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fakty i opinie

Przywróceni do pracy 
dzięki wsparciu „S”
Katowicki sąd okręgowy uznał ubiegłoroczne wypowiedzenie umów o pracę pracownikom Przed-
siębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. ze względu na bliżej niesprecyzowaną „sytuację 
ekonomiczną” firmy za bezskuteczne. Dzięki wsparciu udzielonemu przez Komisję Zakładową NSZZ 
„Solidarność” PG „Silesia” Sp. z o.o. i prawników związkowego Regionu Podbeskidzie zwolnieni 
górnicy-członkowie „Solidarności” wkrótce zostaną przywróceni do pracy.
Pod koniec roku 2015 blisko 90 
pracowników czechowickiej kopalni 
„Silesia” otrzymało wypowiedzenia 
umów o pracę. Pracodawca uzasad-
niał przeprowadzone zwolnienia 
przyczynami ekonomicznymi. Z tą 
bardzo ogólnikową argumentacją 
nie zgodziła się zakładowa „Soli-
darność”, zapewniając wsparcie 
prawne tym swoim członkom, któ-
rzy zaskarżyli decyzję pracodawcy 
do sądu pracy. Tam pracownicy 
wygrali i choć Przedsiębiorstwo 
odwołało się od wydanego wyroku, 

Sąd Okręgowy w Katowicach pod-
trzymał orzeczenie sądu pracy.

- Jako jedyny związek zawodo-
wy działający w Przedsiębiorstwie 
Górniczym „Silesia” pomogliśmy 
pracownikom, kiedy ci oddali swoje 
sprawy do sądu. Po raz kolejny udo-
wodniliśmy, że nie jesteśmy „biu-
rem podróży” czy jakimś innym „to-
warzystwem wzajemnej adoracji”, a 
organizacją związkową, dla której 
sprawy pracownicze są najważniej-
sze - komentuje przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidar-

ność” PG „Silesia” Sp. z o.o. Dariusz 
Dudek. - Nigdy nie pozwolimy na 
łamanie lub dowolną interpretację 
przepisów prawa pracy przez kogo-
kolwiek. Dobrze, że sąd uwzględnił 
nasze stanowisko i uznał, że pra-
codawcy nie wolno powoływać się 
na „przyczyny ekonomiczne” bez 
konkretnego określenia tych przy-
czyn. Racja była po stronie pracow-

ników, co potwierdził ostateczny, 
prawomocny wyrok - dodaje.

Jak informuje szef zakładowych 
struktur „Solidarności”, przywróce-
nie do pracy pierwszej z osób, które 
zdecydowały się na zaskarżenie de-
cyzji pracodawcy do sądu i wygrały 
sprawę, ma nastąpić 4 kwietnia. 
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Jest połączenie Szybu 
1 Bzie z Ruchem Zofiówka

Czas 
odrodzenia 
i nadziei
PRZYZNAM uczciwie, że dość 
sceptycznie podchodziłem do spra-
wy audytów prowadzonych w spół-
kach węglowych, choćby z uwagi na 
krótki czas ich prowadzenia. Jednak 
pierwszy raport z zakończonego au-
dytu w kompanii Węglowej potwier-
dził wszelkie nasze zastrzeżenia do 
sposobu zarządzania tą spółką. Od 
dłuższego czasu zwracaliśmy uwa-
gę, że kompanią Węglową rządzi ko-
lesiostwo i kumoterstwo, czego wy-
razem jest wyprowadzanie każdego 
roku setek milionów złotych do firm 
obcych, często prowadzonych przez 
byłych pracowników kompanii Wę-
glowej. Nie podejrzewałem jednak, 
że dziesiątki milionów złotych tra-
fia do różnego rodzaju doradców, 
których doradzanie jak widać na 
niewiele się zdało, skoro firma jest 
w opłakanym stanie. Niestety, ta 
sama choroba trawi pozostałe spół-
ki węglowe. Niejednokrotnie spółki 
kupują maszyny i urządzenia, któ-
re nie są potrzebne kopalniom. 

dziś kluczowym pytaniem jest 
to – jak wnioski z audytu przełożą 
się na rzeczywistość naszego gór-
nictwa węglowego. Jeśli wszelkie te 
patologie będą wciąż tolerowane to 
będziemy mieć powtórkę z niedaw-
nej historii. kompania Węglowa nie 
tak dawno została wsparta środka-
mi ze sprzedaży kopalni knurów-
Szczygłowice i pieniądze zostały 
najzwyczajniej przejedzone. Co 
gorsza, transakcja ta pogrążyła Ja-
strzębską Spółkę Węglową. Przypo-
mnę, że to właśnie związki zawodo-
we oponowały najbardziej przed tą 
transakcją przewidując jej skutki. 

Pogrążona w kryzysie branża 
górnicza musi się restrukturyzo-
wać, bo posiada pewnie ukryte 
rezerwy. Co do tego nikt rozsądny 
nie ma wątpliwości. do tej pory 
zwykle restrukturyzacja górnictwa 
sprowadzała się zwykle do sięga-
nia do górniczego portfela. Oby 
tym razem szukanie oszczędno-
ści zaczynało się od samej góry. 
Jeśli wziąć pod uwagę, że tylko w 
samej kompanii Węglowej zatrud-
nionych jest 600 osób posiada-
jących uprawnienia emerytalne i 
są to w wielu przypadkach osoby 
na wysokich stanowiskach, do-
brze płatnych to widać, że rezer-
wuar oszczędności jest i można 
z niego śmiało skorzystać. 

Wielkanoc to czas odrodzenia i 
nadziei. Oby czas kryzysu, w jakim 
pogrążone jest dziś górnictwo po-
zwolił naszej branży odrodzić się na 
nowo, tak by przez lata polski węgiel 
był prawdziwym, trwałym funda-
mentem naszego bezpieczeństwa 
energetycznego, ale też gospodarki 
dając kolejnym pokoleniom pewne 
miejsca pracy. Z tą nadzieją usiądźmy 
wszyscy za świątecznym stołem. 

 JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Szyb 1 Bzie jest już połączony z wyrobiskami Ruchu Zofiówka. 
Do zbicia z Przekopem do Szybu 1 Bzie doszło na głębokości 
około 1113 metrów.

DZIęKI temu Ruch Zofiówka zyska nie-
zbędne połączenie wentylacyjne, dzięki 
któremu będzie można bez zakłóceń pro-
wadzić prace przygotowawcze a szcze-
gólnie eksploatacyjne w partii N pokładu 
505/1, gdzie już w połowie 2017 roku ma 
ruszyć eksploatacja pierwszej ściany.

aktualnie w szybie trwają prace nad 
wykonaniem wlotu na poziomie 1110 i 
obejścia szybu czyli tzw. „beczki” (nazwa 
pochodzi od kształtu wlotu). – To jedna z 
najpoważniejszych prac na tym etapie 
głębienia, wymagająca zgrania wielu 
detali tak, aby końcowa betonacja prze-
biegła bez przeszkód. Co prawda w tego 
typu pracach mamy spore doświadczenie 
ale budowa każdego wlotu jest wyjątko-
wa. Prace projektowe trwały dość długo, 
ponieważ trzeba było uwzględnić nowe 
dane geometryczne i aktualne założenia 
JSW dotyczące przeznaczenia szybu 
– mówi daniel Wowra, dyrektor ds. robót 
szybowych 1 Bzie (kopex-PBSz S.a).

Projekt i głębienie szybu 1 Bzie Ja-
strzębska Spółka Węglowa zleciła w 
2009 roku firmie kopex – PBSz S.a. Pra-
ce rozpoczęto w listopadzie 2010 r. Szyb 
1 Bzie pozwoli udostępnić pionowo jed-
no z największych złóż węgla koksowego 
w Europie – rejon Bzie-dębina. łączna 
wielkość zasobów bilansowych wystę-
pujących w tym złożu szacowana jest na 
ponad 900 mln ton. dzięki ich udostępnie-
niu i zagospodarowaniu żywotność ko-

palni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie może 
być przedłużona o co najmniej 35 lat.

Wcześniejsze prace służące udo-
stępnieniu złoża prowadzono od strony 
obszaru macierzystego Ruchu Zofiów-
ka. Było to drążenie szeregu wyrobisk, 
które miały połączyć położone 900 m 
pod ziemią chodniki tej kopalni z się-
gającym 200 m niżej nowym szybem. 
Ostatnim etapem tych prac było wy-
drążenie Przekopu do Szybu 1 Bzie, 
z którym właśnie połączono szyb. 

mj
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Kompania po audycie
W Kompanii Węglowej SA (KW) trwa spór zbiorowy. Związkowcy nie chcą się zgodzić na ewentualne zmniejszenie wysokości 
średnich wynagrodzeń pracownikom oddziałów Spółki i żądają utrzymania płac na poziomie z 2015 roku. Równolegle toczy 
się proces tworzenia „nowej” Kompanii, Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Strona społeczna analizuje biznesplan PGG, a trzy 
spółki - PGNiG Termika, Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Energa - złożyły niewiążące oferty dotyczące zaangażowania 
kapitałowego w nową firmę.

Przez ostatni miesiąc o Kom-
panii Węglowej mówiło się spo-
ro głównie jednak za sprawą au-
dytu przeprowadzonego przez 
zespół ekspertów pod kierowni-
ctwem senatora Adama Gawę-
dy (Prawo i Sprawiedliwość).

Aby uzyskać wgląd w rzeczywi-
stą kondycję państwowych spółek 
węglowych, rząd zdecydował się na 
powołanie zespołów społecznych z 
udziałem ludzi znających branżę.

Podstawowe wnioski płynące 
z prac zespołu zajmującego się sy-
tuacją Kompanii zostały upublicz-
nione 17 marca, podczas konferen-
cji prasowej z udziałem ministra 
energii Krzysztofa Tchórzewskie-
go, wiceministra energii Grzego-
rza Tobiszowskiego, pełniącego 
obowiązki prezesa KW Tomasza 
Rogali oraz senatora Gawędy.

Krytyka…
Prace nad audytem obejmu-

jącym sytuację poszczególnych 
kopalń KW oraz dotychczasową 
politykę Spółki w zakresie pro-
dukcji, sprzedaży, inwestycji i za-
trudnienia trwała kilka tygodni.

Wśród głównych przyczyn, któ-
re doprowadziły największą polską 
spółkę węglową na skraj zapaści, 
audytorzy wymienili „nietrafione 
inwestycje, brak działań restruk-
turyzacyjnych i naprawczych, złe 
wykorzystanie zasobów kopalń 
oraz ogromne koszty firm obcych”, 
co - wraz z niskimi cenami węgla 
- przyniosło efekt skumulowany.

Przykładem złego wykorzy-
stywania zasobów kompanijnych 
kopalń było nieskoordynowanie 
działalności eksploatacyjnej na 
pograniczu złóż sąsiadujących ze 
sobą zakładów górniczych - tak 
jak w rejonie Marklowic, gdzie 
eksploatację prowadziły kopal-
nie „Marcel” i „Jankowice”.

Według audytorów kierow-
nictwa kopalń nie weryfikowały 
opłacalności inwestycji na etapie 
realizacji. Jako przykład takiego po-
stępowania podano połączenie ko-
palń „Sośnica” i „Makoszowy”, któ-
re po 10 latach zostały rozłączone.

Kolejne zarzuty zespołu doty-
czą braku systemowych rozwią-
zań pozwalających na skuteczne 
i efektywne planowanie procesu 
produkcji, braku pełnego wyko-
rzystania maszyn i urządzeń w ko-
palniach oraz niskiej wydajności 
pracy, jak też braku ścian o dużej 
koncentracji wydobycia. - Na 28 
czynnych obecnie ścian wydobyw-
czych, tylko z trzech uzyskiwane 
jest wydobycie powyżej 5 tys. ton 
na dobę - podkreślili eksperci.

W audycie wykazano, że kom-
panijne schematy organizacyjne 

są przesadnie rozbudowane, co 
skutkuje „zbyt dużą ilością sta-
nowisk kierowniczych i dyrektor-
skich, zarówno w kopalniach, jak 
i centrali KW oraz zbyt dużą iloś-
cią działów nieprodukcyjnych”.

Słowa krytyki skierowa-
no pod adresem kopalń za-
trudniających osoby posiada-
jące uprawnienia emerytalne 
(obecnie jest ich około 600).

- Wielu pracowników nabyło je 
kilka lat temu, a rekordzista powi-
nien przejść na emeryturę w 2001 
roku - stwierdzili audytorzy w ko-
munikacie przekazanym mediom.

…i zalecenia
Oprócz ustalenia stanu fak-

tycznego, zespół audytorski sfor-
mułował własne zalecenia dla 
zarządzających Kompanią. Re-
alizacja przedstawionych suge-
stii powinna - zdaniem człon-
ków zespołu - uzdrowić sytuację 
KW. Chodzi między innymi o:

- doprowadzenie do sytuacji, w 
której każda kopalnia będzie dys-
ponował co najmniej jedną ścianą o 
wysokiej koncentracji wydobycia,

- uproszczenie struktury 
organizacyjnej, tak aby zarzą-
dzanie stało się efektywne,

- doprowadzenie do sytuacji, w 
której roboty typowo górnicze po-
wierzane będą pracownikom włas-
nym lub alokowanym z kopalń o 
nadmiernym zatrudnieniu (firmy 
zewnętrzne powinny otrzymywać 
wyłącznie zlecenia obejmujące 
specjalistyczny zakres robót),

- uporządkowanie sprzedaży i 
odzyskanie rynku poprzez zwięk-
szenie nadzoru Spółki nad własną 
siecią dystrybucji węgla i dokład-
ne zbadanie rynku krajowego w 
poszczególnych segmentach,

- powrót do koncepcji tworzenia 
tak zwanych kopalń zespolonych.

Prezes Rogala zapewnił, że 
wszystkie wnioski zostaną prze-
analizowane, a konieczne zmia-
ny - wprowadzone w życie, choć 
- jak stwierdził - efektów zmian 
nie będzie widać od razu.

Warunkowe wsparcie
Kolejną istotną informa-

cją dotyczącą największej pol-
skiej spółki węglowej była ofer-
ta złożona przez spółki PGNiG 
Termika, PGE i Energa.

Firmy wyraziły wolę przy-
stąpienia do negocjacji dotyczą-
cych zaangażowania kapitałego 
w Polską Grupę Górniczą. Dekla-
rowana wartość zaangażowania 
to w sumie 1,5 miliarda złotych: 
maksymalnie 400 milionów zł od 
PGNiG Termika, do 500 mln zł 
od PGE i do 600 mln zł od spółki 

ODEJŚcIA z pracy pracowników 
anny zapowiedział dyrektor biura 
strategii personalnej kompanii Marek 
kwiatek. Podczas zorganizowane-
go w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w katowicach (WUP) posiedzenia 
Regionalnego Zespołu ds. Restruk-
turyzacji w Górnictwie kwiatek po-
informował, że w skutek likwidacji 
tego zakładu z pracy będzie musiało 

odejść ok. 800 pracowników po-
wierzchni i kolejnych 700 górników. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego w większości osoby 
te skorzystają z pakietów osłono-
wych w postaci odpraw i później-
szych świadczeń. Część z nich 
skorzysta z urlopów górniczych. 

jm
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Anna idzie do SRK
Ruch Anna kopalni Rydułtowy-Anna przekazany zostanie z dniem 1 kwiet-
nia br. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Z pracy odejdzie ok. 1,5 tys. osób. 
część z nich skorzysta z pakietów osłonowych i urlopów górniczych.

Energa. PGE i PGNiG Termika po-
informowały, że są zainteresowa-
ne objęciem pakietu udziałów w 
podwyższonym kapitale zakłado-
wym PGG, Energa natomiast nie 
określiła formy zaangażowania.

Jednocześnie wszystkie trzy 
podmioty postawiły pewne warunki. 
Przede wszystkim chcą wdrożenia 
działań restrukturyzacyjnych gwa-
rantujących rentowność działalności 
i płynność wszystkim jednostkom 
organizacyjnym PGG (Energa i PGE 
zażyczyły sobie tutaj odpowiednich 
porozumień ze stroną społeczną). 
Ponadto firmy oczekują, że biznes-

plan PGG będzie się opierał na możli-
wych do realizacji założeniach, które 
oddalą od Polskiej Grupy Górniczej 
konieczność dalszego dokapitalizo-
wania lub pozyskiwania dodatko-
wego finansowania dłużnego (PGE 
i Energa nie przewidują możliwości 
dalszego dofinansowania PGG w per-
spektywie bliższej niż rok 2026).

Porozmawiają o pieniądzach
22 marca przedstawiciele Za-

rządu Kompanii i kompanijnych 
organizacji związkowych uzgod-
nili powołanie zespołu mającego 
przeanalizować wszystkie kwestie 

sporne pomiędzy stroną społeczną 
a pracodawcą, zwłaszcza szczegóły 
dotyczące składników wynagrodzeń 
już w Polskiej Grupie Górniczej.

Zespół utworzą członkowie 
Zarządu KW oraz osoby wytypo-
wane przez związki zawodowe. 
Pierwsze spotkanie nowego gre-
mium zaplanowano na 29 marca.

Dwa dni później odbędą się 
kolejne rozmowy w „szerokim for-
macie” z udziałem przedstawicieli 
Zarządu Spółki i wszystkich kom-
panijnych central związkowych.

Marek Jurkowski

KOMPANIA WĘGLOWA
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Wielkie kłopoty 
czeskiego górnictwa
W 2015 R., już kolejny rok z rzędu, spółka New World Resources (NWR), właściciel czeskiej grupy górniczej OKD, zanotował dużą 
stratę finansową. Nad spółką wisiało widmo zamknięcia kopalń i zwolnień tysięcy górników, na razie z tych planów zrezygnowano. 

NWR Kolejny rok ze stratą

GruPa New World Resources 
(NWR) w 2015 r. zanotowała stra-
tę netto w wys. 223,17 mln euro, 
rok wcześniej również strata netto 
wyniosła 21,08 mln euro. Przycho-
dy grupy NWR w 2015 r. wyniosły 
629,57 mln euro, co oznacza spadek 
o 7 proc. wobec roku 2014, kiedy 
były na poziomie 676,38 mln euro.

W roku 2015 grupa NWR wy-
dobyła 8,0 mln ton węgla, czyli o 
7 proc. mniej niż rok wcześniej, 

kiedy było to 8,6 mln ton. Sprze-
daż węgla była na poziomie 8,0 
ton, to o 4 proc. mniej niż w 2014 
r., kiedy było to 8,3 mln ton.

Szefowie NWR zwracają uwagę, 
że w całym 2015 r. spółka musiała 
się zmagać z bardzo trudnym oto-
czeniem rynkowym, czyli świato-
wym spadkiem cen węgla koksowe-
go i energetycznego i jednocześnie 
dużą nadpodażą węgla. Reagując na 
tę sytuację NWR starało się obni-

żać koszty działalności, w ubiegłym 
roku obniżono więc koszty sprzeda-
ży węgla o 12 proc. oraz koszty ad-
ministracyjne o 11 proc., dodatkowo 
aż o 42 proc. ograniczono inwesty-
cje. W grupie NWR zmniejszono 
także o 6 proc. zatrudnienie. 

NWR prognozuje, że niskie ceny 
węgla energetycznego i koksowego 
przez najbliższe lata nadal będą się 
utrzymywać. Dlatego firma szuka 
wszelkich możliwych desek ratun-

ku. Pod koniec 2015 r. władze OKD 
zwróciły się do rządu Czech o pomoc 
w wysokości 3 mld koron, spółka w 
zamian gwarantowała utrzymanie 
miejsc pracy i poziomu wydoby-
cia do 2020 r. To żądanie zostało 
odrzucone przez czeski rząd. 

Jedną z szans na wyjście na pro-
stą była zmiana właścicieli NWR. W 
lutym 2016 r. grupa Ad Hoc Group 
(AHG), która skupia trzy brytyjskie 
spółki inwestycyjne – Ashmore In-
vestment Management Limited, Gra-
mercy Funds Management LLC i M&G 
Investment Management Limited 
– została nowym właścicielem NWR 
oraz OKD. AHG ma teraz 60 proc. 
akcji. Dotychczasowy większościowy 
akcjonariusz NWR, jeden z najbogat-
szych Czechów, czyli Zdeněk Bakala, 
zdecydował się odejść ze spółki. 

Nowe władze firmy zapewniły, 
że głównym celem jest teraz za-
pewnienie środków finansowych 
niezbędnych na bieżącą działal-
ność. Środki pieniężne, które będą 
do dyspozycji, będą miały wpływ 
na strategiczne decyzje dotyczące 
możliwości realizacji projektów 
inwestycyjnych i rozwojowych.

NWR prowadzi prace nad nową 
strategią, która ma być gotowa 
jeszcze w drugim kwartale 2016 r. 
Jedną z decyzji, która mają urato-
wać funkcjonowanie NWR, może 
być zamknięcie kilku kopalń i 
ograniczenie zatrudnienia. Jeszcze 
na początku tego roku zapowiada-

no szybkie zamknięcie w całości 
dwóch kopalń: Paskov i Lazy oraz 
części kopalni ČSM. Zapowiadano, 
że w ciągu najbliższych lat liczba 
zatrudnionych zostanie zmniej-
szona do ok. 5- 6 tysięcy. To by 
oznaczało zwolnienie ponad poło-
wy pracowników OKD, gdyż teraz 
spółka zatrudnia ok. 13 tys. osób. 

Nowi właściciele NWR przy-
znają, że zamknięcie części ko-
palń oraz redukcja zatrudnie-
nia będą konieczne, ale na razie 
nie podają żadnych konkretów. 

Na razie czeski rząd deklaruje, 
że nie będzie finansowo pomagał 
w utrzymaniu tamtejszych kopalń, 
może jednak pomóc, gdyby doszło 
np. do zwolnień grupowych. Oczy-
wiście całą sytuacją zaniepokojeni 
są pracownicy i związkowcy z OKD, 
czemu trudno się dziwić. Pracowni-
cy czekają na konkretne deklaracje 
dotyczące przyszłości wszystkich 
kopalń OKD, nie wykluczają przy 
tym protestów, jeżeliby decyzje te 
byłyby dla nich niekorzystne. 

Sytuacja polskiego i czeskie-
go górnictwa jest podobna, oba 
muszą się borykać z bardzo niski-
mi cenami węgla energetyczne-
go i koksowego. Różnice są takie, 
że w Polsce górnictwo pozostaje 
pod kontrola Skarbu państwa a 
w Czechach jest ono prywatne. 

Igor D. Stanisławski



4MARZEC 2016   SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �0pinie

Nie wszystkim podoba 
się nasza polityka

rozmowa z Grzegorzem Tobi-
szowskim, Sekretarzem Sta-
nu w Ministerstwie energii

Zaskoczyły Pana wyniki au-
dytu w Kompanii Węglowej?

Niestety, nie. Wyniki audytu 
są potwierdzeniem wcześniejszych 
sygnałów i informacji dotyczących 
sytuacji Kompanii. Nieprawidło-
wości przetargowe, kumoterstwo, 
dziwne rodzinne i koleżeńskie po-
wiązania w zewnętrznych zlece-
niach kopalń  - takie rzeczy mają 
miejsce w branży górniczej i do-
brze żebyśmy byli w stanie sobie o 
nich na Śląsku głośno powiedzieć. 
Problem nie dotyczy wyłącznie 
Kompanii Węglowej. Podobnych 
wyników audytów spodziewam się 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 
Katowickim Holdingu Węglowym.

Audyt to punkt wyjścia do dal-
szych działań. Raport z audytu w 
spółce będzie przedmiotem szcze-
gółowej analizy, a wnioski i zale-
cenia według swej ważności będą 
realizowane bez zbędnej zwłoki. 
Audyt jest również dowodem na 
„jakościowe inne podejście” resortu 
energii do sektora węgla kamienne-
go, gdzie początkiem jest diagnoza 
sytuacji i jej przyczyn oraz przed-
stawienie tych informacji stro-
nie społecznej i opinii publicznej.

A nie boi się Pan, że wy-
niki audytu „wypłoszą” in-
westorów Polskiej Grupy 
Górniczej, która ma przejąć 
kopalnie Kompanii Węglowej?

Nie. Inwestorzy dogłębnie zba-
dali biznesplan PGG. Jasno z nie-
go wynika, że nowy podmiot ma 
działać na zasadach rynkowych nie 
przynosząc strat.  Te środki, które 
mają wesprzeć PGG, nie mają być 
kolejnym dosypaniem pieniędzy. 
Tylko mają pomóc w zbudowaniu 
silnej branżowo-sektorowej gru-
py kapitałowej, która będzie osią-

gała sensowne wyniki na rynku. 
Przypomnę, że jednym z ce-

lów reformy restrukturyzacyjnej 
jest wydobywanie takiego rodzaju 
węgla, na który są odbiorcy. Zmie-
niamy filozofię – najważniejsza nie 
jest ilość, ale jakość węgla. Musimy 
zatem przyjrzeć się wnikliwie każ-
dej kopalni, by zidentyfikować dla 
niej rynek. Ponadto niezmiernie 
ważna w tym procesie jest optyma-
lizacja kosztowa kopalń. Z uwagi 
na to, majątek obciążający koszty 
wydobycia przekazany zostanie do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Na 
dniach stanie się to z Ruchem Anna. 
Obniżona ma zostać liczba pracow-
ników, zwłaszcza w administracji, 
ale odejścia mają być dobrowolne. 

Jak już jesteśmy przy pra-
cownikach to pewnie bez poro-
zumienia płacowego zarządu 
ze stroną społeczną w Kompa-
nii Węglowej nie uda się wpro-
wadzić w życie projektu PGG?

Owszem, dlatego zarząd Kom-
panii Węglowej prowadzi intensyw-
ne rozmowy ze stroną społeczną w 
spółce, by wypracować wspólne 
stanowisko. Musimy zastanowić 
się, jak zbudować nową, ujednoli-
coną siatkę płac, która nie będzie 
wzbudzać pytań i obaw inwestorów. 

A pracownicy spółki za-
dają sobie pytania, czy aby 
nie zostaną pozbawieni czę-
ści świadczeń pieniężnych?

Biznesplan Polskiej Grupy 
Górniczej zakłada ograniczenie 
kosztów funkcjonowania nowego 
podmiotu. Zaczynamy ich poszuki-
wać od samej góry. Prezes Tomasz 
Rogala ma znacząco niższe upo-
sażenie od swojego poprzednika. 
Przyjrzymy się uważnie wynagro-
dzeniom pozostałych osób kierow-
nictwa spółki i kopalń. Firma zre-
zygnuje z kosztownych doradców 
zewnętrznych, na których w ostat-

nich latach wydała kilkadziesiąt 
milionów złotych. Poszukiwanie 
wszelkich możliwych rezerw jest 
dziś priorytetem zarządu Kompa-
nii Węglowej. Dopiero ostatnim 
obszarem poszukiwania rezerw 
powinny być pracownicze świad-
czenia pieniężne, jak np. deputaty 
czy czternastki. Ufam, że nie będzie 
to konieczne. Priorytetem działań 
restrukturyzacyjnych w Kompanii 
Węglowej, jak i w pozostałych spół-
kach węglowych jest utrzymanie 
miejsc pracy. Mamy bowiem świa-
domość, że rynek pracy na Śląsku 
nie jest gotowy na chwilę obecną 
wchłonąć dużej ilości pracowni-
ków z sektora górniczego. Pracuje-
my oczywiście nad rozwiązaniami 
gospodarczymi dla regionu, które 
przyczynią się do powstawania na 
Śląsku nowoczesnych miejsc pracy. 

Do Polskiej Grupy Górniczej 
wejdą  wszystkie kopalnie KW?

Tak. Z taką ofertą usiedliśmy 
do rozmów ze stroną społeczną, 
taki plan przedłożyliśmy inwe-
storom. Ostateczny termin utwo-
rzenia PGG się nie zmienia -  to 1 
maja. Robimy wszystko, by zdążyć.

A co z Katowickim Holdin-
giem Węglowym, który jest w 
równie trudnej sytuacji finan-
sowej co Kompania Węglowa?

KHW potrzebuje wsparcia ka-
pitałowego rzędu 400-500 mln 
zł. Wiadomo, że zainteresowanie 
zaangażowaniem kapitałowym w 
tej spółce składa koncern energe-
tyczny Enea. Oprócz poznańskiego 
koncernu, zaangażowanie kapita-
łowe w holding deklaruje też inny 
podmiot z branży okołogórniczej. 
Nie wykluczam, że możliwe było-
by wprowadzenie do KHW, który 
w przyszłości miałby działać pod 
marką Polski Holding Węglowy, 
nie jednego, a dwóch inwestorów, 
którzy oprócz zaangażowania ka-
pitałowego mogliby wnieść do no-
wego podmiotu inne swoje aktywa. 
Jeśli mowa o Enei to mam tu na 
myśli kopalnię Bogdanka należącą 
do poznańskiego koncernu. Obec-
nie prowadzimy rozmowy na ten 
temat, więc nie chciałbym nicze-
go przesądzać. Czasu jednak nie 
mamy za wiele, więc i te rozmowy 

polskie interesy w kwestii bezpie-
czeństwa energetycznego kraju. Bę-
dziemy starali się wpływać na poli-
tykę unijną w zakresie emisji gazów 
cieplarnianych, a zarazem sprostać 
oczekiwaniom UE. Ograniczanie 
emisji CO2 nie powinno być reali-
zowane poprzez wykreślanie węgla 
z polskiego miksu energetycznego, 
lecz powinno następować przez in-
westycje w przemysł wydobywczy 
i przemysł maszyn górniczych i 
restrukturyzacje polskiego górni-
ctwa, ale także poprzez nowoczesne 
technologie ograniczające emisję 
CO2 oraz budowę bloków energe-
tycznych o wyższej sprawności.

Ale to oznacza ogranicze-
nie odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE) uchodzącej za ener-
gię przyszłości, tanią energię.

Jeśli energia z wiatraków jest 
tańsza - to nieuczciwością są żąda-
nia wysokich dopłat do energii z 
wiatraków, zaś jeśli energia z wia-
traków jest droższa i uzasadnione 
są dopłaty, to nie wolno kłamać, 
mówiąc, że jest ona tania. Nie bę-
dziemy nakręcali spirali dotacji dla 
odnawialnych źródeł. To nie jest dla 
nas. Na takie działania mogą so-
bie pozwolić bogaci Niemcy. W tej 
chwili jest tak, że z powodu uprzy-
wilejowanej pozycji OZE nasze 
elektrownie węglowe pracują tak 
niewielką liczbę godzin w roku, że 
schodzą poniżej poziomu rentow-
ności. Pierwszeństwo ma energia z 
wiatru. Pozostawienie takiego sta-
nu rzeczy byłoby zgodą na likwida-
cję węglowych elektrowni w Polsce.

A troska o klimat?
Uważam, że za celami klima-

tycznymi stoi nie tylko troska o 
środowisko, ale też interesy go-
spodarcze producentów technolo-
gii OZE, w tym szczególnie turbin 
wiatrowych z Danii czy Niemiec, 
gdzie przemysł ten silnie się rozwi-
ja. Środowiska związane z przemy-
słem wiatrowym boją się wejścia 
w życie bezprecedensowej ustawy 
regulującej minimalną odległość 
przemysłowych farm wiatrowych 
od budynków mieszkalnych, bo 
oznacza to deficyt zaplanowanych 
miliardowych zysków z budowy 
tysięcy kolejnych turbin wiatro-
wych. Podkreślam to, żeby po-
kazać szeroki kontekst z jakim 
przyszło nam się zmagać w Mini-
sterstwie Energii. Chcę zauważyć, 
że nasza polityka jaką jest przy-
wrócenie węglu należnej roli w 
systemie energetycznym kraju jest 
„solą w oku” wielu środowisk bi-
znesowych i wielu zapewne chcia-
łoby, żeby nam się nie powiodło. 

Rozmawiał: Igor Stanisławski

są prowadzone bardzo intensywnie.
Próbujemy budować w ten spo-

sób konstrukcję energetyczno-gór-
niczą, która łączyłaby te dwie sfery, 
żeby tworzyć energetyczny rynek, 
żeby pozyskać środki z rynku i 
przeprowadzić restrukturyzację 
kopalń. Będziemy dążyć do tego, by 
ustabilizować sytuację w polskim 
przemyśle węglowym. Jeśli polskie 
górnictwo chce się obronić przed 
zagraniczną konkurencją musi być 
bardziej efektywne, ale również 
lepiej poukładane organizacyjnie. 
Jednym z priorytetów tych zmian, 
budowy nowej struktury jest elimi-
nacja konkurencji polsko-polskiej. 

Kiedy możemy spodzie-
wać się pierwszych wy-
ników restrukturyzacji?

W maju i czerwcu domyka-
my dwa podmioty zbudowane 
kapitałowo i dopinamy kwestie 
uregulowania rynku sprzedaży. 

A co z Jastrzębską Spółką 
Węglową, która ma nie mniejsze 
problemy finansowe jak wspo-
mniane Kompania czy Holding?

Tu także dopinamy sprawy co 
tylko świadczy, że działamy syn-
chronicznie na kilku polach. JSW 
potrzebuje ponad 1 mld zł kapitału, 
który może pozyskać ze sprzeda-
ży udziałów w swoich aktywach. 
Chodzi o Koksownię Przyjaźń w 
Dąbrowie Górniczej, Wałbrzyskie 
Zakłady Koksownicze Victoria oraz 
Spółkę Energetyczną Jastrzębie. 
Środki na restrukturyzację i inwe-
stycje w JSW mają pochodzić m.in. 
od inwestorów, którzy zechcą za-
angażować się w spółki z grupy. W 
przypadku koksowni zaintereso-
wanie wyrażają Agencja Rozwoju 
Przemysłu oraz Polskie Inwestycje 
Rozwojowe. W przypadku SEJ cho-
dzi o PGNiG Termika, spółkę kon-
trolowaną przez Skarb Państwa. W 
ten sposób Skarb Państwa zacho-
wa kontrolę nad tymi aktywami.

Jak można by zatem 
określić politykę rządu, 
w tym resortu energii?

Celem działań rządu w obsza-
rze sektora szeroko rozumianej 
energii jest podejmowanie działań, 
które będą właściwie zabezpieczały 
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Powiało lekkim 
optymizmem
dySkuTowano o sytua-
cji, jaką zastał nowy Zarząd 
JSW w Spółce po decyzjach 
ekipy byłego prezesa Jaro-
sława Zagórowskiego i o nie-
korzystnych dla górnictwa 
porozumieniach z Unią Eu-
ropejską, które wprost pro-
wadziły do zwijania polskie-
go sektora wydobywczego. 
Strona rządowa zapewniła, 
że szuka porozumienia z 
Brukselą, tak by wynegocjo-
wać znacznie mniej restryk-
cyjne dla węgla rozwiąza-
nia. Nie może być natomiast 
zgody na udzielenie pomocy 
publicznej JSW - firmie, któ-
ra nie jest nawet w całości 
własnością państwa. Szuka-
nie niezbędnego kapitału ma 
być realizowane na przykład 
poprzez częściową sprzedaż 
wybranych spółek zależnych 
JSW, jakkolwiek zdaniem 
ministra Tchórzewskiego nie 
jest to jeszcze przesądzone.

 
„Jas-Mos” 
ma gdzie fedrować

Ministrowie zaprzeczy-
li pogłoskom o planowanej 
sprzedaży aktywów wydo-
bywczych Spółki. Zarówno 
kopalnia „Krupiński”, jak i 
ruch „Jas-Mos” (KWK „Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie”) 
pozostaną w strukturach 
JSW, w przyszłości zaś będzie 
możliwe wydzielenie niewiel-
kich nieprodukcyjnych części 
majątku ruchu „Jas-Mos” do 
Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń. Przy okazji przedsta-
wiciele Zarządu wyjaśnili, że 
podstawowym problemem 
ruchu „Jas-Mos” nie są sła-
be wyniki ekonomiczne, lecz 
stopniowe szczerpywanie się 
złoża. Na dzień dzisiejszy ko-
nieczne jest ograniczenie za-
trudnienia w ruchu „Jas-Mos”. 
Dopóki będzie gdzie fedrować, 
redukcje ominą pion wydo-
bywczy i robót przygotowaw-
czych oraz zbrojeniowych.

W sprawie przyszłości 
ruchu „Jas-Mos” głos zabrał 
między innymi przewodniczą-
cy Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Jas-Mos” Andrzej Ciok. Jego 
zdaniem dotychczasowy wy-

W SiEDZiBiE Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) odbyło się spotkanie strony związkowej, 
Zarządu i Rady Nadzorczej JSW z przedstawicielami resortu energii: ministrem Krzysztofem Tchórzew-
skim i wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim. Omówiono bieżące problemy Spółki, sytuację na mię-
dzynarodowym rynku węgla oraz skutki wdrażania tak zwanego Pakietu Klimatycznego.

Fot.: dawid Lach/JSW Sa

siłek górników i ich poświę-
cenie w imię obrony swojego 
zakładu pracy nie może pójść 
na marne. Przypomniał o 
decyzjach poprzedniej ekipy 
rządzącej, która nie wahała się 
strzelać do górników bronią-
cych swoich praw [3 i 9 lutego 
ubiegłego roku - przyp. red. 
SG]. Jednocześnie wskazał, że 
ruch „Jas-Mos” może prowa-
dzić nadal wydobycie - w polu 
„Gołkowice”, gdzie zalegają 
złoża węgla koksującego.

 
Ocalić „Krupińskiego”

Sytuację KWK „Krupiń-
ski” nakreślił przewodni-
czący zakładowych struktur 
ZZ „Kadra” Andrzej Józef-
czyk. Szef „Kadry” przybliżył 
uczestnikom spotkania kwe-
stię planów współpracy z Sile-
sian Coal, spółką-córką dużej 
niemieckiej firmy giełdowej, 
której miano udostępnić 
część złoża i kopalnianej in-
frastruktury. Udowadniał, że 
w kopalni za czasów poprzed-
niego Zarządu prowadzono 
politykę rabunkową, bo wzro-
stowi wydobycia nie towa-
rzyszyły odpowiednie roboty 
zbrojeniowe i przygotowaw-

cze. To doprowadziło do kra-
chu w wydobyciu, a więc wy-
miernych strat finansowych. 
Wskazywał, że mogły to być 
celowe działania, które miały 
uzasadnić sprzedaż kopalni 
rzekomo nierentownej, choć 
dzisiaj wiadomo, że zakład ma 
dostęp nie tylko do złóż węgla 
energetycznego, ale także do 
osiągającego znacznie wyższe 
ceny węgla koksującego.

Temat rozwinął przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK 
„Krupiński” Mieczysław 
Kościuk. Udowadniał, że po 
zainwestowaniu około 200 
milionów złotych kopalnia 
uzyska dostęp do potężnych 
złóż węgla koksującego i jej 
żywotność znacznie się prze-
dłuży. Wyrażał zdziwienie, 
że fakt posiadania w zaso-
bach takich złóż był wcześniej 
ukrywany przed załogą.

Wiceprzewodniczący Za-
kładowej Organizacji Koor-
dynacyjnej (ZOK) NSZZ „So-
lidarność” JSW SA Roman 
Brudziński przypomniał 
natomiast, jak poprzedni 
Zarząd zapewniał stronę 
społeczną, że nie ma tema-

tu sprzedaży bądź udostęp-
nienia części infrastruktury 
kopalni „Krupiński” zagra-
nicznemu inwestorowi, który 
będzie konkurował na rynku 
z JSW, a cztery dni później 
podpisał umowę o współpra-
cy z Silesian Coal. Szybka re-
akcja reprezentatywnych or-
ganizacji związkowych JSW 
SA pozwoliła wtedy urato-
wać kopalnię. Nawiązując do 
tamtej sytuacji wicelider ZOK 
zaznaczył, że strona społecz-
na traktuje bardzo poważnie 
ustalenia z nowym Zarządem 
JSW, ale - nauczona doświad-
czeniem - nie będzie podcho-
dzić do deklaracji kierowni-
ctwa Spółki bezkrytycznie.

Odnosząc się do powyż-
szych wypowiedzi, zarówno 
przedstawiciele strony rzą-
dowej, jak i Zarządu pod-
kreślali, że w dalszym ciągu 
rozważane są różne drogi 
wyjścia z kryzysu. Prowa-
dzony będzie audyt poszcze-
gólnych kopalń, ale najważ-
niejszym celem pozostaje 
skuteczne pozyskanie środ-
ków na bieżącą działalność 
Spółki. W tej chwili sytuacja 
jest tak trudna, że kilkaset 

milionów złotych, co jesz-
cze niedawno nie wydawało 
się w przypadku JSW wiel-
ką kwotą, może zaważyć na 
przyszłości całej firmy, zaś 
na inwestycje długotermi-
nowe pieniędzy po prostu 
nie ma skąd pozyskać.

 
Fatalne skutki błędnych 
decyzji

Szef ZOK NSZZ „Solidar-
ność” JSW SA Sławomir Ko-
złowski wskazał, że aktualna 
sytuacja Spółki jest w znacz-
nej mierze spowodowana 
działaniami na jej szkodę 
oraz zaniechaniami, jakich 
dopuścił się poprzedni Za-
rząd JSW. Według przewod-
niczącego poczynania ekipy 
prezesa Zagórowskiego były 
możliwe ze względu na ci-
che przyzwolenie koalicji 
Platformy Obywatelskiej i 
Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Lider „Solidarności” 
zwrócił się do przedstawi-
cieli rządu z prośbą o objęcie 
toczącego się postępowania 
prokuratorskiego w tej spra-
wie specjalnym nadzorem, 
ponieważ poprzednie zawia-
domienia o jawnym łamaniu 

prawa w JSW prokuratura 
umarzała bez żadnego uza-
sadnienia. Podkreślił też, że 
pracownicy JSW nie powinni 
ponosić kosztów ratowania 
innych spółek Skarbu Pań-
stwa, bo obecnie sami ratują 
swoją Spółkę przed upadłoś-
cią, kosztem drastycznego 
obniżenia własnych wyna-
grodzeń. Płacą przy tym za 
błędne decyzje poprzedniego 
Zarządu i koalicji PO-PSL, 
na które nie mieli wpływu.

Zdaniem Sławomira Ko-
złowskiego środki, które 
Spółka planuje uzyskać ze 
sprzedaży części aktywów 
będą niewystarczające dla 
dalszego funkcjonowania 
JSW. Konieczne jest pozy-
skanie dodatkowego kapita-
łu z innych źródeł. W opinii 
przewodniczącego jastrzęb-
skiej „Solidarności” sytuacja 
w Spółce jest katastrofalna, 
o czym może też świadczyć 
fakt opóźnienia płatności 
JSW względem kontrahen-
tów o 120-150 dni, co stanowi 
górną granicę wytrzymałości 
firm kooperujących z górni-
ctwem. Dalsze utrzymywanie 
się tej sytuacji grozi ich upad-
łością i utratą miejsc pracy 
przez tysiące ludzi, tym-
czasem prace pomocnicze, 
które te firmy wykonują, są 
niezbędne do utrzymania ru-
chu zakładów górniczych.

Potrzebna rzetelna 
informacja

Przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Budryk” Andrzej 
Powała poruszył temat właści-
wego przekazywania załogom 
rzetelnej informacji odnośnie 
ubiegłorocznych porozumień, 
które uratowały JSW przed 
upadłością. Przypomniał, że 
związki reprezentatywne, 
poparte przez większość pozo-
stałych organizacji, zdecydo-
wały się na zawieszenie części 
uprawnień pracowniczych 
przez trzy lata, aby umożliwić 
Spółce przetrwanie. Tymcza-
sem Związek Zawodowy „Jed-
ność” nadal neguje sens tam-
tych porozumień. Podburza 
przy tym załogę, namawiania 
do wszczynania procesów są-
dowych, posuwając się nawet 
do tak irracjonalnych w obecnej 
sytuacji JSW kroków jak tocze-
nie sporu zbiorowego o... pod-
wyżki płac. Według Andrzeja 
Powały skuteczne przekazywa-
nie opinii publicznej informacji 
dotyczącej rzeczywistej sytu-
acji Spółki pozwoliłoby z kolei 
poprawić wizerunek górnictwa 
wśród ogółu Polaków, ale też 
dałoby sygnał bankom, że w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
robi się wszystko, aby firmę 
uratować. Przykładem infor-
macji, które należy nagłaśniać, 
jest - według przewodniczące-
go - ostatnia wypowiedź eko-
nomisty, politologa i socjolo-
ga Wojciecha Błasiaka, który 
porównał wysokość środków 
przekazywanych rocznie przez 
górnictwo do budżetu pań-
stwa (ok. 7 miliardów zł) ze 
środkami przekazywanymi 
do budżetu przez cały sektor 
bankowy w Polsce (ok. 2 mld 
zł). W tym momencie trudno 
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Ponownie Wojtków

OPRócZ dotychczasowego wi-
ceprezesa, o stanowisko człon-
ka Zarządu z wyboru załogi 
ubiegać się będą Marek Celmer 
(kWk „Borynia-Zofiówka-Ja-
strzębie”) i Jan Przywara (kWk 
„knurów-Szczygłowice”).

artur Wojtków z Jastrzęb-
ską Spółką Węglową S.a. 
związany jest od 1995 roku, 
gdy zaczął pełnić funkcję kie-
rownika działu Organizacyj-
no-Prawnego, a następnie w 
latach 1999-2009 dyrektora 
ds. pracy w kopalni „Borynia”. 
Od 2009 r. pełni funkcję zastęp-
cy prezesa zarządu ds. pracy i 
polityki społecznej JSW S.a.

Jego kandydaturę wsparło 
większość organizacji związ-
kowych działających w spółce. 
Namawiając do poparcia artu-
ra Wojtkowa, przedstawiciele 
reprezentatywnych organizacji 
związkowych wymieniali naj-
ważniejsze osiągnięcia kan-
dydata - między innymi:

- doprowadzenie do pod-

mówić o utrzymywaniu gór-
nictwa przez budżet państwa, 
co od czasu do czasu sugerują 
niektórzy politycy oraz ko-
mentatorzy spoza branży.

Szef Związku Zawodowego 
„Kadra” Pracowników JSW SA 
Marek Płocharski przekony-
wał, że w tej chwili Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej po-
trzebny jest przede wszystkim 
spokój, a każda wypowiedź do-
tycząca konieczności likwidacji 
jakiejś kopalni, jej sprzedaży 
lub też dalszych obniżek wyna-
grodzeń ten spokój podkopuje. 
Tymczasem nad JSW wciąż 
wisi widmo opcji „put” - w każ-
dej chwili banki mogą zażądać 
od Spółki natychmiastowej 
spłaty wierzytelności, nerwowe 
ruchy są zatem niewskazane.

 
Podziękowania dla załóg

Kilka słów do obecnych 
na sali skierował szef Rady 
Nadzorczej JSW Józef Myr-
czek. Mówił o bardzo dużych 
problemach we współpracy z 
poprzednim Zarządem, trud-
nym otoczeniu zewnętrznym i 
często nieprawdziwych infor-
macjach, jakie Rada Nadzor-
cza otrzymywała od Zarządu, 
co skutkowało podejmowa-
niem takich, a nie innych de-
cyzji. Podziękował załodze i 
przedstawicielom załogi za 
odpowiedzialne podejście do 
problemów JSW, co zaowoco-
wało zawarciem porozumień 

w sierpniu i we wrześniu 
ubiegłego roku. Stanowczo 
stwierdził, że bez tych poro-
zumień Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej już by nie było. We-
dług przewodniczącego Rady 
to głównie dzięki informa-
cjom związków zawodowych 
i ich stanowczej postawie 
udało się zapobiec wdrożeniu 
w życie niekorzystnej umowy 
z Silesian Coal i uratować ko-
palnię „Krupiński”, która po-
została w strukturach JSW.

Podsumowując, spotka-
nie odbyło się w spokojnej, 
rzeczowej atmosferze. Moż-
na powiedzieć, że powiało 
delikatną nutką optymizmu. 
Przedstawiciele strony rzą-
dowej wykazali się głęboką 
wiedzą o sytuacji w górni-
ctwie. Najwyraźniej zdają so-
bie sprawę, że obecne kłopoty 
wynikają nie tylko z trudnej 
sytuacji na rynku węgla, ale 
i z błędnych decyzji oraz za-
niechań, jakich dopuściła się 
poprzednia ekipa rządząca. 
Ministrowie podziękowali 
załogom kopalń JSW za de-
terminację w obronie swoich 
zakładów pracy i obiecali, 
że zrobią wszystko, aby ura-
tować Jastrzębską Spółkę 
Węglową, deklarując pod 
tym względem taką samą 
determinację, jaką wykaza-
li się pracownicy Spółki.

Marek Jurkowski

Fot.: dawid Lach/JSW Sa

17 marca pracownicy Jastrzębskiej spółki Węglowej SA wybierali 
swojego przedstawiciela w zarządzie spółki. W wyniku wyborów prze-
prowadzonych we wszystkich zakładach JSW do składu zarządu IX 
kadencji ponownie wejdzie Artur Wojtków.

- doprowadzenie do wy-
płaty nagrody rocznej (tzw. 
czternastej pensji) za rok 
2015 wszystkim pracownikom 
JSW w pełnej wysokości,

- przyczynienie się do wdro-
żenia od 1 października 2015 r. 
jednolitego regulaminu pracy dla 
pracowników JSW Sa, w którym 
znalazły się gwarancje zacho-
wania pięciodniowego tygodnia 
pracy oraz wolnych sobót,

- brak zgody na likwidację 
kWk „krupiński” do końca 2017 
r. i głos „za” podjęciem uchwa-
ły Zarządu wydłużającej okres 
funkcjonowania kWk „krupiń-
ski” do co najmniej 2021 r.,

- doprowadzenie do ujedno-
licenia wykazu stanowisk pracy 
uprawnionych do posiłków pro-
filaktycznych (korzystniejszy 
wykaz stanowisk pracy upraw-
nionych do posiłków profilak-
tycznych względem powszech-
nie obowiązujących zasad),

- skuteczne działania 
na rzecz podwyższenia wy-
miaru deputatu węglowego 
z 6 do 8 ton dla wszystkich 
pracowników JSW Sa.

Czwartkowe wybory 
rozpoczęły proces wyła-
niania składu Zarządu JSW 
IX kadencji. Po ich prze-
prowadzeniu Rada Nad-
zorcza ogłosi konkurs na 
pozostałych członków ści-
słego kierownictwa Spółki.

pisania porozumienia zbioro-
wego z dnia 5 maja 2011 roku 
zawierającego pakiet gwa-
rancji pracowniczych, w tym 
gwarancję zatrudnienia,

- doprowadzenie do podpisa-
nia porozumienia z dnia 28 maja 
2010 r. wdrażającego standaryza-
cję (podwyżkę) wynagrodzeń pra-
cowników JSW Sa w celu ujed-

nolicenia wynagrodzeń na tych 
samych stanowiskach pracy,

- podejmowanie skutecznych 
działań na rzecz realizacji systema-
tycznego wzrostu stawek płac za-
sadniczych w latach 2010-2014,

- doprowadzenie do wypła-
ty nagrody z zysku za lata 2010 
i 2011 oraz dodatkowej nagro-
dy pieniężnej za rok 2012,
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Wprowadzane przez 
Brukselę rozwiązania 

i mechanizmy nie wpłyną 
znacząco na emisję gazów 

cieplarnianych w skali 
globalnej, będą za to miały 

zasadnicze znaczenie 
dla konkurencyjności 
gospodarki UE i gos-
podarek narodowych 

państw członkowskich 
Unii, uderzając - tak jak to 
miało miejsce wcześniej 

- przede wszystkim w kraje 
opierające swoją 

energetykę na węglu.

Jednym głosem w sprawie klimatu
ZWiąZKOWcy i pracodawcy z Rady Dialogu Społecznego (RDS) skrytykowali projekt zmiany dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europejskiej ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w latach 
2021-2030. W przyjętej uchwale wykazali, że forsowane przez Brukselę przepisy mogą zaszkodzić nie tylko polskiej, 
ale i europejskiej gospodarce. Poza tym nijak się mają do postanowień światowej konferencji klimatycznej ONZ (cOP 
21) z grudnia ubiegłego roku.

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

- naSze stanowisko ma wzmoc-
nić tych przedstawicieli polskiego 
rządu, którzy prowadzą rozmowy 
z Brukselą i sprawić, że w sprawie 
polityki klimatycznej Unii Europej-
skiej Polska zacznie wreszcie mówić 
„jednym głosem” - wyjaśnia prze-
wodniczący Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Soli-
darność” Kazimierz Grajcarek.

Konstruktywne ustalenia 
z Paryża…

Przypomnijmy: 12 grudnia w 
Paryżu przedstawiciele 195 państw 
podpisali porozumienie klimatycz-
ne. Jego ostateczny kształt, wbrew 
wstępnym planom, nie narzuca 
krajom-sygnatariuszom żadnych 
konkretnych zobowiązań: nie ma 
w nim na przykład mowy o dekar-
bonizacji (całkowitej rezygnacji z 
wykorzystywania węgla), jest za 
to zgoda na równoważenie emisji 
dwutlenku węgla poprzez wprowa-
dzanie nowych technologii, zwięk-
szanie udziału odnawialnych źródeł 
energii w bilansie energetycznym, 
ale również zalesianie, co ma szcze-
gólne znaczenie dla posiadającej 
znaczący potencjał leśny Polski.

Uczestnicy szczytu klimatycz-
nego opowiedzieli się za wiążą-
cym celem ograniczenia wzrostu 
średniej temperatury na świecie o 
2 stopnie Celsjusza, obiecując za-
razem, że poczynią wszelkie sta-
rania na rzecz obniżenia jej przy-
rostu do 1,5 st. Celsjusza.

…i niespójna polityka Brukseli
Związkowcy i pracodawcy po-

zytywnie ocenili ustalenia z Pa-
ryża. Krytyka zawarta w doku-
mencie dotyczy braku spójności 
pomiędzy „regionalną” polityką 
klimatyczną Unii Europejskiej 
a ustaleniami klimatyczny-
mi o charakterze globalnym.

24 października 2014 r. Rada 
Europejska określiła podstawo-
we i wiążące cele dla unijnej po-
lityki klimatyczno-energetycznej 
do 2030 r., które sprowadzają się 
do próby wymuszenia na krajach 

członkowskich UE dalszej redukcji 
emisji gazów cieplarnianych - o co 
najmniej 40 proc. wobec poziomu 
emisji z roku 1990. Pozostałe zało-
żenia to doprowadzenie do 27-pro-
centowego udziału energii ze źró-
deł odnawialnych w całym „miksie 
energetycznym” Unii i poprawa 
efektywności energetycznej o co 
najmniej 27 proc. Głównym narzę-
dziem służącym do osiągnięcia wy-
znaczonych celów ma być między 
innymi zreformowany system han-
dlu uprawnieniami do emisji oraz 
przydział bezpłatnych uprawnień 
do emisji gazów cieplarnianych.

Według twórców uchwały wy-
muszona przez UE modernizacja 
sektora energii to dla państw takich 
jak Polska (90 proc. produkcji ener-
gii elektrycznej i ciepła scentralizo-
wanego opartej na węglu) wydatek 
rzędu kilkuset miliardów złotych. 
Tak dużej kwoty nie zrekompensu-
ją bezpłatne uprawnienia do emisji 
gazów czy środki wsparcia z tak 
zwanego Funduszu Modernizacyj-
nego. - W tej sytuacji należy liczyć 
się z rozległymi konsekwencjami 
i zagrożeniami dla tempa wzrostu 

gospodarczego w Polsce, poziomu 
naszej konkurencyjności oraz sta-
nu zatrudnienia, co nie pozosta-
nie bez wpływu na poziom życia 
i dobrobytu polskiego społeczeń-
stwa oraz poszerzeniem się sfery 
ubóstwa energetycznego - prze-
strzegają pracodawcy i związkow-
cy z Rady Dialogu Społecznego.

Ich zdaniem wprowadzane przez 
Brukselę rozwiązania i mechani-
zmy nie wpłyną znacząco na emisję 
gazów cieplarnianych w skali glo-
balnej, będą za to miały zasadnicze 
znaczenie dla konkurencyjności go-
spodarki UE i gospodarek narodo-
wych państw członkowskich Unii, 
uderzając - tak jak to miało miejsce 
wcześniej - przede wszystkim w 
kraje opierające swoją energetykę 
na węglu. - Trudno się oprzeć wra-
żeniu, iż dotychczasowa wizja i me-
chanizmy polityki klimatycznej UE 
de facto niszczą polską gospodarkę, 
nie mając zarazem istotnego wpły-
wu na globalną politykę klimatycz-
ną - napisali w przyjętej uchwale.

Polska liderem w redukcji 
emisji

Autorzy uchwały podkreślili, że 
Polska od lat systematycznie wdraża 
postanowienia zawarte w Protokole 
z Kioto (1997). Na mocy Protokołu 
państwa rozwinięte oraz państwa 
przechodzące proces transformacji 
miały ograniczyć emisję gazów cie-
plarnianych o przynajmniej 5 pro-
cent w stosunku do roku bazowego 
1990. Cel ten udało się osiągnąć 
- emisja w państwach objętych po-
rozumieniem została zredukowa-
na o około 12 proc., głównie dzięki 
zaangażowaniu Europy Środkowo-
Wschodniej - Polska, która zobo-
wiązała się do redukcji emisji o 6 
proc., w okresie rozliczeniowym do 
roku 2012 zredukowała emisję aż 
o 30 proc., co musiało wpłynąć na 
bilans ogólny redukcji emisji.

- Potwierdzamy swoje dotych-
czasowe opinie, iż redukcję emisji 
gazów cieplarnianych należy wdra-
żać globalnie i kompleksowo, jednak 
nie z tą samą intensywnością i dy-
namiką we wszystkich państwach, 
zaś ochrona klimatu ma sens jedy-
nie wtedy (…), gdy wszystkie kra-
je podpiszą się pod dobrowolnie 
przyjętymi na siebie zobowiąza-
niami, sprawiedliwie, solidarnie i 
adekwatnie do własnych możliwo-
ści. To właśnie te zasady zostały 
dobitnie wyrażone i legły u pod-
staw stanowiska sformułowanego 
na Światowej Konferencji COP 21 w 
Paryżu - napisali twórcy uchwały.

Przede wszystkim zdrowy 
rozsądek

Osobny fragment poświęco-
no regulacjom płynącym z unijnej 
dyrektywy IED (Industrial Emis-
sions Directive) w sprawie emisji 
przemysłowych. Od 1 stycznia bie-
żącego roku energetyczne źródła 
wytwarzania energii o mocy 50 
MW i większej są objęte nowymi 
obostrzeniami w zakresie emi-
sji tlenków siarki, tlenków azotu i 
pyłu. Do dyrektywy IED wpisano 
tzw. konkluzję BAT (Best Available 
Techniques) zawierającą przepisy 
zaostrzające normy emisji wymie-
nionych zanieczyszczeń ze źródeł 
spalania paliw i wprowadzającą 
standardy dla nowych, dotychczas 
badanych tylko okresowo zjawisk 
(np. emisji związków rtęci). - Maso-
wa, prowadzona w krótkim czasie, 
modernizacja istniejących jedno-
stek wytwórczych pod kątem speł-
nienia konkluzji BAT mogłaby do-
datkowo zagrozić bezpieczeństwu 
funkcjonowania polskiego systemu 
elektroenergetycznego, a także po-
łączonych systemów elektroenerge-
tycznych w Europie, doprowadzić 
do przerw w dostawach energii, a 
przez to mieć negatywny wpływ 

na gospodarkę w skali całego kraju 
- ocenili sygnatariusze uchwały.

Związkowcy i pracodaw-
cy przypomnieli, że podstawo-
wym celem polityki klimatycz-
nej UE powinna być możliwie 
szybka, tania, acz rozsądna, bo 
uwzględniająca interesy wszyst-
kich stron redukcja koncentracji 
dwutlenku węgla w atmosferze.

Przedostatni punkt uchwały 
zawiera szereg postulatów, które 
pozwoliłyby skutecznie zrealizo-
wać ten cel, m.in. wprowadzenie 
mechanizmów umożliwiających 
przydział darmowych uprawnień 
do emisji dla przemysłu w sytua-
cji rosnącej produkcji oraz zacho-
wanie proporcji pomiędzy pulą 
bezpłatnych uprawnień do emisji 
(43 proc.) i pulą uprawnień prze-
znaczonych na aukcje (57 proc.).

W zakończeniu znajdujemy 
apel do wszystkich instytucji re-
prezentujących Polskę na forum 
unijnym (również organizacje pra-
codawców, związków zawodowych, 
firmy, instytucje kultury i sztuki), 
by te przyjęły stanowisko związ-
kowców i pracodawców z RDS jako 
własne, upowszechniając je „odpo-
wiedzialnie, rzeczowo i szeroko”.

Marek Jurkowski

Na mocy Protokołu z Kioto 
państwa rozwinięte oraz 
państwa przechodzące 

proces transformacji miały 
ograniczyć emisję gazów 

cieplarnianych o przynajm-
niej 5 procent w stosunku do 

roku bazowego 1990. (…) 
Polska, która zobowiązała 

się do redukcji emisji o 
6 proc., w okresie rozlic-
zeniowym do roku 2012 

zredukowała emisję 
aż o 30 proc.

Świąteczne serdeczności kierujemy do rodzin górników 
oraz pracowników spółek Grupy Kapitałowej KW SA,

niech Wielkanoc przyniesie wszystkim wiele wspaniałych 
i głębokich przeżyć.

Zarząd Kompanijnych Zakładów Remontowych
REMASZ sp. z o.o.
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Koniec wiatrakowego 
eldorado w Polsce? 
W ROKU 2015 Polska zajęła drugie miejsce w Europie pod względem wielkości roz-
woju elektrowni wiatrowych, wtedy wyprzedzili nas tylko Niemcy. Rok 2016 i lata 
następne to będzie okres sporego wyhamowania inwestycji w farmy wiatrowe.

JeSzcze 10 lat temu, w 
2005 r. łączna moc elektro-
wni wiatrowych w Polsce 
wyniosła 83 MW. Na koniec 
r. 2015 moc farm wiatrowych 
w naszym kraju wyniosła 
4 978 MW, co stanowi ok. 13 
proc. całego systemu elek-
troenergetycznego w Polsce. 
Jak informuje Polskie Sto-
warzyszenie Energetyki Wia-
trowej (PSEW), najwięcej 
mocy zainstalowanej w ener-
getyce wiatrowej powstało w 
latach 2012 – 880 MW, 2013 
– 893 MW oraz w zdecydo-
wanie rekordowym dla Pol-
ski 2015 roku – 1145 MW. W 
ubiegłym roku Polska zajęła 
pod tym względem drugie 
miejsce w Europie, więcej 
farm wiatrowych powstało 
wtedy tylko w Niemczech. 

Farmy wiatrowe w Polsce 
należą do bardzo różnych 
właścicieli, część z nich są 
to duże międzynarodowe 
koncerny energetyczne, jak 
niemiecki RWE czy francu-
ski Engie, ale spora część 
farm należy do stosunkowo 
niewielkich firm. Spośród 
całej mocy zainstalowanej 
elektrowni wiatrowych w 
Polsce ok. 19 proc. znajduje 
się w rękach spółek Skarbu 
Państwa, są to PGE Energia 
Odnawialna, która ma 529 
MW, Tauron Ekoenergia ma-
jący 200,75 MW, Energa z 
185 MW i Enea posiadająca 
56 MW farm wiatrowych. 

2 miliardy złotych 
wsparcia rocznie

Przedstawiciele PSEW 
zapewniają, że do tej pory w 
polską energetykę wiatrową 
zainwestowano prawie 32 
miliardy złotych, a co roku 
do kasy sektora rządowe-
go i samorządowego wpada 
około 620 milionów złotych 

wpływów podatkowych.
Największa ilość ener-

gii elektrycznej pochodzi w 
Polsce z węgla. Elektrownie 
zawodowe oparte na węglu 
kamiennym oraz brunatnym 
wytworzyły w 2015 r. ponad 
83 proc. produkowanej w 
Polsce energii elektrycznej. 
Wraz z mocą zainstalowa-
nych w Polsce farm wiatro-
wych rośnie ilość energii 
przez nie wyprodukowanych. 
W 2015 r. farmy wiatrowe w 
Polsce pobiły rekord pod 
względem produkcji ener-
gii elektrycznej, przez cały 
rok wytworzyły 10 041 GWh 
energii, to o prawie 40 proc. 
więcej niż w 2014 r. W ubie-
głym roku farmy wiatrowe 
wytworzyły 6,21 proc. energii 
wyprodukowanej w Polsce. 

Rozwój odnawialnych 
źródeł, w tym także elektro-
wni wiatrowych, był w Pol-
sce do tej pory wspierany po-
przez tzw. system zielonych 
certyfikatów, czyli dokumen-
tów (świadectw) potwierdza-
jących, że dany wytwórca 
wyprodukował energię w 
odnawialnym źródle. Sza-
cuje się, że rynkowy koszt 
zielonych certyfikatów, jacy 
ponieśli w 2015 r. odbiorcy 
energii,  to około 2,2 miliar-
dy złotych, co przekłada się 
na 17 zł na każdej MWh. 

Nowy system pomocy
W połowie roku 2016 ma 

wejść w życie nowy system 
wsparcia dla odnawialnych 
źródeł energii, tzw. system 
aukcyjny. Obecnie jesteśmy 
w fazie przejściowej, gdzie 
inwestorzy w odnawialne 
źródła wyczekują na wejście 
nowego systemu w życie, 
dlatego w pierwszym pół-
roczu 2016 r. będzie odda-
nych bardzo mało nowych 

źródeł odnawialnych. Nowy, 
aukcyjny system wsparcia 
dla odnawialnych źródeł z 
założeń ma być tańszy niż 
system zielonych certyfika-
tów, czy tak będzie w prak-
tyce tego nie wiadomo. 

PSEW w raporcie do-
tyczącym stanu energetyki 
wiatrowej w Polsce przy-
pomina prognozy Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych 
(PSE), która odpowiadają 
za bezpieczeństwo polskie-
go systemu energetycznego, 
że do 2020 r. konieczne bę-
dzie wycofanie z eksploa-
tacji przestarzałych bloków 
konwencjonalnych (głównie 
węglowych) o łącznej mocy 
7 tys. MW, a do roku 2030 
nawet 12 tys. MW. Obecnie 
w budowie jest natomiast 
zaledwie 6 tys. MW nowych 
mocy, są to głównie nowe 
bloki na węgiel kamienny 
w elektrowniach Jaworzno 
III, Opole oraz Kozienice. 

Utrzymywanie obec-
nej struktury wytwarza-
nia energii oznaczać będzie 
konieczność stopniowego 
wchodzenia w zakup praw do 
emisji CO2 . Może to spowo-
dować początkowo umiar-
kowany, a po 2030 r., gdy 
skończą się darmowe upraw-
nienia, gwałtowny wzrost 
cen energii elektrycznej.

PSEW zapewnia, że koszt 
wytwarzania energii z wia-
tru będzie cały czas malał a 
energetyka wiatrowa, która 
już teraz jest u nas najwięk-
szą częścią odnawialnych 
źródeł energii, jest w stanie 
być odpowiedzią na wie-
le energetycznych wyzwań 
stojących przed Polską. Tak 
oczywiście nie jest. Wraz 
z rozwojem odnawialnych 
źródeł, także elektrowni wia-
trowych, koszty ich wspar-
cia będą rosły. Pokazuje to 

przykład Niemiec, na które 
lubią powoływać się zwolen-
nicy nieskrępowanego roz-
woju źródeł odnawialnych. 
Szacuje się, że w roku 2016 
koszty wsparcia dla zielo-
nej energetyki w Niemczech 
wyniosą ok. 29 miliardów 
euro, w roku 2018 koszty te 
mają przekroczyć 30 miliar-
dów euro, a w kolejnych la-
tach nadal mają rosnąć! Te 
koszty pokrywają niemieckie 
gospodarstwa domowe w ra-
chunkach za prąd. Obecnie 
rachunek za energię płacony 
przez niemieckie rodziny jest 
ok. dwa razy wyższy niż ra-
chunki za energię w Polsce. 

Farmy wiatrowe, po-
dobnie jak inne odnawial-
ne źródła energii, nie mogą 

stanowić podstawy systemu 
energetycznego, ponieważ są 
źródłami niestabilnymi, nie 
produkują one energii wte-
dy, kiedy jej potrzeba, tylko 
wtedy kiedy wieje wiatr (w 
przypadku elektrowni wia-
trowych) lub kiedy świeci 
słońce (w przypadku elektro-
wni słonecznych). Przykład 
braku przydatności farm 
wiatrowych widzieliśmy w 
sierpniu 2015 r. kiedy doszło 
do jednoczesnego zwięk-
szonego zapotrzebowania 
na energię i zmniejszenia 
produkcji energii w elek-
trowniach węglowych. W 
sierpniu moc zainstalowana 
farm wiatrowych wynosiła 
ok. 4,2 tys. MW a były go-
dziny, kiedy moc dostępna 
była na poziomie zaledwie 
ok. 100 MW. Farmy wiatro-
we nie produkowały energii 
bo nie wiał wiatr. Ocenia się, 
że elektrownie wiatrowe w 
Polsce pracują mniej niż 30 
proc. czasu w ciągu roku. 

Koniec rozwoju
Wielce prawdopodobne, 

że tak szybki okres energe-
tyki wiatrowej w Polsce, jaki 
był w latach 2012-15 już się 
skończył. Obecnie w Sejmie 
trwają prace nad projektem 
ustawy o inwestycjach w 
zakresie elektrowni wiatro-
wych. W połowie marca br. 
podkomisja nadzwyczajna 
zajmująca się projektem tej 

ustawy, przyjęła przepis 
ustalający, że odległość wia-
traka od domu będzie mogła 
być równa lub większa od 
dziesięciokrotności wysoko-
ści wiatraka. Obecnie produ-
kowane wiatraki mogą mieć 
wysokość nawet dochodzącą 
do 200 metrów (kiedy łopata 
śmigła jest na samej górze). 
Dziesięciokrotność wyso-
kości 200 metrów to 2000 
metrów, czyli dwa kilometry. 
To oznacza, że od takiego du-
żego wiatraka do najbliższe-
go domu mieszkalnego nie 
może być mniejsza odległość 
niż dwa kilometry. Branża 
wiatrakowa podniosła wiel-
kie larum argumentując, że 
wejście w życie takich prze-
pisów oznacza radykalne 
wyhamowanie rozwoju ener-
getyki wiatrowej w Polsce, 
ponieważ znalezienie takich 
miejsc, gdzie w promieniu 2 
kilometrów od wiatraka nie 
ma żadnych domów, będzie 
bardzo trudne. Ustawa jesz-
cze nie została uchwalona, 
ale wielce prawdopodobne 
jest, że tak się stanie, ponie-
waż wejście takich przepisów 
popierają posłowie PiS.

Nowy, aukcyjny system 
wsparcia dla źródeł odnawial-
nych oraz przepisy dotyczące 
odległości wiatraków od do-
mów z pewnością wpłyną na 
ograniczenie rozwoju ener-
getyki wiatrowej w Polsce. 

Igor D. Stanisławski 

rynek enerGii
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PLAN MORAWIECKIEGO

iechaj nadchodzące Święta Wielkanocne
napełnią Was rodzinnym ciepłem,
wiosennym optymizmem i prawdziwą radością,
a czas ten, wraz z chwilą wytchnienia,
przyniesie inspirację do pozytywnych zmian
i energię do dalszych działań.
I niech będzie to zapowiedź samych sukcesów!

Zarząd oraz Pracownicy
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

N

Polska w gospodarczej pułapce
W rządowym „Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” znalazło się dobrze udokumentowane oskarżenie dotychczasowe-
go systemu gospodarczego w Polsce, który bazuje m.in. na niskich płacach i dużych różnicach w zarobkach Polaków. 
w luTyM br. rząd przyjął „Plan na 
rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w 
którym zapowiedziano działania ma-
jące doprowadzić do lepszej jakościo-
wo rozbudowy polskiej gospodarki. 

- Proponujemy rozwiązania w 
skali makro, których efekty odczu-
jemy w skali mikro – w naszych 
miejscach pracy, portfelach, przy 
załatwianiu spraw urzędowych - 
zapewniał wicepremier i minister 
rozwoju Mateusz Morawiecki.

Od jego nazwiska  „Plan na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju” jest po-
pularnie nazywany planem Mora-
wieckiego.  Co bardzo ważne, Plan 
zawiera m.in. ocenę obecnej sytua-
cji społeczno-gospodarczej Polski, 
która wypada fatalnie. To swoiste, 
bardzo dobrze udokumentowane 
oskarżenie dotychczasowego modelu 
gospodarczo-społecznego w Polsce. 

W Planie Morawieckiego wska-
zano pięć pułapek rozwojowych, w 
których znalazła się Polska. Są to: 

- pułapka średniego dochodu
W dokumencie oceniono, że 

dotychczasowe źródła wzrostu go-
spodarczego Polski, jak np. niskie 

koszty pracy, wyczerpały się. Jeśli 
nie chcemy utknąć w gronie kra-
jów o średnim dochodzie musimy 
znaleźć nowe lokomotywy rozwoju. 
Droga do tego celu tkwi w budowie 
globalnych specjalizacji polskiej 
gospodarki. Wzrostowi gospodar-
czemu musi też towarzyszyć wzrost 
wynagrodzeń, ponieważ połowa 
pracujących Polaków zarabia mniej 
niż 2,5 tys. zł „na rękę” a pensje 
są ok. 3-krotnie mniejsze niż w 
krajach wysokorozwiniętych.

W Planie Morawieckiego pod-
kreślono, że w ostatnich 10 latach 
Polska gospodarka rozwijała się 
w tempie 3,8 proc. rocznie, co jest 
jednym z najwyższych wskaź-
ników w Unii Europejskiej. To 
oczywiście dobra wiadomość, 
problem jednak w tym, że wzrost 
PKB nie przekłada się proporcjo-
nalnie na zamożność Polaków. 

W dokumencie wskazano na 
duże rozpiętości w zarobkach 
Polaków. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie ogółem brutto w 
gospodarce narodowej (czyli dla 
firm o liczbie pracujących powy-
żej 9 osób) w październiku 2014 

wyniosło 4 107,8 zł. Jednak naj-
częściej wypłacane wynagrodzenie 
(tzw. dominanta) to tylko 60 proc. 
średniej krajowej, aż 2/3 Polaków 
zarabia poniżej średniej krajowej. 
To powoduje z kolei, że Polacy nie 
mają oszczędności zapewniających 
im bezpieczeństwo finansowe i 
zaspokajających potrzeby inwe-
stycyjne polskiej gospodarki.

- pułapka braku równowagi
Do tej pory wzrost gospodarki 

Polski był uzależniony od kapitału 
zagranicznego, a zdrowy wzrost 
gospodarczy wymaga równowagi 
pomiędzy kapitałem zagranicznym 
i krajowym zaangażowanym w go-
spodarkę. Nasz dotychczasowy 
model rozwoju w dużej części opie-
rał się na kapitale zagranicznym. 
W Planie Morawieckiego podkre-
ślono, że obecność kapitału zagra-
nicznego w naszej gospodarce jest 
ważna i pożądana, bo pozwoliła 
na wzrost PKB  i przyczynia się do 
transferu technologii. Polska pozo-
staje krajem otwartym na zagra-
nicznych inwestorów, ale konieczne 
jest wzmocnienie krajowego ka-

pitału. To on jest podstawą stabil-
ności rozwiniętych gospodarek. 

Uzależnienie od kapitału za-
granicznego kosztuje Polskę ok. 95 
miliardów złotych (5 proc. PKB) 
rocznie, to blisko półtora razy 
więcej, niż roczny budżet NFZ.

- pułapka przeciętnego pro-
duktu

Rząd wskazuje, że zbyt wiele 
polskich firm opiera swoją kon-
kurencyjność na dostarczaniu 
nieskomplikowanych produktów 
po najniższej cenie, a instytucje 
publiczne stosują w zamówie-
niach kryterium najniższej ceny. 
Mamy mało czempionów gospo-
darczych, jest tylko 6 polskich 
firm, o których można powiedzieć, 
że to światowe „championy”. 

Ponadto, niewiele małych i 
średnich przedsiębiorstw ma moż-
liwość wprowadzenia innowacji na 
rynek. Państwo musi nie tylko wes-
przeć firmy w zwiększaniu inno-
wacyjności, ale też samo, poprzez 
system zamówień publicznych, stać 
się wymagającym technologicznie 
klientem. Z dokumentów rządo-

wych wynika, że  tylko 13 proc. 
polskich małych i średnich firm 
wprowadza innowacje, podczas 
gdy średnia w Unii Europejskiej 
to 31 proc. Tylko 5 proc. polskiego 
eksportu ma charakter innowacyj-
ny a krajowe wydatki na badania i 
rozwój to mniej niż 1 proc. PKB.

- pułapka demograficzna
Starzejemy się jako społeczeń-

stwo, a rok 2016 jest pod tym wzglę-
dem krytyczny. Prognozy wskazują, 
że od teraz liczba osób pracujących 
będzie systematycznie spadać. Je-
śli nie powstrzymamy tego proce-
su, w 2050 r. może być ich mniej 
nawet o 5 mln. Sytuację potęgują 
wyjazdy młodych za pracą i bar-
dzo niska dzietność. Z analiz rządu 
wynika, że dziś żyje ok. 7 mln osób 
w wieku przedprodukcyjnym (0-17 
lat), a za 20 lat będzie to 5,6 mln.

- pułapka słabości instytucji
Ta pułapka pogłębia wszystkie 

pozostałe, bo definiuje otoczenie, w 
którym żyjemy. Do tej pory brako-
wało całościowej i długookresowej 
wizji rozwoju Polski oraz koordyna-
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Jak się finansują 
związki pracodawców

OPUBLIKOWANY tekst dotyczył sy-
tuacji finansowej trzech najwięk-
szych organizacji pracodawców: 
Polskiej konfederacji Pracodawców 
Prywatnych (PkPP) „Lewiatan”, Pra-
codawców RP i Związku Pracodaw-
ców Business Centre Club (ZPBCC).

członkowie
Czym są organizacje zrzesza-

jące pracodawców? Upraszczając, 
należałoby powiedzieć, że związka-
mi zawodowymi właścicieli firm.

PkPP „Lewiatan” współtworzą 
„związki pracodawców (branżowe i 
regionalne), federacje związków pra-
codawców i inne zrzeszenia organizacji 
działające na obszarze Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz pracodawcy posiada-
jący szczególną pozycję gospodarczą 
i znaczenie w stosunkach pracy”.

Członkami Pracodawców RP 

mogą być „pracodawcy oraz ich 
zwiazki i federacje, działajace na ob-
szarze Rzeczpospolitej Polskiej”.

do ZPBCC mogą natomiast należeć 
pracodawcy, którzy uzyskają akceptację 
Zarządu ZPBCC, przedstawiając wcześ-
niej rekomendację dwóch członków 
ZPBCC lub też otrzymają zaproszenie Za-
rządu ZPBCC do uczestnictwa i spełnią 
przy tym wszystkim pozostałe wymogi, 
jakie Zarząd Związku określa co roku.

Podejmując się analizy finan-
sów trzech organizacji, Janusz Jerzy 
Gołąb przytoczył oficjalne dane do-
tyczące liczby członków tych pod-
miotów oraz liczby zatrudnionych 
w zrzeszanych przez nie firmach:

- PkPP „Lewiatan” - ponad 3750 
firm, 700000 pracowników,

- Pracodawcy RP - 7500 firm, 
4000000 pracowników,

- ZP BCC - 2500 członków (osób i 
firm), 500000 pracowników.

300 milionów zł w majestacie 
prawa?

kluczową sprawą jest fakt, że or-
ganizacje pracodawców pośrednio fi-
nansuje państwo. Obowiązująca ustawa 
z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dz. U. 
z 1992 r. Nr 21, poz. 86 z późn. zm.) do-
puszcza możliwość wliczania składek na 
rzecz organizacji pracodawców w koszty 
uzyskania przychodów. - Nie uważa się 
za koszty uzyskania przychodów: (…) 
składek na rzecz organizacji, do których 
przynależność podatnika nie jest obo-
wiązkowa, z wyjątkiem: (…) składek na 
rzecz organizacji zrzeszających przed-
siębiorców i pracodawców, działających 
na podstawie odrębnych ustaw - do 
wysokości łącznie nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty odpowiadają-
cej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaco-
nych w poprzednim roku podatkowym, 

Stałym elementem nagonki wymierzonej w związki zawodowe jest sposób ich finansowa-
nia. Temat ten pojawia się na ogół przy okazji wielkich protestów społecznych i ma zepsuć 
wizerunek organizacji skupiających pracowników. Dla odmiany: nikt nawet nie próbuje ana-
lizować dochodów i wydatków organizacji zrzeszających pracodawców. Jakiś czas temu 
przyjrzał im się Janusz Jerzy Gołąb z kwartalnika Nowy Obywatel.

stanowiących podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie społeczne - mówi 
art. 16 ust. 1 pkt 37 ppkt c) ustawy.

To daje pewne podstawy do wy-
liczenia - w wielkim przybliżeniu 
- maksymalnej kwoty, jaką organi-
zacje pracodawców mogą otrzymać 
od swoich członków. Wyliczenia były 
teoretyczne, bo firmy nie publikują 
danych dotyczących średnich za-
robków pracowników czy poziomu 
funduszu płac, co utrudnia ustalenie 
rzeczywistych kwot, jakie wpływają 
na konta wymienionych organizacji. 
Należy też zaznaczyć, że autor posił-
kował się danymi z lat 2011-2012.

Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie pracownika w gospodarce narodo-
wej w 2011 r. wynosiło 3399,52 zł. W 
2012 r. trzy organizacje pracodawców 
skupiały firmy zatrudniające łącznie 
5200000 pracowników. Jest zatem 
możliwe, że w majestacie prawa otrzy-
mały: [5200000 x (3399,52 zł x 12 
miesięcy)] x 0,15% = 318195072 zł.

Ponad 300 milionów złotych w skali 
roku!

Warto też zwrócić uwagę, że dzisiaj 
byłyby to jeszcze większe pieniądze.

- Nie twierdzę, że kwoty, o których 
napisałem, organizacje pracodawców 
otrzymują w rzeczywistości. Obalam 
jednak w ten sposób mit, jakoby związ-
ki zawodowe w Polsce były w posiada-
niu olbrzymich ilości pieniędzy - gdyż 
znacznie większymi środkami finan-
sowymi dysponują organizacje praco-
dawców - napisał w podsumowaniu 
swojej analizy Janusz Jerzy Gołąb.

I trudno nie przyznać mu racji.

red.

Spojrzenia
cji działań administracji publicznej 
(„Polska resortowa”). Wzrost kosztów 
działania administracji nie szedł w 
parze ze wzrostem jej efektywności. 

- Oskarżenie transformacji
Plan Morawieckiego był bardzo 

szeroko komentowany przez więk-
szość mediów i dużą część polityków 
zarówno wspierających rząd jak i z 
opozycji. Bardzo niewiele komen-
tarzy dotyczyło pięciu pułapek w 
których się znaleźliśmy. Politykom i 
komentatorom trudno było polemi-
zować z tymi liczbami, nie można 
im zaprzeczyć, a że są niewygod-
ne, to najlepiej o nich zapomnieć. 
Diagnoza społeczno-gospodarcza 
zawarta w Planie Morawieckiego 
jest dobrze udokumentowaną i wy-
liczoną krytyką dotychczasowego 
modelu transformacji ustrojowej 
w Polsce. Te liczby pokazują, że 
przez ostatnie 26 lat nie udało się 
w Polsce stworzyć systemu, który 
gwarantowałby przyzwoity poziom 
życia wszystkim obywatelom i w 
miarę równomierne rozłożenie ko-
rzyści z rozwoju kraju. Zamiast tego 
mamy duże zróżnicowanie w czer-
paniu z korzyści z rozwoju gospo-
darczego. To zróżnicowanie mamy 
zarówno pomiędzy poszczególny-
mi regionami kraju, jak i pomię-
dzy różnymi grupami społecznymi 
i pracowniczymi. Zrównoważony 
rozwój społeczny i gospodarczy jest 
możliwy, trzeba tylko zrezygno-
wać z neoliberalnej ideologii, któ-
ra dominowała przez ostatnie lata 
w głowach polskich polityków.

Igor D. Stanisławski

PIENIĄDZE
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Rozwiązanie - aforyzm

Magdaleny Samozwaniec.

ARYTMOGRAF Tym samym literom zostały 
przypisane te same liczby.
W tabelce ujawniono nie-
które przyporządkowania.
Dla ułatwienia wypisano
objaśnienia w kolejności 
przypadkowej.

W rozwiązaniu należy podać
liczbę wystąpień litery D.

  • Sceniczny taniec artysty-
    czny
  • Gad zamieszkujący nad
    Nilem
  • Narodowy sport japoński
  • „Salon” w chacie
  • Jedna z możliwości do wybo-
    ru
  • Daleko do komfortu
  • Rezydencja magnacka
  • To, co nęci
  • Na twarzy kominiarza
  • Ajencja, arenda
  • „... światów” w tytule powieś-
    ci Wellsa

1 2 3 4 5
A L O E S

Niektóre 
przypisania:

10 16 3 7 11 1

17 9 20 1 17

17 20 1 2 4 14

4 17 16

6 13 3 6 3 10 12 2

15 22 21

22 1 18 1 8 3

16 7 19 10 3

5 1 10 9 1 1

DRABINKA SZUROWA
Z burty statku zwiesza się drabinka szurowa w ten sposób,
że ledwie dosięga powierzchni wody. Szczeble drabinki
rozmieszczone są w odległości 25 centymetrów. Ile szczebli
znajdzie się pod wodą, gdy podczas przypływu morza woda
podniesie się o 90 centymetrów?

MAGICZNA

POZIOMO/PIONOWO:
 1) Uchwyt filiżanki
 2) Nauczył się bez pomocy
     nauczyciela
 3) Fałszywa skromność
 4) Duchowny prawosławny
 5) Zwalczany przez partyzantów
 6) Czar rzucany na kogoś
 7) Kucharz okrętowy
 8) Jon o ładunku dodatnim
 9) Poczucie godności osobistej
 10) Chroni głowę motocyklisty
 11) Trawiasta równina
 12) Zespół komórek organicznych
 13) Jednostka kąta płaskiego
 14) „Lekarstwo” na kaca
 15) Kilof dla górnika
 16) Mieszkanka stolicy Grecji

Każdy odgadnięty wyraz wpisuje-
my do diagramu dwukrotnie:
poziomo i pionowo.
Rozwiązanie powstanie po odczy-
taniu wierszami liter z wyróżnio-
nych pól.
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BRAKUJĄCE SAMOGŁOSKI
Z podanego poniżej znanego polskiego przysłowia usunięto
wszystkie samogłoski. Czy potrafisz je prawidłowo odczytać?

                        GDZ DBŁ N MŻ, TM BB PŚL

ILE ROWKÓW?
Ile rowków (przeciętnie) ma winylowa
płyta długogrająca, tzw. long play, z je-
dnej strony?
Wolno się pomylić o 3.

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: 
redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lutowej krzyżówce brzmi: U Pana Boga za piecem. Nagrody wylosowali: Teresa Jóźwik z 
łęcznej oraz Monika Grabiec z Wisły Wielkiej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

„Ballada o księdzu Jerzym”
 

już na płytach DVD
17 października ubiegłego roku odbyła się premiera „Ballady o błogosławionym 
księdzu Jerzym Popiełuszce”. Dzieło upamiętniające życie i śmierć legendar-
nego kapelana „Solidarności” powstało z inicjatywy związkowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki. Libretto do ballady napisał Jan Drechsler, zaś muzykę 
skomponował Michał Tadeusz Malicki. Teraz każdy może nabyć płytę DVD za-
wierającą nagranie premierowego wykonania ballady. cena płyty - 15 złotych.

Zasadniczą treścią „Ballady o błogo-
sławionym księdzu Jerzym Popiełuszce” 
jest synteza życia i męczeńskiej śmierci 
księdza Jerzego na tle najważniejszych 
wydarzeń z historii Polski okresu PRL.

Twórcy podjęli też próbę zastano-
wienia się, jakie poglądy na temat sy-
tuacji w kraju i Unii Europejskiej mógłby 
mieć kapelan „Solidarności” dzisiaj.

Poszczególne części utwo-
ru o zabarwieniu lekko baśnio-
wym rozdzielają songi z niezwykle 
ekspresyjną oprawą muzyczną.

- Uważam, że stworzenie dzieła było 
znakomitym sposobem na uczczenie 35. 
rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” 
przy jednoczesnym zaakcentowaniu fak-
tu zawierzenia Związku błogosławionemu 
księdzu Jerzemu Popiełuszce - mówi Ma-
rek klementowski, jeden z producentów 
utworu. - Teraz, dzięki płycie z zapisem 
premierowego wykonania dzieła, każdy 
będzie mógł odkryć głębokie treści, jakie 
niesie historia życia kapelana „Solidar-

ności”. Zachęcamy komisje zakładowe 
Związku do nabywania płyty za pośredni-
ctwem Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki. Cena płyty - 15 zł - na pewno nie jest 
wygórowana, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
poziom artystyczny „Ballady” - dodaje.

Patronat nad „Balladą o błogosła-
wionym księdzu Jerzym Popiełusz-
ce” objęli przewodniczący komisji 
krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr 
duda i biskup gliwicki Jan kopiec.

- Realizacja sztuki, opartej o dzieło 
życia błogosławionego księdza Jerzego 
to konkretne urzeczywistnienie nowej 
ewangelizacji w metodzie i sposobie dzia-
łania, która obejmuje i angażuje posługę 
zarówno twórców jak i odbiorców tego 
dzieła, afirmującego uniwersalne warto-
ści, a przede wszystkim prowadzącego 
do zbawczego dzieła Chrystusa - napi-
sał ordynariusz w liście przesłanym na 
ręce twórców i producentów utworu.

Premierę „Ballady” zorganizowano 
w Górsku, małej miejscowości położo-

nej przy szosie Bydgoszcz-Toruń, gdzie 
19 października 1984 roku ksiądz Popie-
łuszko został uprowadzony. Sprawcami 
porwania byli funkcjonariusze IV depar-
tamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych: Grzegorz Piotrowski, Leszek 
Pękala i Waldemar Chmielewski. Wedle 
oficjalnej wersji zdarzeń, związanego 
przez porywaczy duchownego przewie-
ziono w okolice włocławskiej zapory na 
Wiśle, a następnie wrzucono do rzeki.

30 października w wodach Zalewu 
Włocławskiego odnaleziono ciało księ-
dza. Cztery dni później zamordowane-
go przez funkcjonariuszy PRL-owskiej 
bezpieki kapelana pochowano przy 
kościele pw. św. Stanisława kostki 
na warszawskim Żoliborzu. Żegna-
ło go około tysiąca kapłanów i ponad 
600 tysięcy wiernych z całej Polski.

6 czerwca 2010 roku ksiądz Jerzy 
Popiełuszko został ogłoszony błogo-
sławionym kościoła katolickiego.

MJ


