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Państwowe Składy Węgla,
czyli porządkowanie rynku

Do końca sierpnia ma powstać spółka Państwowe Składy Węgla
– wynika z informacji przedstawionych podczas piątkowego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania Górnictwa Węgla
Kamiennego w Polsce. - Mam nadzieję, że powstanie tej spółki przyniesie korzyści zarówno po stronie producentów, jak i finalnych odbiorców
– mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej „Solidarności”.
– Liczę, że dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany zostanie obecnie panujący na rynku bałagan – podkreśla lider największej organizacji
związkowej działającej w górnictwie, obserwator prac Zespołu.

strona 2

A co, jeśli się nie dogadają?
Kopalnią „Piekary” ponownie zainteresował się Węglokoks, co oznacza powrót do koncepcji sprzed kilku miesięcy. Potencjalny inwestor nie
pozostawia jednak złudzeń – pracę w nowym podmiocie znajdzie tylko
cześć pracowników. Ilu? Na to pytanie nikt dziś nie jest w stanie udzielić
odpowiedzi.
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Powoli
do przodu
Krok po kroku idziemy do przodu
– tak krótko można powiedzieć o
naszych rozmowach ze stroną rządową na temat uzdrowienia sytuacji
w polskim górnictwie węglowym.
Ostatnim, niezwykle ważnym efektem realizacji naszych pomysłów i
konkretnych propozycji działań jest
porozumienie Kompanii Węglowej z
obligatoriuszami w sprawie rolowania obligacji. Dla pracowników Kompanii oznacza to, że przez najbliższe
kilka miesięcy ich wypłaty nie są
zagrożone, a groźba upadłości firmy została na razie odsunięta. To
oczywiście nie rozwiązuje problemów spółki. Najważniejszym z nich
pozostaje wciąż brak zbytu na produkowany węgiel. Niestety, zwały
rosną i rosną i obawiam się, że jeśli
sprzedaż węgla istotnie nie ruszy to
za chwilę nie będzie gdzie gromadzić zapasów. Jednym z rozwiązań,
które może nam pomóc ożywić
sprzedaż węgla jest powołanie do
życia spółki Polskie Składy Węgla.
Liczę, że nie będzie to jedynie pozorowane działanie, kolejny twór
biurokratyczny. Liczę, że dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany
zostanie obecnie panujący na rynku
bałagan. I to kolejny krok do przodu, za którym jednak powinny pójść
działania administracyjne, które
unormują obrót węgla w Polsce.
Mam na myśli ustawę dotyczącą
koncesjonowania sprzedaży węgla,
a być może i certyfikowania, jeśli
chodzi o jego jakość, tak by wyeliminować z rynku raz na zawsze
nieuczciwych sprzedawców węgla,
że wspomnę tu o patologicznych
praktykach do jakich dopuszczali
się zarządzający siecią Składywęgla.pl.
Kluczem do sukcesu, czyli ratunku polskiego górnictwa jest jednak unormowanie relacji górnictwa
z rodzimą energetyką. Niestety,
kiedy my rozmawiamy z rządem
o ratowaniu branży górniczej, dochodzi do sytuacji, w której spółki
energetyczne zamiast produkować,
importują energię. Takie działania
szkodzą nie tylko polskiemu górnictwu, ale w dłuższej perspektywie
polskiej gospodarce. Przedstawiciele strony rządowej zdają się to
rozumieć, ale nie widać, by wiedzieli jak się zabrać za rozwiązanie tego
problemu. I tu jest pies pogrzebany,
ale chyba nie wszyscy to rozumieją,
bo podczas ostatniego spotkania ze
stroną rządową wiceministrowi Pietrewiczowi wymknęło się, że spółki
węglowe zaproponowały zmiany w
prawie pracy. No pewnie, znowu to
górnicy są odpowiedzialni za kryzys
branży! Nawet domyślam się czyj to
pomysł, Wy pewnie też...

fakty i opinie

Państwowe Składy Węgla,
czyli porządkowanie rynku
Do końca sierpnia ma powstać spółka Państwowe Składy Węgla – wynika z informacji przedstawionych podczas piątkowego
posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Funkcjonowania
Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce. - Mam nadzieję, że powstanie tej spółki przyniesie korzyści zarówno po stronie producentów, jak i finalnych odbiorców – mówi Jarosław Grzesik, szef
górniczej „Solidarności”.
– Liczę, że dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminowany zostanie obecnie panujący na rynku
bałagan – podkreśla lider największej organizacji związkowej działającej w górnictwie, obserwator prac Zespołu.
Nieuregulowany import węgla to jeden z
problemów przeżywającej trudności branży górnictwa węgla kamiennego – wskazują eksperci,
politycy i związkowcy. W tym roku, według podawanych przez media danych Eurostatu, od
stycznia do kwietnia do Polski tylko z Rosji trafiło 2,5 mln ton węgla – o 32 procent więcej niż
w tym samym okresie ubiegłego roku.
Według wiceministra gospodarki Jerzego
Pietrewicza, importowany węgiel psuje markę
polskiego węgla. - Często pod polską marką
sprzedawany jest węgiel sprowadzany. Chcemy
przerwać te praktyki, bo źle to służy polskiemu
węglowi i całemu sektorowi – mówi.
Jak podkreśla Pietrewicz, skala tych nieprawidłowości, co wynika z przeprowadzonych
kontroli, jest duża. Przede wszystkim występuje wielkie zróżnicowanie cen i nie zależy to od
transportu czy jakości czarnego paliwa. Często
wykorzystywana jest niewiedza klienta o tym,
co kupuje. Traci na tym nie tylko konsument, ale
i Skarb Państwa.
Na początku czerwca br. Centralne Biuro
Śledcze zatrzymało 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w firmie Składy Węgla,
jednej z największych w kraju spółek handlujących węglem. Jak informowała wówczas
policja, węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był przez tę firmę jako polski.

Nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości
i ilości. Według ustaleń śledztwa, tworzono
przy tym fikcyjną dokumentację związaną z
dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle
nie ewidencjonowano.
Nieprawidłowościom tym ma zapobiec państwowy system dystrybucji węgla, którego zasadniczym elementem będzie spółka Państwowe
Składy Węgla. W planie jest upaństwowienie 30
proc. obrotu węglem na rynku krajowym. Projekt
ma spowodować, że polski węgiel będzie tańszy
(z założenia bowiem spółka Państwowe Składy
Węgla ma nie generować zysków), po drugie zaś –
zwiększy obroty spółek węglowych, dzięki czemu
poprawi się ich sytuacja finansowa. Państwowe
Składy Węgla utworzyć mają Kompania Węglowa,
Katowicki Holding Węglowy oraz Węglokoks.
– Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu
postulowaliśmy, by do przedsięwzięcia tego dołączyli pozostali państwowi producenci węgla,
czyli Jastrzębska Spółka Węglowa oraz Tauron
Wydobycie, bo tylko w ten sposób system będzie
skuteczny – podkreśla Grzesik. Z sygnałów płynących z tych spółek wynika, że podmioty te są
zainteresowane pomysłem.
Resort gospodarki, który zajmuje się projektem, waha się między dwiema koncepcjami.
Pierwsza zakłada wykorzystanie infrastruktury
dystrybucyjnej, którą posiadają już istniejące
spółki węglowe. Druga dotyczy stworzenia sieci
składów węgla od podstaw przy użyciu franczyzowego modelu rozwoju. Partnerzy otrzymywaliby licencje na prowadzenie handlu węglem w
oparciu o ustalone marże. Na barkach udziałow-

ców przedsięwzięcia spoczęłaby budowa hurtowych składów – dużych centrów logistycznych,
na których opierałby się system dystrybucji.
– Hurtowe składy węgla powinny powstać w
pierwszej kolejności tam, gdzie mamy białe plamy handlu polskim węglem. Jest to głównie Polska północno-wschodnia – uważa Grzesik.
Zdaniem szefa górniczej „Solidarności”, powołanie Państwowych Składów Węgla to zaledwie pierwszy krok w porządkowaniu systemu
handlu węglem w Polsce. Kolejnym powinno być
m.in. skierowanie na ścieżkę legislacyjną ustawy
dotyczącej koncesjonowania sprzedaży węgla, a
być może i certyfikowania, jeśli chodzi o jego jakość.

A TO POLSKA WŁAŚNIE
Polska na trójkę

Z raportu Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych wynika, że prawa pracownicze w Polsce są
regularnie łamane. Pod tym względem
jesteśmy jednym z najgorszych krajów
w Europie – alarmuje portal wp.pl. W
okresie od kwietnia 2013 r. do marca
2014 r. MKZZ badał poszczególne państwa pod względem przestrzegania i
ochrony podstawowych praw pracowniczych. Pod uwagę były brane przede
wszystkim: prawo do zrzeszania się,
prawo do udziału lub nawoływania do
strajku czy negocjacji zbiorowych. W
raporcie końcowym poszczególnym
państwom przyznano noty w skali od
1 do 5,5 – im wyższa nota tym niższa
ochrona pracowników.
Polska otrzymała notę 3 – z powodu
„regularnego naruszania praw pracowniczych.(...). Rząd lub firmy działają na
rzecz ograniczania praw pracowników”.

Taki sam problem mają Bułgaria i Rumunia oraz Wielka Brytania i Portugalia.
14,7 tys. Polaków zadeklarowało ponad milion złotych dochodów - podaje
gazeta „Rzeczpospolita”. Z rok na rok
przybywa w Polsce milionerów. Jak
podaje dziennik, w ubiegłym roku ponad milionowy dochód zadeklarowało
aż 14,7 tys. rodaków, z czego 2,5 tys.
w samej Warszawie. Wynika z tego, że
w 2013 roku przybyło aż 1,2 tys. milionerów, a w ciągu ostatnich siedmiu lat
swojego pierwszego miliona dorobiło
się prawie 3 tys. Polaków.

towanych – 29 proc. To wynik badań
przeprowadzonych przez TNS Polska,
opublikowanych przez PAP. Częściej na
urlop wybierają się osoby do 40. roku
życia niż starsi. A najczęściej najmłodsi
badani – 15-19 lat. To prawdopodobnie
rodzice finansują ich wyjazdy. Na urlop
częściej niż pozostali badani mogą sobie
pozwolić osoby z wyższym wykształceniem (52 proc. wobec 29 proc. dla ogółu) oraz mieszkańcy największych miast
(55 proc.). Niespełna połowa osób, które
oceniają swoją sytuację jako dobrą – 47
proc., zdecydowała się na zaplanowanie
urlopu.

Co drugi Polak
bez wakacji

Na czas określony,
czyli 20 lat!

Coraz więcej milionerów

Mniej niż połowa Polaków – tylko 49
proc. nie ma w tym roku żadnych letnich planów wyjazdowych związanych
z wakacjami. Na urlop wybiera się jedynie nieco ponad jedna czwarta ankie-

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

Około 450 tys. osób pracuje na czas
określony, choć powinny mieć stały etat – alarmuje „Dziennik Gazeta
Prawna”. Z danych zebranych przez
Państwową Inspekcję Pracy wynika,

że co siódma terminowa umowa o
pracę jest zawierana na okres ponad
5 lat, a co czwarta – na co najmniej 3
lata. Niektóre z nich są podpisywane
na 10, a nawet 20 lat! W chwili obecnej Kodeks pracy nie określa maksymalnego czasu, na jaki można podpisać umowę na czas określony. Gazeta
porównuje statystyki PIP, dotyczące
czasowego zatrudnienia na okres
powyżej 5 lat z łączną liczbą umów
czasowych. Wynika z tego, że ok. 450
tys. osób pracuje na czas określony,
choć w większości powinny mieć
stały kontrakt. Jeśli dodamy do tego
osoby pracujące na okres od 3 do 5
lat, liczba urośnie do ok. 900 tys. Takich pracowników można zwolnić za
dwutygodniowym wypowiedzeniem,
bez konieczności uzasadnienia i konsultacji ze związkami zawodowymi.
Źródło: solidarnosc.org.pl
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KAZIMIERZ-JULIUSZ

Jest porozumienie, jeszcze pofedrują
Załoga kopalni „Kazimierz-Juliusz” jeszcze walczy o przetrwanie, choćby to oznaczało, że ich zakład będzie
fedrować jeszcze 2-3 lata.

10 lipca przedstawiciele pięciu związków zawodowych działających w sosnowieckiej kopalni „Kazimierz-Juliusz” oraz zarządów KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o. i Katowickiego Holdingu Węglowego
SA (KHW) zawarli porozumienie kończące spór wokół najbliższej przyszłości zakładu. Uzgodniono, że
kopalnia będzie funkcjonować tak długo, jak będzie
to opłacalne.
– Terminu zamknięcia naszej kopalni w porozumieniu nie określiliśmy, bo do tego potrzebne jest dokładne oszacowanie opłacalności wydobycia złoża.
Najważniejsza jednak jest zasada, którą przyjęliśmy
i co do której się zgodziliśmy, że będziemy wydobywać węgiel tak długo, jak to będzie opłacalne, czyli
przez minimum 2-3 lata. Tutaj nasze stanowisko było
jednoznaczne, a przedstawiciele pracodawcy uznali
je za uzasadnione – mówi przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. z o.o. Grzegorz Sułkowski.
Kopalnia „Kazimierz-Juliusz” zatrudnia ponad
1000 pracowników, będąc samodzielną spółką z
ograniczoną odpowiedzialnością w ramach KHW
SA. Jeszcze dwa lata temu dyrekcja kopalni, poszukując rozwiązań na przedłużenie funkcjonowania
zakładu, ze środków własnych kopalni zainwestowała spore sumy w odwierty rozpoznawcze na te-

renie pól wydobywczych byłej kopalni „Jan Kanty”.
Znajduje się tam ok. 25 mln ton węgla. Wznowienie
eksploatacji złóż dałoby szansę na przedłużenie żywotności „Kazimierza-Juliusza” o 20-30 lat i stworzenie około dwóch tysięcy nowych miejsc pracy.
– Na zrealizowanie tej inwestycji poszły ogromne
pieniądze. Zorganizowaliśmy przetarg na przygotowanie wniosku koncesyjnego. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zaopiniowanie oczekuje
też nasz raport środowiskowy. Teraz Zarząd KHW
chce to wszystko puścić lekką ręką – mówi przewodniczący Sułkowski.
Niestety, na drodze do urzeczywistnienia tejże koncepcji stanęły dwie istotne przeszkody.
Pierwsza to władze Jaworzna, które nie godzą się
na eksploatację węgla na terenie miasta. Druga
przeszkoda – na przekop długości 8 kilometrów po
prostu nie ma pieniędzy. Inwestycja szacowana na
700 mln zł nie znalazła wsparcia właściciela, czyli
KHW, który woli inwestować środki w najbardziej
perspektywiczne zakłady jak „Murcki-Staszic” czy
„Wesołą”. W tej sytuacji kopalnia „Kazimierz-Juliusz” została w Holdingu skazana na likwidację.
Pod koniec czerwca prezes KHW Roman Łój
poinformował, że w „Kazimierzu-Juliuszu” złoże
zostało „w zasadzie wyczerpane”, zaś „pozostająca

ilość węgla nie jest na tyle duża, by perspektywicznie utrzymać strukturę kopalni i zatrudnienie ponad
tysiąca pracowników”. Zdaniem prezesa, zakład
przynosi straty sięgające 3 milionów złotych miesięcznie, a Holding nie ma środków na ich pokrycie.
Kopalnia w czerwcu 2012 r. zakończyła eksploatację
węgla systemem ścianowym i od tego czasu prowadzi wydobycie tylko systemem podbierkowym w
pokładzie 510 o miąższości do 16 m i nachyleniu
ok. 450. Spowodowało to zmniejszenie wydobycia
z 2200 t/dobę do 1500 t/dobę.
Stanowisko prezesa Łoja zbulwersowało związkowców, którzy przypomnieli wcześniejsze zapewnienia zarządu KHW mówiące o tym, że KWK „Kazimierz-Juliusz” będzie fedrować aż do całkowitego
wyczerpania złoża.
– Wiemy, że koniec „Kazimierza-Juliusza” jest
niedaleki, ale nikt nie spodziewał się tak nagłej zmiany planów wobec naszego zakładu – mówi Sułkowski.
Opracowana kilka lat temu strategia dla kopalni przewidywała jej funkcjonowanie do roku 2027.
Nieco później termin ten przesunięto na rok 2021, a
potem na rok 2018. Nic natomiast nie wskazywało,
by konieczne były dalsze korekty w tym zakresie.
– My, w przeciwieństwie do innych kopalń, nie

Holding na minusie
Katowicki Holding Węglowy ogłosił wyniki za pierwsze półrocze 2014 r. Spółka w tym okresie nie
zrealizowała zakładanego w Planie Techniczno-Ekonomicznym wydobycia i sprzedaży węgla. W sumie KHW zanotował stratę netto w wysokości 73,9 mln zł.
W ciągu 6 miesięcy 2014 r. wydobycie w kopalniach KHW wyniosło 5 237
tys. t i było niższe o 273 tys. t (5 proc.)
w stosunku do planu. Spółka sprzedała
4 668 tys. t. Było to o 16 proc. poniżej
założeń przyjętych w PTE. Stan zapasów węgla w I półroczu wzrósł o 516

tys. t. Na koniec czerwca wyniósł on 1
838 tys. t.
„Niższy od zamierzonego poziom
sprzedaży węgla spowodowany był
pogorszeniem się sytuacji na rynku
wewnętrznym ze względu na nadmierny import węgla po zaniżonych cenach.

Nadmierna jego ilość spowodowała,
że skurczył się rynek sprzedaży dla
polskich kopalń z jednoczesnym spadkiem cen węgla. Sytuacje pogorszył
fakt wystąpienia wysokich temperatur
w okresie zimy. W rezultacie nastąpiło
zmniejszenie sprzedaży dla energetyki

mamy problemów ze sprzedażą węgla. Z naszych
szacunków wynika, że mamy do wydobycia jeszcze blisko 2 mln ton węgla, a więc fedrowania
byłoby na jakieś 2-3 lata – stwierdził Sułkowski.
– Lepiej niech pan prezes powie, ile strat przynosi
miesięcznie cały KHW, a dopiero później wytyka
nam straty – denerwował się lider „S” w ostatniej
zagłębiowskiej kopalni.
Pracowników sosnowieckiej kopalni wzburzyła informacja o planowanej likwidacji zakładu.
Nałożyły się na nią dwa dodatkowe czynniki: wątpliwości co do planowej wypłaty wynagrodzenia
za czerwiec, które powinno wpłynąć na górnicze konta do 10 lipca oraz niesłuszna – zdaniem
związkowców – decyzja o nieprzedłużeniu umów
o pracę na czas określony 29 osobom. Doszło do
tego, iż 10 lipca 52 górników pozostało na dole po
zakończeniu pracy, protestując przeciwko planowanej likwidacji kopalni. Publiczne wsparcie załodze kopalni okazał prezydent Sosnowca Kazimierz
Górski, który wystosował list do premiera Donalda
Tuska w sprawie kopalni „Kazimierz-Juliusz”.
„Dzisiaj, w ciężkich czasach dla górnictwa
kolejny raz nikt nie wyciąga ręki do Zagłębia i
Sosnowca. Szczególnie jest to istotne dla naszego miasta, w którym zamknięto już pięć kopalń, a
teraz zamyka się szóstą, ostatnią. Nadszedł czas
poważnej rozmowy o gospodarce regionu i Sosnowca” – napisał w liście prezydent Górski.
Kiedy problem kopalni przybrał poniekąd rangę sprawy politycznej, władze Holdingu postanowiły pójść na kompromis i przystąpiły szybko do
rozmów ze związkowcami z sosnowieckiej kopalni. Po pierwszej turze rozmów sytuacja w kopalni
„Kazimierz-Juliusz” powoli zaczęła się stabilizować. Protestujący pod ziemią górnicy przerwali
swoją akcję.
We wspomnianym już na wstępie porozumieniu udało się nie tylko uzyskać deklarację odstąpienia od natychmiastowej likwidacji kopalni, ale
także zagwarantować pracę osobom, którym
wcześniej pracodawca nie chciał przedłużyć dotychczas obowiązujących umów na czas określony.
– Niemal wszyscy ci pracownicy zostaną
przejęci przez KHW. Mówię „niemal”, bo 8 osób
uzyska przedłużenie umów i będzie pracowało
nadal w naszej kopalni. Pozostali, w tym tacy, których podobny problem dotknąłby przed końcem
roku, znajdą pracę w innych kopalniach Holdingu,
czy to w sortowniach, czy też na dole. Razem jest
ich około 80 – wyjaśnia lider zakładowej „S” podkreślając, że porozumienie obejmuje całą załogę,
a więc pracowników powierzchni, administracji,
przeróbki mechanicznej węgla i dołu.
Rozwiązano także trzeci problem: zagrożoną
wypłatę wynagrodzeń za czerwiec w terminie, który upływał 10 lipca, bowiem jeszcze tego samego
dnia wypłaty wpłynęły na konta pracowników. Pytanie tylko czy ten stan utrzyma się na dłużej?

zawodowej, która obniża zakupy do
minimum, nawet poniżej poziomu wynikającego z podpisanych przez KHW
kontraktów” - czytamy w serwisie informacyjnym Holdingu.
Średnia cena węgla w tym okresie
wyniosła 301,16 zł za tonę. Była ona
niższa o 3,6 proc. w stosunku do PTE i
o 3,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Czynniki te spowodowały, że przychody KHW ze sprzedaży wyniosły 1
406 mln zł, jest to o 322 mln zł mniej
niż założono w PTE. W pierwszych
półroczu Holding obniżył także stan zatrudnienia o 471 osób, co stanowiło 2,8

Mj, jac
proc. pracowników.
– Jeśli chodzi o przyszłość firmy,
i to przyszłość całkiem bliską, musimy
być gotowi na wszystkie scenariusze,
w tym także niesprzyjające. Jeśli od
sierpnia, początków września sytuacja
nie zacznie się poprawiać, będziemy
musieli podjąć temat likwidacji jednej z
naszych kopalń – stwierdził w rozmowie
z Trybuną Górniczą Roman Łój, prezes
Katowickiego Holdingu Węglowego. I
bynajmniej za stwierdzeniem tym nie
kryje się sosnowiecka kopalnia...
źrodło: potral górniczy
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PIEKARY Waży się przyszłość kopalni

A co, jeśli się nie dogadają?

Kopalnią „Piekary” ponownie zainteresował się Węglokoks, co oznacza powrót do koncepcji sprzed kilku miesięcy. Potencjalny inwestor nie pozostawia jednak złudzeń – pracę w nowym podmiocie znajdzie tylko cześć pracowników. Ilu? Na
to pytanie nikt dziś nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.
Niektóre media już pogrzebały kopalnię „Piekary”. Według Gazety Wyborczej miałaby ona trafić
wkrótce do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, czyli swoistego kopalnianego prosektorium. W istocie
jednak w Piekarach Śląskich trwają
intensywne prace związane z projektem o nazwie – nomen omen –
„Piekary”, którego celem jest utworzenie spółki handlowej opartej na
trzech podmiotach: Kompanii Węglowej, Węglokoksie oraz stronie
społecznej w formie akcjonariatu.
Pomysł ten rodzi nadzieje wśród
piekarskiej załogi, ale nie brakuje
też obaw z nim związanych.
Pierwsze problemy pojawiają
się już wokół pomysłu stworzenia
spółki pracowniczej, bowiem nie
wiadomo czy spółka ta miałaby powstać poprzez związki zawodowe,
jako udziałowców (w „Piekarach”
działa sześć organizacji związkowych) czy indywidualnie poprzez
pracowników jako udziałowców
(pytanie czy byliby chętni na nabycie kapitałów spółki?). Ale co gorsza, pojawiła się koncepcja zgodnie
z którą, spółka pracownicza miałaby przejąć składniki nieprodukcyjnego majątku kopalni m.in. łaźnie,
laboratoria, ochronę mienia itd.,
a następnie świadczyć usługi wobec nowego podmiotu górniczego
na rynkowych zasadach, co już na

starcie źle wróży takiemu przedsięwzięciu. Oczywiście, sprawa spółki pracowniczej ma wciąż otwartą
formułę, więc trudno tu cokolwiek
przesądzać. Harmonogram projektu zakłada, że w pierwszym etapie
powstanie spółka z udziałem Kompanii Węglowej i pracowników
(zakładany termin jej powstania
to koniec września), a dopiero z początkiem roku do nowego przedsięwzięcia miałby dołączyć zewnętrzny inwestor.
- Nie mamy wątpliwości, że
utrzymanie status quo jest drogą
donikąd, bo przy obecnym modelu organizacyjnym kopalnia ma
3-letnią perspektywę – podkreśla
Krzysztof Duda, szef zakładowej
„Solidarności”.

Kozakowski straszy

Bez inwestycji kopalnia ma
szanse jedynie dotrwać do 2017 r.
kiedy to wygaśnie jej obecna koncesja. Kompania Węglowa nie planuje dalszych inwestycji w „Piekarach” bowiem schyłkowe złoże
kopalni jest dla niej mało perspektywiczne. Inaczej widzi to Węglokoks Kraj, spółka zależna katowickiego eksportera (dawny Zakład
Wzbogacania Węgla Julian), która
od lat wzbogaca i z powodzeniem
sprzedaje węgiel z piekarskich złóż.

Spółce tej zależy na dalszej ich eksploatacji, zwłaszcza, że chciałaby za
pomocą nowoczesnych technologii
produkować węglowy pelet, czyli
quasi ekogroszek Pieklorz (sprasowany miał węglowy). Węglokoks
Kraj deklaruje, że zainwestuje w
kopalnię niezbędne środki, które
umożliwią jej wydobycie węgla do
2030 r. na poziomie 1- 1,2 mln ton
rocznie, z czego nawet połowę sortymentu stanowiłyby węgle średnie
(w większości sprzedawane jako
wyroby paczkowane). Stawia jednak warunki – chce mieć kontrolę
nad nową spółką oraz możliwość
dowolnego kształtowania zatrudnienia. Takie są główne wnioski
ze spotkania strony związkowej z
Krystianem Kozakowskim, prezesem spółki Węglokoks Kraj, jakie
odbyło się 8 lipca.
- Do tej pory utrwalano nas w
przekonaniu, że pracownicy kopalni przejdą do nowego podmiotu w trybie art. 23’ kodeksu pracy.
Okazało się jednak, że potencjalny
inwestor z góry wyklucza taką możliwość – relacjonuje Duda.
Stanowisko prezesa Węglokoks
Kraj wywołało niepokój załogi kopalni, dlatego związki zawodowe
poprosiły o wyjaśnienia zarząd
Kompanii Węglowej. 16 lipca w
„Piekarach” odbyło się spotkanie
prezesa Mirosława Tarasa i jego za-

stępcy Tomasza Jakubowskiego ze
strona społeczną.

Taras uspokaja

- Stanowisko prezesa Tarasa
nieco uspokoiło atmosferę w kopalni – przyznaje przewodniczący
Duda. – Cieszy nas zwłaszcza zapewnienie, iż Kompania Węglowa
nie sprzeda naszej kopalni, że jeżeli już dojdzie do powstania nowej
spółki, Kompania pozostanie jednym z jej udziałowców.
Reszta jednak dylematów strony
społecznej nie została jednoznacznie
rozstrzygnięta. Kompania deklaruje, iż w miarę możliwości zatrudni
w pozostałych kopalniach lub zakładach tych pracowników, którzy nie
trafią do nowej spółki. Dziś załoga
„Piekar” liczy 1523 pracowników
(jeszcze rok temu było ok. 2800, ale
część załogi została alokowana w
innych kopalniach, część odeszła na
emerytury). Nie wiadomo wciąż ilu
pracowników miałoby trafić do „Nowych Piekar”, bowiem potencjalny
inwestor nie jest w stanie tego zadeklarować, daje tylko jednoznacznie
do zrozumienia, że zatrudnienie będzie niższe. Nieoficjalnie tylko pada
wielkość ok. 1 tys. pracowników – z
takim stanem zatrudnienia miałby
wystartować nowy podmiot. Co z
resztą załogi?

- Boimy się, że sformułowanie
„w miarę możliwości” jakie padło z
ust prezesa Tarasa oznacza, iż tylko niewielka część pracowników
może trafić do zakładów Kompanii
Węglowej – mówi Duda.
W trakcie spotkania z zarządem
Kompanii Węglowej padło jednak
też stwierdzenie dotyczące możliwości wypłat bezwarunkowych odpraw pieniężnych.
- Być może część pracowników
zechce skorzystać z takiego rozwiązania, ale pewnie nie wszyscy
– daje do zrozumienia Duda.
Powyższe rozważania dotyczą
scenariusza na wypadek powstania wspólnego przedsięwzięcia z
Węglokoksem Kraj, które z racji
różnych oczekiwań nie jest na dziś
jednoznacznie pewne. W skrajnej
sytuacji – gdyby wycofał się Węglokoks Kraj – „Piekary” pozostałyby
w strukturach Kompanii Węglowej
jako spółka zależna, na podobnej
zasadzie jak działa sosnowiecka
kopalnia „Kazimierz-Juliusz” w
ramach Katowickiego Holdingu
Węglowego. Biorąc pod uwagę scenariusz jaki rozgrywa się obecnie w
Sosnowcu, nie jest to raczej pożądana perspektywa dla „Piekar”.
Jakub Michalski

Klisz: Wyprowadzenie zakładów z KW doprowadzi je do upadku
We wtorek 15 lipca odbyło się spotkanie podsumowujące prace zespołu roboczego rozpatrującego kierunki działań Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) w obszarze spółek zależnych i zakładów należących do KW. Związkowcy przedstawili swoje wątpliwości wobec propozycji
złożonych przez pracodawcę. Ich największy sprzeciw wzbudzają plany wyprowadzenia Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych (ZGRI),
Zakładu Informatyki i Telekomunikacji (ZIT) oraz Zakładu Remontowo-Produkcyjnego (ZRP) poza Kompanię.
– Na tę chwilę nasze stanowiska są dość
rozbieżne. Zarząd podtrzymuje propozycję wydzielenia zakładów, choć – naszym zdaniem – nie
przedstawia przy tym żadnych konkretów, żadnych przejrzystych argumentów. My natomiast
chcemy, by zakłady pozostały w strukturach

Kompanii Węglowej – mówi przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZRP Tomasz Klisz.
Zgodnie z pomysłami podtrzymywanymi
przez Zarząd KW, wydzielone zostałyby również
ZGRI i ZIT. Pierwszy zakład stałby się, podobnie

jak ZRP, spółką celową. Na bazie ZIT powstałaby
natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100-procentowym udziałem KW.
– W latach 90-tych mieliśmy już do czynienia
z czymś podobnym – przypomina Klisz. – Myślę
tutaj o falowej prywatyzacji oddziałów powierzch-

niowych. Wtedy sami zarządzający ówczesnymi
spółkami węglowymi bardzo szybko doszli do
wniosku, że utrzymanie przekształconych w
osobne spółki oddziałów jest dużo droższe niż
gdyby były one w strukturach poszczególnych
kopalń. Dzisiaj na bramach tych wszystkich
sprywatyzowanych spółek wiszą zardzewiałe
kłódki i nikt nie pamięta, że w ogóle istniały. Ludzie doznali krzywdy, bo stali się bezrobotnymi,
taki był efekt wyprowadzania oddziałów poza
kopalnie. I tak też się może stać z kompanijnymi
zakładami – dodaje.
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KOMPANIA WĘGLOWA

Oddech na chwilę
Zarząd Kompanii Węglowej podpisał wstępne porozumienie w sprawie
rolowania obligacji. Oddala to widmo upadłości KW i daje spółce finansowy oddech potrzebny do wdrożenia działań naprawczych. Porozumienia
nie byłoby, gdyby nie Solidarność i pozostałe związki zawodowe.
– Konieczność podjęcia pilnych działań mających na celu
odzyskanie płynności finansowej
przez Kompanię Węglową to był jeden z najważniejszych postulatów
związków zawodowych podczas
spotkań ze stroną rządową. Gdyby
nie nasza inicjatywa, spółka musiałaby w najbliższym czasie ogłosić
upadłość. Trzeba wyraźnie podkreślić, że to porozumienie jest efektem realizacji naszych pomysłów
i konkretnych propozycji działań
– mówi Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. - Bez determinacji załóg
górniczych i związków zawodowych
rząd nie zaangażowałby się tak aktywnie w problemy Kompanii Węglowej, a bez tego zaangażowania
najprawdopodobniej porozumienie
z bankami w sprawie obligacji nie
byłoby możliwe – dodaje Jarosław
Grzesik, przewodniczący Sekcji
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.
Dokument, o podpisaniu którego zarząd spółki poinformował 3
lipca, dotyczy rolowania obligacji
oraz emisji obligacji nowej serii, co
pozwoli Kompanii Węglowej zrestrukturyzować zadłużenie i poprawić płynność finansową. - Dla pracowników Kompanii oznacza to, że
przez najbliższe kilka miesięcy ich
wypłaty nie są zagrożone, a groźba
upadłości firmy została na razie odsunięta. To dobra informacja. Rolowanie obligacji nie rozwiązuje jednak problemów spółki, z którymi
zarząd musi się zmierzyć, abyśmy
za pół roku nie wrócili do punktu
wyjścia – zaznacza Grzesik.
Wartość programu obligacyjnego Kompanii Węglowej to 1,2 mld
zł. W skład konsorcjum obligatoriuszy weszły: Bank Zachodni WBK,
Alior Bank, Bank Gospodarstwa
Krajowego, PKO BP, BNP Paribas
Polska S.A. Oraz Węglokoks. - Początkowo zakładano, że rolowanie
obligacji Kompanii Węglowej zostanie zrealizowane głównie poprzez
emisję euroobligacji. To byłoby
bardzo niebezpieczne rozwiązanie,
oznaczające powierzenie przyszłości polskiego górnictwa kapitałowi
międzynarodowemu, w tym kapitałowi spekulacyjnemu. To, że dłu-

Kompania
odchudza
spółki zależne
gi Kompanii Węglowej nie zostały,
kolokwialnie mówiąc, sprzedane
za granicę, jest zasługą związków
zawodowych. To był nasz postulat
– podkreśla Dominik Kolorz.
Jak wskazuje Jarosław Grzesik,
największym problemem Kompanii
Węglowej w dalszym ciągu pozostaje brak zbytu na produkowany
przez spółkę węgiel. – Zwały cały
czas niestety rosną. Za chwilę przekroczymy poziom, powyżej którego
już nic na te zwały nie będzie można zrzucać i wtedy pozostanie tylko
ograniczenie produkcji. Na razie nie
widzimy działań zarządu zmierzających do poprawienia sprzedaży, a to
jest klucz do wyjścia Kompanii Węglowej z obecnej zapaści. To z całą
pewnością budzi niepokój – mówi
szef górniczej Solidarności.
Zarząd Kompanii Węglowej do
końca lipca ma opracować założenia programu naprawczego spółki,
który następnie przedstawi Ministerstwu Gospodarki i związkom
zawodowym. Według medialnych
zapowiedzi prezesa KW Mirosława
Tarasa, jego istota ma polegać na
ograniczeniu wydobycia w kopalniach o niskiej wydajności i podnoszeniu wydajności w tych, które
mają szansę generować wysokie

Co w praktyce oznaczałaby realizacja propozycji przedstawionych przez pracodawcę?
– Gdyby zakłady zostały wydzielone, pracowników przestałyby obowiązywać wszystkie
zapisy układowe oraz uzgodnienia zawarte w porozumieniach zawartych przez związki zawodowe
i Zarząd Kompanii na przestrzeni minionych lat.
Nowe spółki, będące osobnymi podmiotami gospodarczymi, musiałyby sobie poradzić na rynku. Świadcząc usługi na rzecz KW, już na wstępie spotkałyby się ze znacznymi opóźnieniami w
pozyskiwaniu pieniędzy za wykonane prace, bo
przypominam, że dzisiaj termin płatności w Kompanii wynosi 120 dni – tłumaczy Klisz.

zyski. - Na razie nie wiemy, o jakich
kopalniach mówi pan prezes. Czy
dobra kopalnia to taka, która obecnie ma niskie koszty wydobycia, ale
produkuje węgiel kiepskiej jakości,
czy taka, której koszty są wyższe,
ale produkowany przez nią surowiec jest bez problemu zbywalny.
Do propozycji zarządu KW będziemy odnosić się wtedy, gdy zobaczymy gotowy program naprawczy
– zaznacza Grzesik.
Zrolowanie długu Kompanii to
jeden z najważniejszych efektów
dotychczasowych rozmów strony związkowej z rządem. Niestety
stronom wciąż nie udało się wypracować konkretnych rozwiązań w
innych, kluczowych dla polskiego
górnictwa węgla kamiennego sprawach. Chodzi m.in. o zwiększenie
produkcji energii z węgla kamiennego, co wiązałoby się z odbiorem
zakontraktowanego przez energetykę węgla, a także unormowanie
handlu węglem i importu surowca
do Polski. Kolejna runda rozmów
przedstawicieli związków zawodowych z premierem została zaplanowana na przełom lipca i sierpnia.
Łukasz Karczmarzyk

źródło: Tygodnik Śląsko-abrowski

Zdaniem związkowca, faktycznym celem
proponowanych przekształceń jest zmniejszenie poziomu zatrudnienia bez względu na
skutki takich działań dla pracowników i samych zakładów. - Jeśli wyprowadzone z firmy
zakłady upadną, a ludzie stracą pracę, przedstawiciele kierownictwa Kompanii powiedzą
zapewne, że oni przecież nikogo nie zwolnili,
że to rynek zadziałał, spółki sobie nie poradziły i tyle. Gdybyśmy pozwolili na takie rozwiązanie, w praktyce pozwolilibyśmy pracodawcy
na podstępną likwidację miejsc pracy – mówi
szef „S” w ZRP.
Na razie prace Zespołu Roboczego w Pio-

Zarząd Kompani Węglowej S.A. podjął decyzję dotyczącą restrukturyzacji i optymalizacji struktur zarządczych w spółkach
zależnych, w których Kompania jest jedynym bądź większościowym udziałowcem. Rady Nadzorcze tych podmiotów zostaną
ograniczone do składów trzy osobowych zaś zarządy spółek
będą mogły składać się maksymalnie z dwóch osób.
Jednocześnie w 9 spółkach
zależnych obniżone zostaną wynagrodzenia członków rad nadzorczych. Dla przewodniczących,
nowy wskaźnik to 0,9, a dla
członków 0,8 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku. W 5 podmiotach
wskaźnik tych wynagrodzeń był
już odpowiednio niższy. Przewidywana jest też weryfikacja kadr
w zarządach i radach nadzorczych
wszystkich spółek zależnych.
Powyższe zmiany będą wdrażane sukcesywnie wraz ze zwoływaniem walnych zgromadzeń
poszczególnych spółek, na których
przedstawiciele Kompani otrzymali upoważnienie do głosowania
za przyjęciem stosownych uchwał.
Kompania Węglowa jest 100
procentowym lub większościowym udziałowcem w 14 spółkach
zależnych. W sprawozdaniach
za ubiegły rok wykazują one dodatni wynik, jednak w większości świadczą usługi wyłącznie na
rzecz Kompanii. To, w istotny sposób, wraz z innymi trudnościami

nie Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji
i Rozwoju z udziałem wiceprezesa KW Tomasza Jakubowskiego i przedstawicieli kompanijnych organizacji związkowych dobiegły
końca. Strona społeczna liczy, że spory wokół
przyszłości zakładów uda się rozwiązać podczas cyklu spotkań dotyczących ostatecznej
formy programu restrukturyzacyjnego, w
których – oprócz wiceprezesów odpowiedzialnych za poszczególne piony – powinien
uczestniczyć prezes KW Mirosław Taras.
– Z naszej strony była i wciąż jest wola
dyskusji, z tamtej strony raczej słuchaliśmy
stwierdzeń, że „tak być musi”. A na zadawane

rynkowymi, wpływa na kondycję
finansową tych podmiotów.
- To dopiero początek zmian,
które zamierzamy wdrożyć w spółkach zależnych – informuje Tomasz
Jakubowski, wiceprezes Zarządu
Kompanii ds. Restrukturyzacji i
Rozwoju. - Mieliśmy tak dziwne
struktury jak np. 5 osobowa rada
nadzorcza w Wydawnictwie Górniczym, spółce zatrudniającej 20
pracowników. W innej, Konsorcjum Ochrony Kopalń ceny usług
realizowanych na rzecz Kompanii
są zdecydowanie wyższe, niż średnia rynkowa po jakiej takie same
usługi kupują pozostałe spółki
węglowe. Jako podmiot dominujący Kompania jest zobligowana do
restrukturyzacji i dostosowaniu
do realiów i wartości rynkowych
operacyjnej działalności spółek
zależnych. Będziemy w tym konsekwentni, wyznaczając oczywiście
rozsądny przedział czasowy dla
wszystkich procesów dostosowawczych w tych podmiotach – dodaje
T. Jakubowski.
jm

przez stronę związkową pytania o konsekwencje wydzielenia zakładów ze struktur Kompanii pracodawca odpowiedzieć nie potrafił,
ograniczając się do bardzo ogólnikowych
stwierdzeń. Mamy nadzieję, że podczas spotkań z udziałem prezesa Kompanii ze strony
pracodawcy usłyszymy nieco więcej konkretów, bo nie chce nam się wierzyć, że ktoś w
tak trudnych czasach dla firmy mógłby sobie
pozwalać na eksperymenty, bez wiedzy na
temat skutków ich wdrożenia – podsumowuje
Tomasz Klisz.
mj
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Quo vadis, spółko?

Koniunktura na węgiel zdemoralizowała i zdemotywowała zarządy spółek węglowych. Przestały one liczyć
koszty inwestycji, maszyn i utrzymania coraz większej armii pracowników administracji oraz kadry kierowniczej, której zarobki w ostatnim czasie wzrosły kilkakrotnie. Problem dotyczy zwłaszcza Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA (JSW), gdzie wkrótce może być więcej tak zwanych doradców z pensjami kilkakrotnie przewyższającymi górnicze płace, niż kadry zarządzającej.
Przez kilka lat dobra koniunktura na węgiel skutecznie przykrywała wszystkie błędy w zarządzaniu spółkami węglowymi. Niemal
wszyscy uwierzyli, że jest to efekt
mądrości osób odpowiedzialnych
za górnictwo. Prawda jest jednak
inna. Wystarczył spadek cen, by
odsuwane na bok problemy wróciły
ze zdwojoną siłą.
W JSW rozmaite układy, prywata i służalczość wobec prezesa
oraz niekompetencja zarządzających doprowadziły do opóźnień
w odtwarzaniu frontu robót, a złe
rozpoznanie złoża – do dużych kłopotów natury geologicznej, uskoki
skutecznie bowiem unieruchomiły
kilka ścian wydobywczych. Najwyraźniej kadra odpowiedzialna
za wyniki poszczególnych kopalń
należących do Spółki zdaje się nadawać tylko na czasy prosperity,
zaś w czasie kryzysu i kłopotów
wydobywczych kompletnie sobie
nie radzi.

Przepłacone maszyny?

Dużym problemem JSW stały się zakupy maszyn i urządzeń:
drogich w dobie koniunktury, a w
dzisiejszej kryzysowej często nawet
dwukrotnie tańszych. Co gorsza,
sprzęt ten w bardzo specyficznych
warunkach górniczo-geologicznych
nie zawsze się sprawdza. Trudno tu
się dziwić producentom maszyn,
że bardzo dobrze wykorzystali koniunkturę. Należałoby jednak wy-

jaśnić, dlaczego JSW za te urządzenia do tego stopnia przepłaciła?
Wydaje się, że zakłady należące
do JSW zostały przeinwestowane.
Kopalnie wyposażono w niezwykle kosztowny park maszynowy,
tymczasem brakuje podstawowych
części zamiennych, „małej mechanizacji” i materiałów niezbędnych
w produkcji, nawet takich jak kable, węże ciśnieniowe, śruby czy – w
skrajnych przypadkach – obudowy
do wykonywania robót korytarzowych, co bezpośrednio odbija się
na wynikach, obniżając jednocześnie poziom bezpieczeństwa pracy.
Ciągłe unowocześnianie parku
maszyn na pewno jest potrzebne,
ale dlaczego nie przekłada się na
odtworzenie frontu robót i zwiększenie wydobycia? Wydano wielkie pieniądze, a teraz zaczyna się
wstrzymywać inwestycje strategiczne dla rozwoju Spółki.

Przeszacowana kopalnia?

Można zrozumieć kupno nowej
kopalni przez pryzmat powiększenia bazy zasobowej węgla koksowego, głównego produktu JSW. Stało
się to jednak w najmniej korzystnej sytuacji rynkowej, gdy Spółka
zmuszona jest wydawać wszystkie
wolne środki na inwestycje własne.
Zapłacimy za tę kopalnię zbyt duże
pieniądze: 1,49 miliarda złotych
(według opublikowanych niezależnych analiz, KWK „Knurów-Szczygłowice” na dzień dzisiejszy jest

warta od 1 do 1,2 mld zł), co przez
lata może być dla nas przysłowiowym kamieniem u szyi. Przypuszczalnie była to decyzja narzucona
z góry, związana z koniecznością
ratowania bratniej Kompanii Węglowej SA przed upadłością, ale żaden z zarządzających JSW o problemach z tym związanych nawet nie
wspomniał.
Zakupem tym zablokowaliśmy
sobie w znacznej części możliwość
dalszego zadłużania się, gdyby sytuacja w przyszłości tego wymagała. Oby ten nowy nabytek JSW nie
okazał się przysłowiowym kukułczym jajem, gdyż w zakładzie tym
występuje potężny przerost zatrudnienia. Knurowska kopalnia jest
niedoinwestowana, a zwiększenie
wydobycia węgla koksowego będzie wymagało kolejnych kosztownych inwestycji. Zarządzający JSW
mieli te problemy głośno i dobitnie
przedstawić osobom odpowiedzialnym za górnictwo, a nie chować
głowy w piasek.

Przedni fachowcy?

Jak zatem widać, mamy w
JSW fachowców, którzy ewidentnie nie radzą sobie w trudnych
sytuacjach. Może trzeba poszukać
superfachowców, takich spoza zamkniętego czarciego koła, które od
dziesięcioleci rządzi górnictwem,
zamieniając się tylko stołkami przy
okazji kolejnych zmian na szczeblu
politycznym? Na razie układu tego

nie są w stanie ruszyć nawet kolejne afery korupcyjne, w które są
zamieszani niektórzy z zarządzających Jastrzębską Spółką Węglową.
Drastyczne plany oszczędnościowe, narzucone na kopalnie,
doprowadzą tylko do dalszego pogorszenia niezdrowej sytuacji. Już
w pierwszym kwartale 2014 roku,
pomimo bardzo ostrożnych założeń
zawartych w Planie TechnicznoEkonomicznym dla JSW, niektóre
kopalnie nie wykonały planu. Przez
trzy miesiące tego roku wydobywaliśmy średnio około 50 tysięcy
ton węgla na dobę, ale już w drugim kwartale wydobycie – według
niepotwierdzonych jeszcze danych
– może być o kolejnych kilka tysięcy ton mniejsze. Trzeba tutaj
przypomnieć, że w czasach bezpośrednio poprzedzających przejęcie
KWK „Budryk” wydobycie w JSW
oscylowało wokół 51-53 tys. ton na
dobę. Nie chce się wierzyć, że razem z kopalnią „Budryk”, wydobywającą przecież średnio 12 tys. ton
na dobę, nie umiemy wydobyć tyle
węgla, ile jeszcze parę lat temu dawało się wydobyć bez tej kopalni.

Przeszkody, ale jakie?

Liczby nie kłamią. Przez lata
dyktatorskich rządów prezes Jarosław Zagórowski i jego ludzie doprowadzili do załamania się poziomu
wydobycia, potężnych zaległości w
przygotowaniu frontu robót (m.in.
prowadzeniu robót korytarzowych)

oraz opóźnienia lub wręcz wstrzymania niektórych robót w obrębie
strategicznych dla Spółki inwestycji długoterminowych, takich jak
udostępnienie pola wydobywczego
„Bzie-Dębina”.
Nie da się tych wszystkich problemów w prosty sposób zamieść
pod dywan albo wszystkim obciążyć związki zawodowe, broniące
podobno archaicznych rozwiązań
płacowych i rozkładu czasu pracy,
które to czynniki są dla prezesa
Zagórowskiego jedyną przeszkodą w osiąganiu lepszych wyników
przez kopalnie należące do JSW.
Prostych rozwiązań pomału brakuje, jednak bez uzdrowienia sfery
zarządzania Spółką nawet praca za
darmo w soboty i niedziele niczego nie da. Z załogą trzeba umieć
rozmawiać, a nie prowadzić z nią
ciągłą wojnę. Na dzień dzisiejszy
wydaje się, że konflikt pomiędzy
Zarządem JSW a stroną związkową, szczególnie podsycany przez
prezesa Zagórowskiego, skutecznie
uniemożliwi rzeczowe rozmowy w
temacie konieczności ograniczenia
kosztów. Ten człowiek i kierowany
przezeń Zarząd Spółki stracił już w
oczach załogi całą legitymację niezbędną do osiągnięcia porozumienia w tych ciężkich czasach.
Zakładowa
Organizacja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA
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Jutro będzie za późno
Rozmowa z Piotrem
Szeredą, rzecznikiem
prasowym Wspólnej
Reprezentacji Związków
Zawodowych Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A.
Panie
przewodniczący,
tuż obok publikujemy artykuł pod tytułem „Quo vadis
JSW”, w którym bardzo krytycznie oceniacie działalność
Zarządu JSW S.A. Czy może
pan
dokładniej
wyjaśnić
skąd takie ostre sfomułowania pod adresem Zarządu
JSW S.A.?
Dwie reprezentatywne organizacje związkowe, to jest NSZZ
„Solidarność” oraz ZZ „Kadra”
przeprowadziły bardzo dokładną analizę osiąganych wyników
produkcyjnych i ekonomicznych
naszej spółki węglowej w latach
2004 – 2013, czyli praktycznie,
ostatnich 10 lat funkcjonowania
spółki. Dzięki temu mogliśmy
umotywować swoją negatywną
opinię dla stylu zarządzania naszą Spółką.
Proszę przedstawić więcej
szczegółów, które potwierdzą tak jednoznacznie negatywną tezę.
Oczywiście należy się dokładne wyjaśnienie, skąd tak mocne
wnioski. W 2004 roku w strukturach JSW S.A. funkcjonowało 5 kopalń ( Borynia, Jas-Mos,
Krupiński, Pniówek, Zofiówka),
które to zatrudniały 19 423 pracowników, w tym 15 198 pod ziemią
(78,24 %). Na koniec 2013
roku pracowało w JSW 22 398
pracowników, w tym 17 977 pod
ziemią (80,26%). Jak wynika z
tych danych mamy wzrost zatrudnienia w sferze pracowników poza
produkcyjnych.
Jaki to ma wpływ na wydajność w pracy, parametr,
którym tak często szafuje
pracodawca?
Oczywiście jest to jeden z
czynników mający wpływ na wydajność w przeliczeniu na jednego pracownika. W 2004 roku
osiągaliśmy jako spółka wydajność na jednego pracownika
ogółem 3 538 t/osobę, natomiast
pod ziemią 8 910 t/osobę. Natomiast w roku 2013 odpowiednio
3 123 t/osobę i 7 580 t/osobę, co
stanowi spadek wydajności o 11
%.
W pierwszym półroczu
2014 roku jest jeszcze gorzej, pomimo sztucznego podwyższenia
tego wskaźnika przez przyjęcia
do pracy w JSW tylko i wyłącznie przez firmę zewnętrzną SIG.
Warto wspomnieć, że pracownicy
zatrudnieni w tej firmie są dużo
gorzej opłacani, pracują w systemie żywcem przypominającym
tzw. czterobrygadówkę (soboty i
niedziele są normalnymi dniami
pracy)
Ile ton węgla i metrów bieżących chodników wykonali-

ście mniej w ostatnich latach
w JSW S.A. Roboty przygotowawcze stanowią o przyszłości Spółki, nieprawdaż?
Oczywiście. Porównując rok
do roku, w 2005 r. w JSW S.A.
wykonywaliśmy ponad 73 000
metrów bieżących chodników, a w
latach ostatnich : 2011 – 68 000
mb, 2012 – 72 000 mb, 2013 –
76 000 mb na rok. Przykładowo w
latach 2004 - 2006 wydobywaliśmy średnio 13 milionów ton węgla na rok, ze średnim dziennym
wydobyciem około 53 000 ton.
Zaś za ostatnie lata 2011 – 2013
około 13,5 miliona ton przy średnim wydobyciu dziennym też około 53 000 ton.
No to JSW S.A. osiągnęła
stabilizację wydobywczą i w
wykonaniu robót przygotowawczych.
Tak by to wyglądało, jednak
trzeba pamiętać, że w 2008 roku
w struktury JSW S.A. została włączona kopalnia „Budryk”,
która osiągała
dobre wyniki
wydobywcze, miała bardzo dobre wyniki w prowadzeniu robót
korytarzowych i wysoką wydajność. Aby doprowadzić do porównywalności danych przeprowadzając analizę wyników JSW
S.A. zdjęliśmy wyniki z ostatnich
lat KWK „Budryk” i okazało się,
że z 13 mln to rocznie (5 kopalń)
wydobywamy tylko około 10,5
miliona ton, a średnie dzienne
wydobycie spadło z 53 000 ton
na 42 500 ton na dobę. Ponadto
trzeba też jasno powiedzieć, że
ten drastyczny spadek wydobycia
dotyczy przede wszystkim najdroższego węgla koksowego typu
35 (ponad milion ton rocznie).
Jeżeli chodzi o wynik w robotach korytarzowych także należy
uwzględnić nową kopalnię „Budryk”. Bez jej wyników sytuacja
jest następująca: 2011 rok – to
tylko 55 000 mb, 2012 – 59 000
mb, a w 2013 – 63 000 mb wykonanych robót przygotowawczych.
Jest to tendencja wzrostowa, ale
daleko nam do tych wyników
z np. roku 2005. Należy także
wziąć pod uwagę fakt, że obecnie
zarząd JSW S.A. w swoich statystykach zalicza do robót przygotowawczych drążenie nowych
chodników wraz z utrzymaniem
chodników istniejących.
Tak, ale w mediach Zarząd
często mówi, że najważniejsze są inwestycje, i pomimo
kryzysu spółka inwestuje,
przygotowuje nowe fronty
robót.
Niestety i w tym przypadku
notujemy same porażki, a Zarząd JSW S.A., zwłaszcza prezes
dobrze wypada, niestety tylko w
mediach.. W naszej spółce coraz
więcej funduszy jest przeznaczanych na public relations, prościej
czystą propagandę, na medialną
walkę ze związkami zawodowymi i wszystkimi przeciwnikami
Zarządu JSW S.A. To jest główne zajęcie i problem tych ludzi.
Potwierdzenie można znaleźć w

ostatnich wynikach produkcyjnych i ewidentnych zaległościach
w inwestycjach długoterminowych.
Jednakże Zarząd JSW S.A
często podkreśla, że kładzie
bardzo mocny nacisk na inwestycje.
Fakt, koszty inwestycyjne rosną znacznie, ba, nawet bardzo
znacznie rosną. Nie potrafimy
jednak zrozumieć, dlaczego wykonanie 1 metra bieżącego chodnika w 2005 roku wynosiło około 7 500 złotych, a w roku 2012
ponad 15 000 zł, a w 2013 ponad
14 000 zł. Jak widać koszty wzrosły o 100 %.
Zarząd zawsze podkreśla, że głównym obciążenia
kosztowym jednej tony są
tak zwane koszty pracownicze i wynoszą one ponad 52 %
kosztów całkowitych. Co pan
na to?
I tu znowu mamy więcej propagandy niż danych faktycznych.
W roku 2004 rzeczywiście ponad
52 % kosztów to koszty pracy, ale
obecnie jest już mniej i wskaźnik
ten wynosi ponad 48 % i stale spada.
Ale jaka tu wina Zarządu
JSW S.A., z ich perspektywy
te dane powinny cieszyć?
Tak, ale medialnie Zarząd ciągle podkreśla, że zła sytuacja to
głównie wina źle i za mało pracujących górników, którzy za dużo
zarabiają. Potwierdzają to kolejne
propozycje pseudo oszczędności
na posiłkach profilaktycznych,
pomocach szkolnych dla dzieci czy też w nagradzaniu za bezpieczną pracę.
Jednocześnie po 2007 roku
Zarząd JSW S.A. systematycznie
wprowadza zmiany, z których
więcej jest szkody niż pożytku
i tak zwane nowoczesne rozwiązania w sposobie zrządzania
przedsiębiorstwem. Przybywa z
roku na rok „świetnych doradców”. Doszło do tego, że obecnie
na 5 członków Zarządu JSW S.A.
(z 1,5 milionową roczną pensją)
zatrudniamy pięciu doradców.
W biurze zarządu oprócz prezesów i doradców, mamy 7 pełnomocników, 18 dyrektorów i
39 kierowników. Cała ta armia
urzędników przypada na 200
pracowników. Pozostaje nam
jeszcze około 120 osób spoza
ścisłego kierownictwa, choć należy zaznaczyć, że w tej grupie
znajduje się jeszcze duże grono
głównych inżynierów i głównych specjalistów. Faktem jest
też, że koszt samej kadry zarządzającej – prezesów, doradców,
dyrektorów i kierowników to
obecnie ponad 25 milinów rocznie bez niezbędnych oczywiście
dodatków takich jak samochody
służbowe, telefony, czy też karty
płatnicze. Nie sposób zapomnieć
oczywiście o ciągłej modernizacji pięknych VIP-owskich biur.
A jak kształtują się koszty
produkcyjne?
JSW S.A. coraz częściej za-

Trzeba już teraz głośno
mówić - dość destrukcyjnym działaniom Zarządu
JSW S.A., bo jurto na
potrzebne zmiany będzie
już za późno.
trudnia podwykonawców i nasze
chodniki drążą firmy obce, a na
wybranych ruchach górniczych
transport dołowy obsługiwany
jest też przez firmy obce. Na powierzchni od sprzątania, poprzez
ochronę mienia, po różnego rodzaju obsługi, to głównie usługi
firm obcych. Ponad 90% kombajnów ścianowych i chodnikowych
jest dzierżawionych, a ich obsługą i usuwaniem awarii zajmują
się bardzo drogie firmy serwisowe. Nie dziwi więc, że koszty produkcji rosną tak szybko. Należy
zwrócić także uwagę na fakt, że
w tak zwanych firmach - córkach
pracownicy otrzymują o ponad
30% mniejsze wynagrodzenie i
pomimo tego ich usługi są droższe.
Czy dopiero teraz organizacje związkowe zwracają
Zarządowi uwagę na te niepokojące fakty?
Jak tylko mamy okazję, to
strona związkowa przedstawia
Zarządowi JSW S.A. nasz punkt

widzenia, nasze oceny i propozycje. Niestety Zarząd JSW S.A.
unika z nami spotkań pomimo
uzgodnionego
porozumienia,
że w okolicach 25 dnia każdego
miesiąca Zarząd powinien podyskutować ze strona społeczną.
Po drugie, jak już dochodzi do
spotkania, to Zarząd przedstawia
jedynie wyniki za miniony okres,
nie informuje co planuje i w jaki
sposób chce rozwiązywać bieżące
problemy.
Jakie widzicie rozwiązanie powyższych problemów?
Już najwyższy czas, aby główny akcjonariusz JSW S.A. w sposób rzeczywisty prowadził nadzór
nad Spółką i spowodował gruntowne zmiany w Zarządzaniu.
Być może siedem lat, to stanowczo za długo, aby jeden i ten sam
menadżer prowadził tak wielką
firmę, w której ostatnio nie widać
ani postępu, ani rozwoju. Cofamy
się w przygotowaniu frontu robót, w wynikach wydobywczych,
w wynikach ekonomicznych czy
w przestrzeganiu praw pracowniczych. Dlatego trzeba już teraz
głośno mówić - dość destrukcyjnym działaniom Zarządu JSW
S.A., bo jurto na potrzebne zmiany będzie już za późno.
Rozmawiał: Marek Jurkowski



temat numeru

W górnictwie węgla kamiennego, i to zarówno energetycznego, jak i koksującego jest źle. Bardzo niskie wydobycie węgla koksującego, szczególnie typu 35 oraz brak jasnych perspektyw na przyszłość stanowią główny
problem Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a niskie ceny węgla tą złą sytuację tylko pogorszyły. Kto zatem
ponosi winę za tak złą sytuację?

Prawda o zarządzaniu
w JSW S.A.
Odpowiedzialni za górnictwo
ludzie z Rządu, analitycy ekonomiczni, tak zwani specjaliści od
zarządzania, Zarząd JSW S.A. a
zwłaszcza „nasz prezes” i jego doradcy od dawna twierdzą, że znają
główną przyczynę kryzysu w górnictwie. Są to załogi górnicze, które
nie chcą pracować cały tydzień na
okrągło łącznie z sobotami i niedzielami oraz ich przedstawiciele
– związki zawodowe, w tym nowy
ZZ „ZaGór”. Cały sztab ludzi, specjalistów od tzw. czarnego public
relations od dłuższego czasu obarcza
winą związki zawodowe za fatalne wyniki gospodarcze i powolny
upadek przemysłu wydobywczego.
Według tych ludzi zła sytuacja finansowa jest spowodowana zbyt
dużymi zarobkami górniczymi
oraz archaicznymi przywilejami.
„Nasz prezes” przy pomocy tych
tak zwanych fachowców i posłusznych mu mediów (sowicie zresztą
opłacanych) uporczywie wmawia
społeczeństwu, że to związki zawodowe ciągle przeszkadzają mu
w działaniu, one są wszystkiemu
winne. Za tą całą medialną kurtyną
mającą przykryć niekompetencję
zarządzających Spółką pozostają
górnicy, ciężko pracujący w bardzo trudnych warunkach, których
wysiłek jest często po prostu marnotrawiony. I nic tu nie pomoże
wydawanie setek tysięcy złotych na
najróżniejsze analizy i monitoring
firm doradczych, ponieważ wyniki
tych działań skrywa się bardzo głęboko w szufladach.

Z przypadku lub z układu

W takiej sytuacji warto przyjrzeć się bliżej poważnemu opracowaniu monograficznemu „Diagnoza
systemów zarządzania przedsiębiorstwami w górnictwie węgla kamiennego”- Grzegorz Gliszczyński z
Politechniki Śląskiej, rok wydania
2013. Z tego opracowania jasno
wynika, że w JSW S.A. nie wykorzystuje się wcale albo w bardzo
niskim stopniu nowoczesne procedury zarządzania, nie stosuje się
prawidłowych ocen pracowników,
zwłaszcza szczebla kierowniczego.
JSW S.A. nie posiada jasno określonych procedur wewnętrznych
mających ułatwić prawidłowy dobór kadry kierowniczej, nie potrafi
ocenić, czy pracownik posiada odpowiednie predyspozycje do kierowania zespołami ludzkimi, czy
posiadł w tym kierunku dodatkowe
kwalifikacje. W zakładach Spółki
praktycznie nie istnieje baza rezerwowa kadr, co powoduje, że awansowani pracownicy to często ludzie

z przypadku lub z tak zwanego
układu towarzysko-dyrektorskiego
lub prezesowskiego. Bardzo ważne
jest oczywiście bezwzględne posłuszeństwo. Weryfikacja, a później
awans odbywa się zwykle w oficjalny sposób, gdzie najważniejsze są
formalne kwalifikacje (zatwierdzenia), praktyka zawodowa, ocena
wyników w pracy, dyspozycyjność
w stosunku do przełożonych i karność. W naszej Spółce praktycznie
nie istnieje planowanie drogi awansu poszczególnych pracowników
wraz z okresową oceną ich rozwoju
i podnoszenia kwalifikacji. Brakuje
sytemu planowanych szkoleń, ponieważ najczęściej są to działania
przypadkowe a dobór osób uczestniczących w szkoleniach mających
podnosić umiejętności zarządzania
wynika bardziej z układów towarzyskich niż rzeczywistych potrzeb
kadry zarządzającej. W JSW często
organizuje się tak zwane „szkolenia
integracyjne” ze wszystkimi przypadłościami tego typu szkoleń.
Poza integracją określonych grup
kadry kierowniczej typu ze spotkań
nie wynika wzrost poziomu kwalifikacji zarządzających Spółką.

wania i uregulowania systemów
wynagradzania, do czego zgodnie z
prawem konieczne są uzgodnienia
ze związkami zawodowymi w JSW
S.A. w dalszym ciągu obowiązują
zapisy kilku Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy oraz różne
poza układowe porozumienia. Ponadto obowiązują wprowadzone
decyzją Zarządu JSW S.A. od 2012
roku nowe umowy o pracę dla nowoprzyjętych pracowników, którą
to decyzją zajął się Sąd Pracy, nowy
system nagradzania kadry kierowniczej poprzez tak zwane zarządzanie przez cele, zaś dla najwyższej
kadry zarządzającej kontrakty
menadżerskie. Do tego bałaganu w
wynagradzaniu Zarząd JSW S.A. w
2014 roku swoją decyzją stworzył
nową grupę pracowników spółki –
córki SiG wynagradzaną w jeszcze
inny sposób. „Nasz prezes” wprowadza w ten sposób do górnictwa
tylnymi drzwiami „górnicze-śmieciowe umowy o pracę”. Jak długo
brać górnicza wytrzyma te wszystkie manipulacje prowadzone przez
obecnie miłościwie panującego i
jego Zarząd? Wygląda na to, że już
niedługo.

Fakty a oceny

Od awarii do awarii

W związku z powyższym nie
powinna nikogo dziwić bardzo słaba ocena JSW S.A. pod względem
zarządzania zasobami ludzkimi.
Według analiz, w których przebadano 35 kopalń (ruchów) KWK
„Krupiński” zajmuje 8 miejsce,
KWK „Pniówek” 22 miejsce, Ruch
„ Borynia” 29 miejsce, Ruch „Jas
– Mos” 33 miejsce a Ruch „Zofiówka” 34 miejsce ( przedostatnie w
całej grupie). Fakty mówią same za
siebie.
Przyjrzyjmy się teraz jednemu
z ulubionych argumentów „naszego
prezesa”, zbyt wysokim kosztom pracy i archaicznym tzw. „przywilejom
górniczym”. Faktem jest, że w JSW
S.A. jest wiele różnych systemów wynagradzania, pochodzących w części
z czasów sprzed powstania Spółki. Złe
zarządzanie w tym zakresie pod
płaszczykiem wprowadzania działań motywacyjnych pogłębia tylko
chaos i jeszcze bardziej komplikuje
system wynagradzania. To Zarząd
JSW S.A. od kilku lat sam bez jakichkolwiek porozumień w tym
temacie ze stroną społeczną, wdraża nieprawnie w drodze uchwał
kolejne składniki wynagrodzeń
lub wręcz nowe, mniej korzystne
od dotychczas stosowanych zasad
nowe systemy wynagradzania. W
związku z brakiem chęci przedstawicieli Zarządu do uporządko-

Zły poziom zarządzania przekłada się na zaniżanie Planów
Techniczno-Ekonomicznych na poszczególne lata, które w tym roku
nawet tak okrojone nie są realizowane. Powodem spadku wydobycia
węgla koksowego to brak uszczegółowienia tych planów, zwłaszcza w
stosunku do robót przygotowawczych oraz później błędy w wykonaniu robót chodnikowych. Takie
działania powodują w dłuższej
perspektywie ograniczenie frontu
robót, co wprost skutkuje obniżaniem wydobycia.
W związku z wprowadzaniem
surowych kryteriów kosztowych
Zarząd JSW S.A. nie dopuszcza
możliwości tworzenia zapasowych
frontów wydobywczych, co przy
dużej koncentracji wydobycia powoduje nieprzewidywalne odchylenia w wykonaniu planów wydobywczych.
Jednym z podstawowych
problemów jest także stosunkowo duża awaryjność urządzeń
górniczych. Jest to spowodowane faktem, że praktycznie
nie ma planu wykonywania
remontów maszyn i urządzeń z wyjątkiem ściśle
określonych w przepisach górniczych, często remonty są wykonywane według

zasady „od awarii do awarii”, gdyż
nawet przy obecnie obowiązujących
przepisach o czasie pracy wymusza
się ich ciągłą pracę. Taka polityka
znacznie utrudnia pracownikom
służb pomocniczych (oddz. mechaniczne, hydrauliczne, elektryczne)
prowadzenie okresowych czy planowych przeglądów i remontów.
Trzeba także podkreślić, że coraz
więcej urządzeń i maszyn górniczych nie jest własnością JSW S.A.,
a jedynie są dzierżawione lub traktowane jako prototypy, do których
nawet do drobnej awarii za każdym
razem trzeba wzywać serwisantów,
co oznacza stratę co przynajmniej
jednej zmiany roboczej a w skrajnych przypadkach nawet kilku dni.

Iluzoryczne przywództwo

Pomimo, że Zarząd JSW S.A.
oficjalnie przygotowuje trzy wersje planów techniczno-ekonomicznych: wersja optymistyczna, wersja
realna oraz wersja pesymistyczna,
to coraz częściej jest realizowana
wersja pesymistyczna. Na to zresztą jest przygotowany „nasz prezes”,
przecież zawsze za złe wyniki można obciążyć wszystkich, tylko
nie siebie. Od czego
ma się w końcu
rozd mucha ną
maszynę propagandową?
W świetle
pow yższego zastanaw iający
jest fakt,
że planowe
remonty
biurowców,
magaz y nów,
modernizacja
i wysoko kosztowe tworzenie nowych
biur
dla
kadry kierow niczej
nie tylko
w biurze Zarządu
odbywają
się
w

założonych terminach a nawet bez
wcześniejszego planowania. Często
kosztują one dużo więcej niż zaplanowano, na co przykłady można
mnożyć (patrz nowa siedziba Spółki).
Prezes od 2011 roku dokłada
wszelkich starań, aby sprowokować załogę do podjęcia radykalnych
kroków. Swoimi pismami i kolejnymi uchwałami ograniczającymi
prawa pracownicze wyraźnie stara
się zaognić sytuację i spowodować,
aby pracownicy podjęli akcje protestacyjne a być może nawet strajk.
Taki scenariusz byłby na rękę „naszemu prezesowi”, to przecież najłatwiejszy sposób na ukrycie swoich
błędów i niekompetencji.
Mamy wiele pretensji do Zarządu JSW S.A. o wydawanie nie
małych kwot na ekspertyzy firm
zewnętrznych, ale nie chodzi przecież o to, aby takie ekspertyzy wykonywać, ale o fakt, że się ich profesjonalnie nie analizuje i nie wdraża.
Nie chodzi przecież tylko o ograniczenie kosztów pracowniczych, bo
JSW S.A. są dużo większe problemy, które należy rozwiązywać w
porozumieniu z załogą i
ich przedstawicielami –
związkami zawodowymi. Ale do tego potrzebny
nam jest przywódca charyzmatyczny,
a

n i e
chłopak
z
plakatu.
Człowiek posiadający autorytet w środowisku górniczym, rzeczywisty fachowiec a nie spec
od mediów, dobry negocjator,
który potrafi się z każdym dogadać, aby uzyskać konkretne wyniki. Każdy potrafi ciąć koszty, tym
bardziej wynagrodzenia, ale robić
to mądrze to już wielka sztuka.
Dla niektórych jest to poziom nieosiągalny. Brak w JSW S.A. prawdziwego przywódcy, który będzie
miał wokół siebie ludzi zdolnych
przeprowadzić Spółkę przez trudne czasy. Pozostaje mieć nadzieję,
że ktoś odpowiedzialny w końcu to
dostrzeże.
Zakładowa Organizacja
Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA

wydarzenia, analizy
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Tania, droga energia



Znaczący spadek cen energii powoduje, że niektóre elektrownie na węgiel
kamienny przynoszą straty i ograniczają produkcję energii. To z kolei przekłada się na mniejsze zakupy węgla i spadek jego cen.
Ceny energii elektrycznej w
ostatnich 3 latach znacząco spadły,
ponad 20 proc. w stosunku do poziomu z 2011 r., co oczywiście nie
jest jednoznaczne z tym, że rachunki Kowalskiego za prąd są niższe.
Przyczyn jest kilka. Po pierwsze,
spadło w Polsce zapotrzebowanie
na energię, co jest bezpośrednim
skutkiem kryzysu gospodarczego.
Po drugie, coraz większy udział
w rynku energii elektrycznej ma
energia odnawialna. Po trzecie,
do Polski coraz mocniej wciska się
energia z krajów ościennych, głównie z Niemiec. Według najnowszych
danych niemieckiej izby energetyki
i gospodarki wodnej BDEW, z niemieckiej sieci wypływają do sąsiadów rekordowe ilości energii.
W ubiegłym roku było to netto 33
TWh energii. Najszybciej przepływy
te rosną w kierunku Polski. W pierwszym kwartale tego roku nadwyżka
energii elektrycznej wpływającej
nad wypływającą z naszego kraju
w kierunku Niemiec wyniosła ok.
2,5 TWh i wzrosła o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem
roku ubiegłego – czytamy w Pulsie
Biznesu. Niewystarczające moce
sieci przesyłowych w Niemczech
utrudniają przesyłanie na południe
kraju prądu produkowanego przez
siłownie wiatrowe na północy Niemiec, stąd prąd szuka ujścia m.in. w
polskich sieciach. W ten sposób trafia do nas tania energia z Niemiec.
Oczywiście problem jest bardziej
złożony, ale efekt jest taki, że energia

elektryczna w Polsce tanieje.
W zasadzie dziś do obowiązujących cen energii mogą się dostosować ci wytwórcy, którzy produkują
energię z węgla brunatnego, który
jest najtańszym paliwem na naszym
rynku. Korzysta na tym głównie
Polska Grupa Energetyczna (PGE) i
ZE PAK, producenci energii z węgla
brunatnego. Sprzedaż energii elektrycznej przez PGE wzrosła w ubiegłym roku o 15% r. do 109,75 TWh.
– Węgiel brunatny jest obecnie
najtańszym paliwem do produkcji energii elektrycznej w naszym
kraju, a w interesie gospodarki
jest utrzymanie jak najniższych jej
kosztów – wskazuje komentator
Rzeczpospolitej, Krzysztof Adam
Kowalczyk. – Na węgiel kamienny
nie liczmy. Już teraz nie wytrzymuje konkurencji cenowej z importem.
Atom w Polsce to nadal pieśń dalekiej przyszłości. Nie ma więc wyjścia – jeśli chcemy tanich krajowych
źródeł energii, musimy postawić na
węgiel brunatny. I zapewnić energetykom dostęp do jego pokładów.
W efekcie boomu na węgiel brunatny spada zapotrzebowanie na
rodzimy węgiel kamienny. Niekorzystna tendencja dla energetyki
opartej na węglu kamiennym trwa
już od 2012 r. Jak przypomina były
wiceminister przemysłu Herbert Leopold Gabryś, wówczas zmieniła się
zasadniczo struktura zużycia paliw
podstawowych w elektroenergetyce
zawodowej. Produkcja energii elektrycznej w roku 2012 zwiększyła się

w elektrowniach na węglu brunatnym o 4,9 proc. i znacznie, bo ponad
7,7 proc. spadła w elektrowniach na
węglu kamiennym. Elektrownie na
węglu kamiennym na działalności
energetycznej w 2012 r. wykazały
stratę w wys. 68 mln zł. I ta tendencja nadal się utrzymuje. Produkcja
węgla kamiennego zmniejszyła się
o 3,5 proc. do 76,78 mln ton w całym 2013 roku, zaś produkcja węgla
brunatnego odnotowała wzrost o
2,6 proc. do 65,85 mln ton, wynika
z danych GUS.
Producenci energii elektrycznej bazującej na węglu kamiennym
szukają w efekcie jak najtańszego
surowca. Stąd nie przypadkiem w
zakładach EdF (m.in. elektrownia
Rybnik) wzrasta zużycie taniego
rosyjskiego węgla. Tauron Polska
Energia znalazł inny sposób na pokrycie strat w wytwarzaniu - stawia
na sprzedaż energii pochodzącej z
rynku hurtowego. Tylko że na polskim hurtowym rynku energii handluje się też energią z importu.
- Problem polega na tym, że
polska energetyka jest obecnie nastawiona na maksymalizację zysku. Tak działa Tauron. Tak działają inne polskie grupy energetyczne.
W tym kluczowym dla państwa,
strategicznym sektorze takie krótkowzroczne myślenie nie powinno
mieć miejsca - zauważa Dominik
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
jac

TAURON WYDOBYCIE

Idea konsolidacji legła w gruzach
Sytuacja pracowników kopalń należących do Tauron Wydobycie SA (dawny Południowy Koncern Węglowy SA) stała się niepewna, bo spółki energetyczne wchodzące w skład tego samego koncernu nie
odbierają wydobytego przez nich węgla. Liczące ponad pół miliona ton węgla zwały – przy rocznym
wydobyciu rzędu 5,5 mln ton – rosną, choć jeszcze wiosną pracodawca zapewniał stronę społeczną,
że takiego zagrożenia nie ma. Pojawiły się też bulwersujące informacje o tym, że Tauron energię...
importuje.
– Obawiamy się, że idea połączenia
energetyki z górnictwem właśnie legła
w gruzach. Przy procesie konsolidacji
założenia były takie, że firma docelowo
miała gwarantować odbiór węgla z naszych kopalń na poziomie około 70 procent. To dałoby nam określoną stabilizację ekonomiczną, a ludziom – pewną
pracę. Tymczasem dzisiaj sprzeczamy
się z pracodawcą o to, czy Tauron korzysta z tego paliwa w nieco ponad 30
procentach, czy – tak jak utrzymuje
druga strona – 40 procentach. Ja przypominam, że w świetle wspomnianych
przeze mnie założeń jest to tylko 40 procent! - irytuje się przewodniczący NSZZ
„Solidarność” Tauron Wydobycie SA i
szef Związku w Zakładzie Górniczym
„Sobieski” Waldemar Sopata. Podkreśla, że tak dużych zwałów nie widziano
w „Sobieskim” od 1994 roku.

Przed konsekwencjami wynikającymi z rosnących zwałów związkowcy ostrzegali już w marcu. Pod koniec
czerwca do zakładowej „S” zaczęły docierać sygnały od załogi, że przełożeni
mówią o dwutygodniowych urlopach
dla części pracowników. Jednocześnie
się pojawiły się pogłoski o możliwości
wstrzymania lub znaczącego ograniczenia produkcji w kopalniach należących
do Tauron Wydobycie SA (”Janina” i
„Sobieski”) - po raz pierwszy od piętnastu lat, gdy w Jaworznie skonsolidowano górnictwo węglowe z energetyką,
tak by węgiel wydobywany przez tych
pierwszych mógł być natychmiast wykorzystany do produkcji energii przez
tych drugich.
O problemie dyskutowano podczas
czerwcowego spotkania przedstawicieli
górniczych organizacji związkowych z

premierem Donaldem Tuskiem. Przy tej
okazji przewodniczący górniczej „Solidarności” Jarosław Grzesik wskazywał
na – jego zdaniem – niedopuszczalną
politykę koncernu Tauron, który nie korzysta z węgla wydobywanego na miejscu, a energię importuje.
Kilka dni później związkowcom udało się zorganizować dwa kolejne spotkania: z Radą Nadzorczą Tauron Wydobycie SA i Zarządem Spółki.
– Po tych spotkaniach sprawę uważamy za rozwiązaną tylko na pewien
czas. Będziemy bacznie obserwować,
co się będzie działo – mówi Waldemar
Sopata. – Najistotniejsze są w tej chwili sprawy pracownicze. Chodzi nam o
gwarancję pracy, od poniedziałku do
piątku, w podobnych warunkach, na
podobnych stanowiskach jak do tej
pory. Do tego dochodzą kwestie bezpie-

czeństwa, bo ograniczenie produkcji na
poziomie ponad 600 metrów wiązałoby
się z negatywnym wpływem procesów
górniczo-geologicznych, wynikających z
panującego tam ciśnienia i innych czynników. Spowolnienie z pewnością obniżyłoby poziom bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych przy eksploatacji
ścian – dodaje, wyjaśniając zarazem
sprzeciw strony związkowej wobec jakichkolwiek ograniczeń w wydobyciu.
Na razie pracodawca zapewnia, że
znaczących ograniczeń nie będzie, poza

minimalnym spowolnieniem wydobycia
w jednej ze ścian. Po wcześniejszych
doświadczeniach związkowcy nie zamierzają jednak popadać w hurraoptymizm.
– W miesiącach wakacyjnych część
pracowników może wziąć urlopy. Ale po
wakacjach oni wszyscy wrócą. Chcemy
wiedzieć, do czego będą wracać i jak
będą wynagradzani – podsumowuje
związkowe stanowisko przewodniczący
„S” w Tauron Wydobycie SA.
mj
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Przekonaliśmy do węgla
znaczną część Europy
– Dzięki konsekwentnemu stanowisku polskich związkowców i pracodawców reprezentowanych w Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym, dzisiaj znacząca część uczestników jej prac popiera sprzeciw wobec (...)
polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która sprowadza się do stosowania przepisów wymierzonych w górnictwo węglowe
pod pretekstem ratowania klimatu Ziemi – napisał Krzysztof Leśniowski w sprawozdaniu z prac Komisji. Od ośmiu lat reprezentuje tam górniczą „Solidarność”.

Sprawozdanie zostało przedstawione uczestnikom obradującego
niedawno VII Kongresu Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność”.
Obradująca w Brukseli Sektorowa Komisja Dialogu Społecznego w
Przemyśle Wydobywczym opiniuje

projekty unijnych aktów prawnych
mogących mieć bezpośredni wpływ
na sytuację górnictwa w państwach
członkowskich Unii Europejskiej
(UE). W jej skład wchodzą przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych z tych państw
członkowskich UE, gdzie funkcjo-

nuje przemysł wydobywczy. Towarzyszą im urzędnicy reprezentujący Komisję Europejską. Delegację
polską tworzą dwaj przedstawiciele górniczych organizacji związkowych – Krzysztof Leśniowski
(Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”)
i Dariusz Potyrała (Związek Zawodowy Górników w Polsce) – oraz
przedstawiciel Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego
Zygmunt Borkowski.
Jak zaznaczył Leśniowski w
przedstawionym
sprawozdaniu,
największym wyzwaniem dla Komisji na przestrzeni minionych
czterech lat były ponawiane próby
zaostrzenia wdrażanego już Pakietu Klimatycznego, w tym najdalej
idące propozycje sformułowane w
„energetycznej mapie drogowej” dokumencie zakładającym niemal
całkowitą rezygnację ze spalania
węgla (”dekarbonizację”) do roku
2050. Dyskutowano również o kwestiach związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa
energetycznego
Unii jako całości, poziomie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych funkcjonujących
na obszarze UE, a ostatnio również
o potencjalnej roli gazu łupkowego
w europejskim „miksie” energetycznym i konsekwencjach eksploatacji tego surowca dla pozostałych
gałęzi przemysłu wydobywczego.
Głównym sukcesem reprezentującej polskie górnictwo trzyosobowej delegacji jest, w jego ocenie,
przekonanie większości pozostałych członków Sektorowej Komisji
Dialogu Społecznego w Przemyśle

AUSTRALIA

Kontrowersyjny podatek zniesiony
Australijski Senat zniósł podatek od emisji CO2, krytykowany m.in. przez kompanie węglowe. To zwycięstwo
konserwatywnego premiera Tony’ego Abbotta, który podczas kampanii wyborczej obiecał znieść podatek od
emisji dwutlenku węgla i zapewniał wyborców, że dzięki temu będą oni płacić niższe rachunki za energię.
W zeszłym roku Australia wybrała
nowy rząd, dając mu mandat do zniesienia podatku od emisji CO2, którego koszty dla gospodarki w ostatnich
dwóch latach realizacji szacowane są
przez rząd na 15 mld USD.
– Dziś podatek, za którego usunięciem głosowaliście, w końcu przechodzi do historii. Nareszcie pozbyliśmy
się tego bezużytecznego i szkodliwego
obowiązku, przez który ludzie tracili
pracę, budżety wielu rodzin były dodatkowo obciążone, a który właściwie
nie przyniósł żadnych korzyści dla środowiska – powiedział premier Australii
Tony Abott.

Według szacunków rządu dzięki
zniesieniu podatku przeciętne gospodarstwo domowe oszczędzi 550 dolarów australijskich rocznie.
Zdaniem Peabody Energy, największej na świecie prywatnej spółki
węglowej, podatek od emisji dwutlenku węgla nie tylko uderzał w konsumentów - wymuszając wyższe ceny za
elektryczność – ale szkodził też całej
gospodarce.
– Podejmując decyzję o rezygnacji
z podatku od CO2, rząd Australii dał
współczesnemu światu lekcję przywództwa. Zachęcamy decydentów w
Stanach Zjednoczonych do wyboru

tej samej drogi i odrzucenia rządowego planu kosztownych obostrzeń dla
elektrowni. Kluczem do długofalowego
zmniejszenia emisji CO2 nie są limity
ani podatki, ale skuteczne rozwiązania
techniczne – powiedział prezes i dyrektor generalny Peabody Energy Gregory
H. Boyce.
Kolejne kraje wycofują się z rygorystycznych przepisów emisyjnych i
wymogów dotyczących energii odnawialnej, które pogłębiają nierówności
w zakresie energii, zwiększają koszty
elektryczności i spowalniają wzrost
gospodarczy. Europa stopniowo odchodzi od swojej strategii stawiającej na

Wydobywczym do konieczności
podejmowania konkretnych działań wobec coraz brutalniejszej walki z przemysłem węglowym na poziomie UE. Leśniowski wskazał, że
dzisiaj znacząca część uczestników
prac Komisji „popiera sprzeciw
wobec takiej polityki klimatycznej
Unii Europejskiej, która sprowadza
się do stosowania przepisów wymierzonych w górnictwo węglowe
pod pretekstem ratowania klimatu Ziemi, a w praktyce wzmacnia
energetykę jądrową oraz szeroko
pojęty przemysł związany z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii”, choć jeszcze kilka lat temu
forsowana przez Komisję Europejską polityka klimatyczna UE
była przez europejskie organizacje
związkowe i organizacje zrzeszające pracodawców na ogół akceptowana. - Mówiąc może trochę na
wyrost, przekonaliśmy do węgla
znaczną część Europy, przynajmniej tej związkowej i – traktując
rzecz nieco szerzej – branżowej
– komentuje.
Rezygnacja z polityki klimatycznej korzystna dla UE Ostatnie
zebrania Komisji zdominowały
sprawy związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa
energetycznego
wszystkim państwom członkowskim UE. Przedstawiciel górniczej
„S” ocenia, że pozytywny wpływ
na politykę nowej Komisji Europejskiej w stosunku do węgla, rodzimego surowca gwarantującego
takie bezpieczeństwo, mogą mieć
wyniki wyborów do Parlamentu
Europejskiego. Przypomnijmy, że
znaczący sukces odniosły w nich
tzw. ugrupowania eurosceptyczne.
energię ze źródeł odnawialnych, mając
świadomość płynącego ze strony Rosji
zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego, a także dostrzegając, że kraje takie jak Japonia zużywają znacznie
więcej węgla, a najszybciej rozwijające się gospodarki świata wytwarzają
energię głównie z węgla.
Zdaniem przedstawicieli spółki
Peabody odrzucenie podatku węglowego i zniesienie wyśrubowanych
wymogów w zakresie energii odnawialnej może stanowić cenną lekcję dla
władz Stanów Zjednoczonych. Według
szacunków Izby Handlowej Stanów
Zjednoczonych planowane przez rząd
regulacje w zakresie emisji CO2 mogą
kosztować amerykańską gospodarkę
50 mld USD rocznie.
Wymogi proponowane przez rząd
Stanów Zjednoczonych doprowadziłyby do znacznego podniesienia cen
energii elektrycznej, co na przestrzeni
lat przełożyłoby się na dodatkowe tysiące dolarów kosztów dla amerykańskich gospodarstw domowych. Według

- Silna reprezentacja ugrupowań
eurosceptycznych może wymusić zmianę stanowiska Brukseli
w kwestii eksploatacji rodzimych
surowców energetycznych. Istnieje
szansa na przyjęcie bardziej racjonalnego kursu politycznego wobec
sytuacji na świecie i na powstrzymanie Komisji Europejskiej przed
przyjmowaniem
niekorzystnych
dla branż energochłonnych rozwiązań klimatycznych. Odwrót od
dotychczasowej polityki uderzającej w przemysł wydobywczy byłby
również korzystny dla całej UE, bo
przyczyniłby się do wzrostu jej konkurencyjności wobec pozostałych
światowych mocarstw gospodarczych, takich jak Chiny czy Stany
Zjednoczone, które węgiel z powodzeniem wykorzystują – czytamy
w treści sprawozdania złożonego
przez Krzysztofa Leśniowskiego.
W kilku zdaniach związkowiec
ocenił współpracę z byłym już posłem do Parlamentu Europejskiego Bogdanem Marcinkiewiczem.
Wskazał, że eurodeputowany reprezentował stanowisko zbieżne ze
stanowiskiem związków zawodowych i pracodawców uczestniczących w pracach Sektorowej Komisji
Dialogu Społecznego w Przemyśle
Wydobywczym. - Dzięki obecności
posła w Brukseli mieliśmy, jako
Związek, bezpośredni wgląd w procesy decyzyjne UE, co pozwalało
zapobiegać niekorzystnym dla sektora próbom zaostrzania unijnej
polityki klimatycznej – podkreślił.
mj
badania Heritage Foundation dla przeciętnej rodziny (dwoje rodziców i dwoje
dzieci) w skali roku oznaczać to będzie
koszt 1200 USD w postaci niższych
dochodów i niższej siły nabywczej. W
sytuacji, gdy rekordowa liczba 115 mln
Amerykanów otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów energii, a 48
mln żyje w ubóstwie energetycznym,
tania energia elektryczna ma fundamentalne znaczenie.
Najtańsza energia elektryczna w
Stanach Zjednoczonych wytwarzana
jest z węgla - stany niekorzystające z
węgla borykają się z dużymi kosztami
elektryczności, które są w nich prawie dwa razy wyższe niż w stanach
z energetyką opartą na węglu. Wśród
głównych paliw węgiel obecnie wykazuje na świecie najszybszy wzrost i w
nadchodzących latach zajmie miejsce
ropy jako największego światowego
źródła energii.
jm
źródło: Peabody Energy
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Szlakiem Porozumień Sierpniowych
Tysiące kilometrów na rowerach, hektolitry wylanego potu, promowanie szczytnej idei trzeźwości
oraz upamiętnienie kolejnej rocznicy Porozumień Sierpniowych. A przede wszystkim – wspaniała
przygoda – wszystko to składa się na Jastrzębski Rajd Rowerowy Dookoła Polski szlakiem Porozumień Sierpniowych.
25-lecia
odzyskania
przez Polskę wolności
mało mówiło się, że
tę wolność nasz kraj
zawdzięcza Solidarności. Jadąc dookoła Pol-

ski będziemy o tym przypominać
– zapowiada Tadeusz Wilk.
Po szczęśliwym pokonaniu
ponad trzech tysięcy kilometrów
i 37 etapów nasza Wielka Trójka
powróci 31 sierpnia pod pomnik
Porozumienia Jastrzębskiego.
Jac, Bea

– Są takie dni w moim życiu,
gdy człowiek wstaje rano i narzeka na bóle kości. Jednak jak tylko
wsiądę na rower, to wszystko mija
– mówi Tadeusz Wilk, emerytowany związkowiec z Solidarności z
kopalni Moszczenica. 20 lipca 2014
roku spod pomnika Porozumienia
Jastrzębskiego przy KWK Zofiówka pan Tadeusz wraz z innymi jedenastoma śmiałkami wyruszył w
trasę dookoła Polski liczącą ponad
trzy tysiące kilometrów. Pokonają łącznie 37 etapów, odwiedzając
między innymi Gdańsk i Szczecin,
czyli te miasta, które wraz z Jastrzębiem nierozłącznie wiążą się
z historycznym Sierpniem 1980
roku.
– Jedno jest też pewne – grupa mobilizuje do większego wysiłku. Rower to moja pasja życiowa i
mimo zmęczenia, jakie czasami na
dłuższych trasach dokucza, czuję się bardzo szczęśliwy. Robię to
co lubię i myślę, że uczestnictwo
w tym rajdzie pozwoli wszystkim
uczestnikom doznać ogromnej
satysfakcji. Poznamy wielu ciekawych ludzi i obejrzymy piękne
miejsca w naszym kraju – opisuje
i zachęca Tadeusz Wilk.
Przyświecają im trzy cele: po
pierwsze – promowanie szczytnej idei trzeźwości, po drugie
– uczczenie kolejnej, 34. rocznicy Porozumień Sierpniowych z
1980 roku, po trzecie – zachęcenie
wszystkich jastrzębian do turystyki rowerowej. Wcześniej podobne
imprezy organizowane były z inicjatywy Henryka Klawikowskiego,
przewodniczącego Koła Emerytów
kopalni Zofiówka.
Całą, liczącą 37 etapów trasę,
przejedzie Wielka Trójka: jastrzębianie Tadeusz Wilk i Janusz Woliński oraz knurowianin Krzysztof
Dudziec. Ponadto na pierwszej
części trasy towarzyszyć im będą
doświadczeni Wojciech Wyziński
ze Szczawna-Zdroju i Zbigniew
Sowiński z Wałbrzycha oraz
przedstawiciele młodszego pokolenia: Marcin Dudała z Czeladzi
oraz Piotr Badecki z Głuchołaz.
Tadeusz Wilk nie ukrywa radości,
że na inauguracyjnych etapach z
ekipą pojedzie również jego wnuk,
Patryk Łoś.
– Jestem z tego powodu szczególnie szczęśliwy – mówi komandor rajdu. Co ważne, z pomocą
kolarzom przyszły także władze
Jastrzębia-Zdroju. - Chciałbym
podziękować władzom naszego
miasta, że na pierwszych, najtrud-

niejszych górskich etapach będzie
nam towarzyszył wóz techniczny,
który przetransportuje nasze bagaże – mówi Tadeusz Wilk.
Organizatorzy Rajdu zapowiadają, że wszędzie, gdzie dojadą będą promować związek i jego
dokonania, szczególnie wśród
młodzieży. Będą też rozdawać so-

lidarnościowe gadżety.
– W 1980 roku brałem udział w strajkach
w kopalni Moszczenica
w Jastrzębiu. Chciałbym
przekazać przede wszystkim
młodym ludziom te wartości,
które wtedy podtrzymywały nas
na duchu. Przy okazji obchodów
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W finale ligi Playarena
Drużyna NSZZ Solidarność KWK Zofiówka Jastrzębie
Zdrój awansowała do finału ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego Playarena. W turnieju półfinałowym strefy południowej Mistrzostw Polski Ligi Nike Playarena, który odbył
się w Legnicy rywalizowały 32 drużyny. Do warszawskiego
finału, który zostanie rozegrany w sierpniu na stadionie Polonii Warszawa awansowało osiem drużyn. Rewelacyjnie
spisała się drużyna NSZZ Solidarność KWK Zofiówka Ja-

REKLAMA

strzębie Zdrój, która zajęła drugie miejsce. W finale po dogrywce przegrała z drużyną Monar Team Lubin 1:2. Bramkę dla Solidarności zdobył Dominik Jędrzejkiewicz. Warto
podkreślić także świetny występ bramkarza z Jastrzębia
Jonatana Grużewskiego. Zawodnicy z NSZZ „S” Jastrzębia
Zdrój zapowiadają, że w Warszawie tanio skóry nie oddadzą
i powalczą o pudło.
jac

Drużyna „Solidarności” z KWK „Piast” sięgnęła po puchar i mistrzostwo
kopalni w rozgrywkach zakładowych organizacji związkowych. W finałowym pojedynku po wspaniałej, mądrej i taktycznej grze, na stadionie
klubu sportowego Piast w Bieruniu Nowym pokonali swoich odwiecznych
rywali i kolegów ze Związku Zawodowego Pracowników Dołowych.
– Piłkarskie rozgrywki drużyn
Związkowych stały na bardzo wysokim
poziomie sportowym. Nasi zawodnicy
angażując swoje umiejętności w rywalizacji na boisku jednocześnie nie
zapominali o zasadach gry fair play, w
końcu większość z nich zna się ze sobą
nie tylko z pracy na kopalni, ale również
z występów w lokalnych klubach piłkarskich – komentuje Mariusz Śliwiński,
wiceprzewodniczący Solidarności z
kopalni Piast.
W finale królowały przez całe spotkanie kunszt piłkarski, dyscyplina taktyczna, umiejętności zespołowe jak i umiejętności indywidualne poszczególnych
zawodników. Drużyna „Solidarności” po
kilku nieudanych akcjach „Dołowców”
zdominowała całe spotkanie strzelając

trzy fantastyczne bramki jednocześnie
nie tracąc żadnej.
– Bezdyskusyjnie zdobyliśmy mistrzostwo kopalni, a z taką drużyną, z
takimi zawodnikami jak kapitan Krzysztof Chlebowski, Przemysław Kubas
(uznany przez organizatorów najlepszym bramkarzem turnieju) Przemysław
Kasperczyk, Rafał Kula, Michał Matejko, Tomasz Pałka (uznany najlepszym
zawodnikiem turnieju), Piotr Czerwik,
Sławomir Barcik, Marcin Kopta, Adam
Zieliński, Mariusz Michalec, Grzegorz
Cuber, Marcin Solarz, Kamil Ozimina
i Krzysztof Krawczyk, nasza drużyna
jeszcze na kilku turniejach zdobywać będzie laury i trofea dla „Solidarności” w
KWK „Piast” - uważa Śliwiński.
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