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Odpowiedzi na ważne pytania w sprawach ważnych dla górnictwa giną w szumie politycznego
sporu. Racjonalne argumenty są zakrzykiwane. Wszyscy, którzy teraz są najmądrzejsi, mieli
wiele lat, aby tę mądrość udowodnić – pisze G rzegorz M atusiak , poseł RP

Nie wystarczy mówić.
Trzeba słuchać
Złożyłem wniosek o przedstawienie przez ministra energii podczas posiedzenia Sejmu RP
informacji bieżącej w sprawie restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego. Byłem przekonany, że wystąpienie przyczyni się do wyjaśnienia wielu nieporozumień, mitów i zwykłych bajdurzeń na temat sytuacji w branży
tak istotnej dla polskiej gospodarki.

Ze zdumieniem słuchałem niektórych
wystąpień posłanek i posłów opozycji,
bo część z nich demonstrowała oburzenie
na podstawie fałszywych informacji. Żeby
nie być gołosłownym, podam jeden przykład. Otóż kilkakrotnie słyszałem, że przez
program ratunkowy dla branży górniczej jakaś grupa górników straciła pracę. W Polsce
żaden górnik nie został zwolniony z pracy
z winy zakładu pracy albo z powodów ekonomicznej niewydolności zakładu pracy. W tym
czasie w USA, Australii, RPA i wielu innych
krajach tysiące pracowników górnictwa było
zwalnianych z dnia na dzień.
W Polsce każda ze śląskich spółek górniczych była na skraju bankructwa, a nawet,
zgodnie z bezduszną ekonomią, bankrutem.
Gdyby nie działania Ministerstwa Energii,
w Spółce Restrukturyzacji Kopalń mogła być
większość kopalń dawnej Kompanii Węglowej
i dawnego Katowickiego Holdingu Węglowego. Wcale nie przesadzam. Tak byłoby, gdyby
kontynuować odziedziczony po poprzednikach sposób traktowania górnictwa.

P oprzednikom zabrakło
odpowiedzialności
i roztropności
Tak, ma rację opozycja, kiedy mówi,
że nie udało się nam zrealizować wszystkich
przedwyborczych zapewnień kierowanych
do branży górniczej. Nie udało się, bo stan
górnictwa był znacznie gorszy, niż wynikałoby to z dostępnych danych. Czy można było
lepiej? Można było. Zawsze można zrobić coś
lepiej. Czy można było powstrzymać przekazywanie kopalń do SRK? Uważam, że można
byłoby to zrobić, gdyby w minionych latach
poprzedni rząd włożył w ratowanie górnictwa
choć małą część wysiłku, jaki włożył obecny
rząd.
Czy ten wysiłek się politycznie opłaci? Nie wiem. W polityce nie można liczyć
na dozgonną wdzięczność wyborców. Ja liczę na rozsądek, zdolność do refleksji i pamięć. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął
się niełatwej naprawy tego sektora. 2015 rok
był jednym z najgorszych okresów dla branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce
od wielu lat. Przyczyn kryzysu sektora węglowego należy upatrywać nie tylko w drastycznym spadku cen węgla na świecie. Cykle
koniunkturalne i dekoniunkturalne w branży
górniczej nie są bowiem zjawiskiem nowym,
towarzyszą one temu sektorowi od zawsze.
W związku z tym rolą osób nadzorujących
górnictwo i zarządzających nim jest odpowiedzialne i roztropne zachowanie, które
nakazuje należycie wykorzystać lata prosperity w celu przygotowania się na tzw. chude

lata. Tej odpowiedzialności i roztropności
zabrakło koalicji PO–PSL.
Taka polityka dała się we znaki przede
wszystkim Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Nie
dość, że całość pieniędzy pozyskanych z emisji
akcji Spółki w 2011 roku, czyli ponad 5 mld
złotych, została przekazana do budżetu państwa, to także duża część zysków JSW wpłynęła w postaci dywidendy do budżetu. Tylko
w latach 2011–2013 było to ponad 640 mln
złotych. A kiedy już w 2014 roku pojawiły się
symptomy kryzysu na rynku węgla, wyciąganie pieniędzy ze Spółki trwało w najlepsze.
JSW została zmuszona do wydania 1,5
mld złotych na ratowanie Kompanii Węglowej
poprzez zakup kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie dość, że operacja ta nie wyciągnęła
z tarapatów Kompanii Węglowej, to jeszcze
doprowadziła Jastrzębską Spółkę Węglową
na skraj upadłości. Nikt bowiem z osób nadzorujących branżę górniczą nie pokusił się
o faktyczne działania restrukturyzacyjne,

przygotowania do przyjęcia nowych zasad
organizacji pracy i wynagradzania określanych
w układach zbiorowych pracy. Rozpoczyna
się kolejny etap przygotowywania górnictwa
do funkcjonowania w nowoczesnej gospodarce. Od zaangażowania w realizację tych
planów zależy, czy będzie sukces czy porażka.
Ministerstwo Energii zrobiło, co mogło. Teraz
kolej na menedżerów ze spółek węglowych,
a także na kierownictwo i dozór kopalń. Nawet
najlepsi ministrowie nie wyręczą pracowników
górnictwa.
Ważne dla górnictwa są odpowiedzi
na pytania: Czy uzasadnione było włączenie
kopalń KHW do PGG? Czy włączenie kopalń
KHW do struktury PGG może spowodować
zwolnienia wśród górników? Czy ten proces będzie podlegał notyfikacji w Komisji
Europejskiej? Czy Komisja może wstrzymać ten proces? Czy stworzenie tak dużego
podmiotu na rynku wpłynie na ograniczenie
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W Polsce żaden górnik nie
został zwolniony z pracy
z winy zakładu pracy albo
z powodów ekonomicznej
niewydolności zakładu pracy.

które doprowadziłyby do obniżenia kosztów
działalności i wzrostu wydajności.

R ealne działania
zamiast pozorów
Wszystkie programy naprawcze za czasów
koalicji PO–PSL były pozorowanymi działaniami, które zamiast wyprowadzać górnictwo na prostą, jeszcze bardziej je pogrążały,
i to za dziesiątki milionów złotych, jakie inkasowali różnej maści doradcy.
Realne, a nie pozorowane działania naprawcze nowego rządu pozwoliły ustabilizować
sytuację branży górniczej. Niewątpliwie sukcesem było powołanie Polskiej Grupy Górniczej.
Dzięki porozumieniu z bankami dotyczącemu
spłaty zadłużenia udało się zażegnać widmo
upadłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
W grudniu 2016 roku Komisja Europejska
zaakceptowała rządowy program łagodzący
społeczne i środowiskowe skutki restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2015–2018. Dzięki temu proces naprawy polskiego górnictwa węgla kamiennego może
przebiegać w atmosferze spokoju społecznego.
Ostatnim akcentem tego trudnego procesu
było włączenie kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego do Polskiej Grupy Górniczej,
co według informacji Ministerstwa Energii
kończy ważny etap restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego w Polsce.

C zas na menedżerów
Przed nami kolejny. Spółki górnicze finalizują prace nad nowymi strategiami. Trwają

konkurencji rynkowej? Czy należy spodziewać się wzrostu cen węgla? Jakie inne ważne działania restrukturyzacyjne w obszarze
górnictwa węgla kamiennego zostały podjęte
w ostatnich kilkunastu miesiącach przez Ministerstwo Energii?

W arto słuchać
Niestety, te odpowiedzi zginęły w szumie politycznego sporu. Szkoda, że opozycja nastawiła się tylko na mówienie, a nie
na słuchanie.
Debata sejmowa rządzi się swoimi prawami. Każdy z parlamentarzystów chce błysnąć
talentem krasomówczym, ostrością języka,
polityczną bezkompromisowością. Jednak
kiedy w sali sejmowej cichną głośniki, gaśnie
światło, życie trwa dalej. Powtarzam, warto
wsłuchać się w ten rytm życia, a nie tylko
w tembr własnego głosu.
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