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Joanna Strzelec-Łobodzińska, 
prezes Kompanii Węglowej: 
Mądry żyje z głupiego,
a głupi żyje z roboty.
Głupim zawsze było
górnictwo. Chcę 
przerwać ten
zaklęty krąg.
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Górnik po 
dziadkach
Adam Pyrski ( lat), młody 
górnik, który w kopalni 
pracuje zaledwie pół 
roku, zgodził się z nami 
podzielić doświadczeniami 
z pierwszych miesięcy pracy

 

Jubileusz węgla 
brunatnego
Cicho i bez fanfar

 

Pomoc 
w pokonaniu 
strachu
Kompania Węglowa 
przeznaczyła  mln zł 
na wsparcie dla żon 
górników

 

Proponujemy 
korzystne 
zmiany
dla 
pracowników
i firmy

Dialog czy dyktat? – pyta 
Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW SA

 

Samochód roku 
w Polsce
Informacje motoryzacyjne
Ampera na wycieczce
Mazda się wznosi

 

Kopalnia Wujek za dwa lata może być rentowna.  W Katowickim Holdingu Węglowym działa zespół, 
który przygotowuje program naprawczy dla Wujka
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B E Z  F A J R A N T U

Musimy walczyć 
o węgiel i gaz
Polska zawetowała plany zaostrzania polityki 

klimatycznej. To znak, że zaczynamy na forum Unii 
Europejskiej walczyć o nasze interesy ekonomiczne. 
Niektórzy straszą, że ten sprzeciw może nas drogo 
kosztować, bo fanatyczni wrogowie węgla zechcą nas 
ukarać i na przykład przykręcą kurek z funduszami 
na rozwój infrastruktury. Teoretycznie jest to możliwe, 
jednak w praktyce mało realne. Nasze weto jest 
na rękę wielu krajom UE, które albo nie miały 
odwagi powiedzieć „nie zgadzamy się”, albo wyszły 
ze słusznego założenia, że skoro Polska nie ma wyjścia, 
to niech Polska wybiera dla siebie i dla nich gorące 
kasztany z ogniska. 

Dania, która sprawuje prezydencję, chciała 
przeforsować zaostrzenie polityki klimatycznej, 

bo ma w tym swój interes – budowa paneli 
fotowoltaicznych i wiatraków to przecież domena 
firm z północy Europy. W dodatku te firmy zaczynają 
mieć kłopoty, bo Chińczycy są w stanie produkować 
równie dobre urządzenia za mniejsze pieniądze. 
Może się okazać, że z powodu chińskiej konkurencji 
spora część firm europejskich padnie. Może się też 
zdarzyć, że Europa nie wytrzyma dotowania energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, tak zwanych 
OZE. O ile stać na takie wydatki kraje najbogatsze, 
nas już na to nie stać. Nie stać nas także na to, aby 
zlekceważyć złoża gazu łupkowego. W biurowcach 
UE wciąż trwa wielka nagonka na plany eksploatacji 
tego paliwa. Urzędnicy chyba nie zdają sobie sprawy, 
że niekonwencjonalne źródła energii będą miały 
zdecydowane konsekwencje dla rynku globalnego 
w niezbyt odległej przyszłości. Dlatego kolejny raz 
na forum Parlamentu Europejskiego zaapelowałem 
o równe traktowanie wszystkich źródeł energii przez 
eurodeputowanych, polityków i urzędników UE. 
Jestem jednym z organizatorów debaty „Okrągły 
stół ds. gazu łupkowego”. Grupa „Round table on 
Shale Gas” spotkała się niedawno w Parlamencie 
Europejskim. Z zaproszenia, które wysłałem wszystkim 
zainteresowanym tym tematem, nie skorzystali 
przedstawiciele frakcji Zielonych.

Ubolewam, że nie dołączyli oni do naszej dyskusji. 
Zieloni – jak wiadomo – żądają całkowitego 

moratorium na wydobycie gazu łupkowego 
w Europie. Cały czas liczę, że na drodze otwartej 
debaty popartej licznymi opiniami i dowodami 
przekonamy naszych kolegów do zmiany stanowiska 
w tej niezwykle istotnej dla Europy sprawie. Jestem 
przekonany, że podobnie jak ma to miejsce w Stanach 
Zjednoczonych, wydobycie powinno być nieustannie 
monitorowane tak, by jak najmniej cierpiało na tym 
środowisko naturalne. Należy też oczywiście brać 
pod uwagę aspekt społeczny – mieszkańcy terenów 
objętych eksploatacją muszą w pełni akceptować 
to przedsięwzięcie. Natomiast w żadnym przypadku 
nie wolno rezygnować z wydobycia gazu.

Od czasu gdy w USA ruszyło wydobycie gazu 
łupkowego, cena tego paliwa kształtuje się 

na poziomie 60–65 dolarów za 1000 metrów 
sześciennych. My płacimy za gaz z Rosji około 8 razy 
więcej. Polska musi walczyć o węgiel i gaz łupkowy – 
w przeciwnym razie nasza gospodarka padnie. Unia 
Europejska powinna z kolei zrozumieć, że nie mamy 
innego wyjścia, jak tylko bronić swoich interesów. 
Jestem przekonany, że nasza dyplomacja już wie, jak 
skutecznie walczyć na forach unijnych. Wiemy to także 
my – europosłowie.

Roboty publiczne, w tym budowa autostrad, wy-
rwały z marazmu gospodarkę wielu krajów. W Pol-
sce budowa autostrad może pogrążyć gospodarkę. 
Wszystko przez pazerność Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz państwa polskiego. 
Państwo jest w tym przypadku najbardziej win-
ne, bo od lat toleruje kretyńską zasadę prawną, 
w myśl której przetarg publiczny wygrywa ten, kto 
zaoferuje najniższą cenę. Wygrywa nawet wtedy, 
kiedy ta cena jest zdecydowanie niższa od koszto-
rysu opracowanego przez zlecającego wykonanie 
robót. Przez taką zasadę polskie górnictwo wciąż 
cierpi, bo prawo zmusza kopalnie do kupowania 
badziewia.

T eraz będziemy cierpieć wszyscy, bo okazuje się, 
że wiele firm budujących autostrady albo pada, 
albo stoi na skraju bankructwa. Kłopoty mają 

wykonawcy, podwykonawcy, kooperanci, dostawcy, 
banki udzielające kredytów, inwestorzy giełdowi, 
którzy liczyli na zysk z akcji firm zaangażowanych 
w budowę autostrad, fundusze inwestycyjne i Bóg 
wie kto jeszcze. Do tej pory w historii cywilizowa-
nego świata było tak, że inwestycje publiczne napę-
dzały gospodarkę. U nas inwestycje publiczne mogą 
gospodarkę zdołować.

Pamiętacie, drodzy czytelnicy, chińską firmę, 
która wygrała przetarg na budowę autostrady A 
między Łodzią a Warszawą? Chińczycy wygrali prze-
targ, bo zaoferowali cenę o połowę niższą niż cena 
z kosztorysu zamawiającego, czyli Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. Znalazła się w na-
szym państwie grupa bezrozumnych ludzi na waż-
nych stanowiskach, którzy uwierzyli, że można coś 
zrobić tak tanio, w terminie i w wysokiej jakości. Jaki 
był tego efekt? Chińczycy zeszli z budowy, nie popła-
cili polskim firmom i na ich miejsce weszła polska 
firma, która popracowała parę miesięcy i właśnie jest 
w trakcie widowiskowego padania. Głównym powo-
dem kłopotów jest realizacja kontraktów, w których 
najważniejszym kryterium była cena.

Spójrzmy teraz na sytuację firm zaangażowa-
nych w budowę autostrad. Inwestorzy panicznie 

pozbywają się akcji spółek z branży. Indeks WIG-
-Budownictwo jest notowany najniżej od siedmiu lat.

W czasie tylko jednej sesji akcje znanych firm 
z branży poleciały w dół od  do  procent. Nikt 
na razie nie mówi, ile osób straciło pracę w tych fir-
mach, a ile jeszcze straci, kiedy trzeba będzie ogłaszać 
ich upadłość. Budowa autostrad miała być dla firm 
ziemią obiecaną, a stała się przekleństwem.

Gazeta Wyborcza w jednym z tekstów stawia 
taką diagnozę: „Dziś już wiadomo, że przekleństwem 
dla branży była wojna cenowa w przetargach na bu-
dowę autostrad. Zamawiający, czyli Generalna Dy-
rekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mógł się cieszyć, 
że podpisuje kontrakty dużo taniej, niż szacował 
w kosztorysach. Wykonawcy brali zlecenia, przebi-
jając się niskimi cenami, a gdy w górę poszły ceny 
materiałów, wpadli w finansową pułapkę. Symbolem 
krachu budowania za pół ceny jest chiński COVEC, 
który w połowie zeszłego roku zrejterował z budowy 
A między Łodzią i Warszawą. Chińczycy chcieli 
blisko  km autostrady za , mld zł, ponad poło-
wę taniej niż w kosztorysie GDDKiA. Sęk w tym, 
że autostrady nie są tylko zmartwieniem branży 
budowlanej, bo przecież nie działa ona w ekono-
micznej próżni”.

Przypominam, że po zejściu z budowy chińskiej 
firmy COVEC premier Tusk zapowiadał, że zostanie 
zmieniona chora zasada, że jeżeli ktoś chce wygrać 
przetarg, wystarczy, że zaproponuje niską cenę. Ucie-
szyłem się wtedy, że przy okazji odetchnie także gór-
nictwo. Premier pewnie zapomniał o swej deklaracji. 
Najgorsze jest to, że nie tylko firmy mają kłopoty. 
Pojawia się coraz więcej informacji, że jakość już wy-
budowanych autostrad jest w niektórych przypadkach 
wątpliwa. Podobno nie ma problemu – wykonawcy 
naprawią to w ramach gwarancji. Pytam – jacy wy-
konawcy? Czy ci, którzy zbankrutują? Rząd Donalda 
Tuska rozpoczął wielki program budowy autostrad. 
Podejrzewam, że za decyzje z pogranicza polityki, 
biznesu i techniki zamiast fachowców wzięli się ludzie, 
którzy może nawet sławojki w życiu nie wybudowali. 
No i mamy efekty. Stare przysłowie pszczół mówi: 
Miodu z gówna nie zrobisz. Oj, nie zrobisz. �
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Podejrzewam, 
że za decyzje 
z pogranicza 
polityki, biznesu 
i techniki 
zamiast 
fachowców 
wzięli się ludzie, 
którzy może 
nawet sławojki 
w życiu nie 
wybudowali

Polska jest krajem dynamicznie się rozwijającym. Tak 
twierdzą chińscy politycy i przedsiębiorcy. W czasie 
wizyty premiera ChRL Wen Jiabao w Polsce doszło 
w Warszawie do spotkania z premierami krajów Eu-
ropy Środkowej. Dzięki temu Polska stała się ośrod-
kiem rozwoju współpracy naszej części Europy z naj-
szybciej rozwijającą się gospodarką świata.

W  dyplomacji nie ma sentymentów. Fakt, 
że premier ChRL uznał, iż Polska jest do-
brym miejscem na rozmowy z premierami 

krajów Europy Środkowej, jest dowodem uznania, 
z jakim spotykamy się u naszych chińskich partne-
rów. Tysiąclecia tradycji chińskiej dyplomacji dowo-
dzą, że bez względu na czasy zawsze kieruje się ona 
racjonalnymi przesłankami. Przez tysiąclecia nie było 
w niej miejsca na improwizację, puste gesty i pustą 
kurtuazję. – Chińczycy postrzegają Polskę jako kraj, 
który tak jak Chiny dynamicznie się rozwija. Nie jest 
przypadkiem, że delegacja chińska właśnie w Polsce 
chciała spotkać się z premierami naszych sąsiadów 
– powiedział minister finansów Jacek Rostowski.

Podczas Forum Gospodarczego Polska–Europa 
Środkowa–Chiny chiński premier poinformował, 
że do państw naszego regionu zostaną wysłane misje 

handlowo-inwestycyjne. Zostanie także otwarta spe-
cjalna linia kredytowa w wysokości  miliardów 
USD oraz fundusz wspierania inwestycji w wysokości 
 mln USD. To naprawdę duże pieniądze. Chiny 
będą współpracować z państwami regionu Europy 
Środkowej przy zwiększaniu wymiany handlowej 
do  miliardów dolarów do  roku. Zdaniem 
chińskiego premiera należy poprawić relacje w wy-
mianie handlowej tak, aby Chiny więcej importowały 
z naszego regionu i aby ułatwiały uczestnictwo w wy-
stawach i targach handlowych w Chinach.

– Będziemy działać na rzecz rozwoju współpracy 
w dziedzinach budowy infrastruktury, nowych źródeł 
energii oraz zaawansowanych technologii – zade-
klarował szef chińskiego rządu po wizycie w Polsce.

To oznacza, że po latach zastoju mamy szansę 
wejść ostro na rynek chiński. Może na tym skorzystać 
nasz przemysł pracujący dla górnictwa. Na razie 
doświadczenia naszych firm są zbyt często przykre. 
Jestem jednak przekonany, że po takich deklaracjach 
szefa chińskiego rządu coraz więcej drzwi otworzy 
się przed naszymi firmami. Chiny to potężny ry-
nek górniczy, natomiast my mamy bardzo dobry 
przemysł pracujący dla górnictwa. Śląsk może wiele 
skorzystać na współpracy polsko-chińskiej.  �

Śląsk może 
wiele skorzystać 
na współpracy 
polsko-chińskiej
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 XNOWY GÓRNIK: Gdzie i jak długo 
pracujesz?

ADAM PYRSKI: Pracuję w Kopalni 
Węgla Kamiennego Wujek, która należy 
do Katowickiego Holdingu Węglowego. 
Pracę zacząłem w lipcu, mój staż wynosi 
więc nieco ponad pół roku. Wprawdzie nie 
jest to dużo czasu, ale myślę, że wiem już, 
z czym to się je.

 X Dlaczego zdecydowałeś się zostać gór-
nikiem i co wpłynęło na ten wybór?

– Myślę, że jedną z głównych przy-
czyn, dla których wybrałem ten zawód, 
był fakt, że mieszkam na Śląsku, a nieod-
łącznym elementem tego regionu jest gór-
nictwo. Opcja pracy w kopalni zawsze jest 
tu tym, nad czym człowiek się zastanawia. 
Drugą sprawą jest to, że w mojej rodzinie 
dziadkowie też pracowali w kopalni, więc 
przez lata słuchania o ich pracy narosła 
we mnie zwyczajna ciekawość. Po tym jak 
ukończyłem technikum górnicze, a miałem 
zapewnioną umowę z KHW, wybrałem 
kopalnię Wujek, dlatego że właśnie tam 
odbywałem praktyki i zdążyłem ten za-
kład poznać. Po prostu poczułem się tam 
bezpiecznie.

 X Jak wyglądały pierwsze miesiące two-
jej pracy w kopalni?

– Pierwsze miesiące na szczęście nie 
były najgorsze. Każdemu, kto zaczyna pracę, 
zostaje przydzielony instruktor, któremu 
towarzyszy się przez trzydzieści pierwszych 
dniówek. Ja akurat trafiłem na świetnego 
instruktora, więc przystosowałem się do ko-
palni bez większych problemów. Dopiero 
po tym okresie ochronnym jest się puszczo-
nym na głęboką wodę i wykonuje się pierw-
sze samodzielne prace. W trakcie kolejnych 
miesięcy pracowałem jednak w co najmniej 
dwuosobowej grupie, zatem zawsze moż-
na było liczyć na jakieś wsparcie. W końcu 
co dwie głowy, to nie jedna. Zawsze można 
zresztą poprosić o radę bardziej doświad-
czonego górnika.

 X Czy w trakcie pierwszych miesięcy 
pracy, kiedy wielu rzeczy mogłeś jesz-
cze nie wiedzieć, zdarzyło się coś zabaw-
nego, co było wynikiem twojego braku 
doświadczenia?

– Być może zdarzyły się takie sytuacje 
– w końcu byłem zupełnym żółtodziobem, 
więc niewykluczone, że mam na koncie 
jakieś komiczne wpadki. Tyle że przez te 
pierwsze miesiące jest się tak zestresowa-
nym i przejętym swoją nową pracą, że zu-
pełnie nie ma się głowy do zapamiętywa-
nia takich rzeczy. Ogólnie jednak nie jest 
to praca, podczas której człowiek z posępną 
miną wykonuje tylko to, co ma do zrobienia. 
Żarty na dole są na porządku dziennym, 
to normalne.

 X Co się zmieniło po pół roku twojej pra-
cy w kopalni?

– Myślę, że był to bardzo owocny czas. 
Zdążyłem się nauczyć wielu rzeczy, bo ko-
palnia ma to do siebie, że bardzo szybko 
człowiek się tu uczy. Udało mi się już nawet 
przejść pierwszy kurs. Poznałem mnóstwo 
sytuacji, jakich powinno się unikać, i wy-
robiłem w sobie tę szczególną ostrożność.

 X Zdarzyło ci się już poradzić coś jakie-
muś świeżo zatrudnionemu górnikowi?

– Jak mówiłem, dużo się już nauczyłem, 
ale to dopiero pół roku, a ja mam zaledwie 
 lat. Teraz w kopalniach zatrudniają się 
w dodatku górnicy, którzy już tu kiedyś 
pracowali, a obecnie pracują w prywatnych 
firmach – zwracanie uwagi tak doświadczo-
nym pracownikom nie byłoby najbardziej 
fortunne.

 X Czym się zajmujesz poza pracą? Masz 
jakieś hobby?

– Czas wolny spędzam przede wszyst-
kim z moją dziewczyną i znajomymi. Upra-
wiam także sport – latem jeżdżę na rowerze, 
a zimą na łyżwach, chodzę też na siłownię. 
Muszę przyznać, że bardzo przydaje się 
to na dole, bo jednak – nie oszukujmy się 
– poza olejem w głowie i wiedzą górnik musi 
mieć prawdziwą krzepę. Natomiast jeśli 
chodzi o hobby – lubię kino. Wciąż spra-
wia mi także frajdę granie na komputerze 
– są takie rzeczy, z których się nie wyrasta.

 X Pracujesz jako górnik. Czy będąc dzie-
ckiem, miałeś inne plany?

– Przyznam, że myśl o zostaniu gór-
nikiem zawsze mi w jakiś sposób towa-
rzyszyła, choć oczywiście nie od początku 
byłem pewien, że właśnie to chcę robić. 
Dopiero kiedy ukończyłem gimnazjum 
i stanąłem przed wyborem szkoły średniej, 
zorientowałem się, że to pewny zawód, 
a poza tym swego rodzaju tradycja rodzin-
na. A że szkołę górniczą miałem w zasa-
dzie pod nosem, to ostatecznie podjąłem 
decyzję o jej wyborze. Ale kiedy byłem 
naprawdę mały, chciałem zostać zawo-
dowym kierowcą. Dalej mnie to zresztą 
fascynuje.

 X Jak patrzysz na swoją zawodową 
przyszłość?

– Górnictwo ma to do siebie, że kiedy 
człowiek się w nim usadowi i zacznie się 
w tym odnajdywać, to raczej nie spieszy mu 
się do zmiany pracy. Dlatego swoją przy-
szłość widzę właśnie w górnictwie.

 X Jaki jest stosunek twojej dziewczyny 
do wykonywanej przez ciebie pracy? Czy 
nie narzekacie na brak czasu?

– Podziwia mnie za to, jaki zawód wy-
brałem, choć oczywiście trochę się o mnie 
martwi, tym bardziej że im głębiej kopiemy, 
tym poważniejsze są zagrożenia. Mam w niej 
jednak ogromne wsparcie. Na brak czasu 
też nie narzekamy – zawsze są weekendy, 
podczas których można wyskoczyć na jakąś 
imprezę czy rozerwać się z przyjaciółmi. Nie 
jest źle.

 X Jaką radę miałbyś dla młodego gór-
nika, który dopiero rozpoczyna pracę 
w kopalni?

– Przede wszystkim nie zniechęcać 
się początkowymi niepowodzeniami, jeśli 
takie się zdarzają. Zawsze obok są prze-
cież starsi górnicy, którzy służą pomocą 
i dobrą radą. Trzeba po prostu iść do przo-
du, a potem każdy jakoś się w tej pracy 
odnajdzie.

Rozmawiał: JĘDRZEJ SZWEDA

Adam Pyrski ( lat), młody górnik, który w kopalni pracuje zaledwie pół roku, zgodził się 
z nami podzielić doświadczeniami z pierwszych miesięcy pracy

Górnik po dziadkach

Kwota wolna 
od podatku 
i koszty uzyskania 
przychodu 
w 2012 roku

O bowiązek płacenia podatków do-
tyczy praktycznie każdego podat-
nika – osoby uzyskującej dochody 

z różnych źródeł. Niektórzy podatnicy mają 
jednak możliwość płacenia zaliczek na po-
datek dopiero po przekroczeniu pewnego 
limitu dochodów. 

W roku  limit ten wynosi  zł. 
Jest to tzw. kwota wolna od podatku. Do-
piero po jej przekroczeniu podatnik musi 
złożyć roczne zeznanie PIT oraz zapłacić 
podatek.

Skala podatkowa obowiązująca w roku 
:

– podstawa obliczenia podatku 
do   zł – podatek wynosi  proc. minus 
kwota zmniejszająca podatek  zł  gr;

– podstawa obliczenia podatku ponad 
  zł – podatek wynosi   zł  gr 
plus  proc. nadwyżki ponad   zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
należy, zgodnie z powyższym przykładem, 
obliczyć w sposób następujący:

. Jeśli podstawa obliczenia podatku wy-
nosi do   zł, to podatek będzie stanowił 
 proc. tej kwoty minus kwota zmniejsza-
jąca podatek , zł.

. Jeśli podstawa obliczenia wyniesie 
ponad   zł, to podatek będzie stanowił 
 , zł plus  proc. nadwyżki przekra-
czającej kwotę   zł.

Wszyscy podatnicy rozliczający się 
na zasadach ogólnych, czyli według skali 
podatkowej, mogą w ciągu roku stoso-
wać kwotę zmniejszającą podatek, która 

w  roku wynosi , zł (miesięcznie 
, zł).

Przypominamy także, że niektórzy po-
datnicy mogą stosować w ciągu roku koszty 
uzyskania przychodu, które również mają 
wpływ na wartość zaliczek potrącanych 
przez płatników. Dotyczy to dochodów 
uzyskiwanych z tytułu stosunku pracy, 
stosunku służbowego, spółdzielczego sto-
sunku pracy oraz pracy nakładczej. Koszty 
uzyskania przychodu dla osób uzyskują-
cych dochody z wyżej wymienionych ty-
tułów wynoszą w  r.:  zł  gr mie-
sięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 
 zł w przypadku, gdy podatnik uzyskuje 
przychody z tytułu jednego stosunku służ-
bowego, stosunku pracy, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz pracy nakładczej; nie 
mogą przekroczyć łącznie  zł  gr 
za rok podatkowy w przypadku, gdy po-
datnik uzyskuje przychody równocześnie 

z tytułu więcej niż jednego stosunku służ-
bowego, stosunku pracy, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz pracy nakładczej; 
wynoszą  zł  gr miesięcznie, a za rok 
podatkowy łącznie nie więcej niż  zł 
 gr w przypadku, gdy miejsce stałego lub 
czasowego zamieszkania podatnika znajdu-
je się poza miejscowością, w której mieści 
się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę; nie mogą przekro-
czyć łącznie  zł  gr za rok podatko-
wy w przypadku, gdy podatnik uzyskuje 
przychody równocześnie z tytułu więcej 
niż jednego stosunku służbowego, stosunku 
pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz 
pracy nakładczej, a miejsce stałego lub cza-
sowego zamieszkania podatnika znajduje 
się poza miejscowością, w której mieści 
się zakład pracy, zaś podatnik nie uzyskuje 
dodatku za rozłąkę.
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Najnowsze zmiany przepisów

Górnictwo ma to do siebie, że kiedy człowiek się w nim usadowi i zacznie się w tym odnajdywać, 
to raczej nie spieszy mu się do zmiany pracy
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 XNOWY GÓRNIK: Czy Katowicki Holding 
Węglowy zostanie włączony do JSW 
SA, gdyby nie powiódł się plan emisji 
obligacji?

W I C E P R E M I E R 
WALDEMAR PAWLAK:
Nie rozważaliśmy tego 
na poziomie technicz-
nym. Nie prowadzimy 
także żadnych prac 
na poziomie korpora-
cyjnym. Dlatego nie 

widzę uzasadnienia dla takich spekulacji. 
Bardzo ważne jest, aby KHW wrócił na so-
lidną ścieżkę rozwojową. Niewątpliwie ta fir-
ma jest na najtrudniejszej pozycji spośród 
wszystkich, które są w sektorze górniczym. 
Ale z uwagi na dobrą koniunkturę na rynku 
węglowym funkcjonuje stosunkowo dobrze. 
KHW miał w przeszłości dużą dynamikę 
i dobrą pozycję. Firma powinna wrócić 
na tory dynamicznego wzrostu i wykorzy-
stywać swoje zasoby.

�

Informacje o śmierci Katowickiego Holdingu Węglowego są przedwczesne

Wychodzimy na prostą
Katowicki Holding Węglowy wychodzi 
na prostą. Jeżeli emisja obligacji holdingu 
za 1,05 mld zł się opóźni albo nie dojdzie 
do skutku, spółce nie grozi upadek – za-
pewniali członkowie zarządu KHW na kon-
ferencji prasowej.

Spółka nie zamierza rewidować planu 
wydobycia. W pierwszym kwartale górni-
cy wydobyli mniej węgla, między innymi 
z powodu zagrożeń pożarowych w kopalni 

Wujek. Od kwietnia wydobycie jest wyż-
sze, niż zakłada plan. Zarząd podtrzymuje 
prognozę wydobycia na  rok. Wyniesie 
ono , mln ton.

– Informacje o naszej śmierci są przed-
wczesne. Nie grozi nam upadłość. Jeżeli 
z jakichś powodów nie dojdzie do emisji 
obligacji, będziemy wtedy intensyfikować 
obecne źródła finansowania. Mam na myśli 
obligacje węglowe i leasing kupiecki. Jednak 
przede wszystkim planujemy zwiększenie 

emisji obligacji węglowych. W minionych 
latach mieliśmy  emisji na ponad  
mln zł. Spłaciliśmy już węglem  mln zł 
– poinformował prezes Łój.

Spółka czeka na decyzję właściciela, 
który musi wydać zgodę na emisję obligacji. 
Nie wiadomo jednak, czy wicepremier i mi-
nister gospodarki Waldemar Pawlak przy-
stanie na to rozwiązanie. W czasie ostatniej 
wizyty na Śląsku nie udzielił jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie o obligacje KHW.

DOBRE DANE

KHW wydobył w ubiegłym roku 
o , proc. więcej węgla w porównaniu 
z  r. (, mln ton). W tym czasie 
w całej branży na Śląsku wydobycie spadło 
o , proc. Holding sprzedał także więcej 
węgla o , proc. Pozostałe śląskie spółki 
zwiększyły sprzedaż o , proc. Eksport, 
który w branży spadł o , proc., w hol-
dingu wzrósł o , proc. do , mln ton. 
Wydajność pracy w spółce wzrosła zaś 
o , proc., kiedy we wszystkich śląskich 
kopalniach tylko o  proc. Zysk za zeszły rok 
to  mln zł netto. To cztery razy więcej 
niż w  roku.

OCZEKIWANIE NA DECYZJĘ

Teraz o emisji obligacji zdecyduje wi-
cepremier Waldemar Pawlak. Jako minister 
gospodarki musi wydać zgodę na zabezpie-
czenie obligacji majątkiem nieprodukcyjnym 
spółki. Wciąż nie wiadomo, czy komitety 

kredytowe pięciu banków uczestniczących 
w konsorcjum, które da pieniądze pod obli-
gacje, podjęły już ostateczną decyzję.

Zdaniem Artura Trzeciakowskiego, 
wiceprezesa KHW, który odpowiada za fi-
nanse, pierwszej transzy obligacji należy się 
spodziewać najwcześniej w czerwcu, drugiej 
między sierpniem a październikiem. W pla-
nie jest  mln zł transzy terminowej i  
mln zł transzy obrotowej.

Pierwszy termin emisji podawany był 
na jesień  r. Dlaczego ten termin nie 
został dotrzymany? – Finansowanie górni-
ctwa w Polsce i w Europie jest dla banków 
w pewnym sensie nowością. Nasze warun-
ki były twarde: średnioterminowe finan-
sowanie, imienna forma obligacji i ograni-
czenie zbywalności – twierdzi wiceprezes 
Trzeciakowski.

Poza tym spółka decyduje się na zasto-
sowanie prawa polskiego i odniesienie mar-
ży nie do EURIBOR, ale WIBOR. Według 
informacji „Rz” marża wyniosłaby do  
punktów bazowych powyżej WIBOR.

Wstępnie zainteresowanych było  
banków. Potem z powodu coraz trud-
niejszej sytuacji gospodarczej część ban-
ków musiała wstrzymać akcję kredyto-
wą. Z nieoficjalnych informacji wynika, 
że w ubiegłym roku, zanim banki zaczęły 
mieć kłopoty, zainteresowanie obligacjami 
KHW było znacznie większe niż potrzeby 
finansowe spółki.

STRoman Łój, prezes KHW SA: Informacje o naszej śmierci są przedwczesne. Nie grozi nam upadłość
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PROF. MACIEJ KA-
LISKI, DEPARTAMENT 
GÓRNICTWA W MINI-
STERSTWIE GOSPO-
DARKI (BYŁY WICESZEF 
TEGO RESORTU): KHW 
to bardzo ważny ele-
ment polskiego bez-
pieczeństwa energetycznego. Resort go-
spodarki nie widzi zagrożenia dla istnienia 
i dalszego funkcjonowania KHW. Tendencja 
spłat zobowiązań jest optymistyczna i przy 

tym trendzie za trzy lata KHW wyjdzie 
na prostą. W maju powinny zapaść decy-
zje właścicielskie dotyczące emisji obligacji. 
Jednak bez względu na decyzję KHW nie 
jest firmą, której grozi bankructwo. Nie po-
trafię zrozumieć, dlaczego w drugiej połowie 
kwietnia w mediach trwała kampania nega-
tywna, której ofiarą padł Holding. Gdybym 
miał oceniać skutki tej kampanii, to sądzę, 
że KHW mógł stracić kilkadziesiąt milionów 
złotych.
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KHW funkcjonuje 
stosunkowo dobrze

Holding jest bardzo ważny dla 
bezpieczeństwa energetycznego Polski

L 

Holding na dobrych miejscach

Kto może, tworzy swoje listy największych 
przedsiębiorstw polskich. Kryteria są róż-
ne, uczestnictwo we wszystkich rankin-
gach nie ma sensu. Zwłaszcza gdy część 
z nich opiera się na dość różnie zestawia-
nych kryteriach. 

Są jednak dwie bardzo rzetelnie zesta-
wiane listy, na których być należy. W grupie 

 największych firm przygotowywanej 
przez Rzeczpospolitą KHW SA znalazł się 
w kategorii największych firm na miejscu 
. W kategorii firm, które najwięcej in-
westują – na miejscu . W zestawieniu 
publikowanym przez Politykę – z uwagi 
na przychody ze sprzedaży – także na miej-
scu .

ŹRÓDŁO: WWW.KHW.PL

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglo-
wego SA informuje, że decyzję w sprawie 
czasowego, krótkotrwałego zawieszenia 
możliwości udzielania zgody na korzysta-
nie przez pracowników całej spółki z urlo-
pu na żądanie podjęto, mając na uwadze 
szczególne okoliczności, w jakich znajduje 
się Katowicki Holding Węglowy SA. Tylko 
realizacja założonych w Planie Techniczno-
-Ekonomicznym zamierzeń pozwoli spół-
ce wyjść się z trudnej sytuacji finansowej 
i ochronić miejsca pracy pracowników 
KHW SA.

Z uwagi na zbliżający się długi week-
end istniała możliwość, że zbyt wielu 

pracowników będzie chciało skorzystać 
z urlopu na żądanie. Sytuacja taka mogła-
by stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa dla 
zatrudnionych w tych dniach pracowników, 
jak również dla realizacji w.w planu. Decyzja 
ta została podyktowana dbałością o dobro 
firmy, a przede wszystkim o bezpieczeństwo 
jej pracowników.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyż-
szego obowiązek udzielenia urlopu na żąda-
nie nie jest bezwzględny, a pracodawca może 
odmówić żądaniu pracownika ze względu 
na szczególne okoliczności (wyrok Sądu 
Najwyższego z .. r. sygn. Akt II 
PK /).

ZARZĄD KHW SA

I Z

Urlopy na żądanie
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Cicho i bez fanfar minęło dwadzieścia lat 
od założenia Związku Pracodawców Porozu-
mienie Producentów Węgla Brunatnego (ZP 
PPWB), który został zarejestrowany w lutym 
1992 roku. Z tej okazji ukazał się specjalny 
numer wydawanego przezeń kwartalni-
ka Węgiel Brunatny adresowanego przede 
wszystkim do kadry kierowniczej tej branży. 

Obok tradycyjnego zestawu materiałów 
ukazujących efekty techniczne, ekonomiczne 
i organizacyjne należy odnotować nowe po-
dejście do perspektyw na przyszłość. Przede 
wszystkim zrezygnowano z publikacji stu-
diów i przygotowań do eksploatacji złoża 
Legnica – taki wniosek nasuwa się wobec 
braku jakiejkolwiek wzmianki na ten temat. 
Jest to zręczne i pozytywne w swej wymowie 
ominięcie narastających w tej sprawie prote-
stów legnicko-lubińskiego stowarzyszenia 
STOP Odkrywce. Zapisy dotyczące urucho-
mienia tej kopalni są decyzjami rządowymi 
zapisanymi w odpowiednich dokumentach, 
na które węgiel brunatny nie ma decydują-
cego wpływu. Podkreśla się, że eksploatacja 
węgla brunatnego w dotychczasowych jego 
ośrodkach jest wszędzie społecznie akcep-
towana. Z przemysłu tego żyje około ćwierć 
miliona ludzi, którzy jednoznacznie opowia-
dają się za jego dalszym istnieniem. Przemysł 

ten wypełnia wszystkie normy środowiskowe, 
jest producentem najtańszej energii i przy-
nosi znaczne dochody z eksportu towarów 
i usług. Tekst wprowadzający do jubileuszo-
wego zeszytu Węgla Brunatnego nosi tytuł 
„Przyszłość należy do węgla brunatnego”. 
Jego autor Stanisław Żuk, prezes zarządu 
ZP PPWB, napisał w nim m.in.: „Początko-
wo rozwój górnictwa węgla brunatnego nie 
napotykał większych oporów społecznych. 
Przede wszystkim dlatego, że eksploatowane 
złoża występowały w regionach szczególnie 
ubogich, a powstający przemysł górniczo-
-energetyczny przynosił poważny awans cy-
wilizacyjny. Powstało kilkadziesiąt tysięcy 
nowych miejsc pracy, a wiadomo, że każdy 
zatrudniony w tym przemyśle utrzymuje 
co najmniej  innych osób. Dziś tak ubogie 
kiedyś miasta jak Bełchatów, Konin, Turek 
czy Bogatynia oraz miejscowości położo-
ne w promieniu do  km rozbudowały się 
i żyją dostatnio, korzystając dzięki kopal-
niom i elektrowniom ze wszystkich zdobyczy 
cywilizacji na poziomie znacznie wyższym 
niż inne, które niegdyś były na podobnym 
poziomie”.

Mimo tych niewątpliwych zalet sytuacja 
społeczna nie jest w skali kraju przychyl-
na dla węgla brunatnego. Wpływ na taki 
stan rzeczy mają nie fakty gospodarcze 

i dochody, jakie przynosi jego eksploatacja, 
a inspirowana przez środowiska ekologiczne 
popularna propaganda stowarzyszeń i or-
ganizacji ekologicznych. Jest ona dostrze-
galna szczególnie wobec nagłaśniających 
ich spektakularne działania wszelkiego ro-
dzaju mediów goniących za sensacją. Jedną 
z ostatnich tego rodzaju akcji było wdrapa-
nie się kilkunastu aktywistów Greenpeace 
na komin chłodni elektrowni Turów. Na-
ganne w tej sprawie jest to, że cytując ich 
wypowiedzi, nadaje się im rangę nieomal 
prawdy objawionej. Nikt jednak nie pyta 
o zdanie kierowników, dyrektorów, a nawet 
zwykłych pracowników kopalni. Na tym po-
lega jedna z klasycznych manipulacji, która 
ukazuje węgiel brunatny na straconej pozycji 
w oczach opinii społecznej.

Na szczęście nie brakuje jeszcze ludzi 
trzeźwo myślących, którzy nie ulegają eko-
logicznemu i medialnemu dyktatowi nie-
wiele mającemu wspólnego z faktami i rze-
czywistym stanem rzeczy. Do ich grona 
można zaliczyć coraz większe środowisko 
popierające budowę kopalni odkrywkowej 
i elektrowni w gminach Brody i Gubin. Pod 
koniec minionego roku wspomniane oso-
by przedstawiły deklarację poparcia dla tej 
inicjatywy. Wystosowano także list do pre-
miera z apelem o jak najszybsze przyjęcie 

Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowa-
nia Kraju  w celu ochrony powierzchni 
tych złóż, co stało się to faktem  marca. 
Podczas konferencji prasowej w Zielonej 
Górze  kwietnia stanowisko to poparli 
przedstawiciele stowarzyszenia Aglomeracja 
Zielonogórska, Stowarzyszenia na rzecz Roz-
woju Ziemi Gubińskiej oraz stowarzyszenia 
Zmieńmy Razem Gminę Brody, wystosowu-
jąc do Donalda Tuska list otwarty w sprawie 
wpisania tej inwestycji na listę zadań rządo-
wych. Na uzasadnienie swoich racji napisali 
oni m. in.: „Piszemy ten list do Pana Premiera, 
gdyż obawiamy się, że różnego rodzaju ugru-
powania polityczne i ekologiczne nie rozu-
miejące naszej racji stanu starają się wymusić 
na rządzie RP zmianę priorytetów w dalszym 
rozwoju polskiej energetyki”. Podobny apel 
wystosowano do miejscowych radnych. List 
do premiera nie został odczytany w TVP, 
nie zajęły się nim także inne polskie media, 
a szkoda. Płynie stąd nauka dla branży węgla 
brunatnego, która jeżeli nadal chce istnieć, 
musi zająć się bardziej klarownym, stanow-
czym i powszechnym promowaniem swojego 
stanowiska. Właśnie tego trzeba życzyć pol-
skiemu węglowi brunatnemu, krajowej ener-
getyce i wszystkim obywatelom RP z okazji 
wspomnianego na wstępie jubileuszu.
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Cicho i bez fanfar

Jubileusz węgla brunatnego

Nie ma podstaw, aby uważać, że zapadły 
jakiekolwiek decyzje o likwidacji kopal-
ni Wujek. Działa specjalny zespół, który 
ma opracować program naprawczy dla ko-
palni. – Konieczne są jednak zmiany organi-
zacyjne i redukcja kosztów, by w przyszłym 
roku strata została ograniczona do ok. 100 
mln zł. Za dwa lata działalność kopalni 
ma być rentowna – mówił Roman Łój, pre-
zes KHW, w czasie konferencji prasowej po-
święconej sytuacji w spółce.

Kopalnia Wujek ma problemy. W tym 
roku może mieć około  mln złotych stra-
ty. Trzeba było otamować ściany, w których 
palił się węgiel. Ponieważ bardzo zdrożał 
piach, wydobycie z zastosowaniem podsadz-
ki stało się bardzo drogie. Dlatego spółka 
postanowiła, że należy eksploatować pokład 
 i to z tym pokładem są związane wielkie 
nadzieje.

W celu obniżenia kosztów działal-
ności Wujek ma rozpocząć eksploatację 
nowego pokładu węgla pod Katowica-
mi tańszą metodą, czyli na tzw. zawał. 
Ponieważ nie trzeba będzie wypełniać 
pustek po wydobyciu, koszty eksploata-
cji znacznie spadną. – Wydobycie będzie 
prowadzone przede wszystkim pod tere-
nami leśnymi, dlatego nie będzie szko-
dzić infrastrukturze. – W pokładzie  
w Katowicach zalega  mln ton węgla. Pod 
nim znajduje się kolejny pokład. W sumie 
mamy szansę dotrzeć do kilkudziesięciu 
milionów ton węgla dobrej jakości – mówił 
prezes Łój.

Na kopalnię Wujek składają się Ruch 
Wujek w Katowicach oraz Ruch Śląsk w Ru-
dzie Śląskiej. W Ruchu Śląsk występuje 
wysokie zagrożenie metanowe. – Warunki 

górnicze są trudne, ale plany przygotowane 
przez zarząd dają szansę na dobre funk-
cjonowanie kopalni Wujek. Jestem przeko-
nany, że wszyscy skoncentrują się na tym, 

aby kopalnia wyszła na prostą – powiedział 
prezes Łój.

Wiele zależy także od samorządu. Za-
rząd KHW jest przekonany, że władze sa-
morządowe nie zablokują planów, dzięki 
którym można ocalić kopalnię. – Praktycz-
nie cała eksploatacja pokładu  odbędzie 
się pod terenami leśnymi. Jedyne budowle 
na tym terenie to nieczynna od lat kolejowa 
stacja towarowa Katowice-Muchowiec oraz 
wieża ciśnień – mówi prezes Łój. Trzeba 
będzie się jedynie zająć regulacją rzeki Kłod-
nicy, by nie tworzyły się rozlewiska.

Nikt z liczącej ok. , tys. osób załogi 
Wujka nie straci pracy. Pracownicy będą 
alokowani do kopalń, w których brakuje 
górników.

 ST

Z 

 `W kopalniach Katowickiego Holdingu 
Węglowego trwają zmiany w strukturze 
organizacyjnej. Główny cel zmian 
to uproszczenie struktury, zmniejszenie 
liczby szczebli zarządzania oraz wzmocnienie 
roli sztygara oddziałowego jako kierownika 
oddziału. Drugą sprawą, obecnie już wdrażaną, 
jest uzyskiwanie przez pracowników 
dodatkowych kwalifikacji, pozwalających 
na wprowadzanie zasady wielozawodowości 
– możliwości wykonywania przez nich 
pracy na różnych stanowiskach. Wiąże się 
to bezpośrednio ze zmianami organizacyjnymi: 
przesuwaniem do produkcji pracowników 
z oddziałów, które będą łączone.

Kopalnia Wujek za dwa lata może być rentowna.  W Katowickim Holdingu Węglowym działa 
zespół, który przygotowuje program naprawczy dla Wujka

Nadzieja w pokładzie 405

SY
LW

ES
TE

R 
O

LB
RY

C
H



A K T U A L N O Ś C I

1 - 1 6  M A J A  2 0 1 26 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

Mądry żyje z głupiego, a głupi żyje z roboty. Głupim zawsze było górnictwo. Chcę przerwać 
ten zaklęty krąg – mówi JOANNA STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA, prezes Kompanii Węglowej.

Kompania Węglowa 
ma dobre perspektywy

 XNOWY GÓRNIK: Jak Kompania Węglowa 
radzi sobie bez centrów wydobywczych?

JOANNA STRZELEC-ŁOBODZIŃSKA: 
Od stycznia nikt w fir-
mie nie zapytał o cen-
tra wydobywcze. Ko-
palnie są samodzielne 
i świetnie sobie radzą. 
Zanim centra zostały 
zlikwidowane, zespół 
specjalistów ciężko 
pracował, aby zachować 
w kopalniach ciągłość wydobycia. Centrum 
Logistyki Materiałowej tak zaplanowało za-
kupy, żeby w okresie przejściowym nie było 
żadnych problemów. W  roku byliśmy 
jedyną spółką węglową na Śląsku, która 
wykonała plan sprzedaży węgla. Uważam, 
że ten rok będzie dla nas równie pomyślny.

 XWciąż jest pani przekonana, że KW po-
winna wchodzić na giełdę? Przecież jest 
to �rma, którą nawet organizacyjnie cięż-
ko ogarnąć.

– Kompanią można sprawnie zarzą-
dzać. To firma, która ma ogromny poten-
cjał. Chcemy być spółką giełdową, ponieważ 
planujemy rozwój. W naszej strategii przyję-
liśmy założenie, że debiut giełdowy nastąpi 
w  roku. Kompania jest bardzo dużym 
organizmem gospodarczym. Przejęliśmy 
majątek po dawnych spółkach węglowych, 
a do wyceny tego majątku zastosowano 
dość uproszczone metody. Dlatego trzeba 
zrobić nową wycenę majątku KW. Musimy 
usprawnić systemy przygotowywania spra-
wozdań finansowych. Kompania Węglowa 
rozpoczęła proces konsolidowania spółek 
zależnych. Robimy inwentaryzację naszych 
nieruchomości. Jesteśmy na etapie tworze-
nia zakładu zagospodarowania nierucho-
mości. Place, drogi, boiska – to wszystko 
spółce giełdowej nie jest potrzebne. Musimy 
natomiast odbudować kapitał. Oczywiście 
– o terminie debiutu giełdowego zdecydu-
je właściciel. Zadaniem zarządu jest takie 
przygotowanie firmy, aby znaleźć się tam 
w wyznaczonym przez właściciela czasie. 
Ma pan, rzecz jasna, rację, że przed nami 
jeszcze sporo pracy, mamy na przykład bar-
dzo dużo spółek zależnych. Kiedy Kompa-
nia powstała, było ich ponad . Zostało 
ponad , a to i tak za dużo. Chciałabym 
zachować tylko te spółki, które są potrzebne. 
Będziemy konsolidować spółki zajmujące 
się działalnością pokrewną – przykładem 
jest Haldex i kilka mniejszych spółek, które 
zajmują się w większym lub mniejszym stop-
niu zagospodarowaniem odpadów. Chcemy, 
aby na bazie Haldexu funkcjonowała jed-
na spółka, która zajmie się kompleksowo 
zagospodarowaniem odpadów. Pracujemy 
także nad stworzeniem Centrum Usług Księ-
gowych, które zgodnie z naszymi planami 
powinno zacząć funkcjonować od  lipca 
tego roku. Wprowadziliśmy nowy system 
zarządzania nieruchomościami. Kompania 
ma około  tys. hektarów nieruchomości. 
Chcemy wiedzieć, czego możemy się pozbyć 
bez uszczerbku dla funkcjonowania firmy. 
Zostały zidentyfikowane nieruchomości, 

które nadają się w zasadzie do przekazania 
od ręki gminom. Mam na myśli drogi, po-
bocza dróg, boiska. Będziemy przekonywać 
samorządy, aby przejęły te nieruchomości.

 X Kiedy uda się uporządkować sprawy 
związane z nieruchomościami?

– Mam nadzieję, że załatwimy wszystko 
do  roku.

 X Ilu pracowników Kompania przyjęła 
w zeszłym roku?

– , tysiąca.

 X Jeszcze na początku 2011 roku Kompa-
nia Węglowa miała zmniejszać liczbę za-
trudnionych. Co takiego się wydarzyło, 
że w ciągu kilku miesięcy �rma przyjęła 
taką armię pracowników?

– Jeszcze kilka miesięcy temu poważni 
ludzie twierdzili, że węgiel będzie niepo-
trzebny. Dlatego królowała koncepcja, żeby 
ograniczać zatrudnienie i zmniejszać wy-
dobycie węgla. Moim zdaniem to był błąd. 
Węgiel będzie potrzebny, dlatego strate-
gia KW zakłada zahamowanie tendencji 
spadkowej w wydobyciu węgla, a następnie 
lekki jego wzrost. W sektorze węglowym 
łatwo policzyć, ilu pracowników potrze-
ba do zaplanowanego wydobycia. Normy 
zatrudnienia wynikają przede wszystkim 
z przepisów bhp. W zeszłym roku zrobiliśmy 
inwentaryzację zatrudnienia, porównaliśmy 
je z normami i okazało się, że górników jest 
za mało. Z każdym rokiem wydobywamy 
w trudniejszych warunkach. Pracownicy 
pokonują coraz większe odległości od szy-
bu do miejsca pracy. Wzrasta temperatura, 
rośnie także zagrożenie metanowe. Jeżeli 
nie chcemy się zwijać, musimy utrzymywać 
zatrudnienie, które pozwoli nam ustabilizo-
wać wydobycie, a z biegiem czasu trochę 
je zwiększyć. Zmieniamy również strukturę 
zatrudnienia. Pod ziemią i w zakładach prze-
róbczych nie zamierzamy redukować etatów, 
będziemy natomiast dążyć do ograniczenia 
zatrudnienia w administracji. Oczywiście 
będzie się to odbywać w sposób naturalny.

 X Te zmiany wystarczą, aby przekonać 
inwestorów, że Kompania Węglowa jest 
warta ich pieniędzy?

– Wchodząc na giełdę, spółka musi 
mieć tak zwaną historię. Rok  zamknę-
liśmy bardzo dobrze. Chcemy pokazać, 
że to nie był przypadek. Żeby stworzyć 
tę historię, koncentrujemy swoje wysiłki, 
aby lata  i  były równie dobre. 
To będzie dowód na to, że firma osiągnę-
ła stabilizację. Właśnie dlatego przepro-
wadzamy wszystkie zmiany. Służy temu 
także nowa strategia, której wyjątkowość 
polega na tym, że nie jest wyłącznie stra-
tegią wydobycia węgla, ale także strategią 
wytwarzania energii z węgla. To pierwsza 
strategia, która nie zakłada zmniejszania 
wydobycia i zmniejszania zatrudnienia, ale 
zwiększanie obu tych wartości. Zakładamy 
w niej, że Kompania ma nie tylko wydoby-
wać węgiel, ale także wytwarzać energię. 
Jesteśmy już po pierwszych rozmowach 

z potencjalnymi partnerami biznesowymi, 
z którymi chcemy wspólnie wybudować 
elektrownię. Planowana przez nas elektro-
wnia będzie potrzebowała ,–, miliona 
ton węgla rocznie. To oznacza, że będziemy 
mieć stałego odbiorcę. Elektrownia będzie 
miała największą sprawność, jaką można 
współcześnie osiągnąć – około  proc. 
Dzięki temu ograniczymy emisję dwu-
tlenku węgla. Bardzo ważny jest również 
aspekt biznesowy tej inwestycji. Korzyst-
niej jest sprzedawać produkt przetworzony 
niż surowiec. W naszym przypadku tym 
surowcem jest węgiel. Skoro będziemy 
przetwarzać węgiel na energię, będziemy 
także więcej zarabiać. Do tej pory było tak, 
że mieliśmy żyć tylko z ciężkiej pracy. Jeden 
z moich kolegów z zarządu, który analizuje 
sytuację KW, często powtarza, że mądry 
żyje z głupiego, a głupi żyje z roboty. Głu-
pim zawsze było górnictwo. Chcę przerwać 
ten zaklęty krąg.

 X Polska zawetowała zaostrzenie poli-
tyki klimatycznej. To dobra informacja. 
Jednak coraz częściej pojawiają się in-
formacje, że będziemy musieli wycofać 
się z tego weta, ponieważ w końcu zo-
staniemy ukarani za krnąbrność, na przy-
kład Unia zablokuje nam część pieniędzy 
na autostrady. Nie obawia się pani, że za-
ostrzenie polityki antywęglowej pokrzy-
żuje plany Kompanii Węglowej?

– Jeszcze przez kilkadziesiąt lat nie 
zastąpimy węgla innymi źródłami energii. 
Zaostrzanie pakietu klimatycznego zagra-
ża polskiej gospodarce, ponieważ zdrożeje 
energia. Natomiast węgiel nadal będzie po-
trzebny i będą potrzebne elektrownie, które 
wytwarzają energię z węgla, bo innych nie 
mamy. Skoro nie ma realnej alternatywy, od-
biorcy są skazani na energię z węgla. To oni 
zapłacą wszystkie rachunki. Dlatego pakiet 
jest zagrożeniem dla stosunkowo biednego 
polskiego społeczeństwa i dla całej gospo-
darki. Nie widzę zagrożenia dla Kompanii 
Węglowej. Widzę zagrożenie dla gospodarki.

 X Akcjonariusze JSW SA uznali, że związ-
ki zawodowe są elementem ryzyka tak 
jak zagrożenia naturalne w kopalniach. 
Sądzi pani, że w przypadku prywatyza-
cji KW będzie podobnie?

– Jestem przekonana, że nie będzie spo-
ru między związkami a zarządem Kompanii 
Węglowej. Nie będzie potrzebna także Wo-
jewódzka Komisja Dialogu Społecznego, aby 
zachować spokój społeczny.

 X Jeżeli Kompania Węglowa będzie chcia-
ła wejść na giełdę, trudno będzie przeko-
nać załogę, że nie powinna domagać się 
tego, co dostała załoga JSW SA. Oznacza 
to darmowe akcje dla wszystkich i gwa-
rancje pracy.

– O takich szczegółach nie chcę jesz-
cze mówić. Najpierw muszę dostać zadanie 
wprowadzenia firmy na giełdę.

 X Bez względu na to, gdzie będą się to-
czyły rozmowy, ciężko będzie dać to, 

co dostali pracownicy i emeryci z JSW 
SA. Teraz w Kompanii pracuje około 60 
tys. osób. Razem z emerytami należało-
by pewnie obdzielić akcjami grupę oko-
ło 120 tys. osób. To spore miasto.

– Na razie nie robimy żadnych ra-
chunków. Jestem pewna, że dogadam się 
ze związkowcami.

 X Dlaczego liderzy związkowi tak bardzo 
panią chwalą?

– Rozmawiam z nimi. Wiceprezes Piotr 
Rykala wyliczył, że w zeszłym roku odbyło 
się w centrali spółki  spotkań ze związkami 
zawodowymi. Jeżeli rozmawia się ze stroną 
społeczną, maleje ryzyko konfliktu. Staram 
się wsłuchiwać w to, co mówią związkowcy, 
i oczekuję od nich tego samego. Myślę, że war-
to poświęcać czas na wzajemne słuchanie, 
bo to ułatwia wypracowanie kompromisu.

 XMoże pani zaklina związkowców? 
Ma pani w sobie coś ze starosłowiańskiej 
wiedźmy?

– Myślę, że nie. My tylko cierpliwie tłu-
maczymy swoje decyzje nie po ich podjęciu, 
tylko przed, kiedy jest czas na przedyskuto-
wanie zgłaszanych uwag i zastrzeżeń. Naj-
częściej przekonujemy do nich stronę spo-
łeczną. Klasycznym przykładem jest zgoda 
związków zawodowych na likwidację depu-
tatów węglowych w naturze. Wiem, że moi 
koledzy zakładali się o to, czy mi się to uda, 
czy mi się nie uda. Zarząd przekonał stronę 
społeczną, że nie ma sensu nabijać kieszeni 
konikom, którzy skupują węgiel deputato-
wy. Każdy emeryt sprzedawał węgiel taniej. 
W skali roku przez teczki koników przecho-
dziły setki tysięcy ton węgla emeryckiego. 
W tym roku KW musiałaby zapłacić jesz-
cze akcyzę za ten węgiel. Oznaczałoby to, 
że nasza firma w praktyce zapłaci konikom 
jakieś  milionów złotych. Zapytałam, czy 
związki uważają, że stać nas na taki prezent? 
Związkowcy odpowiedzieli, że nie. Dzięki 
temu zlikwidowaliśmy deputaty w naturze.

X To i tak drobny sukces. Podwyżka płac 
w KW wyniosła 2,8 proc., a liderzy związ-
kowi mówią o 7-procentowym wzroście 
wynagrodzeń. Jak pani to zrobiła?

– Na te  proc. złożyła się podwyżka 
płac i wyrównanie stawek deputatu wę-
glowego. Liderzy związkowi zgodzili się, 
aby nie rozkładać tego procesu na lata, ale 
rozwiązać problem od razu. Różnica w de-
putacie wynika z zaszłości historycznych. 
Kompanię Węglową utworzono ze spółek 
węglowych, w których były różne systemy 
wynagradzania i różne wielkości deputatu 
węglowego. Wynika to z faktu, że w każdej 
ze spółek obowiązywał inny Układ Zbiorowy 
Pracy. Wyrównanie deputatu jest dobrym 
krokiem w kierunku zatarcia różnic wśród 
załogi KW wynikających z zaszłości histo-
rycznych. Marzy mi się, żeby jak najszybciej 
zniwelować te różnice.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 `  Najważniejsze elementy strategii KW – czytaj 
str. 7.
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Żony górników z Kompanii Węglowej, któ-
rzy zmarli w pracy, zostali inwalidami lub 
zginęli w wypadkach, będą mogły ubiegać 
się o preferencyjne kredyty na uruchomie-
nie lub rozwinięcie własnego biznesu. Roz-
począł się adresowany do nich program 
aktywizacyjny – pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie w polskim górnictwie. Kompa-
nia Węglowa przeznaczyła 5 mln złotych 
na wsparcie programu.

Porozumienie o rozpoczęciu akty-
wizacji zawodowej żon byłych górników 
Kompanii i o wsparciu finansowym dla 
tego przedsięwzięcia podpisały  kwietnia 
w Katowicach: zarząd Kompanii Węglowej 
SA, Śląski Bank Spółdzielczy „Silesia” oraz 
Fundacja Rodzin Górniczych. W uroczy-
stym podpisaniu dokumentów wziął udział 
wicepremier Waldemar Pawlak, jeden z ini-
cjatorów programu. – Program pozwoli 
na aktywizację zawodową kobiet poza gór-
nictwem i będzie sprzyjał wspieraniu ich 
pozycji zawodowej i ekonomicznej. Mam 
nadzieję, że inne firmy górnicze wesprą 

to przedsięwzięcie, bo jest to projekt re-
alizowany bez oglądania się na maszynę 
państwa. Górnictwo udowodniło, że jest 
branżą solidarną. Chcę przypomnieć de-
cyzję prezesa Katowickiego Holdingu Wę-
glowego Stanisława Gajosa sprzed trzech 
lat o wypłaceniu odszkodowań rodzinom 
górników, którzy polegli na początku sta-
nu wojennego w kopalni Wujek. Zostało 
to załatwione w Katowicach, podczas gdy 
poprzez państwową maszynę nie dało się 
tego przeprowadzić przez  lat – powie-
dział Waldemar Pawlak.

– Zdecydowaliśmy się na przekazanie 
pochodzących z zysku środków na fundusz 
aktywizacji zawodowej dla żon górników. 
Razem ze Śląskim Bankiem Spółdziel-
czym i za pośrednictwem bardzo aktywnie 
działającej na tym polu Fundacji Rodzin 
Górniczych uznaliśmy, że stworzenie fun-
duszu kaucyjnego będzie ułatwiało uzyski-
wanie kredytów na aktywizację zawodo-
wą małżonkom i wdowom po górnikach. 
Fundusz jest adresowany do wszystkich 
pań, które albo będą chciały założyć mały, 

samodzielny biznes, albo rozszerzyć już 
prowadzony. Środki będą zdeponowane 
w Śląskim Banku Spółdzielczym i będą słu-
żyły jako zabezpieczenie kredytów, które 
dzięki takiej formie poręczenia staną się 
tanimi pożyczkami. Jeśli paniom korzy-
stającym ze wsparcia funduszu uda się 
rozwinąć własną działalność i w terminie 
spłacać raty, to po zwrocie trzech czwar-
tych pożyczki pozostała część może zostać 
umorzona – powiedziała Joanna Strzelec-
-Łobodzińska, prezes KW.

Górnicza firma zdeponuje na fundusz 
kaucyjny  mln zł z własnego zysku. Śląski 
Bank Spółdzielczy „Silesia” będzie prowadził 
finansową obsługę beneficjentów programu, 
zaś główny ciężar jego realizacji weźmie 
na siebie Fundacja Rodzin Górniczych.

– Jesteśmy przygotowani do obsługi 
funduszu. Cieszymy się, że możemy uczest-
niczyć w tak szlachetnym przedsięwzięciu 
– powiedział prezes ŚBS Józef Myrczek.

Złożony w banku kapitał będzie prze-
znaczony na wydatki celowe związane z po-
dejmowaniem działalności gospodarczej. 

Fundusz będzie też po części przeznaczo-
ny na szkolenia podnoszące kompeten-
cje i kwalifikacje uczestniczek projektu. 
– Nawiążemy kontakty ze spółkami szko-
leniowymi, które będą gotowe prowadzić 
szkolenia z aktywizacji zawodowej kobiet. 
Na początku postaramy się dotrzeć z infor-
macją o programie do jak najszerszej grupy 
osób, które mogą skorzystać z naszej oferty 
– powiedział Bogdan Ćwięk, prezes Fundacji 
Rodzin Górniczych.

Organizatorzy i twórcy programu uwa-
żają, że na początku najważniejsze będą in-
formacja, szkolenia i przełamanie lęku przed 
zapożyczaniem się. Tani kredyt w wysokości 
do  tys. zł na uruchomienie małego bi-
znesu, wsparcie specjalistów i możliwość 
umorzenia części długu pomoże przełamać 
strach. – Podpisana umowa realizuje zasadę 
społecznej odpowiedzialności biznesu – tak 
inicjatywę Kompanii Węglowej, Fundacji 
Rodzin Górniczych i Śląskiego Banku Spół-
dzielczego „Silesia” podsumował wicepre-
mier Waldemar Pawlak.

ST

WĘGIEL – przekształcenie organizacyjne 
zasobów KW SA zajmujących się wydoby-
ciem, jakością oraz sprzedażą węgla kamien-
nego, przeniesienie większych uprawnień 
i kompetencji do kopalń węgla kamienne-
go z wyodrębnioną sferą zarządczą centrali 
KW SA. Według strategii wydobycie węgla 
w Kompanii Węglowej w roku  osiągnie 
, mln ton. Nakłady inwestycyjne wzrosną 
do kwoty , mln złotych rocznie.
ENERGETYKA – konsolidacja jednostek 
Kompanii zajmujących się produkcją i sprze-
dażą energii elektrycznej, cieplnej, sprężone-
go powietrza z wykorzystaniem dostępnych 
paliw (węgla, metanu, biomasy oraz odpa-
dów podlegających spalaniu), a w szczegól-
ności budowa własnej elektrowni opalanej 
węglem kamiennym o najwyższej możliwej 
sprawności energetycznej oraz zwiększenie 
gospodarczego wykorzystania ujmowanego 
metanu.
Budowa elektrowni, która ma powstać 
w Woli, rozpocznie się w roku  i potrwa 
do roku . Będzie ona produkować – 
mln MWh rocznie. Zostanie wyposażona 

w nowoczesny, wysokowydajny blok o mocy 
 MW. Roczne spalanie węgla określono 
na ,–, mln ton.
Wzrośnie także zagospodarowanie metanu. 
W roku  KW będzie wykorzystywać 
gospodarczo  mln metrów sześciennych 
tego gazu rocznie.
OCHRONA ŚRODOWISKA – wyodrębnie-
nie w ramach grupy kapitałowej podmiotów 
realizujących wykorzystywanie i zagospoda-
rowywanie odpadów wydobywczych, hałd, 
osadników oraz rekultywację składowisk. 
Strategia przewiduje zagospodarowanie 
 proc. odpadów w roku .
W roku  Kompania Węglowa będzie 
wydobywać ok.  proc. węgla więcej niż 
obecnie i zatrudniać , proc. więcej ludzi 
pod ziemią. Średnia rentowność kapitału 
wyniesie co najmniej  proc., natomiast 
wskaźnik EBITDA, określający zysk przed-
siębiorstwa przed potrąceniem odsetek 
od zaciągniętych kredytów, podatków, de-
precjacji oraz amortyzacji, wyniesie w każ-
dym roku średnio co najmniej , proc.




Kompania Węglowa przeznaczyła  mln zł na wsparcie dla żon górników

Pomoc w pokonaniu strachu

Kompania Węglowa SA będzie koncentrować się 
na trzech dziedzinach biznesowych:

Porozumienie o rozpoczęciu aktywizacji zawodowej żon byłych górników Kompanii i o wsparciu finansowym dla tego przedsięwzięcia podpisały 16 kwietnia w Katowicach: zarząd Kompanii Węglowej SA, Śląski 
Bank Spółdzielczy „Silesia” oraz Fundacja Rodzin Górniczych.  W uroczystym podpisaniu dokumentów wziął udział wicepremier Waldemar Pawlak, jeden z inicjatorów programu. 

W Dzienniku – Gazecie Prawnej ukazał się 
tekst, z którego mogłoby wynikać, że pre-
zes Strzelec-Łobodzińska będzie negocjo-
wać zamknięcie kopalni Halemba-Wirek. 
W oświadczeniu wydanym przez panią pre-
zes jest zawarte kategoryczne zaprzeczenie. 
Zamieszczamy jego treść.

W artykule „Żelazna dama rządzi wę-
glem”, który ukazał się  kwietnia w Dzien-
niku – Gazecie Prawnej, zasugerowano, 
iż będę negocjować zamknięcie kopalni 
Halemba-Wirek.

Wyjaśniam, iż w strategii spół-
ki nie przewidziano likwidacji kopalń, 
w tym również wymienionej w artykule 
„Halemby”.

Będąc wcześniej wiceministrem gospo-
darki odpowiedzialnym za górnictwo, zai-
nicjowałam powołanie zespołu roboczego, 
który opracował projekt najkorzystniejszego 

modelu funkcjonowania kopalni. Przyjęty 
przez zarząd Kompanii program naprawczy 
przyniósł oczekiwane wyniki i przyczynił się 
do znaczącego wzrostu efektywności funk-
cjonowania tego zakładu wydobywczego. 
Znalazło to odzwierciedlenie w prestiżo-
wym konkursie Szkoły Eksploatacji Pod-
ziemnej. Kopalnia Halemba-Wirek zajęła 
w nim trzecie miejsce.

Przemiany, które dokonały się w kopalni 
to przykład sukcesu dobrze zaplanowanych 
i przeprowadzanych procesów restruktu-
ryzacyjnych. Znacząca poprawa sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Halemby-Wirek 
jest ich odzwierciedleniem. Pozwoliło to za-
chować  tysiące miejsc pracy w kopalni, 
ale również kilkanaście tysięcy w firmach 
zewnętrznych.

Joanna Strzelec-Łobodzińska
Prezes Ząrzadu

Kompanii Węglowej SA

W  K W 
     

Halemba-Wirek 
nie będzie zamykana
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Wzrost produkcji 
węgla w JSW

Kopalnie JSW w I kwartale 2012 roku wy-
produkowały o około 240 tys. ton węgla 
więcej, niż planowano, wynika z wstępnych 
szacunków spółki. Więcej niż zakładał plan 
techniczny na ten okres wykonano rów-
nież wyrobisk korytarzowych. Plan robót 
przekroczono o 1 694 mb, co świadczy 
o efektywnym przygotowywaniu się spół-
ki do zwiększonych planów wydobywczych 
w przyszłym roku. Do 2015 roku JSW za-
mierza uzyskać roczny poziom wydobycia 
w wysokości 14 mln ton.

– Naszym strategicznym celem jest 
wzrost wydajności i efektywności, by ogra-
niczyć negatywny wpływ wysokich kosztów 
stałych na wynik Grupy – mówi Jarosław 
Zagórowski, prezes JSW SA. Te dane to po-
twierdzenie, że przy odpowiedniej organi-
zacji pracy możemy nie tylko realizować 
plany produkcyjne i inwestycyjne, ale też 
wyraźnie je przekraczać.

Marzec będzie pierwszym miesią-
cem, za który JSW wypłaci specjalną pre-
mię motywacyjną pracownikom, którzy 
przekroczyli plany w zakresie wydobycia 
i robót przygotowawczych. Działania pre-
miujące najbardziej zaangażowanych i efek-
tywnie pracujących pracowników zostały 

wprowadzone mimo braku zgody związków 
zawodowych na tę formę wynagradzania 
załogi.

Działania premiujące najbardziej aktyw-
nych pracowników są standardem w każdej 
profesjonalnie zarządzanej firmie. Ważne 
jest dla nas, że pracownicy JSW rozumie-
ją potrzeby spółki w zakresie wydobycia, 
wydajności i rozwoju. Lepsze efekty pracy 
to nie tylko możliwość zwiększenia wyna-
grodzenia, ale też wzrost wartości spółki 
i wyższy kurs akcji – podkreśla Jarosław 
Zagórowski.

Ze wstępnych szacunków JSW wynika, 
że dodatkowa produkcja węgla koksowego 
i energetycznego została w przeważającej 
części ulokowana na rynku. Spółka obser-
wuje również stopniowy spadek zapasów 
koksu w Grupie (wyższe zapasy w miesią-
cach zimowych mają charakter sezonowy) 
przy jednoczesnym zwiększaniu poziomu 
wykorzystania mocy produkcyjnych. Wzrost 
zainteresowania koksem u odbiorców jest 
symptomem ożywienia na rynku stali. Tym 
samym potwierdzają się przewidywania 
zarządu JSW dotyczące ożywienia rynku 
z końcem I kwartału tego roku. Prezes za-
rządu zastrzega jednak, że jest jeszcze zbyt 
wcześnie, aby ten trend uznać za stabilny.

Szczegółowe informacje, w tym dane 
finansowe za trzy miesiące tego roku, 
JSW przedstawi  maja w sprawozdaniu 
za I kwartał  roku. �

Mimo wzrostu płac o 125% od 2000 roku wydajność pracy i wydobycie spadają i są obecnie niższe niż 
w 2000 roku. Po zmianach zaproponowanych przez zarząd jest szansa na odwrócenie tej tendencji. 
Informacje podsumowujące pierwszy kwartał są optymistyczne.

D ,   
   

 ,  
  -.

Są efekty 
wprowadzenia premii 
motywacyjnej
Jastrzębska Spółka Węglowa po raz 
pierwszy wypłaciła pracownikom pre-
mię motywacyjną, którą zarząd spół-
ki wprowadził w marcu. Dodatkowe 2,5 
miliona złotych trafiło do górników od-
działów wydobywczych, przodkowych 
i zbrojeniowo-likwidacyjnych.

W kopalniach JSW aktualnie drążonych 
jest  przodków. Pracownicy aż  z nich 
otrzymali premie za przekroczone zadania 
w marcu.

Jeszcze lepiej sytuacja przedstawia się 
w ścianach. Na  ścian fedrujących w JSW 
aż  przekroczyły założony plan, a pracow-
nicy w nich pracujący również otrzymali 
premie motywacyjne.

Zarząd zaproponował wprowadzenie 
od kwietnia premii zadaniowej dla wszyst-
kich pracowników JSW.

Przypomnijmy, kopalnie JSW 
w I kwartale  roku wyprodukowały 
o około  tys. ton węgla więcej, niż 
planowano. Więcej niż zakładał plan 
techniczny na ten okres wykonano rów-
nież wyrobisk korytarzowych. Plan robót 
przekroczono o   mb, co świadczy 
o efektywnym przygotowywaniu się spółki 
do zwiększonych planów wydobywczych 
w przyszłym roku. Do  roku JSW za-
mierza uzyskać roczny poziom wydobycia 
w wysokości  mln ton.

�

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwają 
dwa spory zbiorowe. Jeden o płace. Związ-
ki domagają się podwyżki o 7 proc. Zarząd 
proponuje wzrost o stopę inflacji i mo-
tywacyjny system płac. Drugi spór doty-
czy nowych umów o pracę dla pracowni-
ków przyjmowanych do JSW SA. Związki 
uważają, że skoro obowiązuje stary Układ 
Zbiorowy Pracy, to nie wolno wprowadzać 
nowych umów. – Układ został skutecznie 
wypowiedziany, nowego nie ma i dlatego 
nowe umowy są zgodne z prawem – od-
powiada zarząd. 

– Proponujemy zmiany korzystne dla 
pracowników i dla firmy – argumentuje pre-
zes Jarosław Zagórowski. – W odpowiedzi 
słyszymy, że albo zgodzimy się na żądania 
związków, albo będą protesty. To dialog czy 
dyktat? – pyta prezes.

W tym roku fundusz płac JSW wzrośnie 
maksymalnie o wartość inflacji. Ponadto 
pracownicy JSW i większości spółek za-
leżnych otrzymali w ubiegłym roku pakiet 
nieodpłatnych akcji i w związku z giełdo-
wym debiutem otrzymali nagrodę z zysku 
w wysokości  mln zł. W tym roku zarząd 
wystąpił o  milionów zł do podziału.

– Proces zmian jest niezbędnym proce-
sem, aby ta firma istniała, rozwijała się, aby 
mogła zarabiać pieniądze, które pozwolą 
nam pokryć proces inwestycyjny, a więc tak 
naprawdę zabezpieczyć miejsca pracy. Nie 
mówię o tym w perspektywie dziesięciolet-
niej, którą obiecaliśmy pracownikom. Mó-
wię o perspektywie wielu, wielu lat, tak żeby 
oni mogli pracować w naszej firmie i żeby 
ich dzieci mogły znaleźć tu zatrudnienie – 
przekonuje prezes Zagórowski.

�

P R O F .  M I C H A Ł 
R O M A N O W S K I  
z Kancelarii Romanow-
ski i Wspólnicy: Po wy-
roku Trybunału Kon-
stytucyjnego z  r. 
sprawa jest jasna. Wy-
powiedziany Układ 

Zbiorowy pracy wygasa z chwilą upływu 
terminu wypowiedzenia. Związki zawodowe 
doskonale znają ten wyrok. Próba tworzenia 
rzeczywistości prawnej sprzecznej z orze-
czeniem Trybunału Konstytucyjnego to kre-
owanie fałszywej rzeczywistości. W JSW nie 
obowiązuje żaden układ zbiorowy pracy.

�

Dialog czy dyktat? – pyta Jarosław Zagórowski, prezes JSW SA

Proponujemy korzystne zmiany 
dla pracowników i �rmy

W JSW nie obowiązuje żaden 
Układ Zbiorowy Pracy
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AMPERA NA WYCIECZCE
Niedawno gościła na Śląsku Jej Wyso-

kość Ampera – wchodzący na nasz rynek 
nowy model Opla, który wraz z Chevro-
letem Volt otrzymał niedawno tytuł Car 
of the Year. Do Chorzowa zajechał konwój 
samochodów testowych i autobus przysto-
sowany do urządzania prezentacji.

Samochód wzbudzał duże zaintereso-
wanie, czemu trudno się dziwić – w końcu 
to bardzo nietypowa konstrukcja. Komfor-
towa limuzyna mieści  osoby i wyposażona 
jest w bagażnik o pojemności ponad  l, 
ale największą nowość stanowi elektryczny 
napęd – samochód napędzany jest przez 
elektryczny silnik o mocy  KM, który 
zapewnia Amperze przyspieszenie godne 
samochodu sportowego. Różnicą jest jedy-
nie cisza, która temu towarzyszy.

Elektryczny silnik o mocy  KM 
i maksymalnym momencie obrotowym  
Nm pozwala osiągać prędkość  km/h 
w  sekund. Maksymalna prędkość może 
wielu rozczarować – to „zaledwie”  km/h, 
ale przecież to i tak więcej, niż dopuszczają 
zarówno przepisy, jak i zdrowy rozsądek.

Ampera ma akumulatory umożliwiają-
ce przejechanie od  do  km – różnica 

wynika głównie z dynamiki, jaką prefe-
ruje kierowca. Jeżeli stale korzysta z do-
brodziejstw sportowego przyspieszenia, 
to płaci za to dużym zużyciem energii. Je-
żeli natomiast niespiesznie toczy się ulicami 
i niezbyt dynamicznie zwiększa prędkość, 
może zajechać znacznie dalej. Kiedy prąd 
w akumulatorach się kończy, Ampera nie 
musi jednak kończyć podróży, wówczas 
włącza się bowiem silnik spalinowy, któ-
ry nie napędza kół, ale wytwarza energię 
dla silnika elektrycznego. Paliwo w baku 
pozwala na osiągnięcie zasięgu do  km. 
Ładowanie akumulatorów zajmuje niespełna 
trzy godziny przy wykorzystaniu tradycyjnej 
sieci elektrycznej.

Ampera to nietypowy produkt i nie 
będzie dostępny w każdym salonie Opla. 
Na razie są w Polsce trzy punkty oferujące 
te auta, z których najbliższy znajduje się 
w Krakowie. Do zainteresowania się tym 
modelem przygotowuje się jednak kilka 
kolejnych salonów, w tym jeden z Katowic.

Ampera to specyficzny i drogi samo-
chód – kosztuje  tysiące złotych. Na razie 
w kraju sprzedano indywidualnym klientom 
 samochodów, ale prowadzone są także 
rozmowy z instytucjami i firmami.

MAZDA SIĘ WZNOSI
Z lotniczym zacięciem Mazda wpro-

wadziła na polski rynek swój najnowszy sa-
mochód typu SUV – kompaktowy model 
CX-. Tradycyjnie już mamy na zewnątrz 
stylistykę w duchu KODO, czyli „duszy ru-
chu”, a pod maską oszczędne technologie 
Skyactive. Drogą do zmniejszenia zużycia 
paliwa było m.in. ograniczenie wagi auta, 
np. przez zastosowanie przy produkcji zde-
rzaków nowego kompozytu, który waży 
o  proc. mniej od wcześniej używanych, 
zapewniając taką samą sztywność. Lżejsze 
są także fotele o nowej, cieńszej konstrukcji. 
W sumie udało się odchudzić samochód 
o około  kg.

Nadwozie ma wyrazisty charakter 
w niewielkim stopniu przypominający 
CX- . Wśród  lakierów nadwozia znalazły 
się dwa nowe – niebieski Sky Blue i czerwo-
ny Zeal Red.

Do kompaktowych rozmiarów stara-
no się stworzyć maksymalnie duże wnę-
trze, opierając się o rozstaw osi wynoszą-
cy  cm. Obok pięcioosobowej kabiny 
nadwozie mieści jeszcze bagażnik o po-
jemności  l. Ciekawostką jest natomiast 

przykrywająca bagażnik roleta, która unosi 
się i opuszcza razem z tylną szybą.

Tylna kanapa dzielona jest w stosunku 
::, przy czym każda z części jest nieza-
leżnie składana.

Podobnie jak inne tego typu samochody 
CX- będzie dostępny z napędem na jed-
ną lub na obie osie. Do wyboru są dwie 
jednostki napędowe – benzynowy silnik 
Skyactive o pojemności , l i mocy  KM 
(wersja × jest o  KM słabsza) oraz wyso-
koprężny Skyactive-D, który ma pojemność 
, l i dwie wersje mocy:  KM i  KM. 
Mocniejszy turbodiesel jest dostępny tylko 
w wersjach z napędem na wszystkie koła.

Wyposażenie samochodu w elektronicz-
ne systemy zwiększające bezpieczeństwo 
jest w zasadzie kompletne, choć większość 
systemów jest dostępna w opcjach. Mamy 
więc układy ostrzegające o samochodach 
w martwym polu lusterek, nieplanowanej 
zmianie pasa ruchu czy automat zmieniający 
światła z drogowych na mijania.

Ceny aut z napędem na przednią oś za-
czynają się od   złotych, podczas gdy 
za najtańsze auto z napędem na wszystkie 
koła trzeba już zapłacić   złotych.

PIOTR MYSZOR, TYGODNIK MOTOJARMARK

I 

Samochód roku w Polsce

To hatchback, który ma kompaktowe wymiary – 4,52 m długości i 1,85 m szerokości W zderzaku znajdują się wloty w kształcie litery C mające w górnej i dolnej części światła
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Nadwozie ma wyrazisty charakter w niewielkim stopniu przypominający CX-7 Obok pięcioosobowej kabiny nadwozie mieści jeszcze bagażnik o pojemności 503 l
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Rezygnacja Wenty
Bogdan Wenta zrezygnował z funkcji trenera naszej męskiej reprezentacji w piłce 

ręcznej. Przypomnijmy jego osiągnięcia. Jako wychowanek Wybrzeża Gdańsk zaliczał się 
do najlepszych zawodników w kraju i na świecie. W reprezentacji Polski w latach – 
rozegrał  meczów i zdobył  bramki. Grał w hiszpańskich drużynach Bidasoa Irun 
(–) i FC Barcelona (–) oraz w niemieckich zespołach TuS Nettelstedt 
Lubeka (–) i SC Flensburg-Handewitt (–). Wszystkie te zespoły należały 
do europejskiej czołówki. W trakcie kariery był dwukrotnym zdobywcą Pucharu Zdobywców 
Pucharów (, ), dwukrotnym finalistą Pucharu Europy (, ), trzykrotnym 
zdobywcą Pucharu Hiszpanii (, , ) i Superpucharu Hiszpanii (), a także 
najlepszym zawodnikiem ligi hiszpańskiej (, ).

Po przeprowadzce do Niemiec (miał niemieckie obywatelstwo w latach –)  
razy wystąpił w reprezentacji tego kraju, w tym na olimpiadzie w  r. (. miejsce), MŚ 
w  r. (. miejsce) i ME w  r. (. miejsce). Był trenerem SC Magdeburg, z którym 
zdobył Puchar Federacji Piłki Ręcznej.

W końcu został trenerem reprezentacji Polski (pomagał mu Daniel Waszkiewicz, 
dawny kolega z drużyny Wybrzeża Gdańsk). Pod jego kierownictwem reprezentacja Polski 
wywalczyła wicemistrzostwo świata w  r. oraz brązowy medal w  r. Z zespołem 
awansował do turnieju olimpijskiego w Pekinie w  r., gdzie zajął . miejsce.

W swojej trenerskiej karierze potrafił skompletować reprezentację, głównie w oparciu 
o zawodników grających w niemieckich drużynach, która błyskawicznie awansowała do ści-
słej światowej czołówki. Równocześnie Bogdan Wenta był trenerem klubowej drużyny Vive 
Kielce, z którą zdobył mistrzostwo kraju oraz ze zmiennym szczęściem grał w Lidze Mistrzów.

W ostatnich ważnych turniejach polska reprezentacja jednak nie błyszczała. W MŚ  
zajęła . miejsce, a w ME  – . miejsce. W końcu przyszedł czas na turniej kwalifikacyj-
ny do igrzysk olimpijskich w Londynie. Nasza drużyna z trudem pokonała Algierię (jedną 
bramką), zremisowała z Serbią i wysoko przegrała z Hiszpanią. W efekcie nie zobaczymy 
polskiej reprezentacji w olimpijskim turnieju w Londynie. O wszystkim zadecydował mecz 
z Serbią. Na kilkanaście sekund przed końcem spotkania Polacy prowadzili jedną bramką 
i byli w posiadaniu piłki. Niestety – niefrasobliwość naszych zawodników (niecelny rzut) 

sprawiła, że Serbowie w ostatnich sekundach wyrównali.
Zaczęto ostro krytykować Bogdana Wentę za to, że źle prowadzi reprezentację, 

która nie robi postępów i zaczyna odstawać od europejskiej czołówki. Zaczęto mu 
także zarzucać, że prowadząc klubowy zespół Vive Kielce, mniej uwagi poświęca 

reprezentacji. Kiedy jednak osiągał sukcesy, to nikomu to nie przeszkadzało. 
Po ME  w Serbii działacze z centrali naszej piłki ręcznej zaczęli głośno 

mówić o potrzebie zmiany trenera. Nieudany występ w turnieju kwalifika-
cyjnym przelał czarę goryczy i wzmogła się nagonka na Bogdana Wentę.

Wenta słusznie uprzedził ruch członów zarządu związku piłki 
ręcznej i złożył rezygnację z funkcji trenera reprezentacji. Działacze 

odetchnęli z ulgą. Nikt w takiej sytuacji nie zarzuci im, że to oni 
go wykopali.

Zmuszenie Wenty do odejścia z funkcji trenera nie było do-
brym rozwiązaniem. Wygrało kilku działaczy z centrali, którzy 
nie darzyli go sympatią. A wszystko dlatego, że nie chciał im się 
podporządkować. Działacze, którzy obarczali Bogdana Wentę 
słabymi występami w ostatnim okresie, zapomnieli (albo chcieli 
zapomnieć), że podstawowym zawodnikom w drużynie przybyło 

trochę lat i że nie są już oni w takiej dyspozycji, do jakiej nas przy-
zwyczaili, a wprowadzenie nowych i młodszych zawodników nie 

od razu gwarantuje sukces. Przykładem mogą być Szwedzi, którzy 
w latach . nadawali ton światowej rywalizacji, zdobywając tytuły 

mistrzów świata i Europy. Kiedy jednak zabrakło czołowych zawodników, 
zespół zaczął mieć poważne problemy. Szwedów zabrakło m.in. w finałowym 

turnieju o mistrzostwo świata, a także w turnieju olimpijskim w Pekinie. Odmłodzony zespół 
przez prawie pięć lat przebijał się do ścisłej światowej czołówki. Jak można przypuszczać, 
podobnie będzie z polską reprezentacją.

„Wykopanie” Bogdana Wenty z funkcji trenera reprezentacji było złą decyzją i nastąpiło 
w bardzo nieodpowiednim momencie. A to dlatego, że polską reprezentację czekają wkrótce 
dwa ważne mecze eliminacyjne do MŚ . Co prawda, Polska trafiła na reprezentację 
Litwy, która nie zalicza się do ścisłej światowej czołówki, nie wolno jednak lekceważyć Li-
twinów, którzy poczynili ostatnio duże postępy. Mecze eliminacyjne odbędą się w połowie 
czerwca br. Pierwszy na Litwie, a rewanż najprawdopodobniej w Katowicach. Zwycięzca 
tego dwumeczu awansuje do finałowego turnieju o mistrzostwo świata.

Tymczasem atmosfera w środowisku męskiej piłki ręcznej nie jest najlepsza. Z występów 
w reprezentacji zrezygnowali już Marcin Lijewski i Grzegorz Tkaczyk – czołowi dotychczas 
zawodnicy. Paru innych zastanawia się, czy nie zrobić podobnie. Nie ma trenera, który 
przygotuje i poprowadzi reprezentację w tej konfrontacji. Jak się jednak okazuje, w kraju 
nie ma chętnych do zastąpienia Bogdana Wenty. Działacze z centrali zaczęli już rozmyślać 
o trenerze z zagranicy, jednakże w Europie niełatwo znaleźć dobrego szkoleniowca, który 
mógłby kontynuować to, co osiągnął już Bogdan Wenta.

Teraz rodzi się pytanie – co dalej z naszą męską reprezentacją w piłce ręcznej? Z Li-
twinami Polacy pewnie wygrają i awansują do turnieju finałowego MŚ . Ale co dalej? 
Sądzę, że należy się przygotować na to, że po latach grubych nastąpią lata chude. Dlatego 
uważam, że nagonka na Bogdana Wentę i jego rezygnacja z funkcji trenera odbije się 
negatywnie na grze naszej reprezentacji. Jestem zdania, że należało pozwolić mu nadal 
pracować nad dalszą przebudową naszej drużyny. Stało się jednak inaczej, a doprowadzili 
do tego mało rozsądni działacze z centrali piłki ręcznej, którym nie podobał się niepokorny 
Bogdan Wenta.

 HENRYK MARZEC

Zmęczona Anita usiadła na brzegu swojego łóżka. Minął kolejny tydzień, podczas 
którego cała jej rodzina mozolnie robiła małe kroczki naprzód w walce o powrót do normal-
ności. Podobno gdy psuje się jedna rzecz, pociąga ona lawinę kolejnych. Tak właśnie było 
w jej przypadku. Właścicielka dobrze prosperującej apteki, zdolna i atrakcyjna farmaceutka 
z inteligentnym, przystojnym mężem architektem i dwójką udanych dzieci. Niedawno 
okazało się jednak, że zawsze szczupła i drobna córka Anity Ania praktycznie od miesięcy 
nie je – w kątach swojego pokoju kryje porcje obiadu, a w szkole spożywa w najlepszym 
przypadku jedno jabłko na dzień. Anita długo nie mogła zrozumieć, jak sama będąc prze-
wrażliwiona na punkcie zdrowego odżywiania, nie zauważyła postępującej anoreksji swojej 
córki. Gdy cała rodzina skupiła się na tym, by pomóc Ani, która na długie tygodnie została 
umieszczona w specjalistycznej klinice, syn Anity uległ poważnemu wypadkowi na rowerze. 
Wszystko zbiegło się z kryzysem ekonomicznym oraz nowymi reformami i zyski z apteki 
znacząco spadły. A Anita większość czasu i tak spędzała z rodziną.

Gdy sytuacja Ani się ustabilizowała i wyglądało na to, że rodzina nareszcie wychodzi 
na prostą, dziewczynka wyznała, że przez cały czas walki z chorobą szukała wsparcia w in-
ternecie. Poznała tam kilka przyjaznych osób, z którymi w tajemnicy do tej pory utrzymuje 
stały kontakt. Jedną z nich była -letnia Klara. Dziewczyny dbały o codzienne rozmowy 
w czasie, gdy były chore, urwały je jednak w trakcie leczenia Ani. Po wyjściu z kliniki, gdy 
Ania starała się odnowić znajomość i pomóc dziewczynie wyjść z choroby, Klara w kilku 
mailach wyznała, że nie ma takiego szczęścia jak Ania i nie może liczyć na pomoc, rodziny 
ani kogokolwiek innego. Pisała także, że ma już wszystkiego dość, nie ma sił i chce umrzeć... 
Z początku Ania nie brała sobie głęboko do serca słów Klary, ale gdy dziewczyna przez 
kolejne dni milczała i nie odpowiedziała na żadną z wiadomości, dziewczynka wyjawiła 
wszystko rodzicom i poprosiła ich o pomoc.

Anita nie zareagowała entuzjastycznie na prośby córki – czuła, że ostatni rok był czar-
ną plamą w jej życiorysie. Z trudem łatała dziury w pracy i w domu, musiała przywyknąć 
do myślenia o robieniu oszczędniejszych zakupów, a od pewnego czasu zastanawiała się 
też poważniej nad swoim małżeństwem. Mimo to coś jej mówiło, że powinna 
obawy córki potraktować bardziej serio. Tego samego wieczora zro-
bili w domu naradę. Następnego dnia zaczynał się długi weekend, 
a to mogło znacząco utrudnić poszukiwania Klary.

Ania niewiele wiedziała o Klarze. Właściwie – nie licząc 
rozmów o ich chorobie, emocjach i uczuciach – nie była w stanie 
o niej powiedzieć żadnych konkretów. Znalezienie jej wymaga-
ło więc prawdziwie detektywistycznego zacięcia. Tu z pomo-
cą przyszedł mąż Anity, który posprawdzał dane komputera, 
z którego Klara wysyłała maile, a następnie uruchomił swoje 
znajomości z czasów studiów i już po kilku godzinach udało się 
ustalić adres dziewczyny. Okazało się jednak, że wbrew temu, 
co myślała Ania, Klara nie mieszka w ich mieście, a w znacznie 
oddalonej od niego malutkiej miejscowości. Odnalezienie dziew-
czyny wiązało się więc z podróżą całej rodziny, choć tego roku mieli 
spędzić długi weekend w domu. Nie bacząc na dotychczasowe plany, 
spakowali jednak kilka drobiazgów i ruszyli w drogę.

Gdy jechali wspólnie samochodem, Anicie przeszło przez myśl, 
że w zasadzie nie pamięta, kiedy ostatni raz jej rodzina była dłużej 
razem i nie wiązało się to jednocześnie z jakimiś obowiązkami, chorobą 
albo inną sprawą „do załatwienia“. Od lat nie wyjeżdżali na wspólne 
wakacje, rzadko gdzieś razem wychodzili, a od pewnego czasu nawet 
weekendowe obiady nie były już pretekstem do spędzania czasu razem.

Gdy wreszcie dojechali przed mały domek Klary, okazało się, że jest on 
starą, wręcz rozpadającą się chałupą. Przed domem siedział zniszczony starszy męż-
czyzna i palił fajkę. Anita pomyślała wtedy, że ostatni raz widziała palącą się fajkę w ustach 
swojego dziadka, a było to jakieś trzydzieści lat temu. Ale przed tym ubogim domkiem 
czas się zatrzymał. Staruszek patrzył tępo przed siebie i nie odpowiadał na pytania, więc 
Anita postanowiła zapukać do domu. Nikt jednak nie otwierał, ale drzwi uchyliły się same. 
W domku było ciemno i wilgotno, niewielkie okna były pozasłaniane brudnymi zasłonami, 
a wokół unosił się zapach stęchlizny. W pokoju słychać było tylko dźwięk komputerowego 
wiatraczka, jakie montowano w tych bardzo już starych modelach. Można by pomyśleć, 
że nikt nie żyje w aż tak złych warunkach, jednak po chwili dało się słyszeć kaszel i okazało 
się, że w rogu na starej kanapie śpi kobieta. Była prawdopodobnie w wieku Anity, może 
ciut starsza – wyglądała jednak na bardzo zmęczoną życiem i schorowaną. Była też moc-
no nieświeża i prawdopodobnie także jeszcze od wczoraj pod wpływem alkoholu. Anita 
cofnęła się z przerażoną miną. Szybko zauważył to jej mąż, który sam próbował wypytać 
o coś kobietę. W tym czasie Ania i Bartek mieli czekać na rodziców w samochodzie. 
Dziewczyna postanowiła jednak, że sama rozejrzy się po okolicy. Obeszła dom dookoła, 
co chwila mijając jakieś porzucone części maszyn i samochodów, wokół których biegało 
kilka kur. Kiedy rodzice Ani stwierdzili, że sami niczego się nie dowiedzą, a najlepiej będzie, 
jak skontaktują się po weekendzie z kimś z opieki społecznej, dziewczyna sama znalazła 
swoją internetową koleżankę. Siedziała na ławce niedaleko domu, kiwając się rytmicznie. 
Nie od razu spostrzegła Anię, która zauważyła, że dziewczyna jest bardzo wychudzona 
i wygląda, jakby uleciało z niej całe powietrze.

Anita i jej rodzina zoopiekowali się Klarą. Dziewczyna trafiła do szpitala, ale załatwie-
nie wszystkich formalności i skompletowanie papierów zajęło Anicie kilka tygodni. Klara 
stanęła jednak na nogi, przeprowadziła się do miasta, podjęła pracę. Jej pojawienie się na-
uczyło jednak Anitę i jej rodzinę o wiele więcej niż wszystko to, co sami przeżyli w trakcie 
tamtego feralnego roku, który z perspektywy czasu Anita zaczęła postrzegać jako jeden 
z istotniejszych w jej życiu. �

i byli w posiadaniu piłki. Niestety – niefrasobliwość naszych zawodników (niecelny rzut) 
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POLSKA MA DUŻE SZANSE NA PRZYCIĄG-
NIĘCIE SPOREJ CZĘŚCI KAPITAŁU PRZEZNA-
CZONEGO PRZEZ INWESTORÓW CHIŃSKICH 
NA INWESTYCJE W EUROPIE. Firma doradcza 
Deloitte szacuje, że jest to kwota około  
mld dolarów. Chęć otwarcia w Polsce filii 
chińskich banków świadczy o poważnym 
zainteresowaniu Chin naszym rynkiem. We-
dług Deloitte przy inwestycjach zagranicz-
nych Chińczycy w danym regionie najpierw 
przejmują firmy w sektorze energetycznym 
i zasobów naturalnych, potem firmy infra-
strukturalne i przemysł wytwórczy, zaś 
kolejnym krokiem są inwestycje w sektor 
finansowy, czym zapewniają sobie środki 
na dalszy rozwój. 

PEKIN KUPIŁ W LUTYM OBLIGACJE USA 
ZA , MLD DOLARÓW. Z danych Amery-
kańskiego Departamentu Skarbu wynika, 
że dzięki tej operacji Chiny posiadają już 
amerykańskie obligacje o wartości , 
bln dolarów, co czyni je największym za-
granicznym odbiorcą papierów dłużnych 
USA. Rezerwy walutowe Chin są największe 
na świecie – w pierwszym kwartale tego 
roku wzrosły o , proc. wobec tego samego 
okresu w  r. Trudno się więc dziwić, 
że wobec kryzysu zadłużeniowego w Eu-
ropie i nadziei na polepszenie się sytuacji 
amerykańskiej gospodarki inwestycje w pa-
piery dłużne USA wydają się dobrą lokatą.

OKOŁO  PROC. POLAKÓW ZDARZA SIĘ 
PRZYJŚĆ DO PRACY NA KACU. Jednak ponad 
połowa pracowników nigdy w tygodniu nie 
pije tak, by cierpieć na „syndrom dnia na-
stępnego”. Te szokujące dane są wynikiem 
sondażu, jaki przeprowadził serwis pracy 
Praca.pl. Przepytano prawie  użytkow-
ników, jak często zdarza się im pracować 
na tzw. kacu. Co piąty pracownik ( proc.) 
przychodził do pracy na kacu wielokrotnie. 
Z badań wynika, że pracownicy często nie 
zdają sobie sprawy z zagrożenia zdrowia 
własnego i innych osób.

ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE, KTÓRE BĘ-
DZIE OSTRZEGAĆ O GROŹBIE ATAKU SER-
CA, JEST W FAZIE TESTÓW NA PACJENTACH. 
AngelMed Guardian składa się z dwóch 
części. Jedną wszczepia się pacjentowi za-
grożonemu zawałem, a drugą można nosić 
przy pasku. Gdy urządzenie zarejestruje 
nieprawidłową pracę serca, wysyła sygnał 
i alarmuje otoczenie oraz samego pacjenta. 
Istnieją dwa rodzaje ostrzeżeń. Jeżeli serce 
nie pracuje normalnie, ale nie ma powodu 
do natychmiastowej interwencji, urządze-
nie sugeruje wizytę u lekarza. Drugi rodzaj 
ostrzeżenia to alarm, który umożliwia bły-
skawiczne wezwanie pomocy. 
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Krzyżówka panoramiczna nr 9

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
„SZCZYGŁOWICE”. Nagrodę wylosowała:
GABRIELA KUŚ Z SUSZCA.

Górnik w języku kraju, którego związki za-
wodowe przedstawimy, to mineur, kopal-
nia – mine, a węgiel kamienny to charbon. 
Francja, bo o tym kraju mowa, posiada pięć 
konfederacji związków zawodowych, spo-
śród których w czterech znajdują się także 
związki górnicze. To jednocześnie kolejny 
przykład ich występowania w strukturach 
mocno zhierarchizowanych. Istnieją tu bo-
wiem różne konfederacje związkowe, w ra-
mach których funkcjonują konkretne bran-
żowe rodzaje związków.

Najliczniejszą konfederacją związkową 
we Francji jest Francuska Demokratyczna 
Konfederacja Pracy (CFDT) licząca ponad 
 tysięcy członków i założona w  
roku. Jest to konfederacja międzybranżowa, 
a w jej szeregach znajduje się także zwią-
zek zawodowy branży górniczej. Federacja 
Górnictwa i Hutnictwa stanowiąca część 
CFDT powstała dwa lata po utworzeniu 
Francuskiej Demokratycznej Konfedera-
cji Pracy, choć na początku była związana 
z inną grupą związkową (chrześcijańską 
konfederacją, do której jeszcze wrócimy). 
Obecnie jest to konfederacja związana 
z lewicą.

Drugą co do wielkości konfederacją 
związkową w kraju nad Tamizą jest Po-
wszechna Konfederacja Pracy (CGT) z po-
nad siedmiuset tysiącami członków. Jest ona 
uznawana za związek o najbardziej bun-
towniczym i krytycznym podejściu do pań-
stwa i decyzji przez nią podejmowanych. 
Górnictwo w jej ramach jest reprezento-
wane przez Krajową Federację Górnictwa 
i Energetyki, która jest powiązana także 
– pomimo krytycznego podejścia do pań-
stwa – z Europejską Federacją Górnictwa, 
Przemysłu Chemicznego i Energetycznego. 
Europejska Federacja to miejsce współpracy 
branżowych związków zawodowych na po-
ziomie europejskim.

Kolejną ważną konfederacją związków 
zawodowych jest Force Ouvriere, czyli 
w wolnym tłumaczeniu: siła robocza, siła 
pracowników, która ze swymi pięciuset ty-
siącami zrzeszonych pracowników stano-
wi trzecią siłę wśród konfederacji. Górnicy 
w jej szeregach reprezentowani są przez 
Narodową Federację Energii i Górnictwa.

Czwarta grupa związków zawodowych 
liczy około  tysięcy osób, ale skupia wy-
łącznie sektor kierowniczy przedsiębiorstw 
zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Ostatnią z pięciu grup związków zawo-
dowych, które na mocy dekretu z  roku 
posiadają legitymację do reprezentowania 
interesów pracowniczych przed państwem, 
jest natomiast Francuska Konfederacja Pra-
cowników Chrześcijańskich (CTFC) licząca 
ponad  tysięcy członków. W ramach tej 
konfederacji górniczym związkiem zawodo-
wym jest CMTE (nazwa to pierwsze litery 
francuskich wersji słów: chemia, górnictwo, 
tekstylia, energia).

Pięć największych konfederacji związ-
ków zawodowych liczy w sumie około , 
miliona pracowników z różnych branż i po-
siada różne opinie na tematy gospodarcze 
i społeczne. Słowo górnik wciąż występuje 
w nazwach kilku związków zawodowych 
we Francji, choć od ponad  lat nie ma tam 
już żadnej czynnej kopalni. Jeśli w przypad-
ku Francji można jeszcze coś powiedzieć 
lub napisać o związkach zawodowych zwią-
zanych z górnictwem (lub przynajmniej 
o tym, co po nim zostało), to czas na to już 
minął lub właśnie mija. Entuzjastyczny 
okrzyk z tytułu w tym przypadku zabrzmi 
więc po raz ostatni. Jeśli w ogóle będzie 
entuzjastyczny.

 �

Związki zawodowe w Europie

Viva la 
związki zawodowe
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