżeli całe
górnictwo węgla kamiennego
jest w dołku, to skupianie się na

jednej czy dwóch kopalniach nic
tutaj nie da - tłumaczy.
Kolejna runda rozmów odbędzie się na dniach. - Zażądaliśmy, aby do tego czasu wstrzymane zostały wszelkie działania
restrukturyzacyjne w poszczególnych jednostkach Kompanii
Węglowej - poinformował przewodniczący górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik.
Kompania Węglowa, która z powodu spadku sprzedaży
węgla oraz przychodów wdraża
program oszczędnościowy, zamierza w tym roku obniżyć pozapłacowe koszty w firmie o 8
proc. Spółka zapewnia, że wdraża oszczędności we wszystkich
kopalniach.
Zbigniew Madej, rzecznik
spółki przyznał, że wynik finansowy Kompanii po pierwszym
półroczu 2013 jest ujemny, jednak firma liczy na zamknięcie
całego roku niewielkim zyskiem.
Oprócz redukcji kosztów ma to
być zasługa spodziewanego ożywienia sprzedaży węgla w sezonie jesienno-zimowym. Firma
chce też obniżyć stan zapasów
węgla (obecnie ok. 6 mln ton),
zwiększając eksport. Roczne wydobycie węgla ma być o ponad
3 mln ton mniejsze od ubiegłorocznego, by nie zwiększać stanu
zwałów.
Zmniejszenie
przychodów
pogorszyło sytuację płatniczą
firmy, która zwróciła się do kontrahentów o wydłużenie terminów płatności do 120 dni, na co
większość partnerów przystała.
Jedna z firm niegodząca się na
takie działanie skierowała do
sądu wniosek o upadłość Kompanii, która jednak uspokaja, że
nie ma takiego zagrożenia. mj,
jac

Krzysztof
Duda:
Informacja o wdrożeniu tzw. programu
naprawczego dla KWK „Piekary”, zakładającego ograniczenie wydobycia do jednej ściany i alokację ponad połowy pracowników,
zbulwersowała piekarskich związkowców.
- Dlaczego planuje się wydobycie jedynie 4
milionów ton węgla, gdy wiemy od samej
dyrekcji, że nasze zasoby operatywne to co
najmniej 16 milionów ton? - pyta przewodniczący zakładowej „Solidarności” Krzysztof
Duda. Strona społeczna zażądała udostępnienia realnej analizy bazy zasobowej kopalni.
- Uważamy, że brak rzetelnych informacji o bazie zasobowej kopalni i możliwościach wyeksploatowania złoża, które
powinny otrzymać związki zawodowe i załoga kopalni, prowadzi do niepokoju wśród
naszej załogi, niepewnej losu swoich stanowisk pracy - czytamy w piśmie skierowanym przez związkowców na ręce dyrektora
„Piekar” Jana Stokłosy.
Zdaniem związków zawodowych działających w KWK „Piekary”, zasadnym byłoby
powtórne rozpatrzenie możliwości dalszego
wydobywania węgla w pokładzie 510 rejonu
„Rozbark”, który jest - ich zdaniem - przygotowany do eksploatacji surowca z kolejnych ścian.
- Trudno wyobrazić sobie sytuację, w
której kopalnia będzie utrzymywana jedną
ścianą. Bez alternatywy wystarczy jakikolwiek pożar i nas nie ma. Wtedy zaczniemy

się zastanawiać, co zrobić z ludźmi, którzy
tu zostaną. Poza tym, natychmiast pojawią się problemy z wentylacją - komentuje
Krzysztof Duda. - Jeśli zatem „program naprawczy” musi zostać wdrożony, domagamy się jego korekty i uruchomienia dwóch
przebierek, czy to będzie systemem chodnikowym, czy jakąś obierkę z jednym chodnikiem, żeby był jakikolwiek wariant awaryjny
- dodaje.
Jak twierdzi strona związkowa, wzięcie pod uwagę przedstawionych propozycji skutkowałoby wydłużeniem żywotności
kopalni i zmniejszeniem liczby pracowników
przewidzianych do alokacji, ale też zmniejszeniem strat ekonomicznych zakładu.
- Na dzisiaj wiemy jedno: przy tym wydobyciu, nasza kopalnia nie jest w stanie
„wyżywić” wszystkich 2651 zatrudnionych.
I tutaj z kolei można mieć pretensje do Zarządu Kompanii Węglowej SA, bo przynosimy straty praktycznie już od sześciu lat, a
nie zrobiono nic w kierunku uregulowania tej
sytuacji. W branży było dobrze, Kompania
uzyskiwała duże zyski i nikogo nie interesowały jakieś tam „Piekary”, które przynosiły
do 100 milionów straty rocznie. Do tego w
ciągu ostatnich dwóch lat przyjęto ponad
500 nowych pracowników. Jako związkowcy cieszymy się, że młodzi ludzie mają miejsca pracy, ale dlaczego równolegle nie robi
się nic z tymi, którzy dawno posiadają prawa emerytalne i nie odchodzą? - zastanawia
się Duda. - W skali Kompanii jest ich 5700,
u nas - niecałe 90, którzy mogli odejść w
roku ubiegłym. W tym roku uprawnienia
nabędzie prawie 400 pracowników. Gdyby
odeszli, z miejsca i bez alokacji udałoby się
zredukować zatrudnienie do około 2200
osób - wskazuje lider zakładowej „S”.

Stanisław
Kłysz:
Program naprawczy dla KWK „Brzeszcze” został w części zaakceptowany przez
związki zawodowe. Doszliśmy mianowicie do porozumienia z dyrekcją kopalni w
sprawie modelu funkcjonowania kopalni,
co oznacza wydobycie na dwóch ścianach, przy czterech przodkach, wydobycie na poziomie 1,5 mln ton rocznie. Natomiast strona społeczna nie zgadza się na
proponowany poziom zatrudnienia, który
zaproponowała dyrekcja, czyli 2155 osób.
Ta propozycja jest dla nas nie do przyjęcia
z różnych względów. Po pierwsze, zagrażałoby to bezpieczeństwu pracy, bo już
obecny poziom zatrudnienia jest za niski.
Brak obsady na stanowiskach „pobocznych” groziłby nie tylko bezpieczeństwu
pracy, ale sprawnemu funkcjonowaniu
kopalni. Opieramy się w tym względzie
na informacjach uzyskanych od szefów
poszczególnych pionów i oddziałów. Realizacja zakładanego modelu funkcjonowania kopalni może odbywać się jedynie na
poziomie obecnego zatrudnienia pomniej-

szanego ewentualnie poprzez odejścia
naturalne.
Nie możemy się zatem zgodzić na program naprawczy polegający na alokacji pracowników do innych kopalń, bo to groziłoby
dalszemu funkcjonowaniu kopalni. Sama dyrekcja przyznaje, że za 3 lata kopalni będzie
brakować ok. 170 pracowników do realizacji
założonych zadań. Jak mamy to rozumieć?
Oddać ludzi doświadczonych, by po jakimś
czasie zastępować ich niedoświadczonymi
pracownikami, absolwentami szkół górniczych? To jest niedorzeczne.
Uważamy, że alokowanie ludzi na inne
kopalnie nie jest żadną oszczędnością dla
spółki, bo z tego tytułu pozostałe kopalnie
nie zwiększą sprzedaży węgla, która jest
dziś ograniczona i wpływa na sytuację
ekonomiczną Kompanii Węglowej. To tylko
przerzucanie kosztów z jednej kopalni na
drugą.
Uważamy, że oszczędności można
osiągnąć inaczej, choćby przez rezygnację
z usług firm obcych, które realizują zadania,
które wcześniej wykonywali pracownicy kopalni. Tylko jedna z firm wykonująca roboty
szybowe kosztuje kopalnię 5 mln złotych
rocznie. Te prace mogliby śmiało wykonywać pracownicy kopalni, a nie firmy obce
zatrudniające głównie emerytów.
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Czy polski węgiel
ma zginąć za Europę?
Coraz częściej w mediach pojawiają się wypowiedzi polityków, ekonomistów i komentatorów, że trzeba coś zrobić z
polskim górnictwem węgla kamiennego. Uzasadnieniem dla tego rodzaju dywagacji jest spadająca cena węgla kamiennego na świecie. Jest ona znacząco poniżej kosztów jego wydobycia w naszych kopalniach. Zgodnie z liberalną doktryną
ekonomiczną jest to nie do zaakceptowania. Wszak ktoś musi dopłacać do tego węgla, a nikt nie ma na to ochoty.
Najmniejszą ma jej właściciel, czyli Skarb Państwa, który
wzywa tylko do obniżenia kosztów.
To obniżenie ma być osiągnięte za
wszelką cenę. Ma nią być właśnie
zamykanie kopalń. W tej konwencji rozpowszechnia się opinie, że
polskie górnictwo węgla kamiennego stoi pod murem. Wynika z
tego sugestia, że pluton egzekucyjny jest już gotowy, cel namierzony,
górnictwu pod murem zawiązano
oczy i tylko brak jest jeszcze rozkazu, aby oddać salwę. Cały ten
tok rozumowania ma wszelkie pozory poprawności i dla nie zorientowanych ludzi jest on oczywisty.
Ponieważ tych ostatnich w naszym
kraju jest zdecydowana większość,
przeprowadzenie egzekucji winno
znaleźć demokratyczne poparcie.
Trwają przygotowania do w miarę
bezbolesnego jej przeprowadzenia.
Jednym z argumentów jest fakt,
ze Zachodnia Europa zlikwidowała górnictwo węglowe i dostatnio
żyje z taniego jego importu.

Świat stawia na węgiel

Europa likwiduje górnictwo
węglowe, tymczasem świat akurat
czyni coś odwrotnego. Padają argumenty, że górnictwo rozwija się
w krajach surowcowych i zacofanych. Najchętniej podaje się przykłady Ukrainy i Rosji, może jeszcze
Mongolii i Kazachstanu. Milczy się
w sprawie Chin, które z roku na rok
i tak przez ostanie dwadzieścia lat
nieustannie zwiększają eksploatację węgla kamiennego. Doszły on
wreszcie do poziomu jego zużycia
w skali połowy tego, co cały świat
razem wzięty. Chiny to już drugie
mocarstwo świata po USA. Tempo
ich rozwoju, choć ostatnio mocno
obniżone, jest nadal na pierwszym
miejscu w skali globu.
Stany Zjednoczone też nie likwidują swego górnictwa węgla
kamiennego. Jego trudności związane z konkurencją gazu łupkowego przerzucają na eksport do
Europy. Krytycy tego stanowiska
mówią, że są to oceny generalne,
nie biorące pod uwagę kosztów
wydobycia, które w USA są bardzo
niskie. Co do Stanów Zjednoczonych to prawda, ale co do Chin to
wydobywają one swój węgiel nie
licząc się z kosztami, ale z jego
ilością, która gwarantuje im niezawodne funkcjonowanie systemu
energetycznego.
Tymczasem Europa stawia na
tańszy i wygodniejszy jego import
i z tego korzysta. My mamy brać z
niej przykład. Jest to argumentacja bardzo wątpliwa, bo w rankin-

gu gospodarczym Europa spada na
coraz niższe pozycje. Dominująca
dotąd rola państw europejskich w
gospodarce świata z roku na rok
jest coraz niższa. Z danych statystycznych wynika, że w 2012r.
tylko trzy europejskie gospodarki
mieściły się jeszcze w pierwszej
dziesiątce. Były to Niemcy, Wielka
Brytania i Francja, które jednak
spadają coraz niżej. W tej sytuacji
powstaje pytanie kogo warto naśladować w dziedzinie gospodarki? Stale rozwijające się w oparciu
o węgiel kamienny Chiny? Czy też
upadającą gospodarkę UE, która
nie chce własnego węgla kamiennego?

Napięcie

Tymczasem nie zauważa się
tego, że w rejonie Pacyfiku narasta napięcie polityczne związane
z nienotowanym dotąd rozwojem
Chin. Ostatnie prognozy na ten
temat mówią o prześcignięciu gospodarki USA w ciągu następnej
dekady. Nie trzeba być przenikliwym politykiem, aby wiedzieć, o
tym że Stany Zjednoczone zrobią
wszystko, aby do tego nie dopuścić.
Chiny, a także Japonia, przygotowują się do konfliktu zabezpieczając sobie dostawy niezbędnych dla
nich surowców w pobliżu własnych
granic. Nie zważając specjalnie na
ich ceny, opłacalność i tym podobne zależności. Trwają intensywne
prace Chin nad udostępnieniem
im surowców Kazachstanu, Mongolii, Afganistanu i Syberii.
Podobnie Japonia mimo sporów z Rosją o Kuryle inwestuje we
wspólne z nią poszukiwania ropy
na Morzu Ochockim i szelfie Morza Barentsa. Rozważa też udział w
inwestycjach infrastrukturalnych
na Dalekim Wschodzie w celu zapewnienia sobie bliskich dostaw
surowcowych niezależnie od warunków i panującej tam ceny.
Otóż napięcie polityczne i rozwijająca się między Chinami, a
USA „zimna wojna” o dostęp do
surowców, staje się coraz bardziej
„gorąca”. W jej wyniku możliwa
jest i stosunkowo łatwa blokada
światowego handlu węglem kamiennym. W takiej sytuacji o jego
przepływie przez przestworza oceaniczne decydować będą nie prawa
handlowe, ale raczej wojenne. Te
ostatnie będą egzekwowane przez
krążowniki na morzach i oceanach,
których obu stronom konfliktu już
nie brakuje. Jest to tylko kwestia
wzrostu napięcia i związanych z
tym rozkazów.
W tej sytuacji Europa w każdej

chwili może być odcięta od tanich
dostaw węgla kamiennego z Indonezji, USA i z Australii. Co jej
pozostanie? A no tylko polskie zagłębia węglowe, które ze względu
na sytuację polityczną na świecie
staną się natychmiast opłacalne,
rentowne, korzystne i potrzebne. Dziś wydaje się sensowne ich
zlikwidowanie. Jutro może okazać się, że to błąd nie do naprawienia. Import na którym polska
energetyka zamierza oprzeć swoje
dostawy węglowe może zniknąć
jednego dnia bezpowrotnie. Co

wtedy? Wtedy trzeba będzie zamknąć wiele zakładów, mieszkać
po ciemku i pluć sobie w brodę, że
po raz kolejny międzynarodowym
cwaniakom daliśmy się wyprowadzić w pole. Morał z tego jest taki,
że trzeba, aby Polak wreszcie był
mądry przed szkodą, na co akurat
w sprawie węgla kamiennego jest
na to jeszcze szansa. Do tego potrzebna jest długofalowa polityka
surowcowa państwa. Winna ona
uwzględniać nie tylko proste zależności ekonomiczne i finansowe,
ale też brać pod uwagę globalną

sytuację polityczną, gospodarczą
i surowcową przynajmniej w perspektywie najbliższych dwudziestu - trzydziestu lat nie tylko w
Polsce, ale i na całym świecie.

Łagodna eutanazja

Polskiemu przemysłowi górnictwa węglowego proponuje się
łagodną eutanazję. Jest to dziś
modny kierunek wśród czołowych
państw UE. Zniechęceni spadkiem światowych cen węgla, bez
bliskich perspektyw ich wzrostu
najlepiej abyśmy sami zlikwido-

opinie

wali, to co mamy najcenniejszego,
to co jest sercem polskiej energetyki i jej gospodarki. W zamian proponuje się nam, że pogrzeb będzie
bardzo uroczysty, a żałobne mowy
wygłoszą prominentni wodzowie
UE. Polski węgiel kamienny tradycyjnie związany jest z Górnym
Śląskiem, a jak dotychczas region
ten jest gospodarczym sercem kraju. Jego paraliż to wspomniana
śmierć, która innym w związku z
zaostrzającą się sytuacją polityczną na świecie, coraz bardziej zagląda w oczy. Czy w imię źle pojętej
solidarności mamy ginąć razem z
państwami UE wyznającymi tego
rodzaju zasady? Chyba nie! Mamy
jeszcze dość woli życia, istnienia i
współpracy z resztą świata.

Strategiczny sektor

Wśród fałszywego płaczu i lamentu nad polskim górnictwem
węgla kamiennego przebija się
jeszcze racjonalna informacja, że
90 proc. naszej energetyki oparta
jest na tym właśnie paliwie. Nie da
się tego zmienić z dnia na dzień,
wszelkie rozważania na temat likwidacji kopalń węgla z tego powodu są irracjonalne. Kiedyś byliśmy
niezależni od dostaw rosyjskiego
gazu. Była jego dużo mniejsza konsumpcja, ale dawaliśmy sobie radę.
Teraz nie jest już to możliwe. Nasze
gazowe bezpieczeństwo energetyczne zostało oddane w rosyjskie
ręce i to niezależnie od tego ile płacimy za ten gaz. Już to wydarzenie
winno być ostrzeżeniem, aby podobnych głupstw w przyszłości już
więcej nie robić.
Cała medialno-polityczna dyskusja nad sytuacją węgla kamiennego jednak zmierza w tym tylko
kierunku. Strategiczny sektor, który
z powodów kryzysu światowej gospodarki przestał być opłacalny ma
być za to ukarany likwidacją. Trzeba
się poważnie, a nie jak dotąd tylko
powierzchownie, zastanowić się,
co nas czeka w tej sytuacji. Zlikwidować, to żadna sztuka. To potrafi
każdy, bez żadnego wykształcenia i
ministerialnego stanowiska. Co jednak po tym? Ano, jak zabraknie tego
węgla to rzucimy się na odtapianie,
odbudowywanie tych kopalń. Będzie to dziesięć razy, a może i więcej
droższe niż to, co zaoszczędziliśmy
przez ich likwidację. Strategiczny
sektor jakim jest górnictwo węgla
kamiennego wymaga rozwagi, zastanowienia się, wielostronnych
analiz, badań i ocen. Na razie tego
wszystkiego brakuje, a oceny ferowane są albo przez polityczne „autorytety”, albo ich medialne nośniki,
które każde głupstwo upowszechnią
i nagłośnią byleby był to „news”.

Pod chińskim murem

W tej materii wypada zaapelować do władz państwa, do mediów
i ludzi nauki o rozwagę w sprawach górnictwa węgla kamiennego. O spojrzenie na nie, nie tylko
z wąskiej i doraźnej sytuacji dnia
dzisiejszego, ale z perspektywy
przynajmniej pół wieku do przodu.
Opartej na rzetelnych badaniach,
prognozach i ocenach, których na
razie brak. W nawiązaniu do rozważań, że polskie górnictwo znajduje się pod murem, nie od rzeczy
będzie uwaga, że jest to mur chiński, a nie egzekucyjny, jak tego
pragną jego likwidatorzy.
Adam Maksymowicz
Źródło: www.portalgorniczy.pl
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Kto zapłaci za
niefrasobliwość polityków?
Jałowy spór polityków Platformy Obywatelskiej z politykami Prawa i Sprawiedliwości o to, kto bardziej
przyczynił się do przyjęcia przez Polskę założeń unijnego Pakietu Klimatycznego, interesuje tak naprawdę
chyba tylko ich samych. Z całego tego pakietowego zamieszania płynie za to jeden konkretny wniosek:
zrzucając na siebie odpowiedzialność za akceptację antywęglowych rozwiązań Brukseli politycy przyznali
rację górniczej „Solidarności”, która jako jedyna od samego początku, od 2007 roku mówiła wprost: Pakiet
zaszkodzi Polakom, więc należy go odrzucić!
Przypomnijmy:
podczas
odbywającego się niedawno w
Sosnowcu kongresu Prawa i Sprawiedliwości prezes i były premier
Jarosław Kaczyński oskarżył obecnego premiera Donalda Tuska o to,
że ten „zadał bardzo ciężki cios
polskiej gospodarce”, nie wetując
Pakietu. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Odpowiadając
prezesowi i byłemu premierowi,
obecny premier wyparł się swojego udziału w akceptacji unijnych
rozwiązań klimatycznych. Cytował przy tym słowa prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, który w 2007
roku chwalił unijne porozumienie
dotyczące Pakietu, zrzucając całą
winę na tragicznie zmarłego szefa
państwa. Dalszego przebiegu wymiany opinii pomiędzy politykami można było się domyślić. Nie
odbiegała ona zbytnio od tego, do
czego przyzwyczailiśmy się przez
kilka ostatnich lat. Gwoli prawdy,
należy zauważyć, że rząd PiS za-

akceptował tamte, wstępne ustalenia, bo zapisano w nich gwarancje
szczególnego traktowania państw
bazujących na energetyce węglowej
- redukcja emisji dwutlenku węgla
miała być liczona w stosunku do
poziomu z roku 1990, tymczasem
w latach 90-tych zlikwidowano u
nas pokaźną liczbę zakładów-emitentów, więc na samym starcie bylibyśmy traktowani jako kraj, który założenia Pakietu w znaczącym
stopniu już zrealizował.
Interesującym wydaje się fakt,
że o Pakiecie zaczęto mówić właśnie teraz, gdy od kilku miesięcy
jest on wdrażany w życie. Czyżby
politycy zorientowali się, jakie zagrożenia ze sobą niesie? Raczej nie,
bo założenia brukselskiej polityki
klimatycznej znane są od dawna.
Chodzi tutaj zapewne o kolejną
próbę urobienia społeczeństwa po
swojemu, wmówienia ludziom, że
„to nie my, to oni są wszystkiemu
winni”, nawet jeśli wina jest roz-

łożona i nikt tutaj nie ma czystego
sumienia.
Na razie 38 milionom mieszkańców naszego kraju pozostaje gorzkie stwierdzenie faktu, że
wkrótce zapłacą wyższe rachunki
za prąd lub zostaną pozbawieni
pracy w upadających przedsiębiorstwach energochłonnych, bo
haracz za emisję dwutlenku węgla
narzucony przez Brukselę został
zaakceptowany przez polski rząd.
W 2007 roku Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” jako pierwszy wskazał
na negatywne skutki Pakietu Klimatycznego dla gospodarek opartych na energetyce węglowej,
nikt wtedy jednak nie zareagował.
Nie słychać było krytyki Pakietu
ze strony polityków walczących o
głosy przed rozpisanymi na jesień
przedterminowymi
wyborami
parlamentarnymi.
Teraz wiadomo, że rachunek za
tamtą niefrasobliwość zapłacimy

wszyscy, jednak większość polityków nadal myśli kategoriami słupków wyborczych i zamiast szukać
rozwiązań, wymienia się oskarżeniami, których nikt już nie chce
słuchać. Pracę znów wykonują za
nich inni, zbierając podpisy pod
tzw. Europejską Inicjatywą Obywatelską, która jest jedyną nadzieją na uzyskanie wysłuchania przed
Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim, co pozwoliłoby
wznowić dyskusję o Pakiecie na forum UE. „Innymi” są politycy Solidarnej Polski, inicjatorzy akcji, i
- jakże by inaczej - NSZZ „Solidarność” wraz z innymi centralami
związkowymi. Czasu na zebranie
miliona głosów poparcia jest coraz
mniej. Podpiszmy się zatem, jeśli
tego jeszcze nie uczyniliśmy, bo
przykład ostatnich tygodni wskazuje, że „wybrańcy narodu” za nas
tego nie zrobią.
Jarosław Grzesik

KALENDARIUM
Uczestnicy sporu o odpowiedzialność za przyjęcie niekorzystnego dla Polski unijnego Pakietu Klimatycznego od tygodni przerzucają się datami i
danymi mającymi potwierdzić ich własne tezy, obalając przy tym argumentację politycznych rywali. My publikujemy zbiór suchych faktów - kalendarium decyzji dotyczących Pakietu w latach 2007-2008 (szersze kalendarium publikujemy na stronie www.solidarnoscgornicza.org.pl) oraz
aktywności NSZZ „Solidarność” w tym temacie. A wyciągnięcie wniosków pozostawiamy Wam, Drodzy Czytelnicy.

2007

marzec
Podczas szczytu Rady Europejskiej przyjęto
założenia unijnej polityki klimatycznej. Rada Europejska przyjęła, że Unia Europejska do 2012 roku
zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych
o 20 procent, a do 2020 o 30 proc. Przy czym
proponowany cel redukcyjny podano w odniesieniu do roku 1990, który został przyjęty jako rok
bazowy. Było to bardzo korzystne rozwiązanie dla
Polski, gdyż w momencie przyjmowania tych założeń redukcja dwutlenku węgla od 1990 wynosiła
w naszym kraju 32 proc. Czyli założenia polityki
klimatycznej uzgodnione w marcu 2007 roku teoretycznie nie niosły ze sobą żadnych zagrożeń dla
polskiej gospodarki, z jednym wyjątkiem. W założeniach przyjęto, że do 2050 roku UE chce obniżyć
emisję o 60 do 80 proc. w stosunku do roku 1990 i
zapowiedziano przegląd systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
kwiecień
NSZZ „Solidarność” zwrócił się do premiera o
podjęcie pilnych działań w celu zweryfikowania przez
Komisję Europejską decyzji w sprawie limitu emisji
dwutlenku węgla dla Polski.

2008

styczeń
NSZZ „Solidarność” zwraca się do premiera o
dokonanie korekty rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012.

Zdaniem „Solidarności”, projekt w proponowanym
przez RM kształcie doprowadzi do drastycznego
wzrostu cen energii spowodowanego ograniczeniem produkcji i koniecznością zakupu dodatkowych
uprawnień. Jednocześnie NSZZ „Solidarność” deklaruje wsparcie wszelkich działań rządu mających na
celu zwiększenie krajowego limitu emisji dwutlenku
węgla ustalonego przez UE dla Polski.
marzec
NSZZ „Solidarność” zwraca się do ministra środowiska o uzasadnienie rozdziału emisji dwutlenku
węgla dla Polski.
lipiec
NSZZ „Solidarność” wysyła pismo do ministra
środowiska w sprawie projektu ustawy o wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji do
powietrza gazów cieplarnianych. Zwraca uwagę na to,
że autorzy owego projektu bardziej dbają o interesy
firm zagranicznych niż polskiej gospodarki.
Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników przyjmuje stanowisko, w którym ostrzega przed skutkami tzw. Pakietu Klimatycznego, nad którym pracuje Komisja Europejska.
Przestrzega przed dramatycznymi skutkami gospodarczymi i społecznymi wprowadzenia Pakietu w
kształcie przygotowywanym przez KE. Ocenia, że
negatywne skutki Pakietu dotkną przede wszystkim
Polskę i inne biedniejsze kraje UE. Postuluje podjęcie działań w Komisji Europejskiej mających na celu
zmianę treści dyrektyw wprowadzających Pakiet w
taki sposób, aby uwzględniały one polskie realia
energetyczne i gospodarcze.

10 października
Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
przyjmuje stanowisko, w którym apeluje do rządu i
polskich eurodeputowanych o zabezpieczenie interesów Polski podczas negocjacji Pakietu. Wzywa też
rząd do zawetowania Pakietu w przypadku, gdyby ten
dokument nie zabezpieczał interesów polskiej gospodarki.
14 października
Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek,
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
Piotr Duda i przewodniczący górniczej „Solidarności” Dominik Kolorz kierują do prezydenta Lecha
Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska list otwarty,
w którym po raz kolejny przypominają, jak groźne
dla Polski skutki niesie ze sobą Pakiet Klimatyczny.
Zaznaczają, że rząd właściwie bez sprzeciwu zgadza
się na kolejne niekorzystne dla polskiej gospodarki
elementy Pakietu. Apelują, aby premier i prezydent
zakopali „polityczne topory” i na grudniowym szczycie reprezentowali wspólne stanowisko Polski wobec
Pakietu.
11-12 grudnia
Podczas szczytu Rady UE w Brukseli polska delegacja kierowana przez premiera Donalda Tuska nie
korzysta z możliwości weta i podpisuje Pakiet Klimatyczny. Podpisany dokument określa, że rokiem bazowym, od którego liczona będzie redukcja emisji, nie
będzie rok 1990, lecz rok 2005.
17 grudnia
Parlament Europejski przyjmuje Pakiet.
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Jest trudno, ale damy radę

Rozmowa z Tadeuszem Skotnickim,
wiceprezesem zarządu
(z wyboru załogi) Katowickiego
Holdingu Węglowego
Kiedy Katowicki Holding Węglowy stanie się częścią Jastrzębskiej
Spółki Węglowej?
Nic mi na ten temat nie wiadomo, by
miało się tak stać…
Fuzja Katowickiego Holdingu
Węglowego i Jastrzębskiej Spółki
Węglowej nie byłaby złym rozwiązaniem – mówił niedawno wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz. Może takie analizy faktycznie
trwają?

Plotki na temat łączenia, czy nie łączenia
KHW z innymi podmiotami powtarzają się
co pewien czas. Nie posiadamy informacji,
czy rzeczywiście trwają takie analizy. Pewne jest jednak, że prawem Właściciela jest
łączyć, dzielić, sprzedawać i kupować. Jednak gdyby do takiego połączenia miało faktycznie dojść w najbliższym czasie, zarząd
Holdingu coś by na ten temat wiedział.
A nie byłoby to korzystne rozwiązanie dla Katowickiego Holdingu
Węglowego, który – co tu ukrywać
– nie znajduje się w najlepszej sytuacji finansowej?
W trudnej sytuacji znajduje się obecnie
cała branża węgla energetycznego. Na Śląsku jest to szczególnie odczuwalne. Węgiel
tu nadal jest, możemy do niego dotrzeć, ale
ta jego część, która była stosunkowo łatwa
do wydobycia, gdyż zalegała w miarę płytko, została już wyeksploatowana. To powoduje, że koszty rosną. Dlatego węgiel to nie
tylko problem gospodarczy. Jeśli politycy
uznają, że powinniśmy kupować energię
z zagranicy i nie utrzymywać naszego poziomu wydobycia, to można wówczas ograniczać inwestycje. A na nie w kopalniach
trzeba wydawać potężne pieniądze. I to takie, które sami musimy zarobić, bo nikt ich
nam nie da.
Jest zatem szansa, że Holding wyjdzie na prostą?
Ufam, że tak, choć oczywiście spowolnienie gospodarcze i związany z tym spadek cen na rynku węgla temu nie sprzyja.
Katowicki Holding Węglowy jest mimo
tych zawirowań spółką z potencjałem
– posiadamy bardzo dobrej jakości węgiel,
świetną załogę. Już dziś wyniki nasze są
wyższe od zakładanych. Czerwiec spółka
zamknęła niewielkim, ale jednak zyskiem.
Jednostkowy koszt jest niższy za pięć miesięcy od planowanego o 13 zł na tonie.
Liczymy, że dzięki środkom finansowym
pozyskanym z obligacji uda się nam zreali-

zować inwestycje, dzięki którym nasza działalność stanie się bardziej efektywna.
Ale zanim to nastąpi po drodze
trzeba będzie spłacać raty od zaciągniętych zobowiązań.
W odniesieniu do obligacji należy
stwierdzić, że ich obsługa kwartalna razem z ratą kapitałową pociąga konieczność
zabezpieczenia kwoty 70÷100 mln zł w zależności od kwartału. W czasach, gdy KHW
zawierał porozumienia z dostawcami na
spłatę należności wynikających z tych porozumień potrzeba było również 70 mln zł,
ale miesięcznie. Skoro przez kilka lat dla
tysiąca porozumień nigdy nie opóźniono
ani jednej raty to i teraz nie widzę zagrożenia, aby raty zostały opóźnione.
Wspomniany już wiceminister
Tomczykiewicz powiedział także:
„Wiemy przecież, że niektóre zakłady wydobywcze są trwale nierentowne. Odważna decyzja należy do
zarządów i rad nadzorczych”. Którą
z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego należałoby zatem postawić
w stan likwidacji?
W tej chwili – żadnej. Mamy dobry węgiel, mamy załogę, która rozumie że walka
o przeżycie spółki to codzienne staranie by
poprawić wyniki firmy. Bo mało popularny, ale wiele mówiący wskaźnik, jakim jest
wydobycie na jednego zatrudnionego, jest
wciąż za niski.
Zakładamy, że przy niepogarszaniu
czynników zewnętrznych, na jakie nie
mamy wpływu, istnieją wszelkie warunki
utrzymania stabilnego wydobycia rzędu 12
mln ton rocznie. Na taką wielkość mamy
stałych odbiorców.
Oczywiście, jeśli na węgiel, czy energię
z węgla będzie się nakładać kolejne podatki
i opłaty administracyjne, ta sytuacja może
ulec pogorszeniu. Przy czym dobrze jest
pamiętać, że w cenie za prąd uzyskany z
węgla kamiennego, jaką płaci użytkownik

końcowy, cena surowca (czyli węgla loco
elektrownia) to 24 do 35 proc. Reszta to
koszt jego spalenia, czyli uzyskania energii
i jej przesłania oraz znowu podatki i opłaty.
A co z „Wujkiem”? Nie należy spodziewać się, że kopalnia, a przynajmniej Ruch „Wujek” nie zostanie zlikwidowany?
Kopalnia „Wujek” aktualnie realizuje
plan naprawczy. Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną trzy ściany wydobywcze, dwie w ruchu „Śląsk” i jedna w ruchu
„Wujek”. Pozwolą one na uzyskanie przez
kopalnię dodatniego wyniku finansowego
w roku przyszłym.
Tak czy inaczej sytuacja rynkowa
zmusza spółki węglowe do poszukiwania oszczędności. Gdzie KHW
chce ich szukać? Znów pewnie załoga
ucierpi na tym najbardziej?
O funkcjonowaniu branży górniczej
decyduje koszt produkcji węgla. Dlatego
musimy dopracować się kontroli ponoszenia tych kosztów na poziomie wydobycia.
W tym tkwią potężne oszczędności. Liczymy na rosnącą świadomość załogi, na to że
jej interes jest tożsamy z interesem spółki.
Czyli, że opłaca się wykonywać pracę przy
jak najmniejszych kosztach. Przychody
firmy dają bowiem każdemu pracownikowi
gwarancję zatrudnienia i zarobków. Płacimy w tej chwili najmniej ze spółek węglowych, jednak nie grozi nam sytuacja z jaką
spotkali się pracownicy choćby Huty „Częstochowa” czy Fiata w Tychach.
Jest Pan wiceprezesem zarządu
spółki zaledwie od kilku tygodni. Jakie są pierwsze wrażenia?
Wciąż się uczę spółki, problemów jakie
tu występują, dogaduję kierunki ich rozwiązywania tam, gdzie jest to możliwe. Bardzo
liczę na współpracę strony społecznej.
Rozmawiał: Jacek Srokowski

Bakala poradzi sobie
bez węgla…
Spółka OKD, czeski producent węgla kamiennego znajduje się na ostrym zakręcie. Jej właściciel, miliarder
Zdenek Bakala zabrał się za wyprzedaż swojego majątku węglowego.
Spółka OKD wdrożyła plan oszczędności w
dziedzinie produkcji, wynagrodzeń i nakładów
inwestycyjnych. Liczba techników i pracowników administracyjnych obniży się od września o
mniej więcej 250 osób, jeszcze większy spadek
planowany jest w przypadku pracowników firm zewnętrznych, zajmujących się bezpośrednio wydobyciem węgla (głównie Polaków). W porównaniu
ze stanem z końca 2012 roku ich liczba skurczy
się do września o jedną trzecią i zmaleje do około
2700 osób.
Obok zmniejszenia liczby pracowników zakłada się ograniczenie inwestycji, obniżenie kosztów
administracyjnych, połączenie kadry kierowniczej
wszystkich kopalń oraz przeniesienie centrali firmy do Kopalni „Darków”, optymalizację wierzytelności i zobowiązań, sprzedaż zapasów węgla
energetycznego oraz oszczędności w zakresie
wynagrodzeń.
Związkowcy z OKD obawiają się, że obecny
rozwój sytuacji w spółce jest prostą drogą do jej
zlikwidowania.
- Pracuję w OKD od 1983 r. i byłem świadkiem
dużej fali zwolnień na początku lat dziewięćdzie-

siątych, ale nigdy sytuacja nie była aż tak poważna
- powiedział w wywiadzie dla Lidovych Novin Jaromir Pytlik, szef Porozumienia Związków Zawodowych w OKD.
Spółka New World Resources (właściciel OKD)
rozważa możliwość wstrzymania wydobycia w kopalni Paskov z uwagi na wysokie koszty wydobycia
(pierwotnie zakładano jej sprzedaż). Kopalnia Paskov zatrudnia obecnie około 2500 własnych pracowników oraz ponad 500 górników zatrudnionych
w firmach świadczących usługi dla zakładu.
Czynione są również starania o sprzedaż części koksowniczej spółki - OKK Koksovny. Wśród
potencjalnych nabywców wymienia się Jastrzębską Spółkę Węglową i Węglokoks.
Czescy komentatorzy coraz mocniej przepowiadają bliski koniec węglowego imperium Zdenka
Bakali, choć ten zarzeka się, że w biznesie węglowym pozostanie. Niemniej New World Resources
to już dziś cień dawnej potęgi. Od 2008 roku (kiedy
to NWR zadebiutowała na warszawskiej giełdzie
oraz parkietach w Pradze i Londynie) akcje spółki kojarzonej z jednym z najbogatszych Czechów
staniały do dziś aż o ok. 90 proc.

Wspomniana wartość oferty publicznej NWR
przekroczyła 1,3 mld funtów (ok. 5,4 mld zł). Blisko połowa tej kwoty miała zostać przeznaczona
na realizację projektu „Dębieńsko”. Mijają lata a
wokół Dębieńska niewiele się dzieje, choć przedstawiciele NWR zapewniają, że projekt jest rozwijany, a wydobycie z kopalni ma ruszyć w 2017 r.
Jeśli tak się nie stanie akcjonariusze NWR będą
mogli poczuć się…
Zdenek Bakala to zdolny finansista, co można rozumieć na wiele sposobów. Wykształcony
w USA, zbił majątek po powrocie do kraju, na
początku lat 90. Najpierw został szefem czechosłowackiego oddziału Credit Suisse First Boston,
potem założył własną firmę inwestycyjną Patria,
którą sprzedał belgijskiej grupie KBC. Dziś zarządza BXR Group firmą inwestycyjną, która w
swoim portfelu obok spółki NWR posiada wiele
innych aktywów szacowanych na co najmniej 6
mld dolarów. Bakala kontroluje 50 proc. kapitału
funduszu, resztę mają inwestorzy amerykańscy i
z Unii Europejskiej.
BXR lokuje środki finansuje w różne segmenty
rynku.

Okładka czeskiego wydania Forbes. Tytuł jest
dość wymowny: Węgiel z Ostrawy idzie na dno.
Ale inwestor Z.B. prosperuje i bez niego.
— Jesteśmy elastyczni. Nie mamy ograniczeń sektorowych ani specjalizacji branżowej,
ponadto inwestujemy różne kwoty — od 10 mln
EUR do 0,5 mld EUR. Nie mamy też szczególnych
ograniczeń, jeśli chodzi o horyzont inwestycyjny
— wylicza Rafał Sosna, szef warszawskiego biura BXR. Atrakcyjne branże to — zdaniem Rafała
Sosny — m.in. dobra szybko zbywalne, energetyka, szeroko rozumiana służba zdrowia i przemysł.
Jakub Michalski
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„SILESIA”: Nowy wariant S1 - korzystny dla wszystkich

Czy to przełom?

Czechowice-Dziedzice nie dają za wygraną. Bez względu na podziały, wszystkie środowiska lokalne bronią kopalni „Silesia” przed odcięciem od pokaźnych złóż węgla wskutek budowy drogi
ekspresowej S1 w niekorzystnym wariancie. Tymczasem inżynierowie, geodeci i miernicy z tego
zakładu opracowali nową, omijającą pola wydobywcze „Silesii” i „Brzeszcz”, propozycję przebiegu
trasy. Czy to przełom?
Nową lokalizację oznaczono literą
„H”, stanowi bowiem hybrydę: początkowo przebiega śladem rozpatrywanego dotychczas wariantu C,
a następnie kieruje się w zupełnie
nowym kierunku. Podstawowym
atutem takiego rozwiązania jest
fakt, że nie szkodzi ono ani „Silesii”, ani „Brzeszczom”, godzi zatem
sprzeczne dotychczas interesy obydwu zakładów.

myślał cztery lata temu to dzisiaj
nie byłoby PG „Silesia” i 1200 nowych miejsc pracy! Jeżeli wszystkie
instytucje będą tego chciały, a ich
przedstawiciele usiądą do rozmów i
się dogadają, istnieje realna szansa,
że będą kopalnie i będzie droga. Tak
naprawdę przecież na takim rozwiązaniu zależałoby nam najbardziej
- odpowiada.

Chcieć to móc

Dudek przypomina, że zanim
zapadną rozstrzygnięcia w sprawie
S1, projekty muszą zostać ocenione
przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz
Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA, a i tak od tych
decyzji będzie się można odwołać.
Jest zatem czas, by działać. - „Solidarności” przy PG „Silesia” z pewnością nie zabraknie siły, żeby znów,
tak jak kilka lat temu, zawalczyć o
przyszłość kopalni - zapewnia zaprawiony w bojach związkowiec.
- Jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż nasi koledzy z „Brzeszcz”, bo
popierają nas wszystkie okoliczne
samorządy i struktury związkowe
oraz społeczne. Do tego dochodzi
poparcie ze strony zwykłych ludzi.
Podczas czerwcowego spotkania
wręczyłem pani Ewie Tomali-Boruckiej, dyrektor katowickiego od-

Z projektem zapoznały się już
władze górniczej „Solidarności”, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk
oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ta ostatnia podejmie decyzję w sprawie przebiegu
S1. - H to pierwszy wariant przebiegu S1, który łączy i godzi interesy
wszystkich zainteresowanych stron.
Wzbudza spore zainteresowanie, bo
do tej pory nikt takich rozwiązań nie
proponował - mówi przewodniczący
„S” w PG „Silesia” Dariusz Dudek.
Czy nie obawia się, że projekt pozostanie na papierze, bo - zdaniem
GDDKiA - konsultacje społeczne
dobiegły końca i wybór może zostać
dokonany już tylko spośród dwóch,
uprzednio
wyselekcjonowanych
wariantów: A (niekorzystnego dla
„Silesii”) i C (niekorzystnego dla
„Brzeszcz”)? - Gdybym podobnie

działu GDDKiA, blisko 3200 podpisów mieszkańców sprzeciwiających
się budowie drogi w wariancie A
oraz wyrażające sprzeciw uchwały
samorządów i związków zawodowych. Nie znaczy to jednak, że nie
mamy przygotowanego wariantu
„bojowego”. Obyśmy jednak nie
musieli z niego korzystać - dodaje.

Walka o wspólne dobro

Górnicy z „Silesii” wiedzą, że
walczą o swoje, są bowiem współwłaścicielami
zakładu,
który
Kompania Węglowa SA chciała
zamknąć. - Pozyskany przez nas inwestor, Energetický a průmyslový
holding a.s., ma tutaj „wpompować”
811 milionów złotych, a już włożył



blisko 600 milionów. Budowa drogi
w niekorzystnym wariancie byłaby
zmarnowaniem tego wysiłku i zablokowałaby nam dostęp do jednego
z największych złóż węgla w Polsce.
Nie można w ten sposób traktować
zdrowego biznesu! „Silesia” to nasze
wspólne dobro - przedsiębiorstwo,
które chcemy dalej rozwijać - podkreśla przewodniczący zakładowej
„Solidarności”.
Decyzja w sprawie przebiegu
S1 na odcinku z Mysłowic do Bielska-Białej zostanie podjęta jesienią. Sprzeciw wobec jej budowy
na obszarach złóż węgla objętych
koncesjami wydobywczymi przyznanymi „Brzeszczom” i „Silesii”
połączył całą branżę, czego najdobitniejszym wyrazem było pierwsze od dłuższego czasu stanowisko
górniczego Zespołu Trójstronnego, pod którym podpisali się
przedstawiciele wszystkich trzech
stron: związkowej, rządowej i pracodawców.
mj

Jest czas, by działać

Andrzej Szmuc

Kierownik Regionalny Votum S.A.
tel.606 236 583, e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Niesłusznie uznany za sprawcę
dzięki Votum SA uzyskał 0,5 mln zł i rentę
W dniu 29.07.2006 r. doszło do zdarzenia
drogowego, w czasie którego nieznany pojazd
wykonując nieprawidłowy manewr wyprzedzania
zmusił poszkodowanego do wykonania manewru
obronnego i zjechania na prawe pobocze jezdni, na
skutek czego poszkodowany utracił panowanie nad
swoim pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu.
W wyniku podjęcia czynności przez policję obecną
na miejscu zdarzenia wskazano poszkodowanego
jako wyłącznie winnego zaistnienia wypadku oraz
zastosowano pouczenie jako środek przewidziany
w kodeksie wykroczeń. Ustalenia powyższe stały
jednak w sprzeczności z zeznaniami poszkodowanego, który wskazywał na udział w zdarzeniu
innego pojazdu, który co prawda nie doprowadził
do fizycznego zetknięcia się pojazdów, jednak wymusił podjęcie manewru obronnego, skutkiem którego było doznanie przez poszkodowanego bardzo
poważnych obrażeń ciała.

Po analizie dokumentacji związanej z przedmiotowym postępowaniem reprezentująca poszkodowanego Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych złożyła zawiadomienie o przestępstwie.
W związku z powyższym przeprowadzone zostało ponownie postępowanie dowodowe. W postanowieniu umarzającym postępowanie w sprawie wskazano, że czyn nie zawiera ustawowych
znamion czynu zabronionego. Od powyższego
rozstrzygnięcia wniesione zostało zażalenie, w
którym przedłożone zostały dodatkowe dowody.
W wyniku ponownej analizy zgromadzonej dokumentacji przez organy prowadzące postępowanie
przygotowawcze wydane zostało postanowienie
o umorzeniu dochodzenia z powodu nie wykrycia
jego sprawy. Takie zakończenie sprawy stanowiło
podstawę do zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych przez podmiot świadczący pomoc osobom
poszkodowanym do Ubezpieczeniowego Fundu-

szu Gwarancyjnego za pośrednictwem jednego z
oddziałów PZU S.A. Ubezpieczyciel prowadzący
postępowanie likwidacyjne na rzecz UFG otrzymał
od pełnomocnika pełną dokumentację związaną
z przebiegiem sprawy karnej oraz zgromadzoną
dokumentację dotyczącą rozmiaru doznanej przez
poszkodowanego szkody.
Po przeprowadzeniu komisji lekarskiej akta
sprawy zostały przesłane do UFG celem rozpatrzenie zgłoszonych roszczeń. Po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentacji UFG uznał na
rzecz poszkodowanego świadczenie w wysokości
300 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz dokonał
zwrotu części zgłoszonych kosztów. Wszelkie wypłacone kwoty zostały jednak pomniejszone o 50 %
przyczynienia z uwagi na wskazane w decyzji przyczynienie poszkodowanego do powstania szkody.
Poszkodowanemu zarzucono podjęcie równocześnie z nieznanym pojazdem nieprawidłowego ma-

newru wyprzedzania oraz błędy w taktyce jazdy.
Dokonana analiza dokumentacji z akt postępowania
przygotowawczego nie potwierdzała jednak takiego
przebiegu zdarzenia, który pozwalałby na uznanie przyczynienia poszkodowanego do powstania
szkody. Biegły dokonujący rekonstrukcji wypadku
nie mógł co prawda kategorycznie wykluczyć błędów w technice jazdy poszkodowanego, ale też nie
wskazał takiej wersji zdarzenia jako prawdopodobnej. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności pełnomocnik zwrócił się do UFG z wnioskiem o zniesienie uznanego przyczynienia oraz wypłatę całości
należnych świadczeń.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji zawarta została ugoda na kwotę 500.000 zł obejmująca
całość zgłaszanych do czasu jej zawarcia roszczeń,
z wyłączeniem rent na przyszłość, których łączna
przyznana miesięcznie wysokość wynosi blisko
3.000 zł.
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SPORT 24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Promocja związku

wyrażana
gwizdaniem

Zwycięzcą 24. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, który zakończył się
w Łodzi, został Witalij Popkow (Ukraina), reprezentant grupy ISD Continental Team. Piątkowy etap, z Jaworzna
do Kielc, poprzedziło wręczenie wyróżnień dla zaangażowanych na rzecz organizacji imprezy. Otrzymali je m.in.
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski” Waldemar Sopata i wywodzący się z
„Sobieskiego” I wiceprzewodniczący Komisji Krajowej Związku Bogdan Biś.
Wyścig rozgrywany jest od 1990 roku z
inicjatywy Regionu Ziemia Łódzka NSZZ
„Solidarność”. Na zaproszenie lidera
łódzkiej „S” Janusza Tomaszewskiego,
w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia do grona organizatorów
dołączyło Towarzystwo Olimpijczyków
Polskich, czemu towarzyszyła zmiana
nazwy imprezy: Międzynarodowy Wyścig „Solidarności” stał się Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim „Solidarności” i Towarzystwa Olimpijczyków
Polskich. Obecnie Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków posiada międzynarodową kategorię

UCI 2.1 i stanowi część cyklu BGŻ ProLiga, obejmującego najważniejsze wyścigi
kolarskie w Polsce (oprócz Tour de Pologne, zaliczanego do UCI World Tour).
Wyścig liczył cztery etapy: z Lublina
do Krosna (231,1 km), z Żor do Jastrzębia-Zdroju (103,5 km), z Jaworzna do
Kielc (193,1 km) i z Radomska do Łodzi
(153,5 km). Zwycięstwo Witalija Popkowa
w pierwszym i zarazem najdłuższym z
nich, przy znacznej przewadze 1 minuty i
42 sekund nad drugim tego dnia Niemcem
Jonasem Kochem, okazało się kluczowe
dla klasyfikacji końcowej całej imprezy.
Kolejne trzy etapy Ukrainiec kończył w
peletonie, nie tracąc raz zdobytej przewagi
czasowej, i z czasem 14 godzin 59 minut
17 sekund zapewnił sobie zwycięstwo.
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Pozostałe miejsca na podium obsadzili
Czech Jiří Hudeček (Bauknecht-Author) ze
stratą 1 minuty 53 sekund oraz Niemiec
Stefan Schäfer (Team NSP-Ghost), który
stracił do Popkowa 2 minuty 11 sekund.
Najlepszy z Polaków, Kamil Zieliński (Las
Vegas Power Energy Drink), był czwarty.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 50 utworzą rozwiązanie - myśl Władysława Grzeszczyka.
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w czerwcowej krzyżówce brzmi: Uroda to dar Boga. Nagrody
wylosowali: Grzegorz Marciniak z Tychów oraz Piotr Grabarczyk z Rybnika Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

