
Temat na czasie

Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW SA: Bardzo chcę 
porozumienia ze związkami, 
ale nie mogę 
się zgodzić 
na rozwiązania, 
na które nas 
nie stać.
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Zawodzi głównie 
człowiek
Bezpieczeństwo pracy. W obie-
gowym mniemaniu górnicza 
profesja należy do najbardziej 
niebezpiecznych zawodów. Ów 
powszechnie występujący sąd jest, 
owszem, nieodległy od prawdy, 
niemniej jednak skrupulatnie trzy-
mając się statystyk wypadkowości 
w odniesieniu do tysiąca zatrud-
nionych, jeszcze bardziej wystawia 
na hazard życie i zdrowie ludzkie 
praca w… rolnictwie, leśnictwie, 
łowiectwie i rybołówstwie.
 strona 3

Program 
Dobrowolnych 
Odejść po raz trzeci

KHW. Konieczność ograniczania 
kosztów pracy niezwiązanych bez-
pośrednio z procesem produkcji, 
a także wyjście naprzeciw zain-
teresowaniu pracowników spo-
wodowały, że w Katowickim Hol-
dingu Węglowym SA zostaje po 
raz trzeci uruchomiony Program 
Dobrowolnych Odejść (PDO) dla 
pracowników powierzchni. 

strona 8

Restrukturyzacja 
mniej bolesna

Konferencja prasowa zarządu KW.
 strona 5

Trudny 
do przełknięcia

Liderzy związkowi oceniają Pro-
gram restrukturyzacji Kompanii 
Węglowej na lata 2014–2020.
 strona 5

Piechociński jedzie 
po Fiata

Informacje motoryzacyjne.
 strona 9

Lekarstwo na kryzys w górnictwie. Przede wszystkim efektywność

Wzorem Bogdanka
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Konsekwentna realizacja planów służących poprawie efektywności jest jedynym sposobem na poprawę 
sytuacji ekonomicznej. Doskonale widać to na przykładzie Lubelskiego Węgla Bogdanka.

więcej na s. 8
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Katowicki Holding Węglowy ogłosił konkurs „A na gru-
bie ino grube”. Chodzi o to, aby dzięki racjonalizator-
skim pomysłom pracowników Holdingu zwiększyć 
wydobycie węgla grubego. Ten gatunek węgla jest 
trzy razy droższy na rynku niż miały energetyczne.

D zięki temu, że w 2013 roku tylko o kilka procent 
zwiększono wydobycie węgla grubego, KHW 
zakończył rok przyzwoitym jak na kryzys wy-

nikiem – zysk wyniósł 43 miliony złotych. Holding, 
któremu wróżono rychły upadek, stara się odzyskać 
dobrą formę. To spółka węglowa, która ma szansę 
dość szybko stworzyć mocne fundamenty pod dalszy 
rozwój. Wspominam o konkursie „A na grubie ino 
grube”, bo to bardzo dobry przykład zaangażowania 
całej załogi w rozwiązywanie problemów firmy. Główna 
nagroda to 30 tysięcy złotych – takie pieniądze zapew-
ne mogą prowokować do pomysłowych rozwiązań. 
Wiem, że KHW chce na dużą skalę wykorzystywać 
metan do wytwarzania energii. Do tej pory metan 
był wyłącznie zagrożeniem dla górników i zatruwał 
atmosferę. Posłużyłem się dwoma przykładami, aby 
zaprzeczyć głupiej tezie, która głosi, jakoby w kopal-
niach zamiast myśleć, tylko bez sensu kopią.

Kilka razy wygłaszałem swoje opinie na temat 
Kompanii Węglowej. Tylko raz spotkała mnie wielka 
przykrość. Pewien polityk pogratulował mi zjadliwości. 
– Ale im dowaliłeś! Należało się im – powiedział. Albo 
ten polityk źle zrozumiał moje wystąpienie, albo ja nie-
zbyt precyzyjnie się wyraziłem. Zapewniam, że nigdy 
nie chciałem dowalać Kompanii Węglowej. Rzeczywi-
ście, kilka razy poruszałem temat największej spółki 
górniczej w Europie, ale kierowałem się wielką troską 
o tę firmę. Dla nikogo nie powinno być tajemnicą, że jej 

rola w gospodarce regionu śląskiego jest ogromna. 
W każdym roku do gospodarki narodowej trafia z niej 
kilkanaście miliardów złotych. Mimo kłopotów Kom-
pania Węglowa jest w gronie największych i najlepiej 
płacących pracodawców regionu śląskiego. Trochę 
ponad 50 tysięcy zatrudnionych w KW daje pracę 
setkom tysięcy osób w firmach i firemkach żyjących 
z obsługi górnictwa, utrzymujących się z handlu i usług 
na osiedlach górniczych.

Jeżeli krytykowałem to nie firmę i konkretnych 
ludzi, ale pewne mechanizmy, które przyczyniły się 
do trudnej sytuacji. Najbardziej razi mnie robienie 
ludziom wody z mózgu – wytykałem to wąskiej gru-
pie liderów związkowych, którzy próbowali stworzyć 
wrażenie, jakoby Kompania była w lepszej sytuacji, niż 
pokazują dane ekonomiczne. Wiem, że próbowano 
moje uwagi bardzo często wykorzystywać w zakuli-
sowych targach o obsadę stanowisk w zbliżających się 
konkursach na skład zarządu KW. To kolejne nieporo-
zumienie – nigdy nie dałem nawet marnego pretekstu 
do takich interpretacji, natomiast zawsze podkreślałem, 
że górnictwo jest zbyt ważną gałęzią gospodarki, aby 
było nas stać na jego likwidację. Dlatego bardzo się 
cieszę, że mimo dużych kłopotów wkrótce w Kompanii 
będzie realizowany plan restrukturyzacji firmy.

Kompania przeżywa bardzo trudny czas, a kieruje 
nią zarząd w okrojonym składzie. Wiem, że najłatwiej 
jest wieszać psy na zarządzie, jednak wszystkim kry-
tykom chcę zwrócić uwagę na to, że nikt inny tylko 
ten zarząd przygotował plan naprawczy dla firmy. 
Oczywiście, można wyobrazić sobie sytuację, że ten 
plan zostanie storpedowany, oznaczałoby to jednak 
katastrofę dla firmy.
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Komu potrzebny 
festiwal nienawiści 
do Kompanii 
Węglowej

O d kilku miesięcy przyglądam się festiwalowi 
nienawiści skierowanej wobec Kompanii 

Węglowej. Nigdy nie sądziłem, że Kompania ma tylu 
wrogów. Zarzuca się tej firmie wszystko – poczynając 
od złodziejstwa szerzącego się w KW, a kończąc 
na bezgranicznej głupocie, która toczy ponoć każdy 
szczebel drabiny pracowniczej. Najbardziej obrywa się 
nam, związkom zawodowym. Czytam fora internetowe, 
a tam same kalumnie. Zdaniem internautów związki 
ponoszą winę za kryzys, niesprzedane zwały i wysokie 
koszty wydobycia. Skoro są tu sami złodzieje i idioci, to jak 
to się stało, że ta firma przetrwała tyle lat?

Festiwal nienawiści zaczął się w momencie, gdy wiadomo 
było, że kryzys branży górniczej nas dotknie najbardziej. 

Kiedy było dobrze, mieliśmy samych przyjaciół – wszyscy 
nas chwalili. Pamiętam zdjęcie i tekst sprzed 2 lat w jednej 
z gazet. Na zdjęciu sam Janusz Steinhoff wręcza bardzo 
ważną nagrodę prezes Joannie Strzelec-Łobodzińskiej. 
Nagroda jest dla Kompanii Węglowej – dla całej firmy 
górniczej, którą okrzyknięto superfirmą. W tekście jest 
wypowiedź pana Steinhoffa, a w niej gratulacje, pochwała 
osiągnięć i przepowiednia, że przed KW dobry czas. To robił 
i mówił człowiek, który restrukturyzował polskie górnictwo 
w rządzie AWS – był wtedy wicepremierem i ponoć potrafi 
analizować branżę górniczą jak mało kto. Rok później jego 
wypowiedzi były zupełnie inne. W przypadku Janusza 
Steinhoffa doszło do naturalnej zmiany zdania pod 
wpływem rzeczywistości. My zaś myliliśmy się, a zdaniem 
niektórych nawet oszukiwaliśmy. Związki ponoć knuły 
z zarządem, jak oszukiwać. Zapewne związki zawodowe 
przygotowały światowy kryzys w branży górniczej. 
Nie dziwię się, że nasi wrogowie wypisują takie bzdury 
na forach internetowych – im pewnie przeszkadzają 
wszystkie organizacje, które są niezależne od władzy – 
jednak nie mogę zrozumieć menedżerów, którzy czasem 
powtarzają tego typu oszczerstwa.

Z wiązki w KW od lat wykazują troskę o firmę. Nawet 
w tym trudnym czasie staraliśmy się wypracować 

porozumienie najbezpieczniejsze dla firmy i najmniej 
uciążliwe dla załogi. Niestety, związek zawodowy Kadra 
w ostatnim momencie wyłamał się ze wspólnego frontu 
i odmówił podpisania wypracowanego kompromisu. 
Wierzę jednak, że wszystko można odkręcić. Piszę to dzień 
po konferencji prasowej zarządu, na której wiceprezes 
Piotr Rykala powiedział, że już za późno na negocjacje 
odnośnie programu restrukturyzacji, który zostanie 
przedstawiony radzie nadzorczej. Przecież można przerobić 
program restrukturyzacji tak, byśmy nie stawali się krok 
po kroku coraz mniejszą firmą. Z planów zarządu wynika, 
że za 6 lat mamy zatrudniać niespełna 39 tysięcy osób. 
To o 16 tysięcy mniej, niż było nas na koniec 2013 roku. 
To o ponad 20 tysięcy mniej, niż było nas rok temu. Jako 
związkowiec uważam, że to dramat – każdego roku tracimy 
bezpowrotnie kilka tysięcy miejsc pracy. Ponieważ jedno 
miejsce pracy w górnictwie utrzymuje przynajmniej 
3 miejsca pracy w otoczeniu górnictwa, oznacza to, 
że w ciągu kilku lat stracimy w regionie przynajmniej 
50 tysięcy miejsc pracy w otoczeniu górnictwa. Nikt nie 
reaguje na te informację. Nie ma żadnych głosów, które 
powstrzymałyby szaleńczą politykę likwidacji miejsc pracy. 
Festiwale nienawiści zastępują ekonomiczne myślenie. Oj, 
będzie się działo, jeśli zostaniemy zlikwidowani. l

Powinniśmy koncentrować się przede wszystkim na 
firmie. Ta uwaga dotyczy wszystkich – zarządu, liderów 
związkowych i załogi. Tylko wtedy osiągniemy sukces. 
Jak długo będziemy dzielić nasz wspólny interes na cele 
ważne dla zarządu, dla liderów związkowych i dla załogi, 
tak długo będziemy się wadzić, zamiast razem ciągnąć 
wózek z dumną nazwą Jastrzębska Spółka Węglowa.

W adzenie się jest efektowne, ale nie jest efek-
tywne. Przyznam szczerze, że nie mam po-
mysłu, aby skutecznie skupić uwagę wszyst-

kich na szukaniu metod porozumienia. Dlaczego tak 
się dzieje? Pewnie dlatego, że nie bardzo wierzymy 
w dobre intencje. My, związkowcy, w większości de-
cyzji zarządu doszukujemy się podstępu. Zarząd wciąż 
zastanawia się nad tym, co zrobić, aby utemperować 
nasze żądania. Załoga uważa, że zarząd zawsze stawia 
na swoim, a liderzy związkowi są zbyt durni, żeby 
podjąć z zarządem równorzędną walkę. Takie schematy 
myślowe wykluczają zaufanie. Czy rzeczywiście jest tak, 
że w JSW wszyscy wszystkich kiwają, mamią i ogłupia-
ją? Gdyby tak było, bylibyśmy w podobnej sytuacji jak 
Kompania Węglowa. Tam, w przeciwieństwie do JSW, 
zbyt długo wszyscy ze wszystkimi pogrywali w bambu-
ko, a nie rozmawiali. Przez wiele lat zastanawiałem się, 
jak to się dzieje, że nasi koledzy z KW są zadowoleni 
z dialogu, z negocjacji, z planów PTE, z podwyżek płac 
i ogólnej atmosfery panującej w firmie. Teraz się zasta-
nawiam, dlaczego są niezadowoleni z efektów kilku lat 
zadowolenia? Kompania musi wdrożyć radykalny plan 
restrukturyzacji firmy – i oto dowiaduję się, że wszyscy 
są zaskoczeni tą koniecznością. Chciałbym, by w naszej 

spółce udało się uniknąć takiego zaskoczenia, dlatego 
zastanawiam się, co jest potrzebne, abyśmy nie wkro-
czyli na drogę wyznaczoną przez Kompanię Węglową. 
Moim zdaniem potrzebna jest rzetelna informacja.

O tym, jak ważna jest rzetelna informacja, przeko-
naliśmy się na przykładzie KW. Przez długi czas KW 
uchodziła za gwiazdę dialogu społecznego w branży 
górniczej. Działo się tak, bo ze wszystkich stron płynęła 
informacja: zarząd i związki zawodowe świetnie się do-
gadują. Tak świetnie się dogadywali, że teraz w KW jest 
pogotowie strajkowe, pracownikom grozi zamrożenie 
płac, a niektórym nawet ich obniżka. W kopalniach będą 
zamykane ściany wydobywcze. W największej spółce 
górniczej w Europie wrze. Wrze po tym, jak płynęły z niej 
same dobre informacje. Okazuje się, że informacja musi 
być rzetelna, bo ze słodyczą można przesadzić. JSW przez 
minione lata była uznawana za firmę skłóconą. Kilka razy 
niewiele brakowało, a doszłoby do wielkich protestów. 
Wróżono nam szybką plajtę, gdy przyjdzie kryzys, serię 
strajków i ciągłe konflikty. Informacje o sielance w KW 
i bagnie w JSW były jednakowo nic niewarte.

Pozwoliłem sobie na te wspomnienia, aby zaapelo-
wać do redakcji Nowego Górnika o rzetelną informację 
na temat sytuacji w JSW. Róbcie to tak, jak to robiliście 
do tej pory w najważniejszych momentach dla naszej 
spółki. Nie unikajcie trudnych tematów. Przedsta-
wiajcie nawet najgorszą prawdę. Opuśćcie szlaban na 
drodze, którą kroczy Kompania Węglowa. Załoga JSW 
musi się skoncentrować na podstawowej wartości, jaką 
jest firma, bo tylko wówczas wspólne ciągnięcie tego 
restrukturyzacyjnego wózka jest łatwiejsze. 
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Pięścią w stół

Potrzebna jest rzetelna informacja

Apeluję do 
redakcji Nowego 
Górnika o rzetelną 
informację na 
temat sytuacji 
w JSW. Róbcie 
to tak, jak 
to robiliście 
do tej pory 
w najważniejszych 
momentach dla 
naszej spółki.

Bardzo się cieszę, 
że mimo dużych 
kłopotów wkrótce 
w Kompanii 
będzie 
realizowany plan 
restrukturyzacji 
firmy. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Chwalę KHW, trzymam kciuki za KW

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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W obiegowym mniemaniu górnicza profesja 
należy do najbardziej niebezpiecznych zawo-
dów. Ów powszechnie występujący sąd jest, 
owszem, nieodległy od prawdy, niemniej jed-
nak skrupulatnie trzymając się statystyk wy-
padkowości w odniesieniu do tysiąca zatrud-
nionych, jeszcze bardziej wystawia na hazard 
życie i zdrowie ludzkie praca w… rolnictwie, 
leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie.

Wprawdzie kompletny raport o stanie 
bezpieczeństwa w polskim górnictwie w roku 
2013 jest w ostatniej fazie przygotowań, nie-
mniej z już dostępnej wiedzy – jak zauważa 
prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr 
Litwa – wynika, że równie pomyślnych ocen 
nie było od dziewięciu lat. Po tym optymi-
stycznym spostrzeżeniu szef nadzoru górni-
czego natychmiast dodaje jednak, że nie jest 
to powód do samozadowolenia, albowiem 
celem strategicznym niezmiennie pozostaje 
dążenie do tego, aby w tej branży w ogóle nie 
ginęli ludzie.

Tak więc – wracając do wspomnianych 
statystyk – w minionym roku malejące tren-
dy obejmowały wszystkie gałęzie górnictwa, 
w tym tę najbardziej wrażliwą, czyli kopalnie 
węgla kamiennego, oraz wszystkie kategorie 
wypadków. Oto w skali branży łącznie zda-
rzyło się 2550 wypadków, tj. najmniej w skali 
dekady. Praca w górnictwie kosztowała w 2013 
roku życie 21 osób, zatem o jedną trzecią mniej 
niż rok wcześniej. Ciężko poszkodowanych 
zostało 16 górników, czyli o pięciu mniej niż 
w najlepszym pod tym względem 2004 roku. 
W sektorze węgla kamiennego doszło do 1916 
wypadków ogółem, a więc było ich najmniej 
w ostatnich 10 latach. W tej gałęzi zginęło 
14 górników, a dalszych 7 doznało ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. W odniesieniu do obu 
tych grup – zwłaszcza wypadków ciężkich 
– można więc mówić o najpomyślniejszych 
zestawieniach minionej dekady.

Rok w rok górnictwo węglowe schodzi 
z eksploatacją o 8 m głębiej, co wzmaga ku-
mulację zagrożeń naturalnych. Nasilają się 
jednak także inne zagrożenia – klimatyczne 
oraz wyrzutowe w górnictwie rud miedzi. 
W tym kontekście jest rzeczą znamienną, 
że to nie zagrożenia naturalne niosą naj-
większe ryzyko dla życia i zdrowia górników. 

Z tymi – przynajmniej od roku 2009, czyli 
od związanej z wybuchem metanu katastrofy 
w ruchu Śląsk kopalni Wujek – przedsiębiorcy 
górniczy nieźle dają sobie radę. Natomiast – 
na co zwraca uwagę Janusz Malinga, dyrektor 
Departamentu Warunków Pracy w Wyższym 
Urzędzie Górniczym – od wielu lat najwięcej, 
czyli w granicach 60–72 proc. rocznie, nie-
bezpiecznych zdarzeń prowokują trzy grupy 
przyczynowe.

– Co czwarty wypadek jest związany z po-
ślizgnięciem się i przewróceniem. Ma to oczy-
wisty związek z niewłaściwym porządkiem 
na drogach dojścia do stanowisk pracy. Co pią-
te zdarzenie jest związane z oberwaniem się 
skał ze stropu lub ociosu. Co dziesiąte łączy 
się ze złym składowaniem przedmiotów 
i materiałów, a w konsekwencji wypadkiem 
w następstwie ich obsunięcia lub uderzenia 
pracowników – wyjaśnia dyrektor Malinga.

Prawdziwą piętą achillesową górnictwa 
podziemnego jest zwłaszcza w ostatnich la-
tach opad skał ze stropu i ociosu. Właśnie 
to zagrożenie stanowi źródło najtragiczniej-
szych, bo śmiertelnych i ciężkich, wypadków. 
Tylko w ubiegłym roku tego rodzaju zdarzeń, 
które doprowadziły do wypadków, było 280, 
zaś w całym dziesięcioleciu było ich 2902. 
W porównywalnym okresie, czyli w latach 
2004–2013, w następstwie zagrożenia tąpa-
niami zostało poszkodowanych 265 osób, zaś 
zagrożenia metanowego – 143 górników.

– Do wypadków związanych z opadem 
skał ze stropu i ociosu dochodzi zarówno 
w wyrobiskach chodnikowych, jak i w ścia-
nach. W ostatnich latach dzieje się tak głównie 
w trakcie likwidacji ścian i chodników. Obe-
rwania skał są następstwem nieprawidłowo 
wykonanej obudowy z ignorowaniem ustaleń 
projektów technicznych, technologii i przepi-
sów górniczych przy dużej tolerancji dozoru 
dla takich zachowań. Coraz gorzej jest nota-
bene z solidarnością zawodową górników, czę-
stokroć opacznie pojmowaną jako przymyka-
nie oczu na ryzykowne zachowania kolegów. 
Także młodzi pracownicy dozoru nie są zbyt 
dobrze przygotowani do kierowania zespołami 
ludzkimi – tłumaczy niektóre z powodów tak 
fatalnego stanu rzeczy Janusz Malinga.

Ta lista ludzkich błędów – a to one 
są przyczyną aż 80 proc. niebezpiecznych 

zdarzeń w kopalniach – jest zresztą dużo 
dłuższa. Szef Departamentu Warunków Pra-
cy wskazuje między innymi na prowadzenie 
prac przy maszynach i urządzeniach – głów-
nie przenośnikach taśmowych – co prawda 
wyłączonych, lecz niezabezpieczonych przed 
niekontrolowanym przypadkowym włącze-
niem. Podobnym grzechem jest przebywanie 
ludzi na drogach prowadzonego transportu. 
Niezmiennie wiele do życzenia pozostawia 
także właściwa organizacja pracy.

W minionym roku znacznie, bo do prze-
szło 1700 przypadków, wzrosła liczba zatrzy-
manych przez inspektorów nadzoru górni-
czego robót górniczych oraz ruchu maszyn 
i urządzeń. Trudno oczywiście spekulować, ilu 
niebezpiecznym zdarzeniom udało się w ten 
sposób zapobiec. 

Do zatrzymywania wadliwie prowadzo-
nych robót dochodzi przy tym w sytuacji, kie-
dy inspekcje pracowników nadzoru są wcze-
śniej sygnalizowane przedsiębiorcy. Rejony 
o szczególnej kumulacji zagrożeń są kontro-
lowane przynajmniej raz na dwa miesiące.

– Tak jak policjant nie zagwarantuje 
życia kierowcom na drodze, tak inspektor 

nie sprawi, że wszystkie maszyny i urzą-
dzenia w kopalniach będą zdatne, górnicy 
roztropni, a dozór organizacyjnie sprawny 
i odpowiedzialny – zauważa prezes WUG, 
dystansując się od fałszywej tezy, że za wy-
padki i zwalczanie zagrożeń odpowiedzialne 
są urzędy górnicze. Szef WUG już zapowia-
da uważne przyglądanie się przez inspekto-
rów tych urzędów tokowi restrukturyzacji 
w największej spółce węglowej. – Odejścia 
na emerytury dużej grupy doświadczonych 
pracowników Kompanii Węglowej mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy – za-
uważa Piotr Litwa.

Spoglądając na wybrane aspekty bezpie-
czeństwa pracy w górnictwie w minionym 
roku, trudno nie odnotować jednego jeszcze, 
chociaż wcale nie nowego zjawiska. Oto przy 
pomyślnym spadkowym trendzie wypadko-
wości rośnie – 4 w 2011, 9 w 2012 i 7 według 
danych z końca października ubiegłego roku 
– udział zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym 
w firmach usługowych wykonujących roboty 
w ruchu zakładów górniczych.

JERZY CHROMIK

Bezpieczeństwo pracy

Zawodzi głównie człowiek
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Konieczność ograniczania kosztów pracy 
niezwiązanych bezpośrednio z procesem 
produkcji, a także wyjście naprzeciw zain-
teresowaniu pracowników spowodowały, 
że w Katowickim Holdingu Węglowym SA 
zostaje po raz trzeci uruchomiony Program 
Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników 
powierzchni. Poprzednie edycje PDO funk-
cjonowały w latach 2010 i 2011. Skorzysta-
ło z nich wówczas blisko 300 pracowników.

Pakiet został przyjęty przez zarząd KHW 
SA po przeprowadzeniu konsultacji z orga-
nizacjami związkowymi funkcjonującymi 
w spółce. Ponieważ tylko część organizacji 
związkowych zaakceptowała założenia i pod-
pisała porozumienie dotyczące wprowadzenia 
3. edycji PDO, zarząd KHW SA postanowił 

wprowadzić program zgodnie z art. 3.4 ustawy 
z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych 
zasadach rozwiązywania z pracownikami 
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników.

Do skorzystania z instrumentów 3. edycji 
PDO uprawnieni są pracownicy wszystkich 
zakładów KHW SA zatrudnieni na powierzch-
ni w komórkach administracyjno-biurowych, 
którzy w aktualnym stanie prawnym posia-
dają lub nabędą do końca trwania programu 
uprawnienia do świadczenia przedemerytal-
nego według kryteriów określonych w ustawie 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach 
przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
170) i w momencie odejścia dzielić ich będzie 
więcej niż 24 miesiące do nabycia uprawnień 
emerytalnych.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach przed-
emerytalnych prawo do świadczenia przed-
emerytalnego przysługuje osobie, która:
–  do dnia rozwiązania stosunku pracy z przy-

czyn dotyczących zakładu pracy, w którym 
była zatrudniona przez okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat 
(kobieta) i 60 lat (mężczyzna) oraz posiada 
okres uprawniający do emerytury wynoszą-
cy co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla 
mężczyzn lub

–  do dnia rozwiązania stosunku pracy 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
w którym była zatrudniona przez okres 
nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres 
uprawniający do emerytury wynoszący 
co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla 
mężczyzn.

Z instrumentów 3. edycji PDO, zgodnie 
z regulaminem, skorzystać będą mogli pra-
cownicy administracyjno-biurowi. W uza-
sadnionych przypadkach zarząd KHW SA 
na wniosek dyrekcji kopalń może wyrazić zgo-
dę na skorzystanie z PDO przez pracowników 
innych grup pracujących na powierzchni.

Wszystkim chętnym do skorzystania z 3. 
edycji PDO będzie wypłacona rekompensata 
w wysokości 70 000 zł (brutto).

Program obowiązywał będzie tylko przez 
jeden miesiąc – od 1 do 28 lutego 2014 r.

Szczegółowych informacji dotyczących 
możliwości i trybu skorzystania z instrumen-
tów Programu Dobrowolnych Odejść (3. edy-
cja) udzielają koordynatorzy ds. pracowni-
czych w kopalniach spółki

l

Katowicki Holding Węglowy

Program Dobrowolnych Odejść po raz trzeci

W obiegowym mniemaniu górnicza profesja należy do najbardziej niebezpiecznych zawodów
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dotyczący poszukiwania 
i wydobywania gazu 
łupkowego. Przedstawia 
on potencjalne nowe 
możliwości i wyzwania 
związane z wydobyciem. 
Towarzyszą mu 
rekomendacje przewidujące wspólne minimalne 
zasady w zakresie poszukiwań i wydobycia 
węglowodorów za pomocą szczelinowania 
hydraulicznego. Zalecenia mają umożliwić 
bezpieczny rozwój tych zasobów oraz 
zabezpieczenie równych szans rozwoju dla tej 
gałęzi przemysłu we wszystkich państwach 
członkowskich UE, które zdecydują się na ich 
rozwój.

Jest wiele powodów, dla których Komisja 
Europejska chce regulować kwestie 

węglowodorów już na tak wczesnym etapie 
poszukiwań tego surowca w Unii Europejskiej.

Po pierwsze: Niepokój związany 
z uzależnieniem UE od importu energii. UE 

nadal będzie napotykała poważne wyzwania 
energetyczne wraz ze wzrostem uzależnienia 
od importu i powiązanymi zagrożeniami dla 

bezpieczeństwa dostaw, mających wpływ na 
ceny energii. KE przewiduje, że uzależnienie 
UE od importu dla gazu ziemnego – 67% 
w 2011 r. – będzie w dalszym ciągu wzrastać. 
Dodatkowo niektóre państwa członkowskie 
korzystają z jednego dostawcy, a często 
80–100% ich zużycia gazu polega na jednej 
trasie dostaw.

Po drugie: Ryzyko związane z techniką 
szczelinowania hydraulicznego. Technika 

stosowana przy wydobyciu gazu z łupków 
wywołuje obawy społeczeństwa o zdrowie 
i środowisko, a ograniczone doświadczenia 
szczelinowania w Europie nie pomogły 
zmniejszyć tych obaw. Niektóre państwa 
członkowskie zdecydowały się zakazać 
szczelinowania lub ustanowić moratorium.

Po trzecie: KE dostrzegła postęp 
technologiczny. Dzięki rozwojowi techniki 

możliwe stało się wydobycie węglowodorów 
niekonwencjonalnych, umożliwiając produkcję 
paliw kopalnych, które wcześniej były 
technicznie zbyt skomplikowane lub zbyt 
kosztowne, aby je wydobyć. Boom na gaz 
łupkowy w USA doprowadził do spadku cen 
gazu i umożliwienia tańszych dostaw węgla 
z USA na eksport, głównie do UE.

Po czwarte: Wysokie oczekiwania. Potencjalne 
zasoby gazu łupkowego wywołały wysokie 

oczekiwania w niektórych państwach UE. Gaz 
łupkowy jest postrzegany jako potencjalne 
uzupełnienie koszyka energetycznego lub 
jako paliwo pomostowe w przejściu na nową 
technologię. Wiąże się to również z obawami 
o akceptację społeczną, która może stanowić 
barierę dla dalszego rozwoju gazu łupkowego.

Po piąte: Dywersyfikacja. KE prognozuje, 
że w najlepszym przypadku gaz łupkowy 

może wypełnić około 10% zapotrzebowania na 
gaz w UE do roku 2035. Może też zaoferować 
państwom członkowskim mocno zależnym od 
importu możliwość dywersyfikacji źródeł energii.

Zharmonizowane podejścia. Obecna sytuacja 
prawna w poszczególnych państwach 

członkowskich, gdzie w różny sposób 
interpretuje się przepisy ochrony środowiska 
UE, gdzie niektóre państwa opracowują własne 
przepisy krajowe, zachęciła KE do przyjęcia 
zaleceń, które zawierają wspólny zestaw 
podstawowych zasad. Zalecenie to w żaden 
sposób nie oznacza, że państwa członkowskie 
są zobowiązane umożliwić działalność na gazie 
łupkowym, jeśli zdecydują się nie wybierać 
tej opcji. Państwa członkowskie powinny 

zapewnić, że firmy stosują najlepsze dostępne 
techniki i dobre praktyki w celu zapobiegania, 
zarządzania i ograniczania skutków i ryzyka 
związanego z projektami poszukiwawczo-
wydobywczymi i dążą do maksymalnej 
przejrzystości w ich działalności.

Przegląd przepisów prawnych. KE zachęca 
państwa członkowskie do wdrożenia 

minimalnych wymagań określonych 
w zaleceniu 6 miesięcy po jego opublikowaniu 
i poinformowaniu Komisji Europejskiej 
o środkach podjętych w odpowiedzi na 
zalecenie. Natomiast KE daje sobie w okresie 
18 miesięcy od daty publikacji czas na 
przeanalizowanie procesu wdrażania zaleceń i – 
jeśli będzie to konieczne – może podjąć decyzję 
o przedstawieniu propozycji legislacyjnej.

Komunikat KE nieco uspokaja sytuację 
wewnątrz państw członkowskich oraz 

potencjalnych inwestorów, natomiast nie 
uciekliśmy od pytania, czy planowane 
rozwiązanie legislacyjne przyspieszy proces 
wydobycia gazu łupkowego i czy będzie 
mobilizowało struktury administracji rządowej 
do zharmonizowania działań na rzecz 
poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego 
w Polsce. 

Gaz z łupków. Ograniczyć ryzyko
Europoseł Bogdan Marcinkiewicz komentuje komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczący poszukiwania i wydobywania niekonwencjonalnych węglo-
wodorów (w szczególności gazu łupkowego) w krajach Unii Europejskiej.

Zainteresowanie polskim węglem widać 
po stronie kapitału prywatnego. Tam wiedzą, 
że zapotrzebowanie na węgiel będzie, choćby 
w Niemczech. Kopex zamierza wybudować 
kopalnię, z której pierwsze wydobycie pla-
nowane jest na rok 2018, a okres wydobycia 
wynosić będzie 30 lat.

Nakłady inwestycyjne wyniosą 1,7 mld zł. 
Prezes Kopeksu Józef Wolski wskazuje, że pro-
jekt ten, m.in. poprzez odejście od budowy 
szybów na rzecz chodników upadowych, 
drążonych za pomocą tarczy TBM, pozwala 
na znaczne obniżenie kosztów budowy i eks-
ploatacji, co w efekcie da niższe koszty wydo-
bycia tony węgla. Średnie roczne wydobycie 
w kopalni Kopeksu szacuje się na 3 mln ton, 
a jednostkowy koszt produkcji wyniesie mię-
dzy 142 a 200 zł za tonę.

– Chcemy to robić sami – podkreśla 
prezes Kopeksu Józef Wolski. – Nie sądzę, 
by warto było się z kimś dzielić tym projektem 
i kogoś do niego zapraszać. O sukcesie będą 
decydować niskie koszty wydobycia, a chcemy 
mieć w naszej kopalni niższe koszty produkcji 
węgla od Lubelskiego Węgla Bogdanka – pod-
sumowuje prezes Kopeksu.

Coal Holding Sp. z o.o. z Grupy Kapita-
łowej Balamara Resources Limited zamierza 
z kolei wybudować kopalnię węgla koksują-
cego w pobliżu Nowej Rudy. – Mamy zamiar 
sięgnąć przy budowie kopalni po najnowo-
cześniejsze technologie dostępne na świecie – 
zaznacza Andrzej Zibrow, dyrektor generalny 
Coal Holding. Minister środowiska udzielił 
firmie koncesji na rozpoznanie złoża węgla 
kamiennego w obszarze Wacław-Lech.

Celem projektowanych prac geologicznych 
jest podniesienie stanu rozpoznania warunków 

geologicznych złoża węgla kamiennego Nowa 
Ruda Pole Piast Rejon Lech oraz Nowa Ruda 
Pole Piast Rejon Wacław. Zamierzone działa-
nia obejmują prace geologiczne, w tym roboty 
wiertnicze. – Planujemy wykonać pięć otwo-
rów do maksymalnej głębokości 998 metrów, 
przeprowadzić prace geofizyczne w otworach 
wiertniczych, wykonać terenowe prace geolo-
giczne obejmujące profilowanie rdzeni wiert-
niczych i pobieranie próbek geologicznych, 
a także badania laboratoryjne – podkreśla 
Andrzej Zibrow. 19 listopada 2013 roku w Lu-
dwikowicach Kłodzkich odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie prac wiertniczo-geologicznych 
projektu „Nowa Ruda – węgiel koksujący”. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2014 
roku Coal Holding wystąpi z wnioskiem kon-
cesyjnym na wydobycie.

Opracowywane jest wstępne studium wy-
konalności oraz bankowe studium finansowe. 
Oceniane jest ryzyko finansowe, natomiast 
zespół górniczy przygotuje plan zagospodaro-
wania złoża oraz plan ruchu zakładu. Spółka 
Coal Holding zamierza skorzystać z wiedzy 
osób, które pracowały w tamtym rejonie i legi-
tymują się dużą wiedzą oraz doświadczeniem. 
– Mamy olbrzymie wsparcie samorządów 
i lokalnej społeczności, która nam zaufała 
– zaznacza Andrzej Zibrow. – Jesteśmy zde-
terminowani i zamierzamy doprowadzić ten 
projekt do końca.

Według wstępnych obliczeń złoża w oko-
licach Nowej Rudy pozwolą na wydobycie 
blisko 100 mln ton węgla. Rocznie ta kopalnia 
mogłaby wydobywać ponad 1,5 mln ton węgla 
i zatrudniać od 1,5 tys. do 2 tys. osób.

– Zamierzamy wybudować koło Nowej 
Rudy kopalnię węgla koksującego potrzebnego 
do produkcji stali – mówi Derek Lenartowicz, 

współwłaściciel Grupy Kapitałowej Balamara 
Resources Limited, w skład której wchodzi 
Coal Holding Sp. z o.o. – Rynek zbytu na ten 
węgiel będzie, zważywszy fakt, że w bliskiej 
odległości funkcjonuje kilka koksowni, które 
stanowią naturalny rynek dla naszego węgla. 
Mamy swoje własne rozwiązania finansowe. 
Nie wyobrażam sobie, co takiego, czego my nie 
mamy, mógłby wnieść do tego projektu partner. 
Zamierzamy skorzystać z wiedzy i doświadcze-
nia polskich fachowców, dodać do tego wiedzę, 
którą dysponujemy, i zbudować nową kopalnię. 
Niedawno rozpoczęliśmy wiercenia. Staramy 
się, by wszystko przebiegało jak najsprawniej 
– podkreśla Derek Lenartowicz.

Na Lubelszczyźnie też chcą budować 
nowe kopalnie. Firma PD Co, będąca spół-
ką córką Prairie Downs Metals, od grudnia 
ubiegłego roku ma swoje biuro w Lublinie. 
Chce ona wybudować kopalnię w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym, a doradza jej były szef 
Bogdanki Mirosław Taras. Australijczycy mają 
koncesję na rozpoznanie złoża w obszarach 
znajdujących się w sąsiedztwie Lubelskie-
go Węgla Bogdanka. – Celem na najbliższe 
dwa lata jest rozwiercenie złoża – zaznacza 
Mirosław Taras. – Trzeba udokumentować 
obszar, stworzyć dokumentację geologiczną. 
A następnie ubiegać się o koncesję eksplo-
atacyjną. Koncesja eksploatacyjna wymaga 
przygotowania sposobu zagospodarowania 
złoża. Kluczowy, jak wspomniałem, będzie 
termin uzyskania koncesji wydobywczej, cho-
dzi więc o kwestie natury administracyjnej 
i legislacyjnej. Dysponujemy na szczęście 
potężnym kapitałem wsparcia dla naszego 
przedsięwzięcia zarówno władz lokalnych, jak 
i miejscowych. Liczę, że przyniesie to pożą-
dane efekty – podsumowuje Taras. A zatem 

prywatny kapitał chce budować u nas kopal-
nie, wiedząc, że węgiel wydobyty tanio znaj-
dzie nabywców. Natomiast na rynku węglo-
wym w Polsce nadal jest ciężko. Wystarczy 
podać, że w trakcie trzech kwartałów 2013 
roku rodzimi producenci węgla przeznaczyli 
na maszyny i urządzenia górnicze jedynie 720 
mln zł, zaś na wszystkie inwestycje wydali 2 
mld 150 mln zł. – Odczuwamy i nadal będzie-
my odczuwać cięcie kosztów mające miejsce 
w polskich spółkach węglowych – mówi Józef 
Wolski, prezes Kopeksu. – W roku 2014 bę-
dzie pod tym względem jeszcze gorzej.

No cóż, nasz przemysł wydobywczy zna-
lazł się w gorsecie utkanym z unijnych re-
strykcji klimatycznych, a jednocześnie nie robi 
się nic, by zatrzymać węgiel z krajów spoza 
Unii, gdzie nie walczy się z emisją dwutlenku 
węgla. Dlatego też Górnicza Izba Przemy-
słowo-Handlowa wskazuje, by poszukać ich 
w przepisach unijnych, dzięki temu można 
by walczyć o utrzymanie konkurencyjności 
przemysłów krajów, które walczą z global-
nym ociepleniem. Koncepcja preferencyjnych 
alokacji bazuje na powiązaniu możliwości 
uzyskiwania darmowych uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla z miejscem pochodzenia 
węgla. Sto procent uprawnień miałyby firmy 
korzystające z węgla z krajów objętych nowym 
mechanizmem, natomiast te, które spalają 
inny węgiel, by ich nie miały.

Z pewnością łatwo nie będzie takiego 
przedsięwzięcia zrealizować, ale próbować 
trzeba. A w spółkach węglowych czeka nas 
w tym roku dalsze cięcie kosztów oraz pod-
noszenie efektywności.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą Miesięcznika 
Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Chcą u nas wybudować nowe kopalnie

Atrakcyjny węgiel



1 – 1 5  L U T E G O  2 0 1 4 5W W W . N O W Y G O R N I K . P L

A K T U A L N O Ś C I

To zły program, to zbiór pobożnych życzeń, 
to wybór między szubienicą a szafotem. 
Tak sanacyjne zamierzenia zarządu zawar-
te w „Programie restrukturyzacji Kompanii 
Węglowej na lata 2014–2020” oceniają za-
gadnięci o opinię liderzy tutejszych central 
związkowych. W ich wypowiedziach wciąż 
powracającym wątkiem jest żal dotyczący 
tego, że menedżerowie spółki chcą wydźwi-
gnąć ją z dołka głównie poprzez – trzymając 
się poetyki „Cesarza” Kapuścińskiego – dokła-
danie mieszków na grzbiety pracowników. 
Zarazem jednak – z myślą o ratowaniu firmy 
– gotowi są przełknąć konieczne minimum 
takich ciężarów.

Zarówno przewodniczący Kadry Dariusz 
Trzcionka, jak i wiceprzewodniczący Bogu-
sław Studencki zgodnie twierdzą, że dezapro-
bata związku wobec programu restruktury-
zacji Kompanii Węglowej do 2020 roku nie 
wynika tylko stąd, że wdrożenie jego założeń 
będzie najbardziej dotkliwe dla klienteli tej 
centrali, lecz przede wszystkim z prawdy, 
że jest on po prostu generalnie zły.

– Zarysowany przez 
zarząd program jest 
w gruncie rzeczy zbiorem 
pobożnych życzeń. Po-
wiada się w nim, że trze-
ba zwiększyć sprzedaż, 
że należy poprawić ja-
kość, ale nie wyjaśnia 
się, w jaki sposób te cele 
miałyby zostać osiągnięte. Wszystko wskazuje 
więc na to, że cały ciężar tej operacji zosta-
nie złożony na barki pracownika. Cięcia mają 

zwłaszcza dotknąć administrację i część kadry 
inżynieryjno-technicznej. Czy wyrugowanie 
kilkuset osób, zabranie czternastek, kartek 
na posiłki i innych świadczeń uratuje firmę? 
Nie żartujmy. Słyszymy, że z około 6 w ubie-
głym do 4,5 mln ton w tym roku spadła ilość 
węgla na zwałach, ale to przecież iluzorycz-
ny sukces, ponieważ nie stało się tak w na-
stępstwie istotnego zwiększenia sprzedaży. 
To rezultat dławienia wydobycia. Programowa 
wizja zmniejszenia o jedną trzecią liczby czyn-
nych ścian zapowiada konserwowanie tego 
kursu, natomiast trudniej doszukać się w nim 
dbałości o poprawę strony przychodowej. Nie 
widać presji na inwestycje podporządkowane 
poprawie jakości produktu, na rozwój służb 
marketingu i sprzedaży, tak aby konkurenci 
nie wypierali nas z rynków. Jest natomiast pre-
sja na „wyszturchiwanie” ludzi na emerytury, 
na zwolnienia. Zarząd spółki skłóca w ten 
sposób załogę, prowadząc do tego, aby młodzi 
zaczęli ujadać na tych starszych. Powtarzam: 
z punktu widzenia interesów pracowników 
i obrony miejsc pracy program jest zły i w tym 
kształcie trudny do zaaprobowania dla na-
szego związku – ocenia Bogusław Studencki.

Studencki deklaruje zarazem otwartość 
Kadry na dialog. Pole do jego kontynuacji 
dostrzega w spodziewanym lada dzień spotka-
niu wyrazicieli interesów załogi spółki z radą 
nadzorczą, a więc również przedstawicielami 
właściciela.

– Program nie jest łatwy. W gruncie rze-
czy oferuje wybór między szubienicą a sza-
fotem – zżyma się Dariusz Potyrała, lider 
Związku Zawodowego Górników w Polsce 
w Kompanii Węglowej.

W optyce Potyrały 
w podejściu do progra-
mu trzeba ważyć między 
dwoma priorytetami: za-
chowaniem miejsc pracy 
oraz ratowaniem firmy, 
bo – jak przyznaje – 
gdyby w najczarniejszym 
scenariuszu ta miała upaść, to w ogóle ich 
nie będzie. Innymi słowy – ochrona miejsc 
pracy przede wszystkim, acz nie w oderwaniu 
od ekonomicznego położenia spółki.

Potyrała liczy teraz na ewentualne 
zmiany – po myśli reprezentantów załóg – 
w sanacyjnym programie po zaplanowanym 
na koniec stycznia spotkaniu z radą nadzor-
czą. – Przewodniczący rady prof. Marian 
Turek przyrzekł, że nie zaaprobuje ona pro-
gramu bez wysłuchania racji przedstawicieli 
załogi spółki. Myślę więc, że może pojawić 
się możliwość wprowadzenia korzystnych 
zmian, czyli rozwiązań w większym stop-
niu uwzględniających postulaty związków 
zawodowych. Znamienne, że zarząd skon-
centrował się na stronie kosztowej, a więc 
głównie na cięciach w sferze pracowniczej. 
W trakcie spotkania z radą nadzorczą ocze-
kujemy merytorycznej, rzeczowej dyskusji 
na temat możliwości aktywnych rozwiązań 
w sferze przychodowej firmy. Chodzi o to, 
aby pobudzając sprzedaż, złagodzić dotkli-
wość programu w stosunku do pracowników. 
Liczę, że zarząd oprzytomnieje, że uważnie 
wczyta się w treść opinii związkowego sztabu 
protestacyjno-strajkowego i przynajmniej 
częściowo przewartościuje niektóre założenia 
– tłumaczy Potyrała.

Lider górniczej Solidarności Jarosław 
Grzesik z satysfakcją przyjął fakt, że po pier-
wotnym zdystansowaniu się Kadry od jedno-
litego głosu związkowej trzynastki przedsta-
wiciele tej centrali przyłączyli się ostatecznie 
do wspólnego frontu wyrazicieli interesów 
załóg w odniesieniu 
do sanacyjnego pro-
gramu. Także Grzesik 
potwierdza, że obec-
nie rozgrywającym jest 
głównie rada nadzorcza. 
– Rada ma trzy wyjścia. 
Pierwsze: może program 
przyjąć. Drugie: może go 
odrzucić. I trzecie: może, uznając część na-
szych argumentów, wyznaczyć dodatkowy 
czas na dalsze rozmowy zarządu ze stro-
ną społeczną. Jest zrozumiałe, że w takich 
rozmowach gra idzie o coś za coś. Nam nie 
podoba się kierunek restrukturyzacji ogni-
skujący się na trzech dążeniach: pozbyciu 
się kopalni Knurów-Szczygłowice i innych 
aktywów spółki, oddawaniu rynków kon-
kurentom oraz zwijaniu zamiast rozwijaniu 
firmy. W obecnym kształcie główne akcenty 
programu są położone na cięcie kosztów, 
w tym kosztów pracy, zamiast na zwięk-
szanie przychodów, natomiast program nie 
tworzy przekonujących przesłanek odnośnie 
tego, że potrafimy wydobyć, ile zaplanujemy, 
a potem sprzedać, ile wyprodukowaliśmy. 
Właśnie na takim kierunku powinien kon-
centrować się program obliczony na kilka-
naście lat naprzód – argumentuje Jarosław 
Grzesik.

JERZY CHROMIK

Liderzy związkowi oceniają Program restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014–2020

Trudny do przełknięcia

Kompania Węglowa w 2013 roku przeznaczy-
ła na inwestycje we wszystkich kopalniach 
około 500 milionów złotych. To tyle, ile wy-
dała Bogdanka. – Jeżeli nie będziemy inwe-
stować, to nie przetrwamy – mówił w czasie 
konferencji prasowej Marek Uszko, wicepre-
zes KW i koordynator prac zarządu Kompanii.

Żeby Kompania mogła przetrwać, musi 
być realizowany program restrukturyzacji 
spółki. Związki zawodowe uznały, że program 
przygotowany przez zarząd jest zbyt radykal-
ny i zbyt uciążliwy. Udało się wynegocjować 
z zarządem znacznie łagodniejszą wersję, któ-
ra miała zostać podpisana 16 stycznia. Jed-
nak liderzy ZZ Kadra uznali, że łagodniejsza 
wersja programu jest wciąż niekorzystna dla 
załogi (przede wszystkim dla pracowników 
administracji) i odmówili złożenia podpisu. 
Dlatego zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej 
Kompanii Węglowej propozycję łagodniejszą 
od pierwotnej, ale nieuzgodnioną ze stroną 
społeczną. – Mogliśmy zmodyfikować pier-
wotne założenia, ponieważ w ostatnich tygo-
dniach 2013 roku uzyskaliśmy lepsze efekty. 
Między innymi dzięki pracy w weekendy 
zdołaliśmy odrobić część strat wynikających 
z kłopotów transportowych przewoźników 
węgla – powiedział Krzysztof Brejdak, wice-
prezes KW do spraw zarządzania i rozwoju.

Piotr Rykala, wiceprezes KW do spraw 
pracy, poinformował w czasie konferencji pra-
sowej, że program przygotowany przez zarząd 
nie będzie już tematem negocjacji. Zarząd 
będzie rozmawiał ze związkami zawodowymi 
na temat planowanej redukcji zatrudnienia 
w administracji. Możliwe, że uda się uniknąć 
zwolnień.

Przykładem zmian w programie jest od-
stąpienie od planowanej wcześniej likwidacji 
Zakładu Górniczych Robót Inwestycyjnych. 

Wprowadzono także zmianę w projekcie łą-
czenia kopalń. Ziemowit i Bolesław Śmiały, 
które w pierwotnej wersji miały zostać po-
łączone w jeden zakład, będą funkcjono-
wać niezależnie. Zarząd wciąż nie wyklucza 
sprzedaży Węglokoksowi ZG Piekary. Gdyby 
powstała koncepcja na przykład wspólnych 
przedsięwzięć z energetyką, to takie roz-
wiązania również byłyby brane pod uwagę. 
Przedstawiciele zarządu unikali konkretnych 
odpowiedzi na wiele pytań. – Nie możemy 

mówić o szczegółach, ponieważ program nie 
jest jeszcze zatwierdzony przez Radę Nad-
zorczą KW – tłumaczył wiceprezes Uszko. 
Jedno z założeń programu, które – zdaniem 
zarządu – jest fundamentalne, to sprzedaż 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej kopalni Knu-
rów-Sczygłowice. – Konieczność sprzedaży 
kopalni Knurów-Szczygłowice wynika z po-
trzeb Kompanii Węglowej. Jeżeli nie będziemy 
mieli środków z tej transakcji, nie będziemy 
w stanie utrzymać wydobycia i prowadzić pro-
cesu inwestycyjnego – stwierdził wiceprezes 
Marek Uszko.

Ponieważ 16 stycznia nie doszło osta-
tecznie do podpisania porozumienia, przed-
stawiciele związków zawodowych chcieliby 
znaleźć sposób i pretekst do powrotu do roz-
mów i podpisania porozumienia. Nawet ZZ 
Kadra chciałby takie porozumienie podpisać. 
Zarząd twierdzi, że nie ma mowy o wznowieniu 
negocjacji. Program restrukturyzacji spółki 
do 2020 r. został przekazany radzie nadzor-
czej. Kiedy zamykaliśmy to wydanie Nowego 
Górnika, miało się odbyć posiedzenie Rady 
Nadzorczej Kompanii Węglowej. Rada miała 
rozpatrzyć dwa dokumenty: program technicz-
no-ekonomiczny Kompanii Węglowej na 2014 r. 
oraz program restrukturyzacji spółki do 2020 r. 
Miało się także odbyć spotkanie z przedstawi-
cielami związków zawodowych.   ST

Konferencja prasowa zarządu KW

Restrukturyzacja mniej bolesna

Piotr Rykala, wiceprezes KW do spraw pracy, w czasie konferencji prasowej 23 stycznia: Jeżeli uda 
się znaleźć sposób zaoszczędzenia pieniędzy bez zwolnień w administracji, nie będziemy redukować 
zatrudnienia 

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

 



A K T U A L N O Ś C I

1 – 1 5  L U T E G O  2 0 1 46 W W W . N O W Y G O R N I K . P L6 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Związki zawodowe przed-
stawiły swoją propozycję Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy. Zarząd podpisze 
się pod tym układem?

Jarosław ZaGó-
rowski: Zarząd JSW 
dwukrotnie przedstawił 
związkom zawodowym 
projekt nowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy. 
Związki nie przyjęły 
naszego projektu. Teraz 
przedstawiły swoją propozycję. Zdaniem za-
rządu nie można się na nią zgodzić, dlatego 
chcemy dalej o tym rozmawiać.

 X Proponowany układ jest zbyt kosztow-
ny dla JSW?

– Proponowany układ jest przede wszyst-
kim niepełny – otrzymaliśmy jedynie treść 
części głównej obejmującej bardzo ogólne 
uregulowania dotyczące między innymi czasu 
pracy, zasad wypłaty dodatku do chorobowe-
go, zasad wynagradzania za soboty i niedziele, 
współpracy ze związkami zawodowymi oraz 
gwarancji zatrudnienia. Brakuje szczegó-
łowych zasad dotyczących poszczególnych 
przywilejów, a te, które zostały w projekcie 
ujęte, zawierają najkorzystniejsze rozwiązania 
wzięte z dotychczasowych układów pracy. 
Gdyby zarząd przyjął ten projekt, zgodził-
by się na wysokie koszty pracy bez wzglę-
du na sytuację gospodarczą, a tym samym 
nie mógłby elastycznie reagować na zmiany 
rynkowe. Układ jest porozumieniem między 
pracodawcą a załogą – obie strony muszą 
dobrowolnie zgodzić się na wszystkie zapisy 
układu. Zarząd nie może zmusić związków za-
wodowych, żeby przyjęły układ odpowiadający 
zarządowi, a związki nie mogą zmusić zarzą-
du do podpisania związkowej wersji układu. 
Dobrowolność jest podstawą każdego układu.

W propozycji związkowej najbardziej nie-
bezpieczne dla firmy są zapisy, które betonują 
dotychczasowe bardzo kosztowne przywileje. 
Gdyby zarząd zgodził się na nie, mógłby zo-
stać oskarżony o działanie na szkodę spółki.

 X Co się stanie, jeśli w JSW nie będzie 
układu?

– Jest Kodeks pracy, który obowiązuje 
pracodawcę i pracowników. Rozwiązania 
układowe są zawsze korzystniejsze dla pra-
cowników. To oznacza, że zarząd musi mieć 
pewność, że firma wytrzyma dodatkowe kosz-
ty albo da sobie radę z dodatkowymi proble-
mami, jakie powstaną po przyjęciu większych 

zobowiązań wobec pracowników – trzeba 
równoważyć interes firmy i interes pracow-
ników. W którymś momencie firma może 
przestać istnieć. Nie będzie płatnika tych zo-
bowiązań. JSW w terminie płaci dobre pensje, 
daje stabilne miejsca pracy, ale to nie oznacza, 
że jesteśmy skazani na wieczny sukces.

Nie możemy liczyć na sentyment państwa, 
ponieważ pomoc publiczna dla górnictwa jest 
niedozwolona. Nie możemy także liczyć na to, 
że państwo przejmie zobowiązania spółki, je-
żeli ona padnie. Moim zdaniem rozsądniej jest 
szanować firmę i dbać o to, aby mogła przysto-
sowywać się do zmieniającej się rzeczywisto-
ści, niż domagać się przywilejów, które mogą 
tę firmę pogrążyć. Dwa lata temu tonę węgla 
koksowego sprzedawaliśmy za 300 dolarów – 
dzisiaj ceny światowe wynoszą trochę ponad 
140 dolarów za tonę. Jeżeli nie będziemy mieli 
możliwości dostosowywania się do rzeczywi-
stości, padniemy. W dobrych okresach musimy 
mieć możliwość dzielenia się z pracownikami 
większymi zyskami, jednak w złych czasach 
firma musi skoncentrować się na tym, aby prze-
trwać i jednocześnie nie zaniedbywać rozwo-
ju. Musimy koncentrować się na działaniach, 
dzięki którym będziemy lepiej przygotowani 
do koniunktury. Zarząd konsekwentnie dąży 
do uproszczenia systemu wynagrodzeń. Stała 
pensja i premia uzależniona od efektów pracy 
są najlepszym rozwiązaniem. Związkom naj-
wyraźniej nie podoba się taka polityka, stąd 
inicjatywa, aby zmusić zarząd do podpisania 
układu, który konserwuje historię.

Proszę się zastanowić, czy na przykład 
ręczniki i mydło dla pracowników admini-
stracji są sensownym rozwiązaniem w czasie, 
gdy po wielu latach remontów są nowocze-
sne łazienki z suszarkami i żelem do mycia 
rąk? Czy dodatek za pracę przy komputerze 
ma sens, gdy wszędzie są nowoczesne monito-
ry? To anachroniczne wydatki. Czy pracowni-
cy administracji powinni dostawać ekwiwalent 
za posiłek regeneracyjny? Uważam, że nie, 
dlatego nie będą już dostawać takiego ekwiwa-
lentu. Oczywiście rozumiem, że w przypadku 
pracowników wykonujących ciężką pracę pod 
ziemią taki dodatek jest uzasadniony i oni 
muszą go dostawać. Nie będziemy odbierać 
im posiłków profilaktycznych.

 X Dziwi się pan, że związki sprzeciwiają się 
odbieraniu pracownikom nawet drobnych 
przywilejów?

– My chcemy, żeby te przywileje miały 
racjonalne uzasadnienie.

 X Jednak będzie się pan musiał doga-
dać ze związkami. Po wypowiedzeniu 

dotychczasowych układów jest stan 
zawieszenia.

– Bardzo chcę porozumienia ze związka-
mi, ale nie mogę się zgodzić na rozwiązania, 
na które nas nie stać – nas, to znaczy wszyst-
kich pracujących w JSW. Rzeczywiście, stare 
układy zostały wypowiedziane, ale w JSW 
nie ma z tego powodu jakiejkolwiek luki 
prawnej czy stanu zawieszenia – wszystkich 
obowiązuje Kodeks pracy. Zapisy kodeksowe 
są podstawowymi normami, które precyzują 
relacje między pracodawcą a pracownikiem. 
Nie można stwarzać wrażenia, że jeśli nie bę-
dzie układu pracy, to powstanie wielka prze-
paść, firma się rozleci, a pracownicy nie będą 
mieć żadnej ochrony. Choć wszystkie układy 
zostały wypowiedziane, wobec pracowników 
przyjętych przed 2012 r. są stosowane zapisy 
z tych układów, dlatego starsi pracownicy mają 
tak zwane stare umowy o pracę z warunkami 
obowiązującymi w starych układach, a nowi 
pracownicy są przyjmowani na nowych za-
sadach – nie mają na przykład zagwaranto-
wanego węgla emeryckiego. Moim zdaniem 
zachowaliśmy się bardzo uczciwie. Nikt nie 
da gwarancji, że na przykład za 30 lat będą 

istniały kopalnie, które zapewnią ten wę-
giel. Czy jest ktoś, kto da gwarancję, że za 30 
lat będziemy wydobywać węgiel? Uważam, 
że nie możemy gwarantować fikcji. To byłoby 
nieuczciwe.

 X Nie chodzi tylko o uczciwość. Węgiel dla 
emerytów jest dużym obciążeniem finanso-
wym. Nie chciałby pan zabrać tego przywi-
leju wszystkim?

– Nie. Ani ja, ani żaden z członków za-
rządu nie ma zamiaru robić zamachu na pra-
wa nabyte górników. To byłoby nieuczciwe. 
Kiedy podpisujemy umowę o pracę z nowym 
pracownikiem, jasno określamy, co możemy 
mu zagwarantować i na co stać firmę. To też 
uczciwy układ. Pracownik sam decyduje, czy 
nasza oferta mu odpowiada.

 XMoże dojść do sytuacji, że za jakiś czas 
połowa załogi będzie miała stare umowy 
o pracę, a połowa nowe umowy bez czę-
ści przywilejów, jakimi cieszą się ich star-
si koledzy?

– Tak. Jako że związki zawodowe nie zgo-
dziły się na jakiekolwiek zmiany w starych 

Jastrzębska spółka WęgloWa. Czy przywiązanie 
do historycznych rozwiązań może okazać się zgubne? Jarosław 

Zagórowski, prezes JSW SA, twierdzi, że tak. Z kolei liderzy 
związków zawodowych bronią porozumień zawieranych 

w czasach komunistycznych, bo to historyczne zdobycze. JSW 
przygotowuje się, aby wydobywać 14 mln ton węgla rocznie. 
Szósty dzień pracy umożliwi realizację tego planu. Jeżeli JSW 
kupi od Kompanii Węglowej kopalnię Knurów-Szczygłowice, 

za kilka lat będzie wydobywać rocznie około 19 mln ton węgla. 
Szósty dzień pracy w spółce byłby wprowadzany tam, gdzie 
jest to ekonomicznie uzasadnione, czyli w kopalniach, które 

wydobywają węgiel najbardziej poszukiwany przez kontrahentów. 
Mógłby być wprowadzony także w kopalniach albo ruchach 
kopalń po to, aby poprawić efektywność i uchronić je przed 
zamknięciem. – Rada nadzorcza i inwestorzy zawsze mogą 

zapytać, dlaczego utrzymujemy nierentowną kopalnię – mówi 
prezes Jarosław Zagórowski w rozmowie z Nowym Górnikiem.

innych spółek?
Czy chcemy iść śladem

Górnictwo węgla energetycznego narzeka, bo ceny spadły o 15 proc. Ceny na węgiel koksowy spadły prawie o 50 proc
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umowach o pracę, od dwóch lat zarząd zmie-
nia umowy o pracę w sposób ewolucyjny.

 X Te zmiany będą trwały ponad 20 lat. 
Długo.

– To prawda, ale z każdym rokiem stan 
rezerw na zobowiązania wobec emerytów 
i pracowników przechodzących na emery-
tury powinien wykazywać trend zniżkowy, 
niemniej zależy od bardzo wielu czynni-
ków, np. stopy dyskonta, liczby przyjmo-
wanych pracowników itd. Aktualnie re-
zerwy finansowe na deputat węglowy dla 
emerytów ukształtowały się na poziomie 1,4 
mld zł. Do tego trzeba dodać 550 milionów 
na pozostałe świadczenia. W sumie rezer-
wy na świadczenia dla emerytów to około 
2 mld zł! Tak wielkie rezerwy powodują, 
że na przykład nasza zdolność kredytowa 
jest mniejsza. Uważam, że zmiany ewolucyj-
ne to jedyna droga w górnictwie. Tą drogą 
może iść także Kompania Węglowa.

 X Czy kłopoty KW mogą spowodować, że ła-
twiej będzie rozmawiać ze związkami o ko-
niecznych zmianach?

– Nie sądzę. Chcieliśmy wprowadzać 
zmiany kilka lat temu. Związki powiedziały 
wówczas twarde „nie”. Z informacji, które 
dochodzą z KW, wynika, że związki bronią 
historycznych umów i jedyną propozycją 
na poprawę sytuacji jest wzmocnienie służb 
handlowych.

 XDojdzie kiedyś do porozumienia po-
nad podziałami między związkami 
a pracodawcami?

– Moim zdaniem związki zawodowe za-
trzymały się w rzeczywistości sprzed 25 lat. 
To jest wielki problem, ponieważ trzydzieści 
parę lat temu związki były motorem zmian 
w Polsce. Bez Solidarności trudno sobie wy-
obrazić te zmiany, jednak z biegiem czasu 
działacze związkowi doszli do wniosku, że nie 
będą nadążać za zmianami w rzeczywistości 
gospodarczej. Chyba umknęło ich uwadze, 
że rząd już nie stawia konkretnych zadań, 
jakie ma realizować każda spółka górnicza. 
Państwo nie daje także pieniędzy na restruk-
turyzację górnictwa. Po czasie reform nastał 
czas radzenia sobie na wolnym rynku. Musimy 
wykorzystywać szanse, jakie mamy wewnątrz 
firmy i jakie daje nam rynek. Jeśli tych szans 
nie będziemy wykorzystywać, to padniemy. 
Górnictwo węgla energetycznego narzeka, 
bo ceny spadły o 15 proc. Ceny na nasz węgiel 
spadły prawie o 50 proc. Mamy taki spadek 
cen i mamy oczekiwanie związków, że zarząd 
zgodzi się na przykład na Zakładowy Układ 
Zbiorowy Pracy, który będzie dla sporej części 
załogi jeszcze korzystniejszy niż wypowie-
dziane układy.

 X JSW ma zapas gotówki. Panu nie wypa-
da narzekać.

– Mamy gotówkę, bo nie przejedliśmy 
zysków z czasów koniunktury. Dlatego stać 
nas na inwestycje, chociaż jest kryzys w branży 
górniczej. Stać nas na to, aby zastanawiać się 
nad kierunkami rozwoju.

 X Nawet stać pana na to, aby zastanawiać 
się nad kupnem od KW kopalni Knurów-
-Szczygłowice. To będzie spory wydatek.

– To nie jest nowy pomysł. Przed wielu 
laty, kiedy miała powstać grupa węglowo-kok-
sowa, kopalnia Knurów miała wejść w skład 
tej grupy.

 X Liczy się pan z zarzutami, że zamiast in-
westować we własne kopalnie, wyda pan 
pieniądze na ratowanie KW? Załoga cze-
ka na podwyżki, na korzystny układ pracy.

– Ta transakcja służy rozwojowi naszej 
spółki. Mieliśmy kilka pomysłów na zakupy 

za granicą, skoro jednak trafiła się okazja w Pol-
sce, to lepiej te pieniądze wpompować w nasz 
system ekonomiczny. Jeżeli ta transakcja pomo-
że Kompanii, to bardzo dobrze. My nie chcemy 
dać tych pieniędzy za nic, chcemy kupić kopal-
nię, która w swoich złożach ma węgiel koksowy. 
Zainwestujemy w nią tak, jak zainwestowaliśmy 
w kopalnię Budryk. Zmodernizujemy zakład 
przeróbczy w tej kopalni. Zagwarantujemy 
rozwój JSW i KWK Knurów-Szczygłowice. 
Uważam, że to dobry interes. Nasza spółka 
ma doświadczenie, rynek i własne koksownie. 
Mamy wszelkie zadatki na sukces. Wspomniał 
pan, że na przykład związkowcy mogą nam 
zarzucać, że wydajemy pieniądze na zakup 
kopalni, a mamy własne potrzeby inwestycyjne. 
Otóż ta transakcja w żaden sposób nie wpły-
nie na ograniczenie naszych inwestycji. Mało 
tego – JSW do tej pory nie zaciągnęła żadnych 
kredytów. Możemy się nimi posiłkować, żeby 
nadal zachować bufor finansowy niezbędny 
do złagodzenia kryzysu na rynku węgla kok-
sowego. Będziemy także utrzymywać realny 
poziom wynagrodzeń.

 X JSW kupi Knurów-Szczygłowice bez 
względu na cenę?

– Transakcja dojdzie do skutku tylko wte-
dy, gdy cena będzie racjonalna. Musimy mieć 
korzyści, nasi inwestorzy muszą mieć korzyści, 
a KW musi uzyskać środki niezbędne na roz-
wój. Uważam, że wielkie znaczenie ma także 
dobro tej kopalni i dobro załogi.

 X I le może kosztować kopalnia 
Knurów-Szczygłowice?

– Wycenę robią fachowcy. Trudno 
mi określić jakąkolwiek kwotę, ponieważ 
na przykład budowa nowego szybu kosztuje 
około 1 mld złotych. Za koksownię Victo-
ria zapłaciliśmy 400 mln zł. Szyby w KWK 
Knurów-Szczygłowice są w znacznym stopniu 
zdekapitalizowane. Poza tym trzeba pamiętać, 
że my tam musimy zainwestować, aby wydo-
bywać lepszy węgiel.

 X Nawet 400–500 milionów?
– Możliwe, że nawet takie sumy. Na razie 

nie znam nawet orientacyjnej kwoty.

 X JSW wprowadzi sześciodniowy tydzień 
pracy?

– Przygotowujemy się do tego. Inwestycje 
w JSW służą między innymi takiemu przy-
gotowaniu frontów wydobywczych, aby nie 
doszło do sytuacji, że szybko wyfedrujemy 
węgiel, a potem będziemy stać. Nie planujemy 
przestawienia wszystkich kopalń i wszystkich 
zmian na system sześciodniowy. Tam, gdzie 

mamy dobry węgiel, będziemy chcieli wydo-
bywać go jak najwięcej. Szósty dzień roboczy 
może być także ratunkiem dla kopalń, które 
mają zbyt niską efektywność. Zawsze jest ry-
zyko, że rada nadzorcza w imieniu inwestorów 
zapyta: Dlaczego zarząd utrzymuje nieefek-
tywną kopalnię?

 X Która kopalnia radzi sobie tak słabo, 
że może ściągnąć na siebie uwagę rady nad-
zorczej i inwestorów?

– Sytuację podbramkową od wielu lat 
ma kopalnia Krupiński, jednak dyrekcja ko-
palni i załoga starają się pracować jak najlepiej. 
W obecnej sytuacji nie jest to łatwe, ponieważ 
Krupiński wydobywa węgiel energetyczny, 
a ze zbytem tego węgla jest wielki problem.

 XW jaki sposób byłaby opłacana praca 
w szóstym dniu tygodnia?

– Byłyby to kwoty większe, niż przewiduje 
Kodeks pracy, ale mniejsze, niż wynika ze sta-
rych układów pracy. Przy okazji chciałbym 
podkreślić, że górnicy pracowaliby przez 5 
dni w tygodniu. Dodatkowa premia byłaby 
wypłacana nie za 6. dzień pracy górnika, ale 
za niedogodności wynikające z tego, że któryś 
dzień roboczy wypadałby w sobotę.

 XWracamy do początku naszej rozmo-
wy. Związki chcą, aby za sobotę płacić jak 
za dzień wolny i to zgodnie ze stawką wy-
nikającą ze starych układów pracy. Między 
innymi dlatego dla liderów związkowych 
tak istotny jest nowy Układ Zbiorowy Pracy.

– Wtedy spółce nie opłacałoby się wpro-
wadzanie 6. dnia pracy dla kopalń. Zawsze tłu-
maczę związkowcom: „Byliście, panowie, elitą, 
kiedy zmienialiście dawny system, rozwiązy-
waliście problemy i znosiliście ograniczenia 
systemu komunistycznego. Doprowadziliście 
do podpisania porozumienia w Jastrzębiu. Te-
raz powinniście znów być elitą i dążyć do po-
rozumienia, które rozwiąże aktualne proble-
my”. Obawiam się, że wśród związkowców 
już nie ma odwagi do tego, by być liderami 
zmian. Moim zdaniem to wynika wyłącznie 
z przywiązania do historii.

 X Jednak będzie pan musiał rozmawiać 
z nimi, a może i z liderami na poziomie ko-
palń, w których zarząd zechce wprowadzić 
sześciodniowy tydzień pracy.

– Coraz częściej rozmawia z nimi rzeczy-
wistość. Albo zaczniemy wprowadzać zmiany, 
albo pójdziemy śladem innych spółek węglo-
wych. Mam nadzieję, że liderzy związkowi 
zdają sobie sprawę z odpowiedzialności.

l

innych spółek?
Czy chcemy iść śladem
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Konsekwentna realizacja planów służących 
poprawie efektywności jest jedynym spo-
sobem na poprawę sytuacji ekonomicznej. 
Doskonale widać to na przykładzie Lubel-
skiego Węgla Bogdanka stawiającego od lat 
na zwiększanie wolumenu produkcji.

Celem Bogdanki jest zwiększenie pozio-
mu wydobycia do ok. 11,5 mln ton rocznie 
do końca 2015 roku (z 5,84 mln ton w 2011 
roku i 7,79 mln ton w 2012 roku) oraz ok. 12 
mln ton rocznie od 2018 roku – chodzi tym 
samym o zwiększenie udziału w rynku sprze-
daży węgla energetycznego w Polsce w 2020 
roku do ok. 20 proc. – Koncentrujemy się 
na kontynuacji inwestycji związanych z dal-
szym zwiększaniem naszego potencjału pro-
dukcyjnego – ocenia Zbigniew Stopa, prezes 
Bogdanki. – Dzięki większemu wydobyciu 
mamy mniejszy koszt jednostkowy na tonie 
węgla, zatem zmierzamy ku maksymalizacji 
wydobycia.

Skąd będzie węgiel?
Cały czas aktualne jest pytanie o to, czy 

węgiel dla rodzimej energetyki i ciepłownic-
twa będzie pochodził z polskich kopalń, czy 
też z importu. Jeżeli polskie górnictwo ma 
nadal funkcjonować, to niezbędna będzie do-
głębna restrukturyzacja. Potrzebny będzie 
także nowy dialog ze stroną społeczną, bo 
coraz wyraźniej widać, że pewnych świadczeń 
branża raczej nie zdoła udźwignąć. Przykłado-
wo łączna wartość rezerw tworzonych przez 
spółki węglowe w związku z koniecznością 
zapewnienia deputatu węglowego emerytom 
górniczym sięgnęła blisko 3 mld zł. Są obcią-
żenia po stronie kosztów, które niezależnie od 
sytuacji na rynku węgla negatywnie wpływają 
na kondycję spółek węglowych. Jednym z nich 
jest właśnie konieczność zapewnienia węgla 
bądź ekwiwalentu pieniężnego emerytom gór-
niczym. Z deputatu korzysta przeszło 250 
tys. emerytów, a roczne koszty węgla dla nich 
sięgają 355 mln zł, w tym ok. 250 mln zł dla ok. 
160 tys. emerytów w przypadku największej 
spółki, czyli Kompanii Węglowej. – Nie jestem 
za odbieraniem praw nabytych, ale trzeba się 
w spółkach zastanowić wraz ze stroną spo-
łeczną, czy przykładowo nowo przyjmowani 
pracownicy mają z tych przywilejów nadal 
korzystać – zaznacza prof. Maciej Kaliski, 
dyrektor Departamentu Górnictwa w Mi-
nisterstwie Gospodarki. – Warto pomyśleć 
o tym, kto będzie finansował te świadczenia 
za 30 lat. Skarb Państwa? My wszyscy? Kosz-
ty pracy w Kompanii Węglowej sięgnęły 67 
procent – tak dalej nie da się funkcjonować.

ReStRuktuRyzacja 
w kompanii

Marek Uszko, wiceprezes Kompanii 
Węglowej ds. produkcji, koordynator prac 
zarządu spółki, przyznaje, że Kompania ana-
lizuje możliwość likwidacji niektórych świad-
czeń, na przykład dopłat na przybory szkolne 
dla pracowników posiadających uczące się 
dzieci, jednak nie ma mowy o zmniejszaniu 
płac górników. Kompania Węglowa walczy 
o utrzymanie płynności. Spółka podpisała 
w 2013 roku umowę emisji obligacji średnio-
terminowych do maksymalnej kwoty 1 mld 
230 mln zł. Wykup wyemitowanych obliga-
cji średnioterminowych następować będzie 
w transzach, a termin ostatecznej spłaty przy-
pada w czerwcu 2018 roku. Długoterminowe 

plany restrukturyzacji do 2020 roku zmierzają 
natomiast m.in. w kierunku łączenia kopalń, 
by lepiej gospodarować złożem i usprawnić 
zarządzanie. Będzie też dokonywana alokacja 
załóg i sprzętu. Trudna sytuacja nakazała 
również weryfikację planów inwestycyjnych 
Kompanii – w kolejnych latach KW prze-
znaczy na inwestycje około 800 mln rocznie. 
Związkowcy nie akceptują głównych założeń 
programu restrukturyzacji. W trakcie ne-
gocjacji udało się wypracować kompromis, 
ale w ostatniej chwili ZZ Kadra wycofał się 
z porozumienia. Najprawdopodobniej będzie 
realizowany plan zarządu z kilkoma popraw-
kami, które nie zmienią zasadniczej koncep-
cji. W samej Kompanii pracuje 57 tys. osób, 
a licząc kooperantów, daje ona zatrudnienie 
liczbie wielokrotnie większej. A zatem pro-
blem dotyczący restrukturyzacji tej najwięk-
szej spółki węglowej w Polsce i Europie jest 
naprawdę poważny.  Obecnie szczególnie 
głośno mówi się także o możliwej sprzedaży 
przez Kompanię Węglową kopalni Knurów-
-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej. – Obydwie spółki muszą przedstawić 
resortowi gospodarki realny i uzasadniony 
ekonomicznie projekt tego przedsięwzięcia, 
w tym sposób wykorzystania przez Kompanię 
Węglową środków pochodzących z ewentu-
alnej sprzedaży kopalni Knurów-Szczygłowi-
ce – podkreśla prof. Maciej Kaliski. Sprawa 
budzi coraz większe emocje – takiej transak-
cji przeciwne są bowiem związki działające 
w Kompanii. – Załoga kopalni Knurów-Szczy-
głowice kibicuje prezesowi Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej Jarosławowi Zagórowskiemu, by 
udało mu się przejąć tę kopalnię – mówi Jerzy 
Markowski, były wiceminister gospodarki. 
Jego zdaniem jest tak z dwóch powodów. Po 
pierwsze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
są wyższe płace niż w Kompanii, a po drugie 
kopalnie w Knurowie historycznie należały 
do Rybnickiego Okręgu Węglowego, przez 
co górnicy stamtąd bardziej u siebie czują się 
w Jastrzębiu niż w Katowicach.

Kompania Węglowa postanowiła zre-
dukować poziom wydobycia. Ma być ono 
dostosowane do zapotrzebowania na wę-
giel na coraz trudniejszym rynku. Działania 

restrukturyzacyjne w wielu obszarach mają 
umożliwić Kompanii to, by uzyskać dodatni 
wynik na sprzedaży węgla w 2015 roku. Kom-
pania będzie wydobywać w kolejnych latach 
30 albo 31 mln ton węgla rocznie i ma to być 
wydobycie efektywne.

eneRgetyka góRnictwu 
nie pomaga

Z kolei Katowicki Holding Węglowy za-
kończył 2013 rok z zyskiem netto w wysokości 
43 mln zł. Produkcja węgla w Katowickim Hol-
dingu Węglowym uległa stabilizacji. W trakcie 
całego 2013 roku kopalnie KHW wydobyły 
około 11,8 mln ton węgla. Firma oferuje węgiel 
dobrej jakości, co jest głównym jego atutem. 
Problemem KHW jako producenta węgla 
energetycznego są jednak ceny surowca, jakie 
chcieliby uzyskać odbiorcy strategiczni wywo-
dzący się z energetyki zawodowej. Katowicki 
Holding Węglowy realizuje inwestycje mimo 
trudnej sytuacji na rynku. W październiku 
w kopalni Wujek Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej 
przekazano do użytku powierzchniową stację 
odmetanowania. Umożliwia ona ujęcie do 140 
metrów sześciennych mieszaniny powietrz-
no-metanowej na minutę. Holding może się 
też pochwalić niedawno oddanym do użytku 
systemem klimatyzacji grupowej wyrobisk 
znajdujących się na głębokościach poniżej 
1000 metrów. W scentralizowanej klimatyzacji 
z agregatami chłodniczymi wytwarzana jest 
woda lodowa, która jest następnie rozprowa-
dzana izolowanymi rurociągami. – Ważne 
było zwiększenie efektywności i wydajności, 
minimalizacja kosztów oraz zwiększenie poda-
ży sortymentów grubych i średnich – zaznacza 
Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu 
Węglowego. W roku 2013 holding zrealizował 
inwestycje na kwotę około 550 mln zł. Były to 
inwestycje w dużej mierze odtworzeniowe. 
W roku 2014 poziom inwestycji w KHW bę-
dzie nieznacznie niższy.

Kiedyś wydawało się, że holding zostanie 
sprywatyzowany w pierwszej kolejności spo-
śród spółek węglowych, ale tak się ostatecznie 
nie stało. – Chyba optymalnym rozwiązaniem 
byłoby znalezienie inwestora branżowego – 
mówi prezes Łój. – Obecnie jednak jest małe 

zainteresowanie górnictwem. Prywatyzacja 
poprzez giełdę musi być odłożona w czasie – 
jest niewielka rentowność takiej działalności 
gospodarczej na Górnym Śląsku.

Roman Łój przyznaje także, że na sprze-
daż pakietu akcji inwestorom finansowym, 
którzy są nastawieni na szybki zwrot inwesty-
cji, spogląda sceptycznie, gdyż w górnictwie 
efekty są, ale w perspektywie długofalowej, 
wieloletniej.

SpRawa polityczna 
i Społeczna

W lepszej sytuacji od producentów węgla 
energetycznego jest Jastrzębska Spółka Węglo-
wa wydobywająca węgiel koksowy potrzebny 
do produkcji stali. Grupa JSW zakończyła 
rok 2013 na plusie, choć oczywiście także 
i GK Jastrzębskiej Spółki Węglowej odczu-
wa spowolnienie w gospodarce. W trzecim 
kwartale 2013 roku osiągnęła ona 1678,7 mln 
zł przychodów ze sprzedaży, a więc o 13,2 
proc. mniej niż w  drugim kwartale 2012 
roku. W trzecim kwartale grupa odnotowała 
stratę w wysokości 97,5 mln zł, podczas gdy 
w drugim kwartale zysk wyniósł 27,5 mln zł. 
Narastająco po trzech kwartałach 2013 roku 
grupa odnotowała dodatni wynik netto na 
poziomie 75,4 mln zł. – Trudna sytuacja na 
rynku cen węgla, koksu i stali przekłada się 
na takie spółki jak nasza – przyznaje prezes 
JSW Jarosław Zagórowski.

Obecnie w sektorze węglowym wielu 
spogląda na kopalnię Silesia, którą czeski 
EPH nabył od Kompanii Węglowej w grudniu 
2010 roku. – Wszystkie plany realizujemy 
zgodnie z harmonogramem, a nasze inwe-
stycje przekroczyły już 750 mln zł – mówi 
Michal Herman, prezes Przedsiębiorstwa 
Górniczego Silesia. W Silesii planuje się wy-
dobyć 2 mln 200 tys. ton węgla w roku 2014 
i utrzymać zatrudnienie na poziomie 1600 
osób. – Problem restrukturyzacji spółek wę-
glowych jest nie tylko natury gospodarczej, 
ale także politycznej i społecznej – zaznacza 
szef Silesii.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą Miesięcznika 
Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

A K T U A L N O Ś C I

czy węgiel dla rodzimej energetyki i ciepłownictwa będzie pochodził z polskich kopalń, czy też z importu

Cięcia niepopularne, ale konieczne

 Jeżeli polskie górnictwo ma nadal funkcjonować, to niezbędna będzie dogłębna restrukturyzacja
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Wicepremier Janusz Piechociński postano-
wił wzmocnić polską motoryzację tym, co 
dla wszystkich najciekawsze – fabrykami sa-
mochodów. Co prawda, obiecana na poło-
wę grudnia bomba o nazwie „nowa fabryka 
światowego koncernu” jeszcze nie wybuchła, 
ale Frankfurter Allgemeine Zeitung napisał 
niedawno, że chodzi o produkcję dostaw-
czych Crafterów w Wielkopolsce, a niemiecki 
koncern ujawni tę nowinę w połowie... marca 
podczas konferencji podsumowującej wyniki 
ubiegłego roku.

Obecnie wicepremier Piechociński 
obiecuje nowego Fiata. Przy okazji spotka-
nia w Rzymie komisarza UE ds. przemysłu 
i przedsiębiorczości Antonia Tajaniego z mi-
nistrami gospodarki Piechociński ma zamiar 
się spotkać z szefami Fiata i jest przekonany, 
że efektem tego spotkania będzie decyzja 
o produkcji nowego modelu w tyskiej fabryce.

Golf z wtyczką

Volkswagen zapowiada wprowadzenie 
w tym roku do sprzedaży Golfa GTE, czyli 
hybrydy typu plug in. Zbudowany w opar-
ciu o koncepcję Audi A3 e-tron będzie miał 
150-konny silnik 1,4 TFSI oraz silnik elek-
tryczny o mocy 75 kW. W sumie hybrydowy 
zestaw będzie dysponował mocą 204 KM 
i maksymalnym momentem obrotowym 350 
Nm. Przyspieszenie tego samochodu ma wy-
nosić 8 sekund, a maksymalna prędkość przy 
wykorzystaniu obu silników sięgnie 200 km/h. 

W trybie elektrycznym Golf osiągnie maksy-
malnie 130 km/h. Będzie wówczas dyspono-
wał zasięgiem 50 km. W trybie hybrydowym 
nie podano zasięgu, tylko spalanie, które 
ma się utrzymywać średnio na poziomie... 
1,5 l/100 km. Tak niskie spalanie jest możliwe 
do osiągnięcia m.in. dlatego, że hybrydy plug 
in można doładowywać z sieci elektrycznej, 
a więc znacznie dalej zajadą, wykorzystując 
tylko napęd elektryczny.

Genesis limitowany

W Detroit Hyundai pokazał nową gene-
rację limuzyny Genesis. Samochód jeszcze 
w tym roku trafi do Europy, ale tylko na wy-
brane rynki. – Genesis jest zapowiedzią tzw. 
Produkt Momentum 2017, który oznacza 
wprowadzenie przez Hyundaia 22 nowych 
modeli i wersji w Europie w ciągu najbliż-
szych pięciu lat oraz wejście w nowe segmenty 
i zastosowanie innowacyjnych technologii 
– powiedział Allan Rushforth, wiceprezes 
i dyrektor operacyjny Hyundai Motor Europe.

Bogate i zaawansowane elektroniczne wy-
posażenie ma go uczynić najbezpieczniejszą 
limuzyną segmentu premium. W zakresie bez-
pieczeństwa biernego auto będzie wyposażone 
w system Blind Spot Detection ze zintegro-
wanym wyświetlaniem obrazu umieszczonego 
na szybie bezpośrednio na linii wzroku, sys-
tem utrzymywania toru jazdy, automatyczny 
system hamowania awaryjnego i sterowany 
radarem tempomat. Bezpieczeństwo czyn-
ne poprawi m.in. lepszy rozkład masy auta, 

sztywniejsze zawieszenie, a także zastosowa-
ny po raz pierwszy napęd na wszystkie koła 
HTRAC. Także pierwszy raz zastosowany 
zostanie czujnik stężenia CO2 w kabinie.

maluch VolVo w drodze

Chińska firma Geely Holding Group, 
która oprócz samochodowej marki Geely 
jest także od 2010 roku właścicielem Volvo, 
opracowuje nowy model małego samochodu 
dla szwedzkiej marki.

Jak poinformował Wall Street Journal, 
w centrum rozwojowym w Szwecji konstruują 
go wspólnie inżynierowie Geely i Volvo. Na ra-
zie samochód jest jeszcze w bardzo wcze-
snej fazie projektowania i na rynku pojawi 
się dopiero za kilka lat. Chińczycy zapowia-
dają jednak, że będzie odpowiadał zachod-
nim standardom jakości i bezpieczeństwa. 
Szwedzko-chiński konkurent Forda Fiesty, 
Volkswagena Polo czy Toyoty Yaris będzie 
produkowany w zbudowanej wspólnie przez 
Volvo i Geely fabryce w Chengdu. Na razie 
na rynku pojawił się inny produkowany w tej 
fabryce samochód, czyli Volvo S60L, który 
jest pierwszym modelem tej marki produko-
wanym poza Europą.

Szwedzkie centrum projektowe Ge-
ely powstało przed rokiem w Goeteborgu. 
Co czwarty członek dwustuosobowej załogi 
to Chińczyk. W centrum inżynierowie obu 
firm – Volvo i Geely – mają pracować m.in. 
nad architekturą pojazdów segmentu C, korzy-
stając z know-how Volvo. Według analityków 

takie wspólne przedsięwzięcia są najszybszą 
drogą do zmniejszenia dystansu technolo-
gicznego między motoryzacyjnymi firmami 
z Chin i reszty świata.

ruszył nowy QashQai

W brytyjskiej fabryce Nissana w Sun-
derland ruszyła produkcja nowej generacji 
Qashqaia. Linię, na której produkuje się ten 
model oraz elektrycznego hatchbacka Leaf, 
co minutę opuszcza nowy samochód. W opra-
cowanie i produkcję tego auta Nissan zainwe-
stował 534 mln funtów brytyjskich.

Nowa generacja to pierwszy europejski 
model Nissana zbudowany na nowej platformie 
aliansu Renault–Nissan nazwanej CMF, czyli 
Common Module Family. Auto ma bardziej 
charakterystyczny, drapieżny wygląd, a do tego 
przybyło mu długości i szerokości, zaś ubyło 
wysokości, przez co jeszcze bardziej oddala 
się od klasycznych pudełkowatych SUV-ów. 
Zwiększenie wymiarów pozwoliło powiększyć 
kabinę i przestrzeń bagażową. Auto stało się 
także lżejsze, w przypadku niektórych wersji 
nawet o 40 kg. Dodając do tego gamę bardziej 
wydajnych, choć mniejszych silników turbo, 
otrzymamy mniejsze zużycie paliwa i niższy 
poziom emisji dwutlenku węgla.

Qashqai, który powstał w zasadzie jako 
samochód niszowy, szybko stał się najlepiej 
sprzedającym się modelem Nissana w Europie, 
a także najlepiej sprzedającym się na naszym 
kontynencie crossoverem.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Piechociński jedzie po Fiata

Chińska firma Geely Holding Group jest od 2010 roku właścicielem VolvoW Detroit Hyundai pokazał nową generację limuzyny Genesis

Ruszyła produkcja nowej generacji Qashqaia Zwiększenie wymiarów pozwoliło powiększyć kabinę i przestrzeń bagażową
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Marginesy

Witek
Na prostej i zakrętach

Kierunek Soczi
Przed nami najważniejsza tegoroczna impreza sportowa na świecie – mam oczywiście 

na myśli XXII zimowe igrzyska olimpijskie w Soczi, które odbędą się w dniach 7–23 lutego. 
Ten popularny nadmorski kurort, znany przede wszystkim jako miejsce letniego wypoczynku, 
przyjmie najlepszych zawodników świata specjalizujących się w sportach zimowych. Rywaliza-
cja toczyć się będzie w 15 dyscyplinach w 98 konkurencjach. Do zdobycia są więc 294 medale.

Polska nigdy nie zaliczała się do ścisłej czołówki światowej w sportach zimowych. Zde-
cydowanie wyprzedzali nas sportowcy z Austrii, Norwegii, Niemiec, Finlandii, Francji czy 
Rosji (wcześniej ZSRR). W niektórych dyscyplinach, np. w narciarstwie alpejskim czy hokeju 
na lodzie, polscy sportowcy nie mieli nic do powiedzenia.

W dotychczasowych igrzyskach zimowych polscy sportowcy zdobyli tylko 14 medali (2 
złote, 6 srebrnych i 6 brązowych).

Pierwszy olimpijski krążek dla polskich sportów zimowych, a był to medal brązowy, 
zdobył Franciszek Gąsienica Groń w kombinacji norweskiej (skoki i bieg) w Cortina d’Am-
pezzo w 1956 r. Cztery lata później w Squaw Valley polski sport wzbogacił się o kolejne 2 
medale, które zdobyły łyżwiarki szybkie w biegu na 1500 m – srebro wywalczyła Elwira 
Seroczyńska, a brąz Helena Pilejczyk. Dopiero w Sapporo w 1972 r. polski sportowiec sta-
nął na najwyższym stopniu podium. Złoty medal w skokach narciarskich zdobył wówczas 

Wojciech Fortuna.
Dwadzieścia lat trzeba było czekać na kolejny 

krążek olimpijski wywalczony przez polskiego 
sportowca. Udało się to Adamowi Małyszowi 
w Salt Lake City w 2002 r. W skokach zdobył 2 
medale – srebrny i brązowy. Drugi złoty medal 
dla Polski wywalczyła natomiast w biegu na 30 km 
Justyna Kowalczyk w Vancouver w 2010 r.

Przypomnijmy pozostałych polskich me-
dalistów olimpijskich. Medale srebrne zdobyli: 
Tomasz Sikora w biathlonie w biegu na 15 km 
(Turyn 2006); Adam Małysz w skokach nar-
ciarskich (dwa krążki, Vancouver 2010); Justyna 
Kowalczyk w sprincie (Vancouver 2010). Medale 
brązowe wywalczyli: Justyna Kowalczyk w biegu 

na 30 km (Turyn 2006) oraz w biegu łączonym na 15 km (Vancouver 2010); łyżwiarki szybkie 
w biegu drużynowym (Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska).

W Soczi rozegra się kolejna walka o olimpijskie laury. W gronie sportowców, którzy 
wezmą udział w tej rywalizacji, będzie 59 reprezentantów Polski – będzie to zatem najlicz-
niejsza ekipa w historii naszych startów w zimowych igrzyskach. Dotąd najliczniejszą ekipę 
mieliśmy w igrzyskach w Innsbrucku w 1976 r. – nasza reprezentacja liczyła wówczas 56 
osób. Na poprzednich igrzyskach w Vancouver w 2010 r. polska ekipa liczyła natomiast 47 
osób i wywalczyła 6 medali.

Trzeba przyznać, że 59 osób to grupa liczna jak na nasze możliwości i dotychczasowe 
osiągnięcia. Niewątpliwie wpływ na taką decyzję miała niewielka odległość do Soczi. Mamy 
więc stosunkowo liczną ekipę, w której niewiele jest kandydatów do olimpijskiego podium.

Kto i jakie ma szanse na olimpijskie podium? Głośno mówi się o prawdopodobnym sukcesie 
naszych skoczków. Marzenia i pragnienia kibiców są uzasadnione. Nasi skoczkowie całkiem 
przyzwoicie radzą sobie w konkursach zaliczanych do Pucharu Świata. Dzięki solidnemu szko-
leniu wykrystalizowała się spora grupka młodych i obiecujących zawodników, której liderem 
jest niewątpliwie Kamil Stoch, czyli zawodnik zaliczający się do ścisłej światowej czołówki. 
Stoch ma w swoim dorobku nie tylko zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata, ale także tytuł 
mistrza świata wywalczony w ubiegłym roku oraz brązowy medal mistrzostw świata w konkursie 
drużynowym. Jan Ziobro i Piotr Żyła też mają w dorobku miejsca na podium w konkursach 
pucharowych. W ekipie są jeszcze Dawid Kubacki i Maciej Kot. Jest to ekipa ciekawa i obiecu-
jąca, jak twierdzi m.in. trener kadry polskich skoczków Łukasz Kruczek.

Nasi skoczkowie zaliczają się do kandydatów do miejsca na olimpijskim podium. Takich 
kandydatów jest jednak znacznie więcej, myślę przede wszystkim o Austriakach z Gregorem 
Schlierenzauerem na czele. Są też bardzo dobrze prezentujący się reprezentanci Słowenii i Nie-
miec. Nie można również zapominać o Norwegach. Ponadto są Japończycy z przeżywającym 
drugą młodość Noriakim Kasaim. Jest jeszcze nieobliczalny Szwajcar Simon Ammann, który 
cztery razy triumfował w olimpijskich konkursach (Salt Lake City 2002 i Vancouver 2010) 
i także w Soczi ma realne szanse na wzbogacenie swojego dorobku medalowego. Nie należy 
zapominać, że w tego typu konkursach zawsze można oczekiwać niespodzianek. Rywalizacja 
w skokach jak nigdy dotąd zapowiada się niezwykle ciekawie. Miejmy nadzieję, że w tej rywa-
lizacji dobrze spiszą się polscy skoczkowie.

Jest też nasza biegaczka Justyna Kowalczyk, na którą także liczy olbrzymia rzesza pol-
skich kibiców. Jej cykl przygotowań do olimpijskiego startu został nieco zachwiany – mam 
na myśli rezygnację ze startu w Tour de Ski. Jej głównymi rywalkami do olimpijskiego podium 
są Norweżki z Marit Bjoergen i Therese Johaug na czele. Nie można też lekceważyć Szwedek 
i Niemek oraz Rosjanek, które na swoim terenie będą się starały pokazać z jak najlepszej strony. 
Mówiąc o szansach Justyny Kowalczyk, należy pamiętać, że nasza zawodniczka lepiej czuje 
się w biegach w stylu klasycznym – i właśnie w tych konkurencjach można liczyć na bardzo 
dobry wynik naszej biegaczki.

To by było na tyle, jeśli chodzi o nasze realne szanse do olimpijskiego podium. Nie 
znaczy to wcale, że nie wierzę w ambitny start naszych reprezentantów. Każdy dobry wynik 
w łyżwiarstwie szybkim, w biathlonie czy snowboardzie będzie cieszył polskich sympatyków 
sportów zimowych. Trzymajmy więc kciuki za dobre występy polskich reprezentantów 
w Soczi.

 HENRYK MARZEC

Witek nie czuł się ani odrobinę winny, pakując swoje dwie walizki i wyprowadzając się 
z domu. Robił to trochę cichaczem, w środowe południe, bez świadków. Dzieci były w szkole, 
żona po kolejnej porannej awanturze wściekła pojechała do biura. Był pewny, że robi dobrze, 
tak bardzo pewny jak chyba nigdy niczego. Przez ostatnie lata nieustannie fantazjował, jakby 
to było, gdyby mógł się cofnąć o dziesięć, dwadzieścia lat, jak wtedy pokierowałby swoim 
życiem i karierą.

Witek ożenił się bardzo młodo, oboje z żoną byli jeszcze na studiach. Teraz zupełnie nie 
pamiętał tego uczucia, ale wiedział, że wtedy czuł, że to miłość jego życia. Pojawienie się dziecka 
miało trochę pokrzyżować niektóre ich plany, ale nie było czymś, co ich nadmiernie przeraziło. 
Bywało im ciężko, żyli w akademiku z jedną łazienką na całe piętro, z maleńkim dzieckiem. 
Wtedy jednak wszystko przychodziło im łatwiej. Cała reszta potoczyła się bardzo szybko. On 
został na uczelni, zrobił doktorat, zaczął nigdy nie skończoną habilitację, ona założyła z kole-
żanką swoją firmę, która po kilku latach zaczęła się dobrze kręcić. Po kilkunastu latach niewiele 
zostało z ich skromnego życia – mieli ładny dom, dwa dobre samochody i egzotyczne wakacje 
dwa razy do roku. Niewiele też zostało z wzajemnego szacunku, a nawet sympatii. Trudno nawet 
dokładnie określić, kiedy zaczęli sypiać w innych pokojach – jej przeszkadzało jego chrapanie, 
jemu jej późne chodzenie spać. Na zewnątrz ciągle jednak uchodzili za przykład idealnej rodzi-
ny. Ładni, zamożni, wykształceni, z ładnymi, zdolnymi dziećmi.

Wszystko się zmieniło, gdy Witek uświadomił sobie, że jedna 
z jego studentek śmiało z nim flirtuje. Był zadbany, wysportowany, 
miał modne ciuchy, ale jakoś nigdy nie przyszło mu do głowy, 
że może spodobać się o połowę młodszej kobiecie. Pierwsze spotka-
nia były całkowicie niewinne i bardzo Witkowi schlebiały. Dawno 
odwykł od komplementów na swój temat, dawno nikt nie chwalił 
jego prac. Romans szybko nabrał rozpędu i – co istotne – szybko 
stracił wiele cech romansu. Mężczyzna nie odczuwał potrzeby 
nadmiernego ukrywania się, żona i tak zupełnie nie interesowała 
się jego życiem.

Witek spędzał większość wieczorów ze swoją studentką – 
chodzili do kina, do teatru, on zabierał ją do filharmonii, ona jego 
na imprezy organizowane przez jej znajomych. Co dziwne, nigdy 
nie czuł się źle ani głupio, początkowo może trochę nie na miejscu, 
ale szybko przywykł do tej specyficznej sytuacji.

Bomba miała jednak opóźniony zapłon. Żona Witka poinformowała go o swoim odkryciu 
spokojnie. Wieczorem stanowczo zażądała, aby następnego ranka zabrał swoje rzeczy i zniknął, 
a wszystkimi innymi sprawami zajmie się ona. Nie obeszło się jednak bez późniejszej wielkiej 
awantury, wyzwisk i wylewania pomyj.

Następnego ranka Witek zabrał swoje dwie walizki i wrzucił je do bagażnika. Wynajął 
pokój w hotelu, mając jednak nadzieję, że będzie mógł z niego nie korzystać. Bardzo nie lubił 
hotelowych pokoi, ich bezosobowej czystości. Miał nadzieję zatrzymać się na kilka dni u swojej 
młodej kochanki, ale nie chciał się jej narzucać. Dziewczyna mieszkała z dwiema koleżankami 
w sporym mieszkaniu w centrum. Nieraz tam bywał, czasami spał po kilka godzin, ale nigdy 
nie nocował.

Tamtego wieczora pierwszy raz poczuł się nieswojo – jego dziewczyna miała już plany 
na wieczór i jakoś niespecjalnie miała ochotę wymienić wieczorne kino ze znajomymi na wy-
słuchiwanie jego żali. Spotkali się przelotem, wymienili kilka zdawkowych zdań, a Witek wrócił 
samotnie do hotelowego pokoju. Tamtej nocy pierwszy raz zaczął się zastanawiać, czy dobrze 
robi, wywracając swoje życie do góry nogami.

Przez kolejne dni miał plany zająć się wszystkim, co zaniedbywał przez ostatnie lata. 
Po pracy poszedł na siłownię, na której szybko okazało się, że jest najstarszy i ma najsłabszą 
kondycję. Bezskutecznie próbował wyciągnąć kilku kumpli na piwo. Finalnie poszedł więc po-
prawić sobie humor zakupami, choć i to na wiele się nie zdało. Ania, którą teraz mógł już bez 
wyrzutów sumienia nazywać „swoją dziewczyną”, przez większość dnia nie odbierała telefonu. 
Oddzwoniła dopiero wieczorem, ale i tak nie miała specjalnej ochoty na dłuższą rozmowę.

Trochę znudzony i przybity Witek zszedł do baru, który był po przeciwnej stronie ulicy. 
Siedział sam przy blacie i opowiadał niespecjalnie przejętemu tym barmanowi ostatnie wyda-
rzenia. Po kolejnej whisky z colą poczuł gwałtowne ukłucie i zrobiło mu się słabo. Tego dnia 
było bardzo zimno, pomyślał więc, że znowu przemarzł i wróciły stare nerwobóle. Wychylił 
jeszcze kilka kolejek i wrócił do hotelu. Nie doszedł jednak nawet do windy, w holu poczuł 
się jeszcze gorzej i osunął się na podłogę. Ocknął się dopiero w szpitalu, podpięty do różnych 
rurek. Miał 42 lata i przeszedł swój pierwszy zawał. W szpitalu niebawem pojawiła się żona 
Witka, do której zadzwonił ktoś z personelu. Nie była tym zbyt zachwycona, ale trudno jej było 
mimo wszystko ukryć troskę i strach. Tego dnia Ania nie odebrała już telefonu.

Kilka następnych dni ciągnęło się Witkowi jak guma do żucia. Dostał sporo esemesów 
i telefonów, ale nie sądził, żeby ktokolwiek z dzwoniących szczerze interesował się jego losem. 
Ania pojawiła się jakoś po południu. Była mocno przestraszona – miała 20 lat i pierwszy raz 
w życiu była w szpitalu. Nie bardzo wiedziała, czym jest zawał, ale też niespecjalnie chciała się 
dowiadywać. Gdy Witek zaczął drążyć temat ich wspólnego mieszkania, które luźno plano-
wali jeszcze przed jego wyprowadzką od żony, dziewczyna pobladła. Zaczęła coś nieskładnie 
tłumaczyć o stypendium, o wyjazdach, wolności i młodości, ale Witek po drugim zdaniu już 
nie słuchał. Dobrze wiedział, że powoli zamyka się ten rozdział jego życia – od niego tylko 
zależało, co zrobi z następnym.

Po kilku dniach Witek wyszedł ze szpitala. Jego żona zabrała jego rzeczy z hotelowego 
pokoju i przewiozła do domu. Witek czuł, że jest jej to winien i wrócił do domu z podkulonym 
ogonem. Wiedział też, że dalej stoi na rozstaju – i albo szybko wyjaśni wszystko i z honorem 
się wyprowadzi, tym razem na stałe, albo powalczy o kobietę, która nigdy go nie zawiodła.

 l
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Piwo przez wieki

Perłowa granica

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Realny wzRost emeRytuR i Rent był dwa 
Razy szybszy w poRównaniu z tym, jak 
Rosły płace w 2013 Roku. W zeszłym roku 
emerytury i renty z pozarolniczego systemu 
ubezpieczeń realnie wzrosły o 4,4 proc. (nomi-
nalnie o 5,5 proc.), a świadczenia emerytowanych 
rolników indywidualnych o 5,1 proc. (nominal-
nie o 6,3 proc.). To znacznie wyższe wzrosty 
niż podwyżki płac. Przeciętne wynagrodzenie 
w firmach, w których pracuje od dziesięciu osób 
(nie ma jeszcze danych na temat zarobków w go-
spodarce narodowej), wzrosło w zeszłym roku 
realnie o 2 proc., a nominalnie o 2,9 proc. – 
wynika tak z najnowszych danych GUS. W tym 
roku waloryzacja wyniesie najprawdopodobniej 
ok. 1,2–1,4 proc. Dokładnie będzie to wiadomo 
11 lutego, gdy GUS poda informacje o wzro-
ście płac w całej gospodarce w zeszłym roku. 
Waloryzacja polega na podniesieniu emerytur 
i rent o wzrost inflacji emeryckiej plus 20 proc. 
realnego wzrostu płac. Wiadomo już, że inflacja 
koszyka dóbr emeryckich wzrosła o 1,1 proc. 

w styczniu 2014 Roku popRawiły się na-
stRoje konsumenckie. dotyczy to za-
Równo sytuacji obecnej, jak i pRzyszłej 
– wynika z badań Gus. bieżący wskaźnik 
ufności konsumenckiej (bwuk) wzRósł 
o 2,8 pkt pRoc. i ukształtował się na po-
ziomie -20,2. Poprawiły się oceny dotyczące 
dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 6,6 
pkt proc.) oraz oceny dotyczące obecnej i przy-
szłej sytuacji ekonomicznej kraju (odpowiednio 
o 3,8 i 3,3 pkt proc.). W porównaniu do stycznia 
2013 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 10,6 
pkt proc. Wyprzedzający wskaźnik ufności kon-
sumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący 
oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje 
konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 1,8 pkt proc. 
i ukształtował się na poziomie -25,7. Na war-
tość wskaźnika wpływ miały: poprawa oceny 
przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 6,1 
pkt proc.) oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej 
kraju (wzrost o 3,3 pkt proc.), a także pogorsze-
nie ocen dotyczących przyszłego oszczędzania 
pieniędzy (spadek o 2,1 pkt proc.). Ocena przy-
szłej sytuacji finansowej gospodarstwa domo-
wego pozostała na podobnym poziomie. 

kościół włącza się w dyskusję o pijakach 
za kieRownicą. jeGo pRopozycje popieRają 
specjaliści od uzależnień. Zmniejszenie 
liczby punktów sprzedaży alkoholu, zakaz han-
dlu alkoholem w godzinach nocnych i na sta-
cjach benzynowych oraz ograniczenie promocji 
w mediach pomoże – zdaniem polskich bisku-
pów – obniżyć liczbę wypadków powodowa-
nych przez pijanych kierowców. W styczniu list 
w tej sprawie opublikował na stronie Konferen-
cji Episkopatu Polski bp Tadeusz Bronakow-
ski, przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa 
Trzeźwości przy episkopacie.

Krzyżówka panoramiczna nr 3

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „kaGanek GóRniczy”.  
Nagrodę wylosował: maRian kRawczyk z żoR.

Gdzie przebiega linia demarkacyjna pomię-
dzy piwami korporacyjnymi, które często 
– zbyt często! – nie mają z prawdziwym pi-
wem wiele wspólnego, a piwami uwarzony-
mi ze starannością i szacunkiem dla kubków 
smakowych piwosza? Z pewnością wielu z nas 
nieraz zadawało sobie to pytanie. Nie śmiał-
bym udzielać na nie ostatecznej odpowiedzi 
– brakuje mi z pewnością kompetencji i do-
świadczenia – trudno jednak odmówić słusz-
ności tezie, według której granica leży zwykle 
tam, gdzie występują największe konflikty.

Światem piwa nie wstrząsają oczywiście 
konflikty na miarę tych, które obserwujemy 
w wielkiej polityce – mamy tu niewątpliwie 
do czynienia z różnicą skali. Bez trudu znaj-
dziemy jednak takie marki, w przypadku 
których rozstrzał ocen jest na tyle poważny, 
a one same budzą tak wielkie kontrowersje 
– od zachwytu po mieszanie ich z błotem – 
że każdy rozsądnie myślący piwosz dostrzeże 
tu problem pogranicza. Jedną z takich marek 
jest sztandarowy produkt Browarów Lubel-
skich SA – Perła Chmielowa.

Rzut oka na efekty degustacji tego trunku 
przez autorów piwnych blogów nie pozostawia 
żadnych złudzeń co do tego, że Perła budzi 
prawdziwie skrajne emocje: „Perła bardzo 
szybko staje się niemal niepijalna. (…) Wysłać 
coś takiego na eksport? Dajcie spokój”, „Żału-
ję, że dopiero teraz spróbowałem tego piwa, 
bo straciłem przez to bardzo wiele” – to tylko 
dwie jakże odmienne opinie, które dość do-
brze obrazują polaryzację stanowisk w sprawie 

Perły. Prześmiewcy ironizują także z faktu, 
że Browary Lubelskie reklamują swój produkt 
jako dzieło niewielkiego zakładu mieszczącego 
się na Lubelszczyźnie, co oczywiście nie jest 
prawdą. Do mocy produkcyjnych browarów 
korporacyjnych sporo wprawdzie Perle bra-
kuje, niemniej jednak są one na tyle potęż-
ne, że pozostawiają daleko w tyle browary 
regionalne (dla porównania opisywany jakiś 
czas temu na naszych łamach Browar Ciechan 
ma moce produkcyjne na poziomie 100 000 
hl, a jest to zaledwie 1/10 tego, co wytwarzają 
Browary Lubelskie). Ni to wielki zakład, ni 
browar lokalny – mamy zatem kolejny dowód 
na „pograniczność” Perły.

Prawdziwą burzę wywołały jednak po-
jawiające się od pewnego czasu opinie, 

jakoby lokomotywa Browarów Lubelskich, 
czyli wspomniana wyżej Perła Chmielowa, 
była warzona… bez użycia prawdziwego 
chmielu! Powodem podejrzeń niektórych 
wielbicieli złocistego trunku był brak adno-
tacji o jego obecności w podanym na etykiecie 
butelki składzie piwa. Browary Lubelskie za-
reagowały na te zarzuty błyskawicznie. – Jako 
browar nie mamy nic do ukrycia. Nasze piwa 
powstają według najwyższych standardów. 
Jednocześnie jesteśmy dumni z tego, że chmiel 
stosowany w naszym browarze uprawiany 
jest na terenach Lubelszczyzny – powiedziała 
Gazecie Wyborczej Izabela Budryn, zastępca 
dyrektora ds. marketingu Perły. Jednocześnie, 
by zapobiec przyszłym oskarżeniom, Browary 
Lubelskie zaprosiły do zwiedzenia zakładu ce-
nionych birofilów, którzy prowadzą popularne 
wśród wielbicieli złocistego trunku blogi, aby 
mogli zobaczyć na własne oczy, jak powstaje 
budzące kontrowersje piwo, a także odpowie-
dzieć na ich ewentualne pytania. Zwiedzający 
otrzymali ponadto do degustacji uwarzone 
specjalnie na tę okazję piwo – niefiltrowanego, 
czterosłodowego koźlaka – oraz odwiedzili 
lubelskie puby. Cóż, trudno odmówić Bro-
warom Lubelskim zmysłu marketingowego 
i umiejętności przekucia tego, co negatywne, 
w to, co pozytywne.

A jaka jest naprawdę Perła Chmielowa? 
Czy bliżej jej do piw korporacyjnych, czy re-
gionalnych? Polecam przekonać się samemu 
– można ją znaleźć w niemal każdym więk-
szym sklepie.

 MACIEJ RZEPECKI
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