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Kompania Węglowa a samorząd
           Budujmy dobre relacje!
                    Rozmowa z Joanną Strzelec-Łobodzińską  s. 9

Temperatura dołowa po nowemu
Jest ciepło, będzie chłodniej
Spór o kontrowersyjny wzór: tzk = 0,6 tw + 0,4 ts – v  s. 5

Niech Święta Barbara 
nieustannie otacza Was 
i Wasze Rodziny ochronnymi 
ramionami, zapewniając poczucie 
bezpieczeństwa, komfortu życiowego 
i pewności dnia jutrzejszego.

Szczęść Boże!
Sekcja Krajowa 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”

fra
gm

en
t o

br
az

u 
„T

ry
pt

yk
 G

ór
ni

cz
y”

 F
ra

nc
isz

ek
 K

ur
ze

ja
/z

bi
or

y 
M

uz
eu

m
 G

ór
ni

ct
w

a 
W

ęg
lo

w
eg

o 
w

 Z
ab

rz
u

strona 3

Głos z Polski
Czy postulaty Solidarności zostaną wysłuchane w trakcie 

Światowej Konferencji Klimatycznej w Durbanie?
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Jarosław
Grzesik Węglowa skarbonka

WbreW utartym stereotypom to nie górnictwo węglowe ciągnie pieniądze z budżetu, to budżet 
wysysa pieniądze z kopalń, a strumień tych pieniędzy jest coraz szerszy.

PłATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE POLSKIEGO 
GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

Ekstra podatek od kopalin 
rozpalił do granic środowisko gór-
nicze. A zaczęło się tak:

Premier Donald Tusk podczas 
swojego exposé obwieścił z trybu-
ny sejmowej, że państwo zmieni 
zasady pobierania podatku od 
wydobycia miedzi i srebra. Stało 
się pewnie tak dlatego, że budżet 
jest w tarapatach, a KGHM notuj 
rekordowe zyski. Przewiduje się, 
że na koniec tego roku koncern 
zarobi ponad 10 mld zł. Nieste-
ty, Skarb Państwa ma już tylko 
niespełna 32 proc. akcji KGHM, 
a zdecydowana większość jest w 
rękach instytucji zagranicznych, 
więc jeśli zdecyduje o wypłacie zy-
sku w postaci dywidendy to i tak 
większość trafi zagranicę. Tusk z 
Rostowskim postanowili zagrać 
więc „po janosikowemu”, zmniej-
szając zysk kosztem nowych wpły-
wów podatkowych. 

Minister Skarbu Jan Vincent 
Rostowski tak się do pomysłu 
„podpalił”, że następnego dnia 
powiedział w radiu: „Przewidu-
jemy w ciągu tej kadencji objęcie 
innych złóż (). W następnym kro-

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Ojca
Barbary Stefaniak-Gnyp

wiceprzewodniczącej Sekcji Krajowej Energetyki NSZZ „Solidarność” 
przewodniczącej Solidarności w Enion S.A. Oddział Będzin

oraz prawnika Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność

łącząc się w bólu z naszą Koleżanką
przekazujemy Jej oraz całej Rodzinie

wyrazy najgłębszego współczucia

przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” Kazimierz Grajcarek
Rada Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S”  

przewodniczący Rad Sekcji oraz komisji zakładowych zrzeszonych w SGiE NSZZ „S” 

Jesteśmy 
Tuskowi 
potrzebni...

Kiedy ruszy karuzela?
tomczykiewcz bierze górnictwo

Wszystko wskazuje na to, że osobą odpowiedzialną za górnictwo w nowym rządzie Donalda 
Tuska będzie szef śląskiej Platformy Obywatelskiej, poseł Tomasz Tomczykiewicz.

Do chwili zamknięcia tego 
numeru, Tomczykiewicz nie 
otrzymał formalnie powołania 
na stanowisko sekretarza sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki. 
Nieoficjalnie wiadomo, że szef 
resortu, wicepremier Waldemar 

Pawlak zgodził się na nowego 
zastępcę, choć wiadomo też, że 
mocno oponował przeciw kan-
dydaturze Tomczykiewicza. Obaj 
panowie nie przepadają za sobą, 
czego wyrazem była ich publiczna 
sprzeczka podczas prac sejmo-
wych nad nowym prawem gór-
niczym i geologicznym, kiedy to 
Pawlak był przeciw opodatkowa-
niu wyrobisk górniczych, a Tom-
czykiewicz za tymże podatkiem.

Szef śląskiej Platformy pod-
czas minionej kadencji dawał wy-
raz swojemu niezadowoleniu, iż za 
górnictwo odpowiada PSL, które 
na Śląsku jest nieznaczącą siłą 
polityczną. Tomczykiewicz dopiął 
swego, ale w sytuacji, gdy jego po-
zycja w partii jest zdecydowanie 
słabsza niż wcześniej, gdyż jest on 
uznawany za stronnika Grzegorza 
Schetyny w PO. Niewykluczone 

Konsolidacja ma sens

Tragedia, która wciąż boli

HALeMbA 5 lat po katastrofiePODcZAS niedawnej konferencji 
Górnictwo 2011, organizowanej przez 
grupę PTWP zawiązała się ciekawa 
dyskusja pomiędzy przedstawiciela-
mi spółek węglowych a dostawcami 
maszyn i urządzeń. Marek Uszko, wi-
ceprezes Kompanii Węglowej, wska-
zał na znaczący wzrost cen maszyn 
i urządzeń górniczych. W niektórych 
przypadkach ceny obudów zmecha-
nizowanych, jak informował Uszko, 
poszybowały w górę nawet o sto 
proc. Taki wzrost cen maszyn górni-
czych jest nie do przyjęcia przez KW, 
uzasadniał wiceprezes Marek Uszko, 
któremu wtórował wiceprezes KHW, 
Artur Trzeciakowski. „Nie ma i nie 
będzie z naszej strony akceptacji tak 
wielkich wzrostów cen. One są nie-
uzasadnione” - podkreślał wicepre-
zes Uszko, dając do zrozumienia, że 
w skrajnych przypadkach Kompania 
zwróci się do Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów o zbadanie 
zasadności cen oferentów.

Zarówno prezes Famuru, Wal-
demar łaski, jak i prezes Kopexu, 
Marian Kostempski wskazywali z 
kolei na obiektywne, ich zdaniem, 

przesłanki wzrostu cen. Pojawiły się 
argumenty oczekiwań co do krót-
kiego terminu dostaw urządzeń (a 
to kosztuje dodatkowo), jak i braku 
koordynacji działań inwestycyjnych 
pomiędzy samymi spółkami węglo-
wymi. Jak sugerował łaski, spółki 
węglowe powinny się między sobą 
dogadywać, co, kto, w jakiej kolejno-
ści powinien zamawiać u nich.

Przysłuchując się tej dyskusji z 
boku, od razu przyszło mi na myśl, 
że choć faktycznie rozchodzi o to, by 
skorzystać na koniunkturze węglowej 
i szybko się wzbogacić, to równo-
cześnie są to kolejne, dość mocne 
argumenty wskazujące na koniecz-
ność konsolidacji firm sektora wę-
glowego. Bo nie ulega wątpliwości, 
że po stronie jednej, dużej węglowej 
grupy kapitałowej byłoby zdecydo-
wanie więcej możliwości i atutów w 
relacjach z dostawcami niż po stronie 
kilku mniejszych producentów. Jest 
to pogląd, który „Solidarność” głosi 
od dłuższego czasu, który dziś jest 
jeszcze bardziej przekonujący niż kil-
ka miesięcy wcześniej. 

jac

21 listopada, w  5. rocznicę tragicznej katastrofy w kopalni „Ha-
lemba” odbyła się msza święta, odprawiona w intencji górników w 
kościele Matki Bożej Różańcowej w Halembie. Po raz pierwszy od 5 
lat w nabożeństwie uczestniczył cały zarząd Kompanii Węglowej. 
DO katastrofy w „Halembie” doszło 
21 listopada 2006 r. ok. godz. 16.30, 
gdy ośmiu górników zatrudnionych 
w kopalni „Halemba” i piętnastu pra-
cowników wykonującej roboty na 
zlecenie kopalni firmy Mard demon-
towało sprzęt z likwidowanej ściany 
wydobywczej.

Ks. Antoni Myśliwiec podkreślał, 
że tragedia w Halembie powinna zmu-
sić wszystkich do refleksji i uświa-
damiać, że Bóg powinien zajmować 
pierwsze miejsce w życiu każdego 
człowieka. – Na pewno ręce dobrego 
Boga objęły tych, którzy tragicznie, 
w jednej sekundzie, zakończyli swoje 
życie tam na dole, tysiąc metrów pod 
ziemią – przekonywał.

Po mszy uczestnicy uroczysto-
ści przeszli na miejscowy cmentarz, 
gdzie złożono kwiaty pod tablicami 
z nazwiskami blisko 200 osób, które 
– według oficjalnych statystyk – zgi-
nęły w „Halembie” od początku jej 
istnienia.

Jak ustaliła po tragedii gliwicka 
prokuratura, z powodu zaniechania 
profilaktyki przeciw zagrożeniom na-

turalnym, po zapaleniu i wybuchu me-
tanu w wyrobisku 1030 metrów pod 
ziemią wybuchł pył węglowy, czyniąc 
największe spustoszenie i zabijając 
większość ofiar tragedii. Obejmujący 
27 osób akt oskarżenia był gotowy 
w czerwcu 2008 r. W rozpoczętym 3 
lata temu procesie żaden z głównych 
oskarżonych nie przyznaje się do 
winy. Ci, na których ciążyły lżejsze za-
rzuty, dobrowolnie poddali się karze, a 
wyroki które zapadły w ich sprawach 
były zaskakująco niskie.

– To przykre, ale w naszym kra-
ju prawo jest dla bogatych, a nie dla 
biednych. Odpowiedzialnych za tra-
gedię w kopalni stać na wynajęcie 
dobrych kancelarii prawnych – pod-
kreśla Józef Kowalczyk, szef zakła-
dowej Solidarności. 

Czy w ciągu 5 lat od katastrofy 
w kopalni poprawiło się bezpieczeń-
stwo pracy? – Na pewno zwiększone 
zostały środki na bezpieczeństwo, 
ale to kropla w morzu, zresztą jak we 
wszystkich innych kopalniach – uwa-
ża Kowalczyk. 

jac

więc, że Tomczykiewicz będzie 
robił w nowym rządzie za kla-
sycznego „zderzaka”, jak premier 
Tusk nazwał ministrów trudnych 
resortów w trudnych czasach.

A zadanie będzie miał nieła-
twe, gdyż kolejne spowolnienie, 
które czeka Polskę zapewne nie 
pozostanie obojętne na branżę 
górniczą, tym bardziej, iż rząd 
chce dokręcić wokół górnictwa 
śrubę fiskalną oraz namieszać w 
emeryturach górniczych. To za-
danie trudne dla kogoś kto nie 
zna branży górniczej, a przy tym 
nie uchodzi on za „gejzer intelek-
tu” nawet wśród partyjnych ko-
legów. Właściwie jedyny pomysł 
Tomczykiewicza na górnictwo 
sprowadza się do jednego słowa: 
prywatyzacja. Tylko, że kryzys 
rynków finansowych nie sprzyja 
prywatyzacji sektora.

Jednak, nie w tym leży prob-
lem. Zasadniczym problemem 
jest powierzenie nadzoru nad 
górnictwem szefowi lokalnych 
struktur PO, gdyż niesie to za 

sobą presję dołów partyjnych, 
by stanowiska w branży powie-
rzać według klucza partyjnego. 
Wystarczy powołać przykład 
Andrzeja Szarawarskiego, byłe-
go barona śląskiego SLD, które-
go karierę polityczną podkopał 
bunt lokalnych działaczy partyj-
nych, którym nie podobało się, 
że Szarawarski, jako wicemi-
nister gospodarki zachował na 
wielu stanowiskach ludzi z AWS. 
Tomczykiewicz stanie więc przed 
podobnym dylematem: albo być 
merytorycznym wiceministrem, 
albo partyjnym? Jako działacz 
partyjny wybierze pewnie ten 
drugi wariant, co oznacza karu-
zelę stołków górniczych, a jest 
przynajmniej kilka ważnych na-
zwisk w branży, które Tomczy-
kiewiczowi najzwyczajniej „nie 
leżą”. Pytanie tylko, czy na coś 
takiego pozwoli sobie Pawlak? 
Tak czy inaczej szykuje się niezły 
cyrk. 

jmTegoroczne, nadspodziewane wyniki polskiego górnictwa stały się pokusą 
nie tylko dla Skarbu Państwa, by podnieść górnictwu podatki. Sytuację tą 
starają się także wykorzystać dostawcy maszyn i urządzeń. 

PODcZAS ostatniej Barbórki, którą 
spędzał wśród górników premier 
Donald Tusk – było to dwa lata temu 
na „Janinie” - padło wiele słów o 
węglu, jego znaczeniu, górnikach, 
ich pracy. Mnie szczególnie utkwiły 
takie słowa:

„Jeszcze przez dziesiątki lat bę-
dziemy korzystać z węgla i dobrze, 
bo to nasz skarb narodowy. Musimy 
go jednak mądrze wykorzystywać. 
(...) Jesteście Polsce bardzo po-
trzebni.”.

Dziś, przy okazji kolejnej już 
Barbórki wychodzi cynizm premiera. 
Tusk w swoim exposé dał niejedno-
znacznie do zrozumienia, że zamie-
rza „namieszać” w emeryturach 
górniczych, mówiąc, że prawo do 
wcześniejszych emerytur zachowają 
ci górnicy, którzy pracują bezpośred-
nio przy wydobyciu. Bo co to właś-
ciwie oznacza? Ci na ścianie pracują 
przy wydobyciu, a ci w przodkach to 
już nie?! A górnicy pracujący przy 
taśmie, w transporcie, w szybie - 
bez których wydobycie nie byłoby 
możliwe? To oznacza ni mniej, ni 
więcej, że powstaną kategorie gór-
ników właściwych i niewłaściwych. 
Wszystko zależy od interpretacji, 
może okazać się, że „bezpośrednio 
przy wydobyciu” pracować będzie 
garstka ludzi.

Osobiście mam w pamięci także 
wizytę Donalda Tuska w kopalni „Bo-
brek” w 2007 r. Zadałem mu wów-
czas wprost pytanie (w obecności 
załogi i dziennikarzy): Czy planuje 
Pan dokonać zmian w emeryturach 
górniczych? Odpowiedź była wyraź-
na: „żadnych zmian w emeryturach 
górniczych nie będzie”. Widać dziś 
ile warte jest słowo premiera.

Krótko po exposé dowiedzieli-
śmy się, że węgiel będzie obciążony 
dodatkowym podatkiem, tak jakby 
górnictwo płaciło mało danin pub-
licznoprawnych. Nie znamy jeszcze 
konkretnych propozycji, ale już dziś 
można powiedzieć, że nie wygląda 
to najlepiej, bo to będzie prowadzić 
wprost do spadku konkurencyjno-
ści polskiego górnictwa. Jestem 
pewien, że w takiej sytuacji najbar-
dziej poszkodowani będą górnicy, 
bo to zapewne na nich pracodawcy 
przerzucą ciężar dodatkowego opo-
datkowania.

Co więcej, premier Tusk przed 
dwoma laty chwalił się górnikom 
z Libiąża, że dzięki jego staraniom 
udało się zapobiec wprowadzeniu w 
życie drastycznej polityki klimatycz-
nej. Po dwóch latach można śmiało 
powiedzieć, że premier nie robi nic, 
by doprowadzić do weryfikacji dra-
stycznych dla Polski zapisów pakie-
tu klimatycznego.

Ciekaw jestem, czy Donald Tusk 
będzie miał na tyle w sobie odwagi, 
by odwiedzić górników podczas te-
gorocznej Barbórki. Nie wierzę, że 
tak się stanie, ale jeśli już, to zapew-
ne znów usłyszymy: „Jesteście Pol-
sce bardzo potrzebni”. Ale teraz to 
już przynajmniej wiadomo do czego.
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Węglowa skarbonka

    eMerYTUrY

WbreW utartym stereotypom to nie górnictwo węglowe ciągnie pieniądze z budżetu, to budżet 
wysysa pieniądze z kopalń, a strumień tych pieniędzy jest coraz szerszy.

PłATNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE POLSKIEGO 
GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO

*) dane za rok 
2010 nie uwzględniają 
dywidendy i danych 
LW Bogdanka SA

Ekstra podatek od kopalin 
rozpalił do granic środowisko gór-
nicze. A zaczęło się tak:

Premier Donald Tusk podczas 
swojego exposé obwieścił z trybu-
ny sejmowej, że państwo zmieni 
zasady pobierania podatku od 
wydobycia miedzi i srebra. Stało 
się pewnie tak dlatego, że budżet 
jest w tarapatach, a KGHM notuj 
rekordowe zyski. Przewiduje się, 
że na koniec tego roku koncern 
zarobi ponad 10 mld zł. Nieste-
ty, Skarb Państwa ma już tylko 
niespełna 32 proc. akcji KGHM, 
a zdecydowana większość jest w 
rękach instytucji zagranicznych, 
więc jeśli zdecyduje o wypłacie zy-
sku w postaci dywidendy to i tak 
większość trafi zagranicę. Tusk z 
Rostowskim postanowili zagrać 
więc „po janosikowemu”, zmniej-
szając zysk kosztem nowych wpły-
wów podatkowych. 

Minister Skarbu Jan Vincent 
Rostowski tak się do pomysłu 
„podpalił”, że następnego dnia 
powiedział w radiu: „Przewidu-
jemy w ciągu tej kadencji objęcie 
innych złóż (). W następnym kro-

ku będziemy chcieli pracować nad 
gazem łupkowym, węglem ka-
miennym itd.”

Rzeczniczka prasowa resortu 
finansów Małgorzata Brzoza po-
informowała PAP po kilku dniach, 
że ministerstwo podejmuje pra-
ce nad koncepcją opodatkowana 
złóż, a pierwsze działania doty-
czyć będą rud metali, czyli miedzi 
i srebra. 

- Następne kroki będziemy 
podejmowali w celu uregulowa-
nia kwestii opodatkowania wę-
glowodorów. Problematyką węgla 
zajmiemy się w dalszej perspekty-
wie. Przy czym w tym przypadku 
będziemy uwzględniać i anali-
zować wpływ regulacji unijnych 
wpływających na obciążenia tego 
surowca - wskazała Brzoza. 

Przedstawiciele spółek wę-
glowych wolą sprawy nie komen-
tować, gdyż boją się „wychylić”. 
Sprawy nie boi się komentować 
Mirosław Taras, prezes lubelskiej 
„Bogdanki”, gdyż nie podlega pod 
urzędników rządowych. 

- Przyznam szczerze, że nie ro-
zumiem tej zapowiedzi. Jeżeli do-

tyczy ona podatku od wydobycia, 
to podpowiadam Panu Ministrowi 
Rostowskiemu, że taki podatek 
już istnieje i górnictwo jest nim 
obciążone. Niech więc Pan Mi-
nister mówi o podwyższeniu po-
datku, wtedy sprawa będzie jasna 
– mówi Taras.

Ale ile można jeszcze obciążać 
przemysł węglowy?

Okazuje się, że można, gdyż od 
2012 r. węgiel będzie jednak, zgod-
nie z normami UE, obłożony akcy-
zą. Da to budżetowi 143 mln zł.

Z danych Górniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej wynika, że 
w latach 2000-2009 górnictwo 
węgla kamiennego wpłaciło do 
budżetu państwa, budżetów lo-
kalnych oraz parabudżetowych 
funduszy ponad 58,7 mld zł, czy-
li 34 proc. swoich wpływów ze 
sprzedaży węgla. W tym czasie 
górnictwo skorzystało z ponad 8,1 

unijnymi przepisami, utrata ren-
towności oznacza, że górnictwa 
nie będzie można utrzymywać 
– skomentował Olszowski.

Nie zależnie od podatków 
spółki węglowe – jako spółki 
Skarbu Państwa - odprowadzają 
też do budżetu 15 proc. zysku, nie-
zależnie od dywidendy. Zachłan-
ność budżetu widać najlepiej na 
przykładzie Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. 

Sprzedaż akcji spółki przy-
niosła budżetowi niemal 5,4 mld 
złotych wpływów. I na tym nie 
koniec, bo tylko w tym roku Skarb 
Państwa wzbogacił się kosztem 
JSW o dywidendę z zysku za 2010 
r. w wysokości 130 mln zł oraz o 
kwotę ok. 177,5 ml zł z tytułu zy-
sku od jednoosobowych spółek 
Skarbu Państwa. 

Ponadto szykuje się gigan-
tyczna wpłata do Skarbu Pań-
stwa z tytułu zakupu przez JSW 
akcji  koksowni Victoria i PEC w 
Jastrzębiu-Zdroju. Wartość obu 
transakcji może sięgnąć około 500 
mln zł. Szczególnie zakup koksow-
ni Victoria ma tu znaczenie. Przy 
okazji tej transakcji wyszła także 
demagogia osób z kierownictwa 
Ministerstwa Skarbu. 

Według pierwotnej koncepcji 
budowy grupy węglowo-koksowej, 
zaprojektowanej przez poprzednie 
ekipy rządowe, Victoria miała tra-
fić do Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej w ramach aportu, na podob-
nych zasadach jak Zabrzańskie 
Zakłady Koksownicze. Jednak po 
protestach kierownictwa wałbrzy-
skiej koksowni oraz lokalnych po-
lityków Platformy Obywatelskiej, 
Ministerstwo Skarbu wycofało się 
z koncepcji włączenia ZK Victoria 
w struktury grupy.

„W przypadku Zabrza i JSW 
dostrzegamy synergię między 
tymi firmami. (...) Natomiast w 
przypadku Victorii analiza sy-
nergii nie wykazała korzyści, o 
których pisano w założeniach 
strategii górniczej” - przekonywał 
jeszcze dwa lata temu na łamach 
prasy ówczesny wiceminister 
skarbu Krzysztof Żuk.

Teraz okazuje się, że po wy-
ciągnięciu pieniędzy z JSW, Mi-
nisterstwo Skarbu dostrzegło 
synergię łączące obie firmy. Nie 
zdziwiłoby nas gdyby okazało się, 
że oferta JSW była dużo wyższa 
niż pozostałych firm startujących 
w przetargu. 

Troska o budżet w niepewnych 
czasach budzi zrozumienie środo-
wiska górniczego. Byłoby jednak 
dobrze, by rząd miał także trochę 
zrozumienia dla górnictwa i nie 
wpakował nas w niezłą kabałę. 

Jacek Srokowski

mld zł dotacji budżetowych. Tylko 
w ubiegłym roku górnictwo węgla 
kamiennego zapłaciło do budżetu 
państwa i gmin ponad 7 mld zł. 
Mało tego, sprzedaż węgla w Pol-
sce jest opodatkowana najwyż-
szą stawką podatku VAT spośród 
wszystkich krajów produkujących 
węgiel w UE. 

Według GIPH, poziom obli-
gatoryjnych obciążeń polskiego 
górnictwa węglowego skutecznie 
blokuje jego rozwój i utrudnia 
utrzymanie istniejącego potencja-
łu wydobywczego.

- Obciążenie górnictwa ko-
lejnym podatkiem może wprost 
prowadzić do utraty jego konku-
rencyjności. O to nietrudno, bo 
w górnictwie głębinowym koszty 
zawsze będą wysokie - kopalnie 
wydobywają węgiel niewiele po-
wyżej progu rentowności. A zgod-
nie z obowiązującymi od tego roku 

Najbardziej kontrowersyjnym punktem exposé premiera Donalda Tuska była propozycje w sprawie 
emerytur. Jak wszyscy wiemy, podstawowa propozycja dotyczy tego, by od roku 2013, a więc 
praktycznie od zaraz, stopniowo zrównywać i podwyższać wiek przechodzenia na emeryturę ko-
biet i mężczyzn, finalnie do 67 roku życia. Środowisko górnicze zaniepokoiły zapowiedzi zmian w 
emeryturach górniczych.

PRZYPOMNIJMY słowa pre-
miera:

„Jeśli chodzi o uprzywile-
jowane warunki przechodzenia 
na emeryturę w górnictwie bę-
dziemy proponowali utrzymanie 
tych przywilejów wyłącznie dla 
tych, którzy pracują bezpośred-
nio przy wydobyciu, we wszyst-
kiego rodzaju kopalniach, ale 
wyłącznie tych, którzy pracują 
bezpośrednio przy wydobyciu. 
Oni dzisiaj dysponują specyficz-

nym, im precyzyjnie dedykowa-
nym przywilejom i te powinny 
być zachowane, natomiast 
niektórzy korzystający z pew-
nych szczególnych uprawnień 
do emerytur górniczych tego 
lub podobnego typu, a którzy 
nie pracują bezpośrednio przy 
wydobyciu, będą mogli skorzy-
stać z emerytur przejściowych, 
tak aby pozostali, jak najszyb-
ciej mogli wejść do systemu 
powszechnego”. 

Dominik Kolorz, szef ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności” 
również ma spore zastrzeżenia 
do pomysłów premiera.

– Nie wiadomo, co premier 
miał na myśli, mówiąc o pracy 
bezpośrednio przy wydobyciu. 
Bo w mojej ocenie bezpośred-
nio przy wydobyciu pracują 
wszyscy na dole kopalni. Ale 
kluczowa jest inna kwestia. Pre-
mier Tusk wielokrotnie wcześniej 
zapewniał, że prawa nabyte to 

rzecz święta i mam nadzieję, że 
nie zmienia teraz zdania na ten 
temat. Wszyscy górnicy, którzy 
teraz pracują w kopalniach, mają 
zapewnioną emeryturę po 25 la-
tach, a dyskusja o ewentualnych 
zmianach w systemie emerytal-
nym dla górników może dotyczyć 

wyłącznie tych, którzy dopiero 
będą rozpoczynali pracę w tym 
zawodzie. 

Teoretycznie, taki system, 
gdzie górnicy są dzieleni na 
lepszych i gorszych może funk-
cjonować, przez pewien czas na 
podobnych zasadach obowią-

Przy wydobyciu, czyli kto?
zywał w PRL-u. Henryk Nako-
nieczny, wiceprzewodniczący 
„Solidarności” uważa, że był-
by to znaczny krok wstecz.

– Niegdyś funkcjonował 
taki podział w systemie eme-
rytalnym górników, ale po-
przez podziały prowadził do 
sporych napięć. Zrezygnowa-
no z niego na początku lat 90. 
Uważam, że powrót do tego 
rodzaju praktyk może grozić 
bezpieczeństwem ruchu za-
kładu – ocenia Henryk Nako-
nieczny.

 
jac

Czekamy na Wasze opi-
nie co do propozycji zmian w 
emeryturach górniczych: re-
dakcja@solidarnoscgornicza.
org.pl

źródło: GIPH
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Głos z Polski
DURBAN Światowa Konferencja Klimatyczna

28 listopaDa rozpoczyna 
się Światowa Konferencja 
Klimatyczna w Durbanie. Nie 
wiadomo, czy zakończy się ona 
przedłużeniem protokołu z Kio-
to, czy może stworzeniem nowej 
polityki klimatycznej. Na konfe-
rencję organizowaną przez ONZ 
jadą również przedstawiciele 
NSZZ Solidarność, którzy w imie-
niu wszystkich polskich central 
związkowych przedstawią stano-
wisko w sprawie światowej poli-
tyki ochrony środowiska i polityki 
klimatycznej. – Chcemy dotrzeć 
przede wszystkim do przedsta-
wicieli organizacji związkowych 
z innych krajów. Uświadomić im, 
że liczba miejsc pracy w naszych 
krajach zależy od tego, jak naj-
większe gospodarki świata będą 
kształtować politykę klimatyczną.  
Ta polityka ma ogromny wpływ 
na to, w których krajach miejsc 
pracy przybywa, a w których są 
one tracone – podkreśla Jarosław 
Grzesik, przewodniczący delegacji 
NSZZ Solidarność na konferencję 
w Durbanie, szef górniczej Soli-
darności

Pierwszym postulatem zawar-
tym w stanowisku NSZZ Solidar-
ność na konferencję w Durbanie 
jest wyegzekwowanie od wszyst-
kich sygnatariuszy zobowiązania 
wynikające z protokołu z Kioto, 
który wygasa w 2012. –W naszej 
ocenie przyjmowanie jakichkol-
wiek nowych zobowiązań doty-
czących ochrony środowiska jest 
bezcelowe w sytuacji, gdy naj-
więksi emitenci CO2 albo nie zre-
alizowali zobowiązań Protokołu, 
albo nie są nawet jego sygnatariu-
szami, tak jak np. dwa najbardziej 
ludne  kraje świata, czyli Chiny i 
Indie.  Aby światowe działania 
na rzecz ograniczenia emisji CO2 
były skuteczne, zobowiązania za-
warte w Kioto muszą być przyję-
te i realizowane przez wszystkie 
gospodarki świata – podkreśla 
Grzesik.  

„Solidarność” domaga się tak-
że powołania międzynarodowego 
panelu naukowego do spraw kli-
matu, który miałby zweryfikować 

hipotezy stawiane przez Inter-
governmental Panel on Climate 
Change (IPCC), instytucji, która 
do tej pory posiada monopol na 
badanie przyczyn globalnego ocie-
plenia. – Emisja CO2 powodowa-
na przez działalność człowieka 
stanowi zaledwie kilka procent 
emisji naturalnej i wbrew temu co 
twierdzi IPCC, nie ma większego 
wpływu na ocieplenie klimatu. 
Tak więc założenia obecnej poli-
tyki klimatycznej są kontrower-
syjne już u samych fundamentów 
–  mówi Zbigniew Gidziński, czło-
nek Stowarzyszenia Klimatologów 
Polskich.  

Argumenty naukowców nie 
trafiają jednak do polityków unij-
nych, gdyż to właśnie państwa za-
chodniej Europy są największymi 
zwolennikami dalszych redukcji 
CO2 za wszelką cenę. A cena ta 
jest bardzo wysoka, zwłaszcza dla 
krajów takich jak Polska, których 
gospodarka oparta jest na węglu. 
Wejście w życie przygotowanego 
przez Komisję Europejską pakie-
tu klimatyczno-energetycznego 
może poskutkować dla naszego 
kraju utratą nawet ćwierć miliona 
miejsc pracy w tzw. branżach ener-
gochłonych, oraz skokowy wzrost 
cen energii i ciepła dla odbiorców 
indywidualnych o 20-30 proc. już 
w 2013 roku. – NSZZ Solidarność 
żąda weryfikacji założeń i metod 
obecnej polityki klimatycznej 
w UE i to żądanie znalazło się w 
stanowisku, jakie zaprezentuje-
my w Durbanie. Deklarowanym 
celem polityki klimatycznej UE 
jest  pozytywny wpływ na roz-
wój gospodarczy i rynek pracy we 
wszystkich krajach unijnych. My 
podkreślamy, że osiągnięcie tego 
celu nie będzie możliwe bez za-
pewnienia sprawiedliwego, czyli 
uwzględniającego specyfikę go-
spodarczą poszczególnych krajów, 
podziału kosztów oraz korzyści 
związanych z wdrożeniem polity-
ki klimatycznej – mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Red

      JSW Budowa szybu Bzie-Dębina 

Zalana inwestycja
Warta ponad 180 mln zł inwestycja w szyb Bzie 1 w kopalni „Zo-
fiówka” została wstrzymana i może się opóźnić o kilka miesięcy. 
Ile konkretnie, tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo tylko, że bę-
dzie droższa.

PRZYcZYNą wstrzymania prac jest 
woda, która niespodziewanie poja-
wiła się na głębokości 300 m. Poja-
wiło się jej na tyle, że prace trzeba 
było przerwać. Próbne odwierty nie 
wskazywały, że na tej głębokości 
mogą pojawić się problemy, spo-
dziewano się ich znacznie głębiej. 
Wykonawcą inwestycji jest bytom-
skie Przedsiębiorstwo Budowy Szy-
bów należące do grupy Kopex. 

Szyb w Bziu, to jedna z najbar-

dziej spektakularnych inwestycji 
w polskim górnictwie, pierwszy 
szyb budowany od ponad 20 lat 
w polskim górnictwie, który może 
zdecydować o przyszłości spółki. 
Szyb jest kluczową inwestycją dla 
udostępnienia złoża Bzie-Dębina, w 
którym zalega co najmniej 600 mln 
ton węgla koksowego o wysokich 
parametrach jakościowych.

Z chwilą pojawienia się trudno-
ści pojawiły się krytyczne głosy, iż 

należało realizować pracy ze wspar-
ciem tzw. technologii mrożenia, 
czyli wzmocnienia szybu za po-
mocą ciekłego azotu, co pozwoliło 
by uniknąć obecnych problemów. 
W ten właśnie sposób budowano 
wcześniej inne szyby w Jastrzębiu. 

– Inwestor ogłosił przetarg na 
prace według konkretnej techno-
logii i my przystąpiliśmy do tego 
przetargu, a następnie do określo-
nych już prac według przyjętych 
założeń. Problem dziś polega na 
tym, że musimy dostosować tech-
nologię do nowych warunków z 
jakimi się spotkaliśmy – mówi Ma-
rian Kostempski, prezes Kopexu.

Kopex nie wyklucza zmian w 
kontrakcie z JSW w sprawie szybu. 
Umowa daje firmie takie możliwo-
ści. Za wcześnie jednak, by szaco-
wać wzrost kosztów związanych z 
realizacją budowy. Odpowiedź na 
to mają dać eksperci m.in. z Ukrai-
ny i Wielkiej Brytanii, którzy zapro-
ponują odpowiednią technologię 
zabezpieczeń. 

Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW przyznaje otwarcie, że stoso-
wanie tzw. mrożenia przy budowie 
szybu oznaczałoby, że inwestycja 
byłaby dwukrotnie droższa. O ile w 
tej sytuacji wzrośnie koszt budowy 
trudno dziś ocenić. Zapewnia jed-
nak, że poślizg jeśli będzie to nie-
wielki. Eksploatacja nowego złoża 
ma ruszyć na dobre w 2018 roku. 

jac

JERZY PODSIADłO, prezes Węglokoksu 
zwrócił uwagę, że w trakcie swego funk-
cjonowania na rynku Węglokoks wyeks-
portował blisko 1,5 mld ton węgla, co przy 
obecnych cenach eksportowych dałoby 
przychód ponad 600 mld złotych.

- Trudno znaleźć drugą taką firmę, 
której wkład w rozwój naszego kraju byłby 
porównywalny – zauważył Podsiadło. 

W pierwszych latach działalności 
spółka eksportowała 24-26 mln ton węgla 
rocznie, a były lata, kiedy ten eksport wy-
nosił 40 mln ton na rok. Rekordowy był rok 
1984, kiedy Węglokoks wyeksportował 43 
mln ton polskiego węgla. 

Te wielkości to już dziś historia. Tego-

roczny eksport prawdopodobnie nie prze-
kroczy 5 mln ton węgla.

- Moglibyśmy sprzedać zagranicą 
znacznie więcej węgla, ale po prostu na 
rynku brak jest węgla – ubolewał szef ka-
towickiej firmy. Dlatego Węglokoks buduje 
obecnie silną okołogórniczą grupę kapita-
łową, z którą zamierza wejść na giełdę w 
2012 roku. W grupie ma być m.in. nabyta 
przez Węglokoks Huta łabędy (nieba-
wem powinna być zgoda Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów), Węglozbyt, 
zakład wzbogacania węgla Julian. Węglo-
koks chce też wejść w segment wydoby-
cia węgla. 

jac

60 lAt „WęgloKoKsU”

Z bogatym dorobkiem w przyszłość
17 listopada w katowickim Szybie Wilson odbył się uroczysty jubileusz 60-lecia Wę-
glokoksu. Na uroczystości urodzinowej eksportera polskiego węgla zjawiło się mnó-
stwo gości, wśród nich liczna reprezentacja firm górniczych.

Jest ciepło, będzie chłodniej...
OBecne normy prawne stanowią, iż pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, gdzie temperatura powietrza 
jest większa od 28°c, ale nie przekracza 33°c posiadają skrócony czas pracy - do 6 godzin na zmianę. Projektowane 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych obniża próg do 26 °c. 
niby fajnie, ale to tylko pozory. Wszystko za sprawą tajemniczego wzoru tzk = 0,6 tw + 0,4 ts – v *.
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28 listopaDa rozpoczyna 
się Światowa Konferencja 
Klimatyczna w Durbanie. Nie 
wiadomo, czy zakończy się ona 
przedłużeniem protokołu z Kio-
to, czy może stworzeniem nowej 
polityki klimatycznej. Na konfe-
rencję organizowaną przez ONZ 
jadą również przedstawiciele 
NSZZ Solidarność, którzy w imie-
niu wszystkich polskich central 
związkowych przedstawią stano-
wisko w sprawie światowej poli-
tyki ochrony środowiska i polityki 
klimatycznej. – Chcemy dotrzeć 
przede wszystkim do przedsta-
wicieli organizacji związkowych 
z innych krajów. Uświadomić im, 
że liczba miejsc pracy w naszych 
krajach zależy od tego, jak naj-
większe gospodarki świata będą 
kształtować politykę klimatyczną.  
Ta polityka ma ogromny wpływ 
na to, w których krajach miejsc 
pracy przybywa, a w których są 
one tracone – podkreśla Jarosław 
Grzesik, przewodniczący delegacji 
NSZZ Solidarność na konferencję 
w Durbanie, szef górniczej Soli-
darności

Pierwszym postulatem zawar-
tym w stanowisku NSZZ Solidar-
ność na konferencję w Durbanie 
jest wyegzekwowanie od wszyst-
kich sygnatariuszy zobowiązania 
wynikające z protokołu z Kioto, 
który wygasa w 2012. –W naszej 
ocenie przyjmowanie jakichkol-
wiek nowych zobowiązań doty-
czących ochrony środowiska jest 
bezcelowe w sytuacji, gdy naj-
więksi emitenci CO2 albo nie zre-
alizowali zobowiązań Protokołu, 
albo nie są nawet jego sygnatariu-
szami, tak jak np. dwa najbardziej 
ludne  kraje świata, czyli Chiny i 
Indie.  Aby światowe działania 
na rzecz ograniczenia emisji CO2 
były skuteczne, zobowiązania za-
warte w Kioto muszą być przyję-
te i realizowane przez wszystkie 
gospodarki świata – podkreśla 
Grzesik.  

„Solidarność” domaga się tak-
że powołania międzynarodowego 
panelu naukowego do spraw kli-
matu, który miałby zweryfikować 

hipotezy stawiane przez Inter-
governmental Panel on Climate 
Change (IPCC), instytucji, która 
do tej pory posiada monopol na 
badanie przyczyn globalnego ocie-
plenia. – Emisja CO2 powodowa-
na przez działalność człowieka 
stanowi zaledwie kilka procent 
emisji naturalnej i wbrew temu co 
twierdzi IPCC, nie ma większego 
wpływu na ocieplenie klimatu. 
Tak więc założenia obecnej poli-
tyki klimatycznej są kontrower-
syjne już u samych fundamentów 
–  mówi Zbigniew Gidziński, czło-
nek Stowarzyszenia Klimatologów 
Polskich.  

Argumenty naukowców nie 
trafiają jednak do polityków unij-
nych, gdyż to właśnie państwa za-
chodniej Europy są największymi 
zwolennikami dalszych redukcji 
CO2 za wszelką cenę. A cena ta 
jest bardzo wysoka, zwłaszcza dla 
krajów takich jak Polska, których 
gospodarka oparta jest na węglu. 
Wejście w życie przygotowanego 
przez Komisję Europejską pakie-
tu klimatyczno-energetycznego 
może poskutkować dla naszego 
kraju utratą nawet ćwierć miliona 
miejsc pracy w tzw. branżach ener-
gochłonych, oraz skokowy wzrost 
cen energii i ciepła dla odbiorców 
indywidualnych o 20-30 proc. już 
w 2013 roku. – NSZZ Solidarność 
żąda weryfikacji założeń i metod 
obecnej polityki klimatycznej 
w UE i to żądanie znalazło się w 
stanowisku, jakie zaprezentuje-
my w Durbanie. Deklarowanym 
celem polityki klimatycznej UE 
jest  pozytywny wpływ na roz-
wój gospodarczy i rynek pracy we 
wszystkich krajach unijnych. My 
podkreślamy, że osiągnięcie tego 
celu nie będzie możliwe bez za-
pewnienia sprawiedliwego, czyli 
uwzględniającego specyfikę go-
spodarczą poszczególnych krajów, 
podziału kosztów oraz korzyści 
związanych z wdrożeniem polity-
ki klimatycznej – mówi Dominik 
Kolorz, przewodniczący Śląsko-
Dąbrowskiej Solidarności. 

Red

należało realizować pracy ze wspar-
ciem tzw. technologii mrożenia, 
czyli wzmocnienia szybu za po-
mocą ciekłego azotu, co pozwoliło 
by uniknąć obecnych problemów. 
W ten właśnie sposób budowano 
wcześniej inne szyby w Jastrzębiu. 

– Inwestor ogłosił przetarg na 
prace według konkretnej techno-
logii i my przystąpiliśmy do tego 
przetargu, a następnie do określo-
nych już prac według przyjętych 
założeń. Problem dziś polega na 
tym, że musimy dostosować tech-
nologię do nowych warunków z 
jakimi się spotkaliśmy – mówi Ma-
rian Kostempski, prezes Kopexu.

Kopex nie wyklucza zmian w 
kontrakcie z JSW w sprawie szybu. 
Umowa daje firmie takie możliwo-
ści. Za wcześnie jednak, by szaco-
wać wzrost kosztów związanych z 
realizacją budowy. Odpowiedź na 
to mają dać eksperci m.in. z Ukrai-
ny i Wielkiej Brytanii, którzy zapro-
ponują odpowiednią technologię 
zabezpieczeń. 

Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW przyznaje otwarcie, że stoso-
wanie tzw. mrożenia przy budowie 
szybu oznaczałoby, że inwestycja 
byłaby dwukrotnie droższa. O ile w 
tej sytuacji wzrośnie koszt budowy 
trudno dziś ocenić. Zapewnia jed-
nak, że poślizg jeśli będzie to nie-
wielki. Eksploatacja nowego złoża 
ma ruszyć na dobre w 2018 roku. 
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Bhp: zAgRożeNiA KlimAtyczNe po NoWemU

Jest ciepło, będzie chłodniej...
OBecne normy prawne stanowią, iż pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy, gdzie temperatura powietrza 
jest większa od 28°c, ale nie przekracza 33°c posiadają skrócony czas pracy - do 6 godzin na zmianę. Projektowane 
rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych obniża próg do 26 °c. 
niby fajnie, ale to tylko pozory. Wszystko za sprawą tajemniczego wzoru tzk = 0,6 tw + 0,4 ts – v *.

ZAGROżENIE klimatyczne pojawia się w dwóch projektach rozporządzeń 
wykonawczych do nowego PGG – w sprawie zagrożeń naturalnych oraz BHP.

Proponowane nowe regulacje to:
–  kategoryzacja zagrożenia klimatycznego: I (26 – 30 °C), II (30 – 32 °C) i 

III (powyżej 32 °C) – w tej ostatniej można byłoby pracować wyłącznie na 
zasadach akcji ratowniczej,

–  powiązanie, w większym stopniu niż obecnie, temperatury z wilgotnością 
powietrza,

–  przeszkolenie załogi kierowanej do pracy w zagrożeniu klimatycznym,
–  aklimatyzacja pracowników do trudnych warunków (w II kategorii będą 

mogli pracować wyłącznie ci, którzy pracowali wcześniej w I)
–  po każdej 14 dniowej absencji ( urlop, choroba) na stanowisku w 

zagrożeniu klimatycznym obowiązkowe będą badania lekarskie.

JEst to wzór, według którego 
będzie obliczana temperatura 
zastępcza klimatu. „Solidarność” 
z niepokojem i zdziwieniem 
odniosła się do nowych rozwiązań 
w rozporządzeniu.

Zaklinaniem 
rzeczywistości?

– Obecnie obowiązujące 
przepisy powstały 30-40 lat 
temu, gdy warunki w kopalni-
ach były zupełnie inne niż teraz. 
Dlatego zaproponowano ich 
zmianę w nowej ustawie Prawo 
geologiczne i górnicze, a także w 
przygotowywanych obecnie pro-
jektach aktów wykonawczych do 
tej ustawy. Kurczowe trzymanie 
się dotychczasowych przepisów 
jest swoistym zaklinaniem 
rzeczywistości i bagatelizow-
aniem narastającego problemu 
zdrowotnego górników, które nie 
sposób rozwiązać skracaniem 

czasu pracy. Wskazanie ter-
mometru 28 °C nie rozstrzyga o 
faktycznym obciążeniu organiz-
mu. O zagrożeniu klimatycznym 
dla górników decyduje kilka czyn-
ników: temperatura, wilgotność 
powietrza oraz indywidualne 
predyspozycje człowieka - są 
osoby szczególnie wrażliwe, 
które w podwyższonych temper-
aturach przy dużej wilgotności 
powietrza nie powinny pracować 
– tłumaczy konieczność zmian  
Adam Mirek, dyrektor Departa-
mentu Górnictwa WUG. – Us-
talanie niebezpieczeństwa dla 
organizmu człowieka wyłącznie 
o wskaźnik temperatury okazało 
się zawodne, np. w KWK „Niwka-
Modrzejów” podczas akcji ra-
towniczej termometr wskazywał 
tylko 30-31 °C. Mimo to atmosfera 
kopalniana okazała się zabójcza 
ze względu na dużą wilgotność, 
powyżej 90 proc. 

Biorąc pod uwagę m.in. to 

zdarzenie prezes WUG uznał, 
że potrzebne są nowe regu-
lacje. Już w 2004 r. z inicjatywy 
WUG powstał zespół  złożony z 
przedstawicieli Akademii Gór-
niczo-Hutniczej, Politechniki 
Śląskiej, Głównego Instytutu 
Górnictwa, Centralnych Insty-
tutów Ochrony Pracy w Łodzi i 
Warszawie, Akademii Medyc-
znej we Wrocławiu, Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, Ministerst-
wa Gospodarki i Pracy, WUG i 
KGHM Cuprum. Po porównaniu 
różnych sposobów podejścia do 
zagrożenia klimatycznego przez 
różne ośrodki naukowe w kraju 
oraz przepisów obowiązujących 
w różnych państwach naukowcy 
uznali, że konieczna jest zmi-
ana przepisów. W związku z tym 
prezes WUG 17 maja 2005 r. 
powołał 17-osobowy zespół  do 
opracowania propozycji zmian. 
Oprócz przedstawicieli insty-
tucji, ośrodków i przedsiębiorców 

 Temperatura  22,5 °c

Po nowemu 

Temperatura  28,4 °c        

górniczych w zespole tym pra-
cowali także reprezentanci KHW 
SA i Kompanii Węglowej SA. 
29 listopada 2005 roku zespół 
przygotował koncepcje nowych 
rozstrzygnięć w oparciu o tak 
zwaną temperaturę zastępczą. 
Przygotowana koncepcja uzyskała 
w następnych latach pozytywne 
opinie Komisji ds. analizy stosow-
ania przepisów prawa związanego 
z ruchem zakładu górniczego 
(2006 r.), Komisji Bezpieczeństwa 
Pracy w Górnictwie  (2010 r.). 

– W komisjach tych uczest-
niczyli reprezentanci central 
związkowych, czyli zapisy w pro-
jektach rozporządzeń nie są dla 
związkowców nowością i zaskoc-
zeniem – informuje Jolanta Ta-
larczyk, rzecznik WUG.

Prosimy o wyjaśnienie
Podczas społecznych kon-

sultacji uregulowań dotyczących 
zagrożenia klimatycznego tylko 
górnicza „Solidarność” zwróciła 
się z prośbą o wyjaśnienie na pod-
stawie jakich badań powstał wzór 
do obliczania wskaźnika temper-
atury zastępczej klimatu (tzk). 

Okazuje się, że powstał 
on w wyniku przekształcenia 
wzoru służącego do obliczania 
wskaźnika WBGT (dopuszczalna 
wartość wskaźnika obciążenia 
termicznego) po wykonaniu w 
latach 80. ubiegłego wieku pomi-
arów i badań w kopalniach rud 
miedzi. I jest stosowany od wielu 
lat w zakładach KGHM, którego 
pracownicy objęci są badani-
ami Akademii Medycznej we 
Wrocławiu.

Wszędobylscy związkowcy z 
„Solidarności” postanowili zbadać 
ów wzór w praktyce, mierząc 
według niego temperaturę w kil-
kunastu wyrobiskach podziem-
nych na różnych kopalniach węgla 
kamiennego, które z uwagi na 
rodzaj górotworu i występującego 
w nich surowca, inne sposoby 
eksploatacji mają zupełnie inną 
specyfikę klimatyczną niż kopaln-
ie rud miedzi. Co więcej, górnicy 
w kopalniach rud poruszają się po 
wyrobiskach klimatyzowanymi 
pojazdami! 

Co się okazało? Otóż, w 
każdym przypadku temperatura 
spadała i to wyraźnie np. z 28,4 

°C do 22,5 °C, a to oznacza, że 
tam, gdzie dziś górnik ma skróco-
ny czas pracy, wkrótce za sprawą 
nowych przepisów i nowego 
wzoru będzie pracował w pełnym 
wymiarze czasowym.

– Obawiam się, że osoby 
odpowiedzialne za polskie 
górnictwo próbują problem 
rosnących temperatur w wyro-
biskach rozwiązać nie za pomocą 
inwestycji w nowe systemy wenty-
lacyjne, ale za pomocą sztuczek 
prawnych – twierdzi Stanisław 
Kłysz, wiceprzewodniczący gór-
niczej „Solidarności”.

Powróci jak bumerang
W odpowiedzi na obawy w 

sprawie nowego sposobu oblicza-
nia temperatury strona społeczna 
spotkała się z zarzutami o 
chęć utrzymania archaicznych 
przepisów i doprowadzenia do 
upadku kolejnych kopalń, które 
finansowo nie są w stanie podołać 
dotychczasowym rozwiązaniom. 

– Tu nie chodzi o archaizm, 
a o bezpieczeństwo – przekonuje 
Kłysz. – Poprawa warunków kli-
matycznych na dole powinna 
być procesem długofalowym, 
a proponowane rozwiązania 
przypominają coś, co może dać 
kopalniom najwyżej chwilowy 
oddech. Odbije się to bardzo szyb-
ko na bezpieczeństwie górników 
i problem wróci jak bumerang, 
tylko ze zdwojoną siłą – ocenia 
wiceszef górniczej „Solidarności”. 

Na całe szczęście także przed-
stawiciele WUG uważają, że zmi-
any przepisów nie są docelowym 
rozwiązaniem problemu.

– Być może docelowym 
rozwiązaniem tego problemu 
będzie wysokowydajna kli-
matyzacja podziemnych wyro-
bisk z jednoczesnym zastosow-
aniem indywidualnych czujników 
temperatury wewnętrznej 
każdego pracownika. Jaki model 
rozwiązania zyska akceptację w 
tej chwili trudno przewidzieć. 

Jacek Srokowski

* t
zk 

- temperatura zastępcza kli-
matu, t

w
 - temperatura mierzona ter-

mometrem wilgotnym, t
s
 - temperat-

ura mierzona termometrem suchym, 
v - prędkość powietrza
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W katowickiej Galerii Szyb Wilson zaprezentowano 
kalendarz Węglokoks 2012.

60 lAt „WęgloKoKsU”

Węgiel kami enny cywilizacji
prEzEntacJa limitowanego 
kalendarza towarzyszyła uroczystej 
gali 60-lecia firmy WĘGLOKOKS 
S.A. Kalendarz, który został zaty-
tułowany „Węgiel kamienny cywi-
lizacji” jest zbiorem 13 prac uzna-
nych rysowników i ilustratorów. Ich 
autorami są: Marcin Bondarowicz, 
Witold Skrzypek, Witold Trzcionka 
oraz Michał Oracz. 

Prace artystów są refleksyjną 
wycieczką zarówno w przeszłość jak 
i przyszłość cywilizacji, której roz-
wojowi towarzyszył i towarzyszyć 
będzie węgiel kamienny.

− Projekt ma na celu nie tylko 
budować prestiż marki naszej firmy, 
ale także zwrócić uwagę na znacze-
nie węgla kamiennego w rozwoju cy-
wilizacji. Pamiętajmy, że węgiel dał 
ludzkości energię do rozwoju, zapo-
czątkował rewolucję przemysłową. 
Pamiętajmy także, że węgiel zrodził 
Śląsk, naszą kulturę, nasze tradycje, 
nasze poczucie odpowiedzialności i 
nasz kult ciężkiej pracy – mówi An-
drzej Krzyształowski, rzecznik pra-
sowy firmy WĘGLOKOKS S.A.

Prace artystów prezentują nie 
tylko historyczny dorobek węgla, 

ale snują wizję świata przyszłości, w 
którym węgiel odgrywa równie waż-
ną rolę. 

- Przygotowując projekt kalen-
darza uznaliśmy, że rysunek i grafi-
ka pozwolą nam najlepiej zaprezen-
tować metaforyczne spojrzenie na 
świat węgla, z pewną dozą humoru i 
refleksji. Efekt przeszedł nasze naj-
śmielsze oczekiwania – mówi Jacek 
Bara z agencji Press Kontakt, która 
odpowiadała za koncepcję kreatyw-
ną i realizację kalendarza. 

− Węglokoks od początku swo-
jego istnienia budował markę pol-
skiego węgla w świecie. Pomimo 
że zmienia się charakter firmy, 
wciąż chcemy być blisko polskie-
go górnictwa węgla kamiennego. 
Węgiel kamienny jest nadal stra-
tegicznym surowcem dla polskiej 
gospodarki. Nam w Węglokoksie 
daje wciąż energię do rozwoju. 
Dlatego chcemy aktywnie uczest-
niczyć w budowie nowego wize-
runku węgla kamiennego, mniej 
czarnego, czystszego, przetwarza-
nego z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych technologii – dodaje 
Andrzej Krzyształowski.

       InfORMacJe o autorach prac:
MARCIN BONDAROWICZ - rysownik i ilustrator. Na co dzień zajmuje się plakatem, ilustracją 
prasową,  współpracuje z wydawnictwami oraz magazynami biznesowymi, polityczno-społecz-
nymi jak również serwisami i portalami informacyjnymi w kraju i zagranicą. Uczestnik, juror i 
laureat wielu międzynarodowych konkursów na rysunek prasowy oraz satyryczny. Wiele prac 
Marcina Bondarowicza znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju i zagranicą.
WITOLD SKRZyPEK - Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, stypendysta Ecole le Be-
aux - Art w Saint Etienne (Francja), stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w latach 1995 - 1996. Autor 
m.in. materiałów honoracyjnych Doctora Honoris Causa Śląskiej Akademii Medycznej, herbu Ślą-
skiej Akademii Medycznej, współautor logotypu Komitetu Nauk O Pracy i Polityki Społecznej Polskiej 
Akademii Nauk, stylizacji podzespołów maszyn górniczych dla Zakładów Naprawczych Przemysłu 
Węglowego REMAG, a także wielu innych prac dla renomowanych firm z kraju i z zagranicy, w tym 
szeregu animacji i interaktywnych publikacji multimedialnych. Autor opracowań graficznych i ilu-
stracji wielu książek, w tym m.in. „Anegdoty z koloratką” (Katowice 2003).
MICHAŁ ORACZ - to twórca i wydawca gier fabularnych. Jest m.in. autorem nowofalowej gry 
fabularnej De Profundis, za którą był nominowany w 2002 roku do Nagrody Diany Jones za do-
skonałość w grach, i współautorem gier fabularnych Neuroshima i Monastyr.

Jest twórcą jednego z opowiadań zamieszczonych w pierwszej polskiej antologii poświęconej 
Mitologii Howarda Phillipsa Lovecrafta pt. “Przejście”. Zawodowo rozwija się jako grafik.
WITOLD TRZCIONKA – młody, bardzo obiecujący śląski rysownik komiksowy, ilustrator, pro-
jektant gier. Rysunku uczył się pod okiem Witolda Skrzypka.



4LISTOPAD 2011  SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �prezentacje

W katowickiej Galerii Szyb Wilson zaprezentowano 
kalendarz Węglokoks 2012.

Węgiel kami enny cywilizacji
prEzEntacJa limitowanego 
kalendarza towarzyszyła uroczystej 
gali 60-lecia firmy WĘGLOKOKS 
S.A. Kalendarz, który został zaty-
tułowany „Węgiel kamienny cywi-
lizacji” jest zbiorem 13 prac uzna-
nych rysowników i ilustratorów. Ich 
autorami są: Marcin Bondarowicz, 
Witold Skrzypek, Witold Trzcionka 
oraz Michał Oracz. 

Prace artystów są refleksyjną 
wycieczką zarówno w przeszłość jak 
i przyszłość cywilizacji, której roz-
wojowi towarzyszył i towarzyszyć 
będzie węgiel kamienny.

− Projekt ma na celu nie tylko 
budować prestiż marki naszej firmy, 
ale także zwrócić uwagę na znacze-
nie węgla kamiennego w rozwoju cy-
wilizacji. Pamiętajmy, że węgiel dał 
ludzkości energię do rozwoju, zapo-
czątkował rewolucję przemysłową. 
Pamiętajmy także, że węgiel zrodził 
Śląsk, naszą kulturę, nasze tradycje, 
nasze poczucie odpowiedzialności i 
nasz kult ciężkiej pracy – mówi An-
drzej Krzyształowski, rzecznik pra-
sowy firmy WĘGLOKOKS S.A.

Prace artystów prezentują nie 
tylko historyczny dorobek węgla, 

ale snują wizję świata przyszłości, w 
którym węgiel odgrywa równie waż-
ną rolę. 

- Przygotowując projekt kalen-
darza uznaliśmy, że rysunek i grafi-
ka pozwolą nam najlepiej zaprezen-
tować metaforyczne spojrzenie na 
świat węgla, z pewną dozą humoru i 
refleksji. Efekt przeszedł nasze naj-
śmielsze oczekiwania – mówi Jacek 
Bara z agencji Press Kontakt, która 
odpowiadała za koncepcję kreatyw-
ną i realizację kalendarza. 

− Węglokoks od początku swo-
jego istnienia budował markę pol-
skiego węgla w świecie. Pomimo 
że zmienia się charakter firmy, 
wciąż chcemy być blisko polskie-
go górnictwa węgla kamiennego. 
Węgiel kamienny jest nadal stra-
tegicznym surowcem dla polskiej 
gospodarki. Nam w Węglokoksie 
daje wciąż energię do rozwoju. 
Dlatego chcemy aktywnie uczest-
niczyć w budowie nowego wize-
runku węgla kamiennego, mniej 
czarnego, czystszego, przetwarza-
nego z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych technologii – dodaje 
Andrzej Krzyształowski.

wygraj kalendarz
Firma Węglokoks S.A. zaprasza do konkursu Czytel-
ników „Solidarności Górniczej”. Nagrodą są limito-
wane kalendarze „Węgiel kamienny cywilizacji”.

PYTANIE KONKURSOWE:
W 60-letniej historii Węglokoks wyeksportował 1,4 
mld ton polskiego węgla. Ile kilometrów liczyłby 

skład kolejowy załadowany taką ilością węgla? 
Odpowiedzi należy przesyłać na adres: Sekcja Kra-
jowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidar-
ność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice.

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy 3 eg-
zemplarze opisywanego kalendarza.
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skiej Akademii Medycznej, współautor logotypu Komitetu Nauk O Pracy i Polityki Społecznej Polskiej 
Akademii Nauk, stylizacji podzespołów maszyn górniczych dla Zakładów Naprawczych Przemysłu 
Węglowego REMAG, a także wielu innych prac dla renomowanych firm z kraju i z zagranicy, w tym 
szeregu animacji i interaktywnych publikacji multimedialnych. Autor opracowań graficznych i ilu-
stracji wielu książek, w tym m.in. „Anegdoty z koloratką” (Katowice 2003).
MICHAŁ ORACZ - to twórca i wydawca gier fabularnych. Jest m.in. autorem nowofalowej gry 
fabularnej De Profundis, za którą był nominowany w 2002 roku do Nagrody Diany Jones za do-
skonałość w grach, i współautorem gier fabularnych Neuroshima i Monastyr.

Jest twórcą jednego z opowiadań zamieszczonych w pierwszej polskiej antologii poświęconej 
Mitologii Howarda Phillipsa Lovecrafta pt. “Przejście”. Zawodowo rozwija się jako grafik.
WITOLD TRZCIONKA – młody, bardzo obiecujący śląski rysownik komiksowy, ilustrator, pro-
jektant gier. Rysunku uczył się pod okiem Witolda Skrzypka.

Z okazji Barbórki, 
tradycyjnego górniczego wi ta – 
pragniemy przekaza  wszystkim pracownikom kopal ,
spó ek w glowych i instytucji zwi zanych z górnictwem 
wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok trudnej 
i odpowiedzialnej górniczej pracy. 
yczymy wam wszelkiej pomy lno ci oraz zdrowia.

Z górniczym Szcz  Bo e!
Rada Nadzorcza, Zarz d,
Pracownicy W glokoks S.A.

ej

wia.
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W odwiertach nadzieja
KWK KAzimieRz-jUliUsz

Już podczas pierwszego odwiertu w polu rezerwowym kopalni Kazimierz-Juliusz na głębokości za-
ledwie 127 m natrafiono na pierwsze ślady węgla! 

W marcu 2013 roku w kopalni Kazimierz-Ju-
liusz skończy się ścianowy system wydobycia. 
Szacują, że wydobywanie trudnymi systemami 
podbierkowymi, będzie możliwe najwyżej do 
2020 roku. To jest właśnie przyczyną stopnio-
wego ograniczenia zatrudnienia. Nadzieję na 
przedłużenie żywotności kopalnie jest urucho-

mienia wydobycia z pola rezerwowego. Kazi-
mierz-Juliusz jest jedną z najmniejszych kopalń 
węgla kamiennego w Polsce i ostatnim fedrują-
cym zakładem górniczym w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Zatrudnia ok. 1,2 tys. pracowników i wy-
dobywa ok. 500 tys. ton wysokojakościowego 
węgla rocznie.

Ostatnia kopalnia w Zagłębiu Dąbrowskim

W głębi lasu w sosnowie-
ckich Maczkach ustawiona 
jest platforma wiertnicza 
firmy Dalbis. Ktoś, kto nie 
jest w temacie pomyślałby, 
że także do Zagłębia Dą-
browskiego dotarła gorącz-
ka „łupkowa”. Nic bardziej 
mylnego. Trzyosobowa eki-
pa radzionkowskiej firmy, 
pod kierownictwem Tade-
usza Króla drąży odwierty, 
które mają dać odpowiedź, 
czy uda się wydłużyć żywot 
sosnowieckiej kopalni.

– Natrafiliśmy na wę-
giel – Tadeusz Król poka-
zuje świeżo wydobyte pró-
by ze 127 metra. Grzegorz 
Sułkowski, szef kopalnia-
nej „Solidarności” wraz z 
pozostałymi na miejscu 
związkowcami  wraz z po-
zostałymi na miejscu związ-
kowcami Jackiem Rączką, 
Pawłem Drozdowskim za-
kładowym SIP i Bogdanem 
Kapustą przewodniczącym 
Związku Ratowników Gór-
niczych nie ukrywają zado-
wolenia.

–  Miejmy nadzieję, że to 
nie „pierwsze koty za płoty” 
- przekonuje Sułkowski. 

Kiedy na początku roku 
Roman Łój, prezes Katowi-

ckiego Holdingu Węglowego 
w jednym z wywiadów bąk-
nął coś o likwidacji kopalni 
związkowcy z „Kazimierza” 
zwarli szeregi. Wiedzieli 
bowiem, że archiwalna do-
kumentacja Dąbrowskie-
go Gwarectwa Węglowego 
zawiera informacje, o tym, 
że w polu rezerwowym, zlo-
kalizowanym w sąsiedztwie 
ich kopalni, może znajdo-
wać się nawet 5 mln ton wę-
gla. Długie tygodnie zajęło 
im przekonywanie „towa-
rzystwa z Damrota” do wy-
konania próbnych odwier-
tów w polu rezerwowym. 

–  Zarząd KHW straszył 
nas, że koszt tylko jednego 
odwiertu będzie wynosił 
ok. 1,5-2 mln zł. Podejrze-
wamy, że chciał w ten spo-
sób storpedować nasz plan 
przedłużenia żywotności 
kopalni i przekonać, że jest 
on nieopłacalny - wspomi-
na Sułkowski. 

Koszt ten okazał się w 
rzeczywistości dużo niższy 
niż przewidywał zarząd 
KHW. Cała operacja – 8 od-
wiertów, każdy po 300 m – 
kosztować będzie kopalnię 
3 mln złotych, która tylko w 
pierwszym kwartale 2011 r. 

wypracowała zysk w wyso-
kości... 3 mln  złotych.

W końcu zarząd KHW 
ustąpił i zgodził się na doko-
nanie próbnych odwiertów. 
Dopiero po pewnym czasie 
okazało się, że Holding miał 
zupełnie inne plany wobec 
swojej zależnej spółki. Już 
na początku tego roku w 
KHW była gotowa „opinia 
w sprawie możliwości po-
zyskania środków pomoco-
wych w procesie likwidacji 
KWK ‚Kazimierz-Juliusz’ 
do roku 2018”. 

Zgodnie z wytycznymi 
unijnymi w sprawie pomocy 
państwa ułatwiającej zamy-
kanie niekonkurencyjnych 
kopalń jednostka produk-
cyjna musi posiadać plan 
zamknięcia, a w nim termin 
nie przekraczający 31 grud-
nia 2018 r. Nieważne, że 
byłoby to mocno naciągane, 
gdyż „Kazimierz-Juliusz” 
jest od lat rentowną kopal-
nią. Fakt, że sosnowiecka 
kopalnia prowadzi wydo-
bycie na resztkowym złożu 
(nie uwzględniając pola re-
zerwowego), miał sprzyjać 
temu zadaniu.

„Decyzja Rady Europy 
wymaga załatwienia for-

malności i spożytkowania 
pierwszej transzy środków 
jeszcze w tym roku i nie 
przewiduje rozpoczęcia 
procesu w dalszych latach” 
- czytamy w dokumencie. 

Łączna kwota pomoco-
wa, o którą miał zabiegać 
Holding wynosiła 368,4 
mln zł. 

– Liczymy, że odwierty 
w polu rezerwowym za-
kończą się sukcesem i po 
zbadaniu oraz udostępnie-
niu nowych złóż, powstaną 
nowe miejsca pracy w na-
szej kopalni - mówi Grze-
gorz Sułkowski.

Jeżeli w polu rezerwo-

wym znajdzie się faktycznie 
5 mln ton, co po pierwszych 
próbach staje się coraz bar-
dziej prawdopodobne, ko-
palnia będzie mogła fedro-
wać co najmniej dalszych 
10 lat, czyli do 2030 r. Co 
ciekawe, 5 mln ton dosko-
nałego węgla, jakim szczyci 
się „Kazimierz-Juliusz” to 
według obecnych cen przy-
chód rzędu 2 mld zł, przy 
czym koszt udostępnienia 
złoża, jak się szacuje, nie 
powinien przekroczyć 60 
mln zł. 

– Zmarnować taki kapi-
tał byłoby czystym szaleń-
stwem – uważa szef „Soli-

darności”. 
Inna sprawa, że w sy-

tuacji udokumentowania 
węgla w polu rezerwowym 
można się spodziewać - z 
dużym prawdopodobień-
stwem - że sosnowiecka 
kopalnia pójdzie pod przy-
słowiowy młotek, a przy-
najmniej takie próby będzie 
podejmował jej właściciel, 
czyli Katowicki Holding 
Węglowy. Górnicy z Sos-
nowca już nieraz przekonali 
się, że KHW traktuje ich ni-
czym bękarta.

Jakub Michalski

KompANiA WęgloWA: oDpoWieDziAlNy sĄsiAD
Rozmowa z Joanną 
Strzelec-Łobodzińską, 
prezes zarządu Kompanii 
Węglowej

„górnicza eksploatacja to 
tak naprawdę upadek mia-
sta”. Nie będę Pani nawet 
pytał kto jest autorem tego 
cytatu, bo pewnie doskonale 
Pani się domyśla. Zakładam, 
że nie zgadza się Pani z tego 
rodzaju poglądem?

Nie zgadzam się i to funda-
mentalnie. Prezydent Bytomia, bo 
o nim pewnie mowa, powinien się 
raczej zastanowić jaka jest gene-
za tego miasta. Historia Bytomia, 
jak i całego Śląska jest ściśle zwią-
zana z górnictwem węglowym. 
Pewnie gdyby nie węgiel oraz 
inne surowce kopalne tego mia-
sta by nie było, jak i wielu innych 
miast na Śląsku. Dziś wielu o tym 
zapomina, a górnictwo, zwłasz-
cza te które pozostało, najchętniej 
obarczyłoby odpowiedzialnością 
za wszystko złe co spotkało i spo-
tyka do dziś ten region. Ci którzy 
zrzucają na nas tą odpowiedzial-
ność powinni mieć świadomość 
tego,  że choćby technika eksplo-
atacji nie wiadomo jak bardzo się 
rozwinęła, choćbyśmy wydawali 
na profilaktykę nie wiadomo ja-
kie pieniądze to nie unikniemy 
oddziaływania wyrobisk górni-
czych na powierzchnię. 150 lat 
działalności górniczej robi swoje. 
Proszę mi uwierzyć, że nawet je-
śli zaniechalibyśmy działalności 
wydobywczej pod Bytomiem to 
nie zmieni to faktu, że szkody gór-
nicze, jak występowały tak będą 
występować w tym mieście. Wra-
cając do postawionej tezy, uwa-
żam, że faktyczny upadek miasta 
miałby miejsce wtedy, gdyby z 
dnia na dzień górnictwo zaprze-
stało swojej działalności w Byto-
miu, jak i wielu innych miastach.

Historia górnictwa wę-
glowego w Europie wskazuje 
niezbicie na to, że zmniejsze-
nie zależności ekonomicznej 
gmin i ich mieszkańców od 
górnictwa i węgla prowadzi 
do spadku akceptacji lokalnej 
społeczności dla działalności 
wydobywczej. Zakładam, że 
Państwo macie tego świado-
mość. Pytanie czy macie po-
mysł na to, jak przeciwdzia-
łać temu niebezpiecznemu 
zjawisku?

Nie muszę chyba nikogo prze-
konywać, że Kompania Węglowa 
daje zatrudnienie 60 tysiącom 
pracowników, którzy mają ro-
dziny, których praca daje utrzy-
manie także setkom tysięcy in-
nych mieszkańców tego regionu. 
Spójrzmy na to, co dzieje się dziś 
w Europie. Stary Kontynent po-
pada w kryzys, gdyż swego cza-
su uwierzono aż nadto, że prze-
mysł nie jest nikomu w Europie 
potrzebny, że należy rozwijać 
usługi, bo one są przyszłością. 
Przemysł migrował do Azji i efekt 
jest taki, że dziś Unia Europejska 
wyciąga rękę po pomoc do Chin. 
Coraz więcej uznanych ekonomi-
stów głosi pogląd, że należy po-
nownie stawiać na przemysł, bo 
jest on kołem zamachowym całej 
gospodarki. Tak jak kiedyś mod-
ne było pojęcie postindustraliza-
cji tak dziś jego miejsce zajmuje 
neoindustralizacja. Chcemy jako 
Kompania Węglowa przekony-
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Już podczas pierwszego odwiertu w polu rezerwowym kopalni Kazimierz-Juliusz na głębokości za-
ledwie 127 m natrafiono na pierwsze ślady węgla! 

W marcu 2013 roku w kopalni Kazimierz-Ju-
liusz skończy się ścianowy system wydobycia. 
Szacują, że wydobywanie trudnymi systemami 
podbierkowymi, będzie możliwe najwyżej do 
2020 roku. To jest właśnie przyczyną stopnio-
wego ograniczenia zatrudnienia. Nadzieję na 
przedłużenie żywotności kopalnie jest urucho-

mienia wydobycia z pola rezerwowego. Kazi-
mierz-Juliusz jest jedną z najmniejszych kopalń 
węgla kamiennego w Polsce i ostatnim fedrują-
cym zakładem górniczym w Zagłębiu Dąbrow-
skim. Zatrudnia ok. 1,2 tys. pracowników i wy-
dobywa ok. 500 tys. ton wysokojakościowego 
węgla rocznie.

malności i spożytkowania 
pierwszej transzy środków 
jeszcze w tym roku i nie 
przewiduje rozpoczęcia 
procesu w dalszych latach” 
- czytamy w dokumencie. 

Łączna kwota pomoco-
wa, o którą miał zabiegać 
Holding wynosiła 368,4 
mln zł. 

– Liczymy, że odwierty 
w polu rezerwowym za-
kończą się sukcesem i po 
zbadaniu oraz udostępnie-
niu nowych złóż, powstaną 
nowe miejsca pracy w na-
szej kopalni - mówi Grze-
gorz Sułkowski.

Jeżeli w polu rezerwo-

wym znajdzie się faktycznie 
5 mln ton, co po pierwszych 
próbach staje się coraz bar-
dziej prawdopodobne, ko-
palnia będzie mogła fedro-
wać co najmniej dalszych 
10 lat, czyli do 2030 r. Co 
ciekawe, 5 mln ton dosko-
nałego węgla, jakim szczyci 
się „Kazimierz-Juliusz” to 
według obecnych cen przy-
chód rzędu 2 mld zł, przy 
czym koszt udostępnienia 
złoża, jak się szacuje, nie 
powinien przekroczyć 60 
mln zł. 

– Zmarnować taki kapi-
tał byłoby czystym szaleń-
stwem – uważa szef „Soli-

darności”. 
Inna sprawa, że w sy-

tuacji udokumentowania 
węgla w polu rezerwowym 
można się spodziewać - z 
dużym prawdopodobień-
stwem - że sosnowiecka 
kopalnia pójdzie pod przy-
słowiowy młotek, a przy-
najmniej takie próby będzie 
podejmował jej właściciel, 
czyli Katowicki Holding 
Węglowy. Górnicy z Sos-
nowca już nieraz przekonali 
się, że KHW traktuje ich ni-
czym bękarta.

Jakub Michalski

Budujmy dobre 
relacje!

KompANiA WęgloWA: oDpoWieDziAlNy sĄsiAD
Rozmowa z Joanną 
Strzelec-Łobodzińską, 
prezes zarządu Kompanii 
Węglowej

„górnicza eksploatacja to 
tak naprawdę upadek mia-
sta”. Nie będę Pani nawet 
pytał kto jest autorem tego 
cytatu, bo pewnie doskonale 
Pani się domyśla. Zakładam, 
że nie zgadza się Pani z tego 
rodzaju poglądem?

Nie zgadzam się i to funda-
mentalnie. Prezydent Bytomia, bo 
o nim pewnie mowa, powinien się 
raczej zastanowić jaka jest gene-
za tego miasta. Historia Bytomia, 
jak i całego Śląska jest ściśle zwią-
zana z górnictwem węglowym. 
Pewnie gdyby nie węgiel oraz 
inne surowce kopalne tego mia-
sta by nie było, jak i wielu innych 
miast na Śląsku. Dziś wielu o tym 
zapomina, a górnictwo, zwłasz-
cza te które pozostało, najchętniej 
obarczyłoby odpowiedzialnością 
za wszystko złe co spotkało i spo-
tyka do dziś ten region. Ci którzy 
zrzucają na nas tą odpowiedzial-
ność powinni mieć świadomość 
tego,  że choćby technika eksplo-
atacji nie wiadomo jak bardzo się 
rozwinęła, choćbyśmy wydawali 
na profilaktykę nie wiadomo ja-
kie pieniądze to nie unikniemy 
oddziaływania wyrobisk górni-
czych na powierzchnię. 150 lat 
działalności górniczej robi swoje. 
Proszę mi uwierzyć, że nawet je-
śli zaniechalibyśmy działalności 
wydobywczej pod Bytomiem to 
nie zmieni to faktu, że szkody gór-
nicze, jak występowały tak będą 
występować w tym mieście. Wra-
cając do postawionej tezy, uwa-
żam, że faktyczny upadek miasta 
miałby miejsce wtedy, gdyby z 
dnia na dzień górnictwo zaprze-
stało swojej działalności w Byto-
miu, jak i wielu innych miastach.

Historia górnictwa wę-
glowego w Europie wskazuje 
niezbicie na to, że zmniejsze-
nie zależności ekonomicznej 
gmin i ich mieszkańców od 
górnictwa i węgla prowadzi 
do spadku akceptacji lokalnej 
społeczności dla działalności 
wydobywczej. Zakładam, że 
Państwo macie tego świado-
mość. Pytanie czy macie po-
mysł na to, jak przeciwdzia-
łać temu niebezpiecznemu 
zjawisku?

Nie muszę chyba nikogo prze-
konywać, że Kompania Węglowa 
daje zatrudnienie 60 tysiącom 
pracowników, którzy mają ro-
dziny, których praca daje utrzy-
manie także setkom tysięcy in-
nych mieszkańców tego regionu. 
Spójrzmy na to, co dzieje się dziś 
w Europie. Stary Kontynent po-
pada w kryzys, gdyż swego cza-
su uwierzono aż nadto, że prze-
mysł nie jest nikomu w Europie 
potrzebny, że należy rozwijać 
usługi, bo one są przyszłością. 
Przemysł migrował do Azji i efekt 
jest taki, że dziś Unia Europejska 
wyciąga rękę po pomoc do Chin. 
Coraz więcej uznanych ekonomi-
stów głosi pogląd, że należy po-
nownie stawiać na przemysł, bo 
jest on kołem zamachowym całej 
gospodarki. Tak jak kiedyś mod-
ne było pojęcie postindustraliza-
cji tak dziś jego miejsce zajmuje 
neoindustralizacja. Chcemy jako 
Kompania Węglowa przekony-

wać opinię publiczną, zwłaszcza 
tę lokalną, że nowoczesne górni-
ctwo to fundamentalna część no-
woczesnego Śląska. 

Nie uważa Pani, że firmy 
górnicze stały się ofiarami 
relacji władzy państwowej z 
władzami samorządowymi, 
co przejawia się tym, że co-
raz więcej zadań delegowa-
nych jest na szczebel lokalny, 
ale za tym nie idą pieniądze. 
Samorządowcy chcąc czy nie 
ciągną pieniądze ze spółek 
węglowych.

Ale co my możemy w tej sytu-
acji jeszcze zrobić dla gmin. Pła-
cimy podatki lokalne, opłatę eks-
ploatacyjną. Dochody naszych 
pracowników są opodatkowane 
także na rzecz gmin. Jeśli płaci-
libyśmy jeszcze więcej na rzecz 
gmin to nasza działalność prze-
stałaby być konkurencyjna, a 
wówczas dopiero samorządy od-
czułyby skutki takiej polityki. 

Mniemam, że wiele sa-
tysfakcji sprawił Pani wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie opodatkowania 
wyrobisk górniczych, w któ-
rym jasno padło, że samo-

rządy pobierały ten podatek 
niesłusznie. 

Owszem, mam satysfakcję, 
gdyż jeszcze pracując w Minister-
stwie Gospodarki optowałam za 
tym, by w nowym prawie górni-
czym i geologicznym znalazły się 
odpowiednie przepisy, które roz-
wiążą ten problem jednoznacz-
nie. Zgodnie z propozycją mi-
nisterstwa zamiast podatku od 
wyrobisk gminy górnicze uzyski-
wałyby większe wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej. Kompromisowa 
propozycja została odrzucona, 
no i dziś gminy mają problem.

bo muszą spółkom wę-
glowym zwracać pieniądze. 
Dużo takich wierzytelności 
ma Kompania Węglowa?

Ma ich całkiem sporo, ale 
ma także pewne zobowiązania 
wobec gmin. Liczę, że znajdzie-
my rozwiązania satysfakcjonu-
jące obie strony, bo nie chcemy 
stawiać samorządy pod ścianą 
i żądać od nich jednorazowego 
zwrotu wcześniej pobranego po-
datku od wyrobisk.

Ta sytuacja może też zaog-
nić i tak nie najlepsze relacje 
z gminami?

Spór nie jest dla tej sytuacji 
właściwym rozwiązaniem. Naj-
lepiej usiąść do stołu i przedysku-
tować całą sytuację. To nie jest 
tak, że Kompania Węglowa jest w 
konflikcie z wszystkim partnera-
mi samorządowymi. Przykładem 
pozytywnych relacji pomiędzy 
górnictwem a samorządem lokal-
nym jest współpraca Kompanii 
Węglowej z Rudą Śląską, gminą 
zdecydowanie bardziej poszko-
dowaną działalnością górniczą 
niż Bytom, gdzie prowadzi dzia-
łalność nie jedna a cztery ko-
palnie. Pani prezydent Grażyna 
Dziedzic jest diametralnie innym 
samorządowcem niż np. Pan Pre-
zydent Bytomia, Piotr Koj, ma 
zupełnie inne spojrzenie na prze-
mysł węglowy. Mogłabym podać 
jeszcze co najmniej kilka przykła-
dów dobrosąsiedzkich relacji z 
gminami jak Zabrze, Rydułtowy, 
Lędziny. 

Znajduje Pani jakąś odpo-
wiedź na to, że relacje z jedną 
gmina są dobre a z inną złe?

Nie potrafię znaleźć właści-
wej odpowiedzi. Nie chcę nikogo 
oceniać, nie wiem czy to wynika 
z tego, że ktoś radzi sobie w pew-
nych sytuacjach lepiej, a ktoś 

inny gorzej. Prezydent Koj na 
pewno nie ma łatwej sytuacji, 
gdyż Bytom to bardzo poważ-
nie zaniedbana gmina, ciąży 
na niej spuścizna wieloletnich 
zaniedbań. Nie trzeba być bar-
dzo uważnym obserwatorem, 
wystarczy rozejrzeć się wokół 
przy wjeździe do Bytomia od 
strony Chorzowa, by dostrzec 
różnice pomiędzy tym miastem, 
a innymi w naszej aglomeracji. 
Kopalnia „Bobrek-Centrum”, 
która jest na drugim końcu mia-
sta na pewno nie jest odpowie-
dzialna za wszystkie problemy 
gminy. Wierzę jednak, że Bytom 
wcześniej czy później powróci 
do swojej przedwojennej świet-
ności, kiedy to miasto było wizy-
tówką Górnego Śląska. My, jako 
Kompania Węglowa będziemy 
wspierać aspiracje Bytomia i 
Bytomian.

Korzystając z okazji chciałabym 
w przededniu Barbórki życzyć 
Czytelnikom „Solidarności Gór-
niczej”, jak i całej społeczności 
górniczej zdrowia i pomyślno-
ści. Niech święta Barbara Was  
chroni i prowadzi.

Rozmawiał: Jacek Srokowski
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O tragedii sprzed 33 lat przypomina tablica ufundowana przez Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze”. (fot. Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Brzeszcze”)

Minęły 33 lata od drugiej pod względem liczby ofiar katastrofy dro-
gowej w historii Polski. 15 listopada 1978 roku, w odstępie kilkunastu 
minut, dwa autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
(PKS) wpadły w poślizg, po czym runęły z wysokości 18 metrów z mo-
stu w Wilczym Jarze, wprost do Jeziora żywieckiego. Śmierć poniosło 
wówczas 30 osób: 27 górników m.in. z kopalni „Brzeszcze”, wdowa po 
zmarłym dwa tygodnie wcześniej górniku oraz dwóch kierowców. Dzie-
więć osób udało się uratować.

   Komu akcje serii c?
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) bez uwzględnienia uwag strony 
społecznej przygotował projekt regulaminu przydziału akcji serii c, dla pracow-
ników ustawowo nieuprawnionych. Jednostronną decyzję z pierwszej połowy 
listopada uzasadniano upływem czasu i chęcią umożliwienia pracownikom wzię-
cia udziału w zyskach JSW. Minęło jednak kilkanaście dni, a list pracowników 
uprawnionych do akcji serii c wciąż nie ma.

Podwyżka o 2,8% - żart czy rzeczywistość?
W ZaŁOżenIach do przyszłorocznego Planu Techniczno-ekonomicznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) Za-
rząd przewiduje wzrost płac o symboliczne 2,8%, co oznacza, że „podwyżka” zostanie skonsumowana przez elementy 
wynikające z czerwcowych porozumień. Prezes Spółki zarzuca też pracownikom lekceważące podejście do wykonywa-
nej pracy. a strona społeczna pyta, czy sytuacja w JSW nie wynika z winy pracodawcy: braku właściwego obłożenia na 
robotach i nierealnych planów produkcji?
JEDEn z ostatnich wywiadów 
Prezesa JSW S.A. został zatytuło-
wany „Koncert życzeń w JSW już 
się skończył”. W ostatnim artyku-
le w „Nowym Górniku” ukazał się 
wywiad z Dyrektorem Biura Za-
trudnienia i Polityki Społecznej 
Romanem Getlerem pod tytułem 
„Chcemy wynagradzać za efekty”. 
Co z tych artykułów wynika dla 
pracowników JSW S.A. ?

Zarząd JSW S.A. w założe-
niach do Planu Techniczno - 
Ekonomicznego zakłada wzrost 
płac tylko o 2,8% oznacza to, że 
tak „zwana podwyżka” zostanie 
skonsumowana przez skutki wy-
nikające z podpisanych porozu-
mień w czerwcu tego roku.

Zarząd JSW S.A. stwierdza, że 
środki na podwyżki wynagrodzeń 
w przyszłym roku, mogą być prze-
znaczone tylko przy założeniu, 
że związki zawodowe zgodzą się 
na wprowadzenie „nowego ela-
stycznego czasu pracy i motywa-
cyjnego systemu wynagrodzeń”. 
Według Zarządu system ten może 
spowodować ewentualny wzrost 
wynagrodzeń i to dla znikomej 
części pracowników. Warto przy-
pomnieć wypowiedzi prezesa w 
których przekazuje on, że obecnie 
niektórzy pracownicy nie realizu-
ją nałożonych na nich planów bo 
podchodzą do swoich obowiąz-
ków w sposób lekceważący.

Zarząd wychodzi z założenia, 
że „nowy elastyczny - motywa-
cyjny system wynagradzania” 
ma być panaceum na wszystkie 
bolączki naszej Spółki. Należy 
zadać pytanie, czy obecnej 
sytuacji w Spółce nie spowo-
dowały takie przyczyny jak:

- brak właściwego obłoże-
nia na robotach, 

-brak realnego do wyko-
nania planu produkcji, 

- brak realizacji robót 
przygotowawczych przez fir-
my zewnętrzne.

Nieodpowiedzialne i złe za-
rządzanie firmą ma być ukryte 
zaproponowanymi tak zwanymi 
korzystnymi regulacjami płaco-
wymi. Oferta Zarządu JSW S.A. 
jest skierowana do nielicznej gru-
py pracowników przy założeniu, 
że zrealizują oni wirtualne założe-
nia zawarte w Planie TE. Ponadto 
według propozycji Zarządu JSW 

S.A. nie da się uniknąć skutków 
obniżenia wynagrodzeń w wielu 
grupach pracowniczych. Zda-
niem Zarządu straci ta grupa pra-
cowników, która ma mniej odpo-
wiedzialną pracę, nie ma wpływu 
na uzyskanie dobrych wyników w 
firmie. Takie stanowisko Zarządu 
JSW S.A. świadczy o braku znajo-
mości realiów, jakie występują w 
poszczególnych kopalniach i nie 
służą poprawie obecnej sytuacji.

Nie jest żadną tajemnicą, 
że za czasów kierowania Ja-
strzębską Spółką Węglową 
S.A. przez ten Zarząd nasza 
spółka nie wykonuje nałożo-
nych przez samą siebie pla-
nów. Nie są realizowane plany 
wydobycia oraz wykonania robót 
korytarzowych. Wstępne zało-
żenia do planu TE na 2012 rok 
ponownie nakładają na pracow-
ników Spółki cele i zadania, które 
w większości nie zostaną zreali-
zowane i nie będzie to wynikać z 
winy pracowników.

Założenia Planu Techniczno 
- Ekonomicznego na 2012 r. są 
bardzo optymistyczne, lub jak 
to określają członkowie Zarządu 
JSW S.A „bardzo ambitne”. Po-
siadając wiedzę górniczą, popartą 
wieloletnią praktyką i nauczeni 
doświadczeniami z lat ubiegłych 
uważamy, że cele i zadania nało-
żone przez Zarząd JSW S.A. oka-
żą się ponownie niemożliwe do 
zrealizowania. Przedstawiciele 
pracowników po raz kolejny nie 
uczestniczą w procesie tworze-
niu Planów TE na poszczególnych 
zakładach. Dostęp do informacji 
niezbędnych do racjonalnego pla-
nowania jest przez Zarząd JSW 
S.A. skutecznie ograniczony. za-
rząd JSW S.A. po raz kolejny 
pokazuje, że hasło o transpa-
rentności w firmie skończy-
ło się z chwilą jej upublicz-
nienia.

Miało być tak dobrze, a wyszło 
jak zawsze.

Zdaniem Zarządu JSW S.A. 
głównymi przyczynami braku 
wykonania planów w tym roku 
były bardzo trudne warunki gór-
niczo - geologiczne, nieprzewidy-
walne zdarzenia w kopalniach, 
nieraz tragiczne w skutkach, ale 
czy tylko? Zdaniem strony związ-
kowej równie duży wpływ na tę 

sytuację miały błędne decyzje 
kierownictwa Spółki. W wyniku 
tych decyzji nastąpiły wieloletnie 
zaniedbania w wykonaniu robót 
przygotowawczych oraz niewy-
konanie planów produkcyjnych 
przez firmy zewnętrzne, które 
borykają się z brakiem wykwa-
lifikowanych kadr. Bardzo zła 
kondycja ekonomiczna tych firm, 
niskie zarobki zatrudnionych tam 
pracowników lub ich nie wypła-
canie wyklucza te firmy z rynku 
pracy. W tej sytuacji wynik w 
poszczególnych kopalniach 
w niewielkim stopniu zależy 
od zaangażowania samych 
pracowników. Nakładając na 
to brak rzeczywistej i sprawied-
liwej oceny poniesionego wysiłku 
pracowników JSW S.A. jest fał-
szowaniem rzeczywistego obrazu 
sytuacji w zakładach JSW S.A.

Zarząd JSW S.A. rozpo-
wszechnia twierdzenie, że pra-
cownicy są gotowi przyjąć nowy 
system wynagradzania godząc się 
jednocześnie na pracę w wolne 
soboty za zwykłe wynagrodze-
nie. Nabiera to innego znaczenia 
w kontekście tak zwanych „no-
watorskich” rozwiązań. Można 
przyjąć założenie, że nowy system 
wynagradzania ma być wprowa-
dzony nie po to, aby pracownik 
lepiej zarobił, ale by się bardziej 
narobił.

Nie zapomnijmy także o pod-
stawowym zadaniu, którym dla 
Zarządu JSW S.A. jest celem nad-
rzędnym. Proponowany nowy 
system ma w znacznym stopniu 
obniżyć koszty stałe czyli głównie 
koszty wynagrodzeń pracowni-
czych. Zablokowanie przez Za-
rząd JSW S.A. podwyżek tylko z 
tego powodu jest dużą nieodpo-
wiedzialnością i nie jest żadnym 
poważnym argumentem, zwłasz-
cza, że nasza Spółka wydobywa to 
co najlepsze i w medialnej teorii 
dla Zarządu JSW S.A. to pracow-
nik jest największym dobrem 
naszej firmy. W rozchwianej 
rzeczywistości pracodawca 
powinien zapewnić zarów-
no stabilne miejsca pracy 
jak i godne wynagrodzenie, 
szczególnie w tak dobrej sy-
tuacji ekonomicznej firmy.

Zarząd Spółki od dłuższe-
go czasu straszy pracowników 

„krwiopijnym systemem wyna-
gradzania” nie biorąc pod uwagę 
aspektu prawnego. Prawo pracy 
nakazuje uzgodnienie ze związka-
mi zawodowymi wprowadzanie 
zmian w tym zakresie. Przypomi-
namy, że nowy system wynagra-
dzania będzie stanowił integralną 
część nowego Układu Zbiorowego 
Pracy, tak samo jak przepisy do-
tyczące czasu pracy. Nowe uregu-
lowania muszą być negocjowane i 
podpisane przez reprezentatywne 
organizacje związkowe. W naszym 
przypadku są to: ZOK NSZZ „Soli-
darność” JSW S.A. i ZZ „KADRA” 
Pracowników JSW S.A. Gwaran-
tuje to nie tylko kodeks pracy, ale 
także podpisane porozumienie w 
dniu 10 czerwca 2011 r w ramach 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Katowicach.

W świetle powyższych fak-
tów należy stwierdzić, że for-
sowanie przez Zarząd JSW 
S.A. „nowego elastycznego 
- motywacyjnego systemu wy-
nagrodzeń” w przyszłości do-
prowadzi do zamrożenia wy-
nagrodzeń.

Zarząd przedstawia, jakie to 
wysokie koszty poniósł w tym 
roku przy wprowadzeniu podwyż-
ki stawek osobistego zaszeregowa-
nia oraz wypłaty nagrody z zysku. 
Nie wskazuje jednak, że podwyżki 
płac w 2011 r. nie zrekompensują 
wzrostu podstawowych kosztów 
utrzymania rodzin górniczych.

Przypominamy, że górni-
czym rodzinom grozi likwidacja 
wspólnego rozliczania podatków z 
małżonkiem oraz innych ulg pro-
rodzinnych. W tej sytuacji twier-
dzenie Zarządu, że teraz pracow-
nicy posiadający akcje JSW S.A. 
mają prawo do dywidendy, a wy-
płata nagrody z zysku wynika ra-
czej z „historycznego przyzwycza-
jenia” tak jak prawo do wolnych 
sobót musi poważnie wszystkich 
nas niepokoić.

Na koniec cytujemy słowa Pre-
zesa Zarządu z jednego z ostat-
nich wywiadów w WNP: - Ludzie 
chcieliby zarabiać więcej za ciężką 
pracę. Przykładem jest nabyta od 
Kompanii Węglowej przez czeski 
koncern EPB kopalnia Silesia. 
Będzie pracować przez 7 dni w 
tygodniu. Są tam tak skonstruo-
wane systemy płacowe, że ludzie 
chcą tam pracować. Szokuje tak-
że artykuł w Gazecie Wyborczej z 
21.11.2011r. „Wolne soboty nie dla 
górników”.

Miejmy nadzieję, że Zarząd 
nie szykuje się do kolejnej 
konfrontacji z własną załogą. 
byłby to bardzo zły progno-
styk dla przyszłości firmy, 
chociaż ostatnie wypowiedzi 
członków Zarządu JSW S.A. 
nie pozostawiają złudzeń.

Reprezentatywne Porozu-
mienie Związków Zawodowych 

JSW S.A.

ZWIąZKOWcóW bulwersuje stwierdzenie, jako-
by projekt regulaminu został z nimi skonsulto-
wany. - Słowa zawarte w piśmie przewodnim i 
uchwale Zarządu, mówiące o przyjęciu naszych 
propozycji, są nieprawdziwe - mówi Dariusz łu-

kaszczuk z NSZZ „Solidarność” JSW SA. W śro-
dę, 23 listopada, na ręce Zarządu trafiło pismo 
będące ponagleniem i wezwaniem do uwzględ-
nienia postulatów strony społecznej, zawartych 
w piśmie z 9 listopada.

Jednym z postulatów jest uwzględnienie w 
regulaminie zapisu z porozumień podpisanych 
w połowie roku, gdzie to związkowy zespół miał 
dokonać podziału akcji między grupy pracowni-
ków z różnym stażem. - Była już próba odebrania 
nam tego prawa - mówi Dariusz łukaszczuk.

Związkowcy proponują również umożliwie-
nie pracownikom zamianę akcji serii A na akcje 
serii C. - Dotyczy to głównie firm funkcjonują-
cych wokół JSW, wymienionych zresztą w pro-
spekcie emisyjnym, takich jak chociażby Kok-
sownia „Przyjaźń”. Tam dochodzi o sytuacji, w 
której pracownikom należą się akcje serii A za 
3-4 lata stażu, a nie ma możliwości rezygnacji 
z tych akcji na rzecz akcji serii C, gdzie takiemu 
pracownikowi liczyłoby się np. 15 lat stażu.

Kierownictwo Spółki nie uwzględniło pisma 
wystosowanego przez zespół do spraw wypra-

cowania modelu podziału akcji JSW. W między-
czasie Zarząd bez konsultacji ze związkowcami 
podjął decyzję o przyjęciu projektu regulaminu 
twierdząc, że taki tryb ma swoje uzasadnienie 
w upływającym terminie, po przekroczeniu któ-
rego pracownicy uprawnieni do akcji serii C nie 
skorzystaliby z dywidendy za rok 2011. - Zarząd 
napisał, że nie będzie z nami rozmawiał, bo nie 
ma już czasu i procedura dotycząca przydziału 
akcji serii C związana z ustaleniem list upraw-
nionych, uwzględnieniem czasu na odwołania, 
musi ruszyć od razu. 10 czy 11 listopada podjęli 
decyzję, minęły dwa tygodnie, i okazało się, że 
jednak mają czas. Jest 24 listopada, a załoga 
wciąż nie wie, co się stanie z akcjami serii C, 
jaka będzie procedura i kiedy to wszystko się 
zacznie - komentuje łukaszczuk.

MJ

(fot. Marek Jurkowski, SG)
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33. RoczNicA KAtAstRofy

KRzyżóWKA

wydarzenia

Rozwiązania krzyżówki prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, 
ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: „I brak owoców rodzi fermenty”. Nagrody wylosowali: Agnieszka Brzezinka z 
Pstrążna,  Jolanta Karbowniczak z Jastrzębia-Zdrój, Bolesław Frączek z  Leszczyn. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Obchody 30. rocznicy
centralne obchody 30. rocznicy oporu robotników wobec wprowadze-
nia stanu wojennego zostaną zorganizowane w naszym regionie. 

13 GRUDNIA o godz. 17.30 w Archi-
katedrze Chrystusa Króla w Katowi-
cach odbędzie się uroczysty koncert 
NOSPR wraz z chórami Filharmonii 
Śląskiej i Camerata Silesia. W pro-
gramie: III Symfonia Ludwiga van 
Beethovena oraz „Exodus” Wojciecha 
Kilara. Po koncercie msza święta w 
intencji Ojczyzny i wszystkich ofiar 
stanu wojennego.

Wcześniej o godz. 13.00 w Zabrzu-
Zaborzu zostanie odprawiona msza 
św. w intencji Ojczyzny i ofiar stanu 
wojennego. Następnie zostaną złożo-
ne kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
miejsce internowania działaczy NSZZ 
Solidarność. 14 GRUDNIA o godz. 6.15 
w kopalni Piast w Bieruniu uroczystą 
masówką w cechowni rozpoczną się 
obchody 30. rocznicy najdłuższego ro-
botniczego protestu przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego. Górnicy 
przez dwa tygodnie prowadzili wów-
czas podziemny strajk.

15 GRUDNIA odbędą się roczni-
cowe uroczystości w Jastrzębiu Zdro-
ju. To właśnie tam 30 lat temu, po raz 
pierwszy w stanie wojennym padły 
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Zawierzyli swą przyszłość 
Jasnogórskiej Pani
Po raz 21. górnicy z całej Polski przybyli na Jasną Górę, by na dwa tygodnie przed Dniem Świętej Barbary, 
patronki pracowników przemysłu wydobywczego, modlić się o bezpieczną pracę. Sporą część pielgrzymów 
stanowili członkowie NSZZ „Solidarność” zrzeszeni w Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego. Tekst 
homilii wygłoszonej przez ks. biskupa Andrzeja czaję podczas mszy świętej odprawionej w bazylice jasno-
górskiej często nawiązywał do trudnej sytuacji branży.

strzały z broni palnej do strajkujących 
górników.

16 GRUDNIA spotykamy się pod 
kopalnią Wujek w Katowicach. W tym 
roku, oprócz tradycyjnej mszy i uro-
czystości pod Pomnikiem Krzyżem, 
na placu im. NSZZ Solidarność przy 
kopalni zostanie zorganizowane mul-
timedialne widowisko plenerowe, któ-
re będzie transmitowane przez TVP. 
17 grudnia w katowickim Spodku od-
będzie się wielki, rocznicowy koncert 
„Droga do wolności”. Udział w nim 
potwierdzili już m.in. T.Love, Robert 
Brylewski, Maciej Maleńczuk, Shakin’ 
Dudi, Paweł Kukiz, Luxtorpeda, Lom-
bard i Habakuk. Początek koncertu 
godz. 17.30.

Do wypadku doszło nad ranem, 
tuż po godzinie 4.50. Gdy prowa-
dzący autosana H9 Józef Adamek 
wjechał na most nad Wilczym 
Jarem i stracił panowanie nad 
kierownicą na śliskiej nawierzch-
ni, nic nie mogło uratować po-
jazdu przed przebiciem bariery 
zabezpieczającej i runięciem w 
przepaść. Kierowca autobusu, 
który przejeżdżał tą samą trasą 
kilka minut później, zauważył 
wyłamaną barierkę i zatrzymał 
pojazd. Pasażerowie zorientowali 
się, że doszło do katastrofy. Część 
podróżujących zeszła do Wilcze-
go Jaru, by udzielić pomocy oca-
lałym z wypadku. W tym czasie 
kierowca pojechał sprowadzić 
pomoc, inni zaczęli ostrzegać 
prowadzących przejeżdżające 
samochody przed niebezpieczeń-
stwem. Niektórzy zatrzymywali 
się na poboczu, niektórzy jechali 
dalej. Wśród tych, którzy się nie 

zatrzymali, był kierowca żywie-
ckiego PKS Bolesław Zoń. Prowa-
dzony przezeń autobus wpadł w 
poślizg i wpadł do Wilczego Jaru, 
dokładnie w tym samym miejscu, 
gdzie autosan prowadzony przez 
Józefa Adamka.

Dopiero w 1990 roku, stara-
niem Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Brzeszcze”, 
obok miejsca tragedii stanę-
ła pamiątkowa tablica, na któ-
rej widnieją imiona i nazwiska 
wszystkich 30 ofiar katastrofy. 
Alfabetyczną listę otwiera wspo-
mniany już kierowca pierwszego 
autobusu Józef Adamek, ojciec 
znanego pięściarza Tomasza 
Adamka.

Zakładowa „S” z kopalni 
„Brzeszcze” pamięta o ofiarach 
katastrofy i regularnie odwiedza 
to miejsce, tak jak w tym roku, 1 
listopada.
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niEDziElnE uroczystości z 
udziałem m.in. przewodniczącego 
Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki „S” Kazimierza Grajcarka, 
szefa Sekcji Krajowej Górnictwa 
Węgla Kamiennego „S” Jarosława 
Grzesika oraz prezes Kompanii 
Węglowej SA pani Joanny Strze-
lec-Łobodzińskiej rozpoczęły się 
tradycyjnie, w położonym blisko 
jasnogórskiego klasztoru kościele 
pw. świętej Barbary. Tam uczest-
ników 21. Ogólnopolskiej Piel-
grzymki Górników na Jasną Górę 
powitał proboszcz parafii, paulin 
o. Ryszard Bortkiewicz. Następ-
nie górnicy przeszli ulicą Świętej 
Barbary do sanktuarium Matki 
Boskiej Częstochowskiej, gdzie 
zostało odprawione nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. Przed nabożeń-
stwem górnicze delegacje oddały 
hołd ks. kardynałowi Stefanowi 
Wyszyńskiemu, składając kwiaty 
pod pomnikiem Prymasa Tysiąc-
lecia.

Kulminacyjnym punktem nie-
dzielnej pielgrzymki była msza 
święta koncelebrowana w intencji 

całej branży pod przewodnictwem 
ordynariusza diecezji opolskiej 
ks. biskupa Andrzeja Czai. - Dzię-
kuję Bogu za was - że was mamy 
w społeczeństwie; za wasz trud, 
wysiłek, poświęcenie, z którego 
czerpiemy - mówił do uczestni-
ków eucharystii biskup Czaja, 
podkreślając przywiązanie górni-
ków do Kościoła, które sprawia, że 
co roku tak licznie przybywają do 
Częstochowy.

Górnicy modlili się o bezpiecz-
ną pracę, ale wielu nie ukrywało, 
że również o przyszłość sektora i 
swoją własną. - Jest wśród gór-
ników dużo niepokoju. Wiąże się 
on z restrukturyzacją górnictwa, 
planami zwolnień grupowych. 
To na pewno jest rzecz, która ich 
bardzo niepokoi, która napawa 
ich wieloma obawami - nawiązy-
wał do górniczych obaw opolski 
biskup. W piątek poprzedzają-
cy pielgrzymkę premier Donald 
Tusk wygłosił exposé, zapowia-
dając zmiany w górniczym syste-
mie emerytalnym. Jak stwierdził 
szef rządu, pracownicy przemysłu 

wydobywczego, z wyjątkiem pra-
cowników dołowych, mają zostać 
objęci przejściowym, a następnie 
powszechnym systemem emery-
talnym.

Pielgrzymkę zakończyło uro-
czyste zawierzenie górników i ich 
rodzin Matce Boskiej Częstochow-
skiej w tzw. Kaplicy Cudownego 
Obrazu.

Marek Jurkowski

O tragedii sprzed 33 lat przypomina tablica ufundowana przez Komisję Zakładową 
NSZZ „Solidarność” KWK „Brzeszcze”. (fot. Archiwum Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Brzeszcze”)

Minęły 33 lata od drugiej pod względem liczby ofiar katastrofy dro-
gowej w historii Polski. 15 listopada 1978 roku, w odstępie kilkunastu 
minut, dwa autobusy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
(PKS) wpadły w poślizg, po czym runęły z wysokości 18 metrów z mo-
stu w Wilczym Jarze, wprost do Jeziora żywieckiego. Śmierć poniosło 
wówczas 30 osób: 27 górników m.in. z kopalni „Brzeszcze”, wdowa po 
zmarłym dwa tygodnie wcześniej górniku oraz dwóch kierowców. Dzie-
więć osób udało się uratować.

Podwyżka o 2,8% - żart czy rzeczywistość?
W ZaŁOżenIach do przyszłorocznego Planu Techniczno-ekonomicznego Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) Za-
rząd przewiduje wzrost płac o symboliczne 2,8%, co oznacza, że „podwyżka” zostanie skonsumowana przez elementy 
wynikające z czerwcowych porozumień. Prezes Spółki zarzuca też pracownikom lekceważące podejście do wykonywa-
nej pracy. a strona społeczna pyta, czy sytuacja w JSW nie wynika z winy pracodawcy: braku właściwego obłożenia na 
robotach i nierealnych planów produkcji?

„krwiopijnym systemem wyna-
gradzania” nie biorąc pod uwagę 
aspektu prawnego. Prawo pracy 
nakazuje uzgodnienie ze związka-
mi zawodowymi wprowadzanie 
zmian w tym zakresie. Przypomi-
namy, że nowy system wynagra-
dzania będzie stanowił integralną 
część nowego Układu Zbiorowego 
Pracy, tak samo jak przepisy do-
tyczące czasu pracy. Nowe uregu-
lowania muszą być negocjowane i 
podpisane przez reprezentatywne 
organizacje związkowe. W naszym 
przypadku są to: ZOK NSZZ „Soli-
darność” JSW S.A. i ZZ „KADRA” 
Pracowników JSW S.A. Gwaran-
tuje to nie tylko kodeks pracy, ale 
także podpisane porozumienie w 
dniu 10 czerwca 2011 r w ramach 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Katowicach.

W świetle powyższych fak-
tów należy stwierdzić, że for-
sowanie przez Zarząd JSW 
S.A. „nowego elastycznego 
- motywacyjnego systemu wy-
nagrodzeń” w przyszłości do-
prowadzi do zamrożenia wy-
nagrodzeń.

Zarząd przedstawia, jakie to 
wysokie koszty poniósł w tym 
roku przy wprowadzeniu podwyż-
ki stawek osobistego zaszeregowa-
nia oraz wypłaty nagrody z zysku. 
Nie wskazuje jednak, że podwyżki 
płac w 2011 r. nie zrekompensują 
wzrostu podstawowych kosztów 
utrzymania rodzin górniczych.

Przypominamy, że górni-
czym rodzinom grozi likwidacja 
wspólnego rozliczania podatków z 
małżonkiem oraz innych ulg pro-
rodzinnych. W tej sytuacji twier-
dzenie Zarządu, że teraz pracow-
nicy posiadający akcje JSW S.A. 
mają prawo do dywidendy, a wy-
płata nagrody z zysku wynika ra-
czej z „historycznego przyzwycza-
jenia” tak jak prawo do wolnych 
sobót musi poważnie wszystkich 
nas niepokoić.

Na koniec cytujemy słowa Pre-
zesa Zarządu z jednego z ostat-
nich wywiadów w WNP: - Ludzie 
chcieliby zarabiać więcej za ciężką 
pracę. Przykładem jest nabyta od 
Kompanii Węglowej przez czeski 
koncern EPB kopalnia Silesia. 
Będzie pracować przez 7 dni w 
tygodniu. Są tam tak skonstruo-
wane systemy płacowe, że ludzie 
chcą tam pracować. Szokuje tak-
że artykuł w Gazecie Wyborczej z 
21.11.2011r. „Wolne soboty nie dla 
górników”.

Miejmy nadzieję, że Zarząd 
nie szykuje się do kolejnej 
konfrontacji z własną załogą. 
byłby to bardzo zły progno-
styk dla przyszłości firmy, 
chociaż ostatnie wypowiedzi 
członków Zarządu JSW S.A. 
nie pozostawiają złudzeń.

Reprezentatywne Porozu-
mienie Związków Zawodowych 

JSW S.A.

(fot. Marek Jurkowski, SG)
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Karczmy i Biesiady 
czas zacząć!
Zbliża się Dzień Świętej Barbary. W górnictwie 
to czas podsumowań, ale i dobrej zabawy, 
którą zapewniają Biesiady i Karczmy Piwne 
organizowane przez organizacje związkowe.

W SoboTNiE popołudnie i wieczór, 19 listopada, bawili 
się gwarkowie z kopalń byłej Gliwickiej Spółki Węglowej. 
Biesiadę Piwną, na którą zaproszeni byli górnicy i ich 
partnerki, zorganizowała Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” KWK „Sośnica-Makoszowy”. W oddalonych 
o kilka kilometrów Szczygłowicach, na tradycyjnej Kar-
czmie Piwnej, bawiło się natomiast 400 członków NSZZ 
„S” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”.

Przedstawiamy fotorelację z obydwu imprez.
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(fot. Archiwum KZ NSZZ „S” KWK „Sośnica-Makoszowy”
 / Marek Jurkowski, SG)


