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Załogi pracujące w kopalniach obecnej Polskiej Grupy Górniczej mają swój wkład we wsparciu firmy. To 800 mln złotych.
Tyle wynoszą oszczędności wynikające przede wszystkim z zawieszenia tak zwanej czternastki. Wsparcie zewnętrzne
dla górnictwa węgla energetycznego na Śląsku to 17 mld złotych. Wsparcie od emerytów i rencistów (nie pobierali
deputatów węglowych) to 1,1 mld złotych. Pretensje do liderów związkowych o to, że zgadzali się na zbyt duże
wyrzeczenia, są nieuzasadnione

Wsparcie dla PGG
od pracowników to około 4 proc.
pieniędzy, jakie uratowały
kopalnie przed upadkiem
W latach 2012–2017 śląskie kopalnie węgla
energetycznego otrzymały 17 mld złotych
wsparcia zewnętrznego. Wsparcie ze strony byłych i obecnych pracowników wyniosło 1,9 mld złotych. Na tę kwotę złożyli się
emeryci i renciści, którzy w latach 2014–2017
nie dostali deputatów węglowych wartych
1,1 mld złotych. Aktualnie zatrudnieni, którzy
mają zawieszoną przede wszystkim tak zwaną czternastą pensję, wsparli kopalnie PGG
kwotą 800 mln złotych. Całkowite wsparcie
wyniosło 18,9 mld złotych. Wliczono w to także 2,8 mld złotych przeznaczonych na wsparcie kopalń i ruchów kopalń przekazanych
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

C zteroprocentowy udział
Aktualni pracownicy ponieśli koszt 800
mln złotych. To 4 proc. kwoty, jaka była potrzebna na utrzymanie przy życiu górnictwa
węgla energetycznego na Śląsku. Nie udało się
nam dotrzeć do informacji, ile z tych pieniędzy
pracownicy już odzyskali po podwyżce tak
zwanych flapsów i wypłacie 1,2 tys. złotych
nagrody w tym roku. Trwają rozmowy o kolejnych pieniądzach dla załogi. Wyrzeczenia
były, ale pod najistotniejszym warunkiem –
zawieszone elementy wynagrodzenia zostaną przywrócone wtedy, kiedy PGG zacznie
poprawiać wyniki.
Czy PGG poprawia wyniki? Zdaniem
związkowców firma jest w fatalnej sytuacji,
ponieważ nie realizuje planów wydobywczych.
To opinie wygłaszane w dni przeznaczone
na krytykę zarządu, kierownictwa kopalń i ministrów energii. W dni przeznaczone na rozmowy o pieniądzach obowiązuje inny przekaz:
firma jest w coraz lepszej kondycji, dlatego
załoga powinna odczuć to w kieszeniach.

Ciekawa liczba

4 proc.
taki jest udział aktualnie pracujących górników
we wsparciu Polskiej Grupy Górniczej. Dzięki zawieszeniu przede wszystkim czternastki spółka
zyskała 800 mln złotych.

Trzeba wypłacić pieniądze, a nawet odwiesić
wstrzymane elementy wynagrodzenia. Podstawowy argument – przecież jest lepiej, niż
zakładano. Związkowcy są skrupulatnie rozliczani z czteroprocentowego udziału pracowników w ratowaniu spółki, ale nikt nie pamięta
o ich zasługach w podwyżce flapsów (o prawie 30 proc.) i wywalczeniu wypłaty nagrody.
Krytyka związków jest bezpodstawna. Jednak
związki są zbyt przestraszone, aby przedstawiać załodze argumenty na swoją obronę.

O siem milionów niezgody
Przypomnijmy, że po pierwszym półroczu PGG miała 8 mln złotych zysku netto.
Zysk został wypracowany po wpompowaniu
w obecną PGG oraz dawną KW i KHW 17 mld
złotych pomocy zewnętrznej. Za pomoc zewnętrzną uznaliśmy także sprzedaż majątku
(2,3 mld złotych) oraz 800 mln złotych przedpłat na węgiel. Czy to manipulacja? Nie. Gdyby
kupcy majątku i kontrahenci, którzy wpłacili
przedpłaty, poczekali trochę dłużej, mieliby
to samo za kwoty symboliczne. Na przykład
JSW SA nie musiałaby zapłacić prawie 1,5 mld
złotych za kopalnię Knurów-Szczygłowice,
a Węglokoks Kraj nie wpłaciłby 138 mln złotych za nabyte kopalnie.
Wyrażanie wyłącznie w złotówkach wartości kredytów udzielonych przez instytucje
finansowe i udziałów nabytych przez spółki
energetyczne jest tak naprawdę zaniżaniem
tej pomocy. Gdyby nie wola polityczna, tych
pieniędzy w niezbędnych kwotach nigdy
by nie było. To oznacza, że nie byłoby PGG.
Zostałoby kilka najlepszych kopalń i pewnie
nie więcej niż kilkanaście tysięcy górników.
Teraz PGG zatrudnia 43 tys. osób. Na giełdzie
szyderców przyjmowane są zakłady, kiedy
PGG padnie albo zostanie podzielone między
koncerny energetyczne.
Czy jest możliwe, że presja na płace spowoduje, że PGG zacznie chylić się ku upadkowi? A może chodzi o to, żeby energetyka
dostała co lepsze kopalnie, a resztę wrzucić
do SRK? PGG ma do spłacenia przynajmniej
5 mld złotych. Zysk netto 8 mln złotych doprowadził do braku zgody na temat sytuacji
finansowej spółki.

P orozmawiają
o pieniądzach
O pieniądzach najpierw porozmawiają
członkowie zespołu monitorującego. Czy informacje zebrane przez redakcję Nowego Górnika będą tematem rozmów? Nie wiadomo.

– Zarząd PGG nie komentuje relacji między
liderami związkowymi a załogami – powiedział Tomasz Głogowski, rzecznik PGG. – Nie
komentujemy także informacji, których zarząd
nie przekazywał, a powstały na podstawie obliczeń redakcji – dodał rzecznik. 16 października zespół złożony z przedstawicieli zarządu Polskiej Grupy Górniczej i związkowców,
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przy udziale wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego, miał ocenić wyniki spółki
za trzy kwartały br. Ocena zespołu jest konieczna, aby kontynuować rozmowy ze stroną
społeczną na temat postulatów finansowych
załogi PGG. Takie ustalenia zostały przyjęte
w połowie roku.
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