
Temat na czasie

Chcą wspólnie promować 
polską markę górniczą i myśl 
techniczną.
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Zrzutka dostawców 
na Polską Grupę 
Górniczą
Ma powstać Nowa Kompania 
Węglowa. W jej skład wejdzie 11 
kopalń ze starej KW. Pozostałe 
sprzedano Węglokoksowi albo 
oddano Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń. Proponowana nazwa – 
Polska Grupa Górnicza – jest 
na razie tajemnicą. Jeszcze 
większą tajemnicą jest spo-
sób uregulowania zobowiązań 
Kompanii Węglowej wobec 
dostawców. Mają nie panikować 
i iść na jak największe ustęp-
stwa?

strona 3

Nie niszczyć wolnego 
rynku
Trzeba wypracować zasady, które 
uratują wolny rynek wydobycia 
węgla i kooperacji z górnictwem. 
Zniszczenie kooperantów ozna-
cza zniszczenie wolnego rynku. 
W  interesie górnictwa jest takie 
przeprowadzenie restrukturyza-
cji, żeby dostawcy nie stali się jej 
ofiarami.

strona 4

Koncepcja 
Nowej KW 
bardzo realna
Kompania Węglowa 
będzie spłacać 
swoje zobowiązania. 
Biznesplan Nowej 
Kompanii Węglowej 
jest oparty na rzetel-
nych wyliczeniach. 
Na konferencjach 
prasowych Krzysztof 
Sędzikowski zapewniał, że dzięki 
efektywności nakłady inwestycyj-
ne będą rosły. To niezbędne, żeby 
utrzymać zdolności produkcyjne 
i podnosić poziom wyposażenia 
technicznego. 

strona 4

Zrównoważony 
rozwój, czyli?
Zrównoważony rozwój, czyli 
przyszłość, jakiej chcemy.

strona 9

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego zawsze mają charakter 
górniczego święta. Czy któryś z oficjalnych gości będzie miał odwagę porozmawiać o codziennym 
życiu, o problemach Kompanii Węglowej i kłopotach kooperantów? Żaden z przedstawicieli firm 

współpracujących z górnictwem nie powie złego słowa o KW. Nie mają do powiedzenia także niczego 
dobrego. Wszyscy czekają na gwarancje, że ich firmy nie stracą pieniędzy, które jest im winna KW. 
Z największej spółki górniczej ma powstać nowa firma. Co będzie z długami? „Będą spłacone” – 

to oficjalne stanowisko przedstawicieli rządu i zarządu Kompanii. Na razie to tylko słowo polityków 
i menedżerów spółki Skarbu Państwa bez pieniędzy. Żaden z nich nie chce dać gwarancji prawnych. 

W czasie targów górniczych na pewno padnie wiele słów o wielkim znaczeniu górnictwa węgla 
kamiennego. Kooperanci będą chwaleni za nowoczesne rozwiązania, najwyższej jakości produkty 
i sukcesy na rynkach zagranicznych. Jeżeli jakiemuś politykowi zabraknie słów, może posłużyć się 

wypowiedziami sprzed dwóch albo czterech lat, z poprzednich targów. Poświęcamy to wydanie Nowego 
Górnika problemom kooperantów KW. Są częścią sektora górniczego. 

Katowice 2015. Targi górnictwa

Czy ktoś powie o życiu?
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Płoną na ołtarzu 
polskiego górnictwa

K rzysztof Sędzikowski zrezygnuje z funkcji prezesa 
Kompanii Węglowej. Wiceminister Wojciech 

Kowalczyk, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, poda się do dymisji. 
„Co z nami będzie? ” – pytał każdy, kto wchodził 
do siedziby związku. Przegoniłem towarzystwo i wydałem 
zakaz zadawania głupich pytań.

M edialne zamieszanie wokół domniemanych 
dymisji panów Sędzikowskiego i Kowalczyka było 

zwykłą grą. Plotka wyszła pewnie z siedziby Kompanii 
Węglowej. Po kilku dniach spekulacji prezes i wiceminister 
ogłosili, że chcą nadal pracować i ratować górnictwo. Nie 
chciałbym być złośliwy, dlatego napiszę to najoględniej, 
jak potrafię: Szacun dla panów za to, że składacie z siebie 
ofiarę całopalną na ołtarzu polskiego górnictwa. Mam 
nadzieję, że będziecie panowie palić się tak, aby bogowie 
mieli z was uciechę, a górnicy pożytek.

D obrze, dość wyzłośliwiania się. Przypadek 
z prezesem KW i wiceministrem nie jest 

przypadkiem. Nowa Kompania Węglowa miała powstać 
kilka miesięcy temu. Z wyliczeń zarządu wynikało, 
że pieniądze skończą się w okolicach czerwca. Nie wiem, 
jakim cudem ich przybywało, ale teraz ma wystarczyć 
do końca września. Pod koniec sierpnia zostaliśmy 
powiadomieni o planowanym przejęciu od 1 października 
kopalń i zakładów przez spółkę Węglokoks Rybnicki 
Okręg Wydobywczy. Jest ona zalążkiem Nowej Kompanii 
Węglowej. KW podpisała z Węglokoksem ROW umowę 
przedwstępną o sprzedaży rybnickich kopalń: Jankowice, 
Chwałowice, Rydułtowy-Anna i Marcel. Za jakiś czas mają 
dołączyć do nas kolejne kopalnie Kompanii Węglowej.  
Dziennikarze zrobili z tego sensację. „Powstaje Nowa 
Kompania Węglowa” – informowali wielkimi tytułami. 
Wcześniej premier Ewa Kopacz stwierdziła w czasie jednej 
z konferencji prasowych, że NKW już istnieje. Wprawiła 
tą informacją w zdumienie wszystkich górników. Na dobrą 
sprawę każda informacja związana z tworzeniem NKW 
powoduje wytrzeszcz oczu i pogłębienie zmarszczek 
mimicznych. Nawet nie chce mi się liczyć, ile razy 
w kopalniach rybnickich słyszeliśmy, że już nie należymy 
do Kompanii, ale do Nowej Kompanii Węglowej. Od kilku 
miesięcy są powołane władze nowej spółki. Nie wiem, 
czy tej, która ma przejąć kopalnie, bo gdy kilka miesięcy 
temu pytałem jedną z osób kierujących firmą przejmującą 
kopalnie o sprawy formalne, usłyszałem: „Nic nie wiem, 
za nic nie odpowiadam, niczego nie podpisuję”.

C iekawy jestem, za ile zostaniemy sprzedani. 
Kopalnia Brzeszcze, która chwilowo jest w Spółce 

Restrukturyzacji Kopalń, ma być sprzedana Tauronowi 
za złotówkę plus podatek VAT. Nikt tam nie chce 
rozmawiać z załogą o warunkach przejęcia. W KW dialog 
też jest nijaki. To zły znak. Zarząd Kompanii Węglowej 
tylko stwarza wrażenie, że jest gotów do rozmów. Nie 
rozmawia o konkretach, ponieważ jest krępowany 
przez rząd. Trudno panować nad emocjami, kiedy 
po ośmiu miesiącach przeprowadzania restrukturyzacji 
i realizowania planu ratunkowego nikt nic nie wie. 
Raz w miesiącu straszy się nas, że wzięliśmy ostatnią 
wypłatę. Także raz w miesiącu podaje się kolejne terminy 
utworzenia Nowej Kompanii Węglowej. Co będzie, jeżeli 
nie powstanie ona do końca września? Odpowiedź 
jest prosta – powstanie do końca października. Zawsze 
jest przed nami koniec jakiegoś miesiąca. Czy przed 
związkami stanie chociaż jeden polityk, który poda 
ostateczny termin? Czekamy, bo na razie tylko plotka goni 
plotkę! l

Mija 35 lat od sierpniowych strajków i porozumień 
z władzą w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu-Zdroju 
i w Hucie Katowice. Po euforii pierwszej Solidarności 
nastał stan wojenny, potem stopniowa odwilż, wybory 
w 1989 roku i urządzanie Polski na nowo. Z biegiem 
czasu pod robotniczy protest podpinało się coraz wię-
cej grup politycznych. W każdą rocznicę zastanawiam 
się, kto jeszcze ogłosi, że robotniczy zryw to jego dzie-
ło. Przybywa kombatantów i polityków, którzy chcą 
ogrzać się w blasku zwycięstwa. Coraz bardziej ginie 
główne przesłanie tamtych wydarzeń – robotniczy 
bunt przeciwko deptaniu ludzkiej godności. To była 
walka o godność. O nic więcej.

W  Jastrzębiu-Zdroju wśród wielu postulatów 
był jeden charakterystyczny – żeby górnicy 
nie byli zmuszani do pracy na prywatnych 

budowach dyrektorskich domów. Pozostałe, nawet te 
czysto socjalne, sprowadzały się do żądania minimum 
niezbędnego do egzystencji. Gdyby ówczesna władza 
poważnie traktowała słowo „godność człowieka”, ludzie 
nie protestowaliby. Dopiero po latach zaczęto wszystko 
wrzucać do jednego worka. Bunt robotników i walkę 
intelektualistów o wolność słowa i demokrację. Wtedy 
chodziło o jedno – żeby nie tyrać od świtu do zmroku 
przez siedem dni w tygodniu w zamian za możliwość 
kupienia kawałka mięsa drugiej świeżości i wczasy 
raz na dwa lata.

Pamiętam jak dziś wydania Dziennika Telewizyj-
nego. Poważni towarzysze partyjni straszyli, że jak ro-
botnicy się nie uspokoją, to w ramach bratniej pomocy 
ruszą na Polskę radzieckie czołgi i rozjadą nas tak, 
że tylko marmolada zostanie. Młodszym czytelnikom, 

którzy skończyli dopiero 40 lat, przypomnę, że radziec-
kie czołgi wjeżdżały zawsze tam, gdzie był zagrożony 
byt partii komunistycznej. Na przekór wszystkim ana-
litykom tamtego czasu chcę jasno powiedzieć, że ro-
botnicy nie obalali ustroju, nie walczyli o kapitalizm. 
Oczywiście, widzieliśmy, że to wszystko nie trzyma się 
kupy. My chcieliśmy tylko godnie żyć. Co za różnica 
w jakim ustroju.

Wiem, burzę mit tamtych lat. Ale wtedy naprawdę 
na palcach jednej ręki można było policzyć miesz-
kańców Jastrzębia-Zdroju, którzy wiedzieli, na czym 
dokładnie polega demokracja w Niemczech, Francji 
czy Włoszech. Natomiast wiedzieliśmy, że tam za ro-
botniczą pensję można godnie żyć.

Mamy to, co 35 lat temu było marzeniem o dobrach 
materialnych. Ale mamy też gigantyczną grupę ludzi 
wykluczonych. Co z tego, że można prawie wszystko, 
kiedy za przeciętną płacę zwykłego robotnika wciąż 
można mieć niewiele. Żeby w tamtych czasach mógł 
powstać niezależny od władzy związek zawodowy, 
potrzebny był strajk, który sparaliżował cały kraj. Teraz 
nie ma takiego strajku, który zmusiłby na przykład 
zagraniczne sieci handlowe do przestrzegania prawa 
gwarantującego wolność zrzeszania się w związkach 
zawodowych. 

Praca na śmieciówkach, niepewność jutra, nędzne 
płace – to też upodlenie człowieka. Czy możliwy jest 
bunt narodu na ówczesną skalę? Spłata kredytu i tym-
czasowa praca są większym straszakiem niż radziec-
kie czołgi. Godność zeszła na dalszy plan. Jesteśmy 
stłamszeni, choć w bardziej komfortowych warunkach. 
To można zmienić w sposób demokratyczny. Wybory 
są dobrą okazją. l

Pięścią w stół

Walka o godność

Co z tego, 
że można prawie 
wszystko, kiedy 
za przeciętną 
płacę zwykłego 
robotnika wciąż 
można mieć 
niewiele.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Potencjalna zmiana koalicji rządzącej nie powinna 
mieć wpływu na strategiczne decyzje gospodarcze. 
Przypadek Kompanii Węglowej pokazuje, że ma –  
przede wszystkim na zwlekanie z odpowiedzią na pod-
stawowe pytanie: Czy energetyka powinna angażować 
się w restrukturyzację KW czy nie? Uważam, że po-
winna. Czy ma to być bezpośrednie zaangażowanie? 
Pewnie lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie sil-
nej grupy kapitałowej, która stałaby się inwestorem 
dla kopalń Kompanii Węglowej. Powstał Fundusz In-
westycji Polskich Przedsiębiorstw, który ma inwesto-
wać w firmy z sektora przemysłowego. Jedną z nich 
mogłaby być Nowa Kompania Węglowa. Funduszem 
zarządzają Polskie Inwestycje Rozwojowe powołane 
po to, aby wspierać rozwój przemysłu. Minister skar-
bu Andrzej Czerwiński poinformował, że w fundusz, 
który wsparłby Nową Kompanię Węglową, mogłyby 
zainwestować inne spółki Skarbu Państwa.

U ważam także, że zarządy potencjalnych inwe-
storów nie powinny się kierować opiniami for-
mułowanymi bardziej na potrzeby sensacyjnych 

informacji niż opisującymi stan faktyczny.
Powiązanie spółek górniczych wydobywających 

węgiel energetyczny z energetyką jest rozwiązaniem 
logicznym i korzystnym dla obu stron. Dlaczego ener-
getycy bronią się przed nim? Sądzę, że po prostu nie 
chcą ponosić kosztów restrukturyzacji. Trwa przeko-
nywanie, że biznesplan Nowej Kompanii Węglowej jest 
realny. Prezes Krzysztof Sędzikowski przedstawia pu-
blicznie argumenty. Kompania Węglowa przygotowała 
stosy analiz. Najlepsze firmy doradcze współtworzyły 
bądź recenzowały założenia biznesowe NKW. 

Zarząd KW nie czeka bezczynnie na rozwój wy-
padków. W ciągu kilku miesięcy, mimo fatalnej sytuacji 

na rynku węgla, udało się wyraźnie poprawić wyniki 
finansowe firmy. Widać, że wszyscy pracownicy chcą 
ją ratować. Kopalnie KW udowodniły, że nawet w trud-
nych warunkach mogą osiągać lepsze wyniki. To firma 
z olbrzymim potencjałem, od której zależy los tysięcy 
pracowników zatrudnionych u dostawców towarów 
i usług. Dlatego zarząd robi wszystko, aby nie dopuścić 
do upadłości spółki.

Do końca września z KW ma powstać Nowa Kom-
pania Węglowa. Taki jest plan rządowy. Niestety, przed-
wyborcza gorączka powoduje, że pojawiają się głosy, 
jakoby obecny rząd chciał zostawić problem górnictwa 
następcom, w domyśle rządowi PiS. Moim zdaniem jest 
to argument czysto propagandowy. Byłoby tak, gdyby 
obecny rząd uznał, że PiS na 100 proc. wygra. Przypo-
mnę tylko, że przed nami jeszcze grubo ponad miesiąc 
do wyborów. Platforma Obywatelska nie po to w nich 
startuje, żeby z góry zakładać porażkę. Jednak przez 
takie hasła propagandowe Kompania Węglowa stała się 
zakładnikiem politycznych gier. To nie służy górnictwu. 
Dobrze byłoby, gdyby polityka nie wpływała na proces 
uzdrawiania spółki górniczej. 

Boję się, że zarządy spółek energetycznych nie 
chcą podejmować decyzji, bo czekają na polityczne 
rozstrzygnięcia. Kalkulacja powinna być prosta. Kom-
pania zapewni polskim elektrowniom węgiel potrzebny 
do wytwarzania energii. Nikogo nie dziwią powiązania 
między energetyką a kopalniami węgla brunatnego. 
Tam energetyka ma wpływ na funkcjonowanie kopalń 
i dzięki temu gwarantuje sobie bezpieczeństwo dostaw. 
Dlaczego nie miałoby tak być w przypadku KW? Nowa 
Kompania Węglowa może za rok być rentowna. Pro-
ponuję, aby nad tą informacją pochylili się wszyscy, 
którzy uważają, że nic się nie robi w kwestii ratowania 
górnictwa. l

Kompania 
Węglowa stała 
się zakładnikiem 
politycznych 
gier. To nie służy 
górnictwu.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Kompania w potrzasku polityki

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Stara Kompania Węglowa zostanie wy-
dmuszką bez wartościowego majątku 
i z zobowiązaniami wobec dostawców to-
warów i usług? Przedstawiciele rządu i za-
rządu Kompanii Węglowej twierdzą, że tak 
się nie stanie. Zarządzający firmami około-
górniczymi traktują tę deklarację z rezer-
wą. – Chcielibyśmy wiedzieć: jak mają być 
spłacane zobowiązania, kiedy i kto będzie 
to robił? – mówią przedstawiciele zarządów 
dostawców. – Zamiarem spółki było i jest 
przekazanie wszystkich zobowiązań do No-
wej Kompanii Węglowej. Na bieżąco konsul-
tujemy z firmami okołogórniczymi temat 
zobowiązań i odpowiednich porozumień. 
Nie ma zagrożenia, że zobowiązania KW nie 
zostaną dotrzymane – zapewnia przy każdej 
okazji Krzysztof Sędzikowski, prezes Kompa-
nii Węglowej. Po co więc konsultacje, skoro 
należności mają być spłacone?

Nie oszukacie Nas

Firmy współpracujące z górnictwem przy-
najmniej dwa razy poniosły potężne straty. 
Pierwszy raz w połowie lat 90. XX wieku, dru-
gi raz w 2003 roku, kiedy z pięciu spółek stwo-
rzono Kompanię Węglową. W spółkach-wy-
dmuszkach została znaczna część zobowiązań. 
Obniżono wycenę majątku przenoszonego 
do KW mniej więcej o połowę. Powstało po-
jęcie zobowiązań indemnifikacyjnych. Dzięki 
niemu powołana Kompania Węglowa miała 
odpowiadać za zobowiązania dawnych spółek 
węglowych do wysokości przejętego mająt-
ku plus dodatkowe 5 proc. W dokumentach 

rządowych zapisano, że pieniądze na funkcjo-
nowanie powołanej Kompanii mają zapew-
nić Węglokoks i Węglozbyt. Gdyby podobną 
operację zrobił prywatny przedsiębiorca, 
wątpię, czy znalazłby się sąd, który nie po-
sadziłby go w najmniej wygodnym więzieniu 
Rzeczypospolitej.

W firmach dostarczających materiały 
i usługi dla górnictwa pracują osoby, któ-
re były wtedy po drugiej stronie barykady. 
– Zrobię wszystko, żebyśmy nie zostali oszu-
kani – mówi jeden z wykonawców poleceń 
ówczesnego rządu. Niestety, nie chce powie-
dzieć, co może zrobić. – Możemy tylko czekać 
i za żadne skarby nie dać się wciągnąć w ja-
kiekolwiek gierki formalne przygotowywane 
przez prawników Kompanii Węglowej – mówi 
prawnik pracujący dla spółki dostarczającej 
maszyny dla górnictwa.

Wzbogacili się, 
Niech płacą

Między wielkimi kryzysami w górnic-
twie były krótkie okresy dostatku, a nawet 
bardzo dobrej koniunktury. Wtedy kopalnie 
kupowały nowe maszyny i urządzenia, a fir-
my okołogórnicze miały duże zyski. Kiedy 
przychodził kryzys, ktoś musiał sfinansować 
upadające górnictwo. Dostawcy kopalń byli 
w czołówce tych, którzy mieli ponosić koszty. 
Uzasadnienie było proste – jak nachapali się 
w czasie koniunktury, niech teraz podzielą 
się zyskami.

– Spółki okołogórnicze nie mają praw-
dopodobnie szansy na odzyskanie pieniędzy 
od Kompanii Węglowej – poinformował 

o tym Marek Kossowski, ówczesny podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej, odpowiedzial-
ny za górnictwo. Wiceminister Kossowski 
w marcu 2003 roku, miesiąc po powołaniu 
Kompanii Węglowej, wziął udział w po-
siedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Katowicach. Miał przekazać 
słowa otuchy związkowcom z upadających 
firm okołogórniczych. – Dostawcy byli świa-
domi ryzyka, jakie podejmowali – dodał 
wiceminister.

W tym samym miesiącu profesor Jerzy 
Hausner, minister gospodarki, pracy i polityki 
społecznej, w odpowiedzi na interpelację po-
selską w sprawie firm okołogórniczych stwier-
dził: „Restrukturyzacja sektora węglowego nie 
może polegać na pomocy państwa i gwaran-
cjach całkowitego sfinansowania rosnących 
do niedawna długów spółek węglowych. Rząd 
ma jednak nadzieję, że dokonane zabiegi re-
strukturyzacyjne, a w szczególności ogromna 
skala udzielonej pomocy ze środków Skarbu 
Państwa, doprowadzą do stopniowej popra-
wy sytuacji. Wymaga to również rozsądnych 
ustępstw ze strony wszystkich wierzycieli”. 
Jerzy Hausner, jak na krakowskiego profesora 
przystało, wypowiedział się bardzo eleganc-
ko na dość smrodliwy temat. Uniknął dosad-
ności swojego zastępcy odpowiedzialnego 
za górnictwo.

– Rząd i zarząd Kompanii Węglowej mają 
propagandowe gotowce na okazję krachu fi-
nansowego – mówią przedstawiciele firm 
okołogórniczych. – Czy jest jakaś siła, która 
przeszkodziłaby im skorzystać z nich? – py-
tają. Pytanie jest retoryczne.

spokojNie. 
będzie dobrze?
Lubię konferencje prasowe Krzysztofa 

Sędzikowskiego, prezesa Kompanii Węglowej. 
Ma dar rzadko spotykany wśród menedżerów. 
Kiedy mówi, potrafi przekonać wszystkich 
dziennikarzy zgromadzonych w sali konferen-
cyjnej. To pierwszy prezes w historii branży 
górniczej, który może oficjalnie powiedzieć, 
że jego firma jest warta zero złotych i bez na-
rażania się na dociekliwe pytania snuć plany 
rozwoju. 

O klasie prezesa Sędzikowskiego świad-
czy wiosenne spotkanie z przedstawicielami 
firm okołogórniczych w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Razem z Wojciechem Kowal-
czykiem, pełnomocnikiem rządu do spraw 
restrukturyzacji górnictwa węgla kamienne-
go, przedstawili tak różową wizję spłaty zo-
bowiązań Kompanii Węglowej, że żadnemu 
z uczestników spotkania nawet nie przyszło 
do głowy, aby zadać jakieś konkretne pytanie. 
Obaj panowie są świetni w swoich rolach. Czar 
pryska, kiedy wychodzą z sali. Za każdym ra-
zem okazuje się, że jak nie było pieniędzy, tak 
wciąż ich nie ma.

gdzie jest seNs?
Jeżeli nikt nie planował i nie planuje pozo-

stawienia choćby części długów w starej KW, 
to po co powoływać Polską Grupę Górniczą? 
Taka operacja nie ma poważnego uzasadnie-
nia biznesowego. Chyba że ktoś wymyślił, 
że „po drodze” zgubi się przynajmniej część 
zobowiązań wobec dostawców i kosztownych 
elementów płacowych. Górnikom na razie nie 
można nic zabrać. Dostawcom można.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Ma powstać Nowa Kompania Węglowa. W jej skład wejdzie 11 kopalń ze starej KW. Pozostałe 
sprzedano Węglokoksowi albo oddano Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Proponowana nazwa 

– Polska Grupa Górnicza – jest na razie tajemnicą. Jeszcze większą tajemnicą jest sposób 
uregulowania zobowiązań Kompanii Węglowej wobec dostawców. Mają nie panikować i iść 
na jak największe ustępstwa. Czy to oznacza, że powinni współfinansować plan ratunkowy 

przygotowany przez rząd?

Zrzutka dostawców 
na Polską Grupę Górniczą
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Jeżeli nikt nie planował 
i nie planuje pozostawienia 
choćby części długów w starej 
KW, to po co powoływać 
Polską Grupę Górniczą? 
Taka operacja nie 
ma poważnego uzasadnienia 
biznesowego. Chyba że ktoś 
wymyślił, że „po drodze” 
zgubi się przynajmniej 
część zobowiązań wobec 
dostawców i kosztownych 
elementów płacowych. 
Górnikom na razie nie można 
nic zabrać. Dostawcom 
można.

Między wielkimi kryzysami w górnictwie były krótkie okresy dostatku, a nawet bardzo dobrej koniunktury. Wtedy kopalnie kupowały nowe maszyny i urządzenia, 
a firmy okołogórnicze miały duże zyski
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Kryzys w branży górniczej jest bardzo waż-
nym problemem ekonomicznym i społecz-
nym. Jeżeli ktoś chce go rozwiązać, nie może 
ograniczać się wyłącznie do kopalń. 

Dla górnictwa pracuje kilkaset tysięcy 
osób w wielu firmach, które potocznie nazy-
wamy okołogórniczymi. Tylko dla Kompa-
nii Węglowej świadczy usługi przynajmniej 
150 tys. osób. Często w małych firemkach, 
które ledwie wiążą koniec z końcem. Ci pra-
cownicy mają na utrzymaniu rodziny i tak 
samo jak górnicy są klientami sklepów i firm 
usługowych. 

UrUchommy wyobraźnię 
Nagle ponad 100 tys. rodzin w naszym 

regionie przestaje być klientami sklepów i firm 
usługowych. Co się stanie, jeżeli trzeba będzie 
zapewnić im pomoc socjalną? Co będzie, jeżeli 
w różnych regionach Polski, często w małych 
miejscowościach, zaczną padać firmy współ-
pracujące z górnictwem? Często są to jedyni 
liczący się pracodawcy.  Wsparcie dla górnic-
twa to za mało. Trzeba rozwiązywać problem 
sektora górniczego rozumianego jako kopalnie 
i ich kooperanci. Debata publiczna powinna 
dotyczyć kopalń i firm pracujących dla nich. 

Kooperanci górnictwa nie domagają się 
pomocy publicznej. Chcą, żeby zobowiązania 
wobec nich były uregulowane. Nie krzyczą: 
„Oddajcie natychmiast pieniądze”. Proszą 
tylko o gwarancje, że ich należności nie za-
wieruszą się po drodze. Jeżeli spółka górnicza 
nie wypłaciłaby górnikom w terminie pensji, 
mielibyśmy wielkie manifestacje. Pracownicy 

kooperantów nigdy nie mieli tak mocnego 
argumentu jak kilof górniczy. Dostawcy już 
dwukrotnie ponosili koszty reformy górnictwa 
– pierwszy raz w połowie lat 90. XX wieku, 
drugi raz na początku XXI wieku. Jeżeli tym 
razem obciążymy ich kosztami restruktury-
zacji, mogą mieć duże kłopoty. 

nie zabijajcie 
konkUrencyjności 
Firmy okołogórnicze od wielu lat się 

restrukturyzują. Wprowadzają innowacyj-
ne produkty, zdobywają zagraniczne rynki. 
Europa stawia na reindustrializację. Na Ślą-
sku naturalnym przemysłem jest przemysł 
elektromaszynowy pracujący dla górnictwa. 
Naprawdę nie potrzeba wiele, aby wesprzeć te 
firmy tak, aby rozwijały produkcję pozagórni-
czą. Wiele z nich już od dawna współpracuje 
z energetyką. Wszyscy liczący się producenci 
zdobywają rynki Azji, Ameryki Południowej 
i Afryki. Mimo napiętych stosunków Polski 
z Rosją wciąż są tam obecni. 

Skoro kooperanci górnictwa są tak dobrzy 
i potrafią sobie radzić nawet w trudnych cza-
sach, to o co ten szum? Uzdrawianie kopalń 
według dotychczasowej recepty może skoń-
czyć się przejęciem rynku usług i dostaw przez 
globalnych konkurentów. Oni mają za sobą 
potężne banki. Te firmy, jak trzeba będzie, 
zaoferują nawet roczne terminy płatności. 
A nam zostanie niedoinwestowane górnic-
two, które co jakiś czas będzie się kurczyć, bo 
kryzysy w tej branży są cykliczne. 

Wydłużanie terminów płatności ograni-
cza rynek. Roczny termin płatności wyklucza 

jakąkolwiek konkurencję, bo ilu dostawców 
towarów stać na to, aby czekać tak długo na 
pieniądze? Przetargi i negocjowanie cen stają 
się fikcją. Zła sytuacja zaczyna niszczyć naj-
mniejsze firmy usługowe, które oferują proste 
prace czy nieskomplikowane produkty i usługi. 

Przewidywać i działać

Poprosiłem prezesów firm kooperujących 
z górnictwem, żeby powiedzieli, w jaki sposób 
chcą przetrwać kryzys. Wszyscy przesłali od-
powiedź niemal tej samej treści. 

„Odczuwamy skutki kryzysu w górnictwie 
węgla kamiennego. Dobry wynik finansowy 
zawdzięczamy przede wszystkim efektom 
działań, które zaplanowaliśmy i zaczęliśmy 
realizować kilka lat temu. Rada nadzorcza 
i zarząd firmy wiedziały, że koniunktura na 
węgiel nie będzie trwać wiecznie. Poprzednie 
kryzysy nauczyły nas, że kłopoty dla koope-
rantów zaczynają się od wydłużenia terminów 
płatności. Teoretycznie można nie zgodzić się 
na taką propozycję, ale w praktyce oznacza 
to utratę odbiorcy. Dlatego postanowiliśmy 
zdywersyfikować naszą działalność. Recepta 
na przetrwanie może być tylko jedna: prze-
widywać i konsekwentnie działać”.  

jak do obrazU

Dwa lata temu na targach górniczych 
w Katowicach prezesi największych dostaw-
ców dla górnictwa apelowali do zarządów 
spółek węglowych, aby skoncentrowały się na 
dostosowaniu firm do warunków rynkowych. 
Krytykowali spełnianie postulatów płacowych. 
Przestrzegali przed kryzysem. Proponowali 

uelastycznienie płac i czasu pracy. Ostrze-
gali, że kryzys na rynku węgla będzie coraz 
większy. 

Już wtedy Kompania Węglowa miała 
kłopoty z regulowaniem zobowiązań. W pa-
wilonach wystawienniczych największych firm 
było słychać ten sam argument: „Górnictwo 
musi dostosować się do warunków rynkowych. 
Dostawcy kredytują spółki węglowe. Robimy 
to, bo zależy nam na jak najlepszej sytuacji 
polskiego górnictwa, dlatego rozmawiamy 
na ten temat i staramy się iść na rękę naszym 
partnerom. Podpisaliśmy porozumienia, na 
mocy których nie naliczamy odsetek usta-
wowych, umarzamy je do wysokości kosztów 
pozyskania przez nas kredytu. Dzięki temu 
poziom przeterminowanych należności jest 
stosunkowo niski”. Było to w czasie, kiedy po-
litycy zapewniali o ważnej roli węgla, a każda 
informacja o pogłębiającym się kryzysie była 
traktowana jak szkalowanie górnictwa. Apele 
o rozsądek równie dobrze można było wygła-
szać do obrazu. 

został Potencjał

Minęły dwa lata. W tym czasie Kompania 
Węglowa zawiesiła plany budowy elektrowni 
i plany budowy kopalni na Lubelszczyźnie. 
Przestała używać określenia „największa 
firma górnicza w Unii Europejskiej”. Teraz 
jest firmą górniczą o największym potencjale 
surowcowym i wydobywczym węgla kamien-
nego w Unii Europejskiej. Ma z niej powstać 
Nowa Kompania Węglowa. Też będzie miała 
największy potencjał. Czy będzie ją stać na 
spłatę zobowiązań? Tylko potencjalnie.  l

Trzeba wypracować zasady, które uratują wolny rynek wydobycia węgla i kooperacji 
z górnictwem. Zniszczenie kooperantów oznacza zniszczenie wolnego rynku. W interesie 

górnictwa jest takie przeprowadzenie restrukturyzacji, żeby dostawcy 
nie stali się jej ofiarami

Nie niszczyć 
 wolnego rynku 

krzysztof sędzikow-
ski, Prezes kw: Zało-
żenia zawarte w biznes- 
planie Nowej Kompanii 
Węglowej, m.in. zwięk-
szenie wydobycia węgla 
koksowego oraz obni-
żenie kosztów wydoby-
cia, są realne i konsekwentnie realizowane. 
Wielkość zakładanego wzrostu produkcji 
węgla koksowego w kopalniach Bielszowice, 
Halemba-Wirek, Rydułtowy-Anna, Marcel 
i Pokój wynika z naturalnego rozwoju eks-
ploatacji w pokładach, w których występuje 

węgiel koksowy typu 34 lub 35, oraz z zakre-
su procesów modernizacyjnych Zakładów 
Przeróbki Mechanicznej Węgla, umożliwiają-
cych zwiększenie udziału w produkcji węgla 
koksowego.

Jednostkowy koszt produkcji węgla, we-
dług naszych założeń, zostanie obniżony z po-
ziomu około 295 zł/t w 2014 roku do poziomu 
około 220 zł/t w roku 2016.

Istotny wkład w obniżenie tego kosztu 
miało przekazanie lub sprzedaż pięciu ko-
palń w kwietniu i maju bieżącego roku. Jednak 
decydująca dla osiągnięcia wspomnianego 
celu będzie skuteczna realizacja programu 

poprawy efektywności wszystkich obszarów 
funkcjonowania spółki. Program ten w obsza-
rze technicznym zakłada zwiększenie wydaj-
ności, obniżenie pracochłonności oraz mate-
riałochłonności poprzez wdrożenie nowych 
procesów oraz standardów. KW zamierza, 
w celu optymalizacji nakładów inwestycyjnych 
i kosztów produkcji, wykorzystać możliwo-
ści połączenia technologicznego niektórych 
kopalń i uproszczenie ich modelu. Wydatki 
inwestycyjne będą zapewniały utrzymanie 
wymaganej zdolności produkcyjnej oraz stop-
niowe podnoszenie poziomu technicznego 
wyposażenia.

Program poprawy efektywności spółki 
zakłada również, po uzgodnieniu ze stroną 
społeczną, zmianę systemu wynagradzania 
polegającą między innymi na jego uprosz-
czeniu, zwiększeniu udziału elementów uza-
leżnionych od kondycji spółki i powiązaniu 
wynagrodzeń z efektami pracy. System za-
rządzania będzie doskonalony, a wielkość 
i struktura produkcji zostaną dostosowane 
do możliwości sprzedaży węgla.

Władze Kompanii Węglowej zakładają, 
że już w drugim półroczu 2015 roku uzyska-
ją koszt jednostkowy produkcji na poziomie 
około 245 zł/t (koszt w lipcu to 237 zł/t). l

Kompania Węglowa będzie spłacać swoje zobowiązania. Biznesplan Nowej Kompanii Węglowej 
jest oparty na rzetelnych wyliczeniach. Na konferencjach prasowych Krzysztof Sędzikowski 

zapewniał, że dzięki efektywności nakłady inwestycyjne będą rosły. To niezbędne, żeby 
utrzymać zdolności produkcyjne i podnosić poziom wyposażenia technicznego. Zdaniem 

kooperantów prezes ma szczere chęci, ale polityczny gorset nie pozwala mu na udzielenie 
niepodważalnych gwarancji

Koncepcja Nowej KW bardzo realna
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Jeżeli zarząd Kompanii Węglowej zostawi 
choćby część zobowiązań w KW, która okaże 
się wydmuszką, to znaczy, że postąpi zgodnie 
z dyspozycjami rządu. Nikt nie uwierzy w tłu-
maczenie, że Rada Ministrów nie ma z tym nic 
wspólnego, ponieważ firmą kieruje zarząd. 
Państwo polskie ryzykuje, że zostanie posą-
dzone o pomoc w przekręcie albo zmuszanie 
do niego.

Sytuacja jest bardzo niezręczna, w czasie 
kiedy trwają rozmowy z Komisją Europej-
ską, którą przedstawiciele Polski przekonują, 
że plan rządowy nie jest niedozwoloną po-
mocą publiczną. Czy zmuszanie dostawców 
do kredytowania Kompanii Węglowej wbrew 
jakimkolwiek regułom rynkowym nie jest nie-
dozwoloną pomocą?

Gra pozorów

Ministerstwo Skarbu poinformowało fir-
my okołogórnicze, że Nowa Kompania Węglo-
wa jako nabywca kopalń będzie przejmować 
zgodnie z prawem (art. 519 kc) długi Kompanii 
Węglowej. Dostawcy KW byli przekonani, 
że taka zasada powinna obowiązywać także 
w przypadku sprzedaży kopalń KW innym fir-
mom. Po takim zapewnieniu ministerialnym 
Kompania Węglowa rozesłała firmom do pod-
pisu teksty porozumień, w których zawarto 
tłumaczenie, że długi ma spłacać KW. Nikt nie 
informuje, w jaki sposób spółka, która będzie 
funkcjonować jako firma górnicza najwyżej 
jeszcze kilka tygodni, ma je spłacać.

Dostawcy Kompanii Węglowej udziela-
ją jej przymusowego kredytu. Zanim banki 
dadzą jakieś pieniądze, biorą coś w zastaw. 
Firmy mają zadowolić się mglistymi obietni-
cami, że kiedyś ktoś im zapłaci. Czym będzie 
Kompania Węglowa, kiedy wszystkie kopalnie 
i najważniejsze spółki trafią do Nowej Kom-
panii Węglowej? Niewypłacalną wydmusz-
ką. Dlatego firmy okołogórnicze zaprotesto-
wały, kiedy zostały poinformowane, że KW 
sprzedała kopalnie Bobrek i Piekary spółce 
Węglokoks Kraj, ale nabywca ma nie odpowia-
dać za zobowiązania wobec dostawców. Tak 
samo zaprotestowały w przypadku przekaza-
nia kopalń Spółce Restrukturyzacji Kopalń. 
Wbrew zapewnieniom Ministerstwa Skarbu 
umowy z Kompanią Węglową zawierają zapis, 
że nabywca nie przejmuje części zobowiązań.

Zarządy firm kooperujących z KW oba-
wiają się, że przy obejmowaniu kopalń przez 
Nową Kompanię Węglową też ktoś może dojść 
do wniosku, że stare zobowiązania pozostawi 
w KW. Skoro tak zrobiły Węglokoks Kraj i Spół-
ka Restrukturyzacji Kopalń, dlaczego Nowa 
Kompania Węglowa nie miałaby iść ich śladem? 
Oczywiście, taka operacja jest niezgodna z pra-
wem, jeżeli wierzyciele się  na nią nie zgodzą. 
Argument prawny jest mocny, ale rzeczywistość 
silniejsza. W przypadku transakcji z Węglo-
koksem Kraj i SRK nie można było przekazać 
kopalń bez części zadłużenia KW przypadającej 

na nie, bo nie było zgody wierzycieli, ale prze-
kazano. W niemal jednobrzmiących pismach 
przedstawiciele firm poinformowali, że:

„W związku z otrzymanym zawiadomie-
niem (…) oraz pismem Węglokoks Kraj sp. z o.o. 
informującym o zawarciu umowy sprzedaży 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa 
obejmujących KWK Bobrek i KWK Piekary, 
zgodnie z którą to umową za zobowiązania 
Kompanii Węglowej SA wynikające z umów 
za okres do dnia nabycia zorganizowanych czę-
ści przedsiębiorstwa nie odpowiadał ich nabyw-
ca, tj. Węglokoks Kraj sp. z o.o., oraz w związku 
z otrzymanym pismem z Ministerstwa Skarbu 
Państwa, Departamentu Restrukturyzacji i Po-
mocy Publicznej, w którym to piśmie zawarta 
jest informacja, iż Zarząd Kompanii deklaruje 
zaspokojenie wszystkich dotychczasowych zo-
bowiązań, prosimy o wskazanie, w jaki sposób 
lub z jakiego majątku zostaną zaspokojone 
przedmiotowe zobowiązania. (...)

Pozostawienie jakichkolwiek zobowiązań 
w Kompanii Węglowej z jednoczesnym wyłą-
czeniem odpowiedzialności nabywcy zorga-
nizowanych części przedsiębiorstwa za ist-
niejące zobowiązania, bez gwarancji zapłaty 
lub jakiegokolwiek zabezpieczenia, choćby 
w postaci zastawu rejestrowego na zwałach 
węgla, naraża interes wierzycieli”.

– Kompania Węglowa stara się stwarzać 
wrażenie, że zgadzamy się na jakieś wyjątki 
od prawnej zasady, że nabywca przejmuje także 
zobowiązania. Potrzebujemy gwarancji, że nie 
stracimy pieniędzy. Wciąż ich nie ma, nato-
miast nasila się gra pozorów, która ma na celu 
jedno – wmówić nam, że wszystko odbywa 
się z zachowaniem troski o interesy wierzy-
cieli. Nie damy się na to nabrać – mówi jeden 
z przedstawicieli firm okołogórniczych. Gra 
pozorów polega na tym, że kooperanci dostają 

do podpisu propozycje umów, w których mają 
zgodzić się, aby nabywca nie odpowiadał za sta-
re zobowiązania i po fakcie zaakceptował trans-
akcję, która nie gwarantuje spłaty długów.

Nie zapłacą, 
Nic Nie dostaNą

– Przekonywałem zarząd, żeby postawił 
sprawę jasno: jak nie zapłacicie zobowią-
zań, które już dawno powinny być uregu-
lowane, albo nie dacie gwarancji (zastawu), 
my wstrzymamy dostawy. Ponieważ nikt nie 
chce stawiać sprawy na ostrzu noża, ogra-
niczyliśmy się do sygnałów ostrzegawczych 
– mówi prawnik z kancelarii obsługującej 
firmę okołogórniczą. Część dostawców już 
ogranicza realizację zamówień. – Nie chce-
my, żeby nasza decyzja w istotny sposób dez-
organizowała pracę w kopalniach. Sytuacja 
jest poważna. Zarząd Kompanii Węglowej 
i minister skarbu powinni zrozumieć, że nie 
mamy wyjścia. Jeżeli zostaniemy bez pie-
niędzy, nie będziemy mogli produkować, 
ponieważ banki przestaną nam dawać kre-
dyty. Zatrzymanie produkcji w naszej firmie 
oznacza, że nie zrealizujemy zamówionych 
dostaw. Wtedy kopalnie będą musiały wstrzy-
mać wydobycie – mówi prezes jednej z firm 
współpracującej z górnictwem.

– Kiedy walczymy o pieniądze, działamy 
w interesie górnictwa. Teraz tylko polskie fir-
my dostarczają towary i usługi do KW. Jeżeli 
padniemy, pewnie nasze miejsce zajmą firmy 
zagraniczne. Ich przedstawiciele nie będą tak 
ulegli – dodaje prezes.

trzeba iNwestować

Polskie kopalnie są niedoinwestowane. 
W zakładach Kompanii Węglowej ma wzrosnąć 
wydajność. Zarząd zapowiada, że planuje wydo-
bycie węgla koksowego. Biznesplan dla Nowej 
Kompanii Węglowej ma szansę na realizację 
tylko wtedy, kiedy kopalnie bardzo szybko staną 
się nowoczesnymi zakładami. Bez inwestycji jest 
to niemożliwe. W jednym z poufnych doku-
mentów przygotowanych dla zarządu KW jest 
informacja, że na przykład zakupy kombajnów 
są zbędne, ponieważ będą zamykane nieefek-
tywne ściany. Kombajnów i innych maszyn 
będzie tak dużo, że Nowa Kompania Węglowa 
praktycznie będzie mogła zrezygnować na jakiś 
czas z kosztownych zakupów.

Jednak jest to tylko kolorowanie rzeczy-
wistości. Jeżeli Nowa Kompania Węglowa 
chce być bardziej efektywna, musi inwesto-
wać w nowoczesny sprzęt. Na razie znaczna 
część maszyn i urządzeń jest w fatalnym sta-
nie technicznym. Wystarczy porozmawiać 
z przodowymi i sztygarami z oddziałów wy-
dobywczych, żeby poznać prawdę. NKW chce 
obniżyć koszty wydobycia o 40 proc. Czy chce 
to zrobić bezkosztowo? Chcieć może, ale czy 
to możliwe? – Tylko na papierze – powiedział 
jeden z twórców planu obniżania kosztów 
przez kopalnie KW.

Nowa Kompania Węglowa chce wydo-
bywać węgiel koksowy, bo można go drożej 
sprzedawać. Jednak do tego węgla trzeba 
dotrzeć. To kosztuje. Trzeba na przykład 
pogłębić szyby, bo Wyższy Urząd Górniczy 
może nie zgodzić się, aby kopalnie wydo-
bywały węgiel spod poziomów. Nie jest też 
tak, że w złożach eksploatowanych można 
podnosić efektywność w radykalny sposób. 
Potrzebne są roboty udostępniające w no-
wych partiach złóż i trzeba budować nowe 
poziomy wydobywcze. Od kilku lat w ko-
palniach KW były ograniczane chodnikowe 
roboty przygotowawcze. 

Oczywiście można prowadzić dotych-
czasową politykę inwestycyjną, ale wtedy 
za rok Nowa Kompania Węglowa przestanie 
wydobywać węgiel, bo nie będzie miała gdzie 
fedrować. Czy upadek polskich firm pracują-
cych dla górnictwa da coś branży? Nic. Kom-
pania Węglowa chce, aby znaczną część robót 
górniczych wykonywały firmy zewnętrzne. 
Nastał czas, kiedy tym firmom grozi upadek. 
KW wykańcza dostawców towarów i usług 
dla Nowej Kompanii Węglowej.

pamiętajcie 
o kooperaNtach

Można koncentrować się tylko na rozwią-
zywaniu problemów finansowych polskich 
kopalń. Jeżeli zapomni się o dostawcach, ko-
palnie i tak padną. W słowniku biznesowym 
polskiego górnictwa nie ma słowa „kooperant”. 
Są „firmy okołogórnicze”, „dostawcy towa-
rów i usług” i „otoczenie górnictwa”. Wysiłek 
reorganizatorów górnictwa koncentruje się 
wyłącznie na kopalniach. To błąd. Jeżeli za-
braknie kooperantów, reforma górnictwa się 
nie powiedzie.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rząd przygotował program restrukturyzacji Kompanii Węglowej. Jej zarząd musi go realizować. 
Dlaczego Rada Ministrów odżegnuje się od problemów dostawców towarów i usług, skoro 
zarząd upadającej firmy może realizować tylko to, co kazał rząd? Dostawcy mają wierzyć 

na słowo, że zobowiązania zostaną spłacone. Na razie obserwują powolny proces zostawiania 
długów w firmie, która wkrótce może być wydmuszką

Kooperanci Kompanii Węglowej 
domagają się gwarancji

– Kompania Węglowa stara 
się stwarzać wrażenie, 
że zgadzamy się na jakieś 
wyjątki od prawnej zasady, 
że nabywca przejmuje także 
zobowiązania. Potrzebujemy 
gwarancji, że nie stracimy 
pieniędzy. Wciąż ich nie 
ma, natomiast nasila 
się gra pozorów, która 
ma na celu jedno – wmówić 
nam, że wszystko odbywa 
się z zachowaniem troski 
o interesy wierzycieli. Nie 
damy się na to nabrać – mówi 
jeden z przedstawicieli firm 
okołogórniczych. 

Firmy okołogórnicze 
zaprotestowały, kiedy zostały 
poinformowane, że KW 
sprzedała kopalnie Bobrek 
i Piekary spółce Węglokoks 
Kraj, ale nabywca ma nie 
odpowiadać za zobowiązania 
wobec dostawców. Tak samo 
zaprotestowały w przypadku 
przekazania kopalń Spółce 
Restrukturyzacji Kopalń. 
Wbrew zapewnieniom 
Ministerstwa Skarbu umowy 
z Kompanią Węglową 
zawierają zapis, że nabywca 
nie przejmuje części 
zobowiązań.
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Krajowa organizacja innowatorów 
Przemysłu (KoiP). KOIP jest związkiem pracodawców 
działającym od 2015 roku. Skupia czołowe firmy produkcyjne 

i świadczące usługi dla przedsiębiorstw wydobywczych. 
Do KOIP należą m.in.: FAMUR SA, KOPEX SA, Fabryki 

Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA, 
Conbelts SA, MOJ SA, Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu 

Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA SA, Instytut 
Technik Innowacyjnych EMAG, PATENTUS SA, Fabryka 

Taśm Transporterowych Wolbrom, MARAT Sp. z o.o. Misją 
Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu jest wzajemna 

współpraca na poziomie lokalnym, aby móc skuteczniej 
konkurować na rynku globalnym. Z kolei jej podstawowym 

celem – ochrona praw i reprezentowanie zrzeszonych 
członków wobec związków zawodowych oraz organów władzy 
i administracji centralnej i samorządowej. KOIP współpracuje 
z instytucjami okołobiznesowymi, zwłaszcza z zagranicznymi 

i międzynarodowymi organizacjami pracodawców, dzięki 
czemu skutecznie reprezentuje interesy swoich członków 
w kraju i za granicą. Szczególny nacisk kładzie na wzrost 

innowacyjności i podnoszenie konkurencyjności zrzeszonych 
firm, rozszerzanie rynku wewnętrznego oraz aktywną pomoc 

członkom w zdobywaniu nowych rynków zagranicznych, w tym 
rynków dalekich. – Firmy konkurują w Polsce, ale zaczynają 

współpracować, żeby z większą siłą wystąpić na rynku globalnym 
– mówi Monika Piątkowska, prezes zarządu KOIP. – Chcemy 
wspólnie promować polską markę górniczą i myśl techniczną, 

tak aby żadna z firm nie była zmuszona podejmować tych działań 
indywidualnie – zapewnia Bogdan Fiszer, przewodniczący rady 

związku KOIP.

mamy szansę na sukces
Działając wspólnie,

ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Najwięksi kooperanci 
górnictwa zrzeszyli się w Krajowej Orga-
nizacji Innowatorów Przemysłu. Stawiacie 
państwo na innowacje w czasie, kiedy grozi 
wam krach finansowy?
MoNika Piątkowska, 
Prezes zarządu koiP: 
Firmy kooperujące 
z górnictwem przez kil-
kanaście minionych lat 
restrukturyzowały się, 
unowocześniały produk-
cję, poprawiały wydajność 
i efektywność ekonomiczną. Mogę z czystym 
sumieniem powiedzieć, że dzięki tym zmia-
nom polskie firmy pracujące dla górnictwa 
są nowoczesne i innowacyjne. Nasze zadanie 
to przekonać wszystkich, że tak jest.

 X Czy firmom okołogórniczym jeszcze za-
leży na współpracy z polskim górnictwem?
BoGdaN Fiszer, Prze-
wodNiczący rady 
związku koiP: To pyta-
nie retoryczne. Chcemy 
produkować dla polskie-
go górnictwa, ponieważ 
od tej kooperacji zależy 
przyszłość wielu naszych 
firm. Jednak nasze chęci 
nie wystarczą. Na razie mamy do czynienia 
z atmosferą niepewności i zaklinaniem rze-
czywistości. Mówimy „polskie górnictwo” 
i to brzmi dumnie, ale realnie mamy wielki 
problem i dotychczas nie udało się wypraco-
wać rozwiązania, które zapewni przetrwanie 
i rozwój branży w wieloletniej perspektywie. 
Polskie górnictwo musi zatem pokonać obec-
ne kłopoty, żeby było z kim współpracować. 

Staramy się wspierać naszych odbiorców swą 
wiedzą i doświadczeniem. Wsłuchujemy się 
pilnie w ich potrzeby, proponujemy różne 
nowe rozwiązania techniczne, pomagające 
polepszyć bezpieczeństwo i warunki pracy 
górników w coraz trudniejszych geologicznie 
pokładach oraz zwiększyć wydajność, popra-
wić jakość wydobywanego węgla, a co za tym 
idzie – obniżyć koszty jego produkcji. Chce-
my, aby nasze relacje opierały się na zasadach 
partnerskich, a na określenie „partner” obie 
strony muszą zapracować.

Od wielu miesięcy trwa reorganizacja 
Kompanii Węglowej, a wciąż nie wiadomo, 
kto spłaci jej zobowiązania wobec kooperan-
tów. Stopniowe ograniczanie dostaw aż do ich 
wstrzymania będzie naszym gestem rozpaczy, 
ale już wkrótce może być tak, że nie będziemy 
mieć innego wyjścia. Przecież menedżerów 
z firm kooperujących z górnictwem ktoś kie-
dyś rozliczy. Jak by pan odpowiedział na pro-
ste pytanie: „Dlaczego naraził pan swoją firmę 
na wielkie straty, dostarczając towary odbior-
cy, który nie spłacał starych zobowiązań?”. 

Sytuacja jest tak dramatyczna, że Korpo-
racja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 
(państwowa firma ubezpieczająca kontrakty) 
nie chce ubezpieczać transakcji z Kompanią 
Węglową. Państwowy BGK nie udziela finan-
sowania w ciężar ryzyka KW, czyli państwo-
we instytucje nie wierzą innej spółce Skarbu 
Państwa.

– M.P.: Rolą związku jest wskazanie po-
trzeb, realnych problemów i sposobów ich 
rozwiązania. Jeżeli będzie to głos grupy firm, 
zabrzmi on donośniej. Moim zdaniem ak-
tualne problemy są do rozwiązania. Bieżące 
trudności nie powinny przesłaniać najważniej-
szego celu istnienia związku. Jest nim wspólne 
szukanie szans rozwoju. Związek tworzą firmy, 
które często ze sobą konkurują. Jednak mają 

wspólny interes – budowanie polskiej marki 
górniczej. Łatwiej będzie wejść na rynki zagra-
niczne, kiedy będziemy występować wspólnie.

 X Firmy okołogórnicze mogą wstrzymać do-
stawy do kopalń Kompanii Węglowej. Co się 
stanie, kiedy polscy kooperanci to zrobią?

– B.F.: Polskie kopalnie będą szukać do-
stawców wśród zagranicznych producentów. 
Trudno jednak powiedzieć, czy zaakceptu-
ją oni warunki finansowe, jakie proponują 
spółki górnicze, i zechcą podjąć ryzyko do-
staw do kontrahenta znajdującego się w tak 
trudnym położeniu. Być może oni, naucze-
ni naszym doświadczeniem, nie będą ufać 
górnictwu, którego właścicielem jest Skarb 
Państwa.

 X Będziecie mieli taką siłę przebicia, żeby 
rozwiązać swoje problemy?

– B.F.: We Francji było górnictwo 
i przemysł okołogórniczy. Kopalnie zostały 
zamknięte, przemysłu produkującego dla 
branży nie ma. Firmy przestawiły się na inną 
produkcję albo upadły. Tak samo jest w Niem-
czech. Po niemieckich fabrykach pracujących 
dla górnictwa zostały tylko szyldy, a prawie 
cała produkcja została alokowana poza granice 
kraju.

Jeżeli nie będzie polskiego górnictwa, 
nie będzie też polskiego zaplecza górniczego. 
Zostaną tylko ci, którym uda się utrzymać 
na rynkach zagranicznych. Trudna i brutalna 
prawda – nie pomogą żadne deklaracje polity-
ków o znaczeniu węgla dla naszej energetyki 
i o tym, że będzie potrzebny. Jeśli elektrownie 

będą potrzebowały węgla, to kupią go na wol-
nym rynku. Albo nastąpi prawdziwa prywa-
tyzacja polskiego górnictwa, albo będziemy 
mieli wyłącznie polityczne zapewnienia i po-
bożne życzenia.

– M.P.: W Polsce wydobycie węgla będzie 
ograniczane. Nikt nie wie, do jakiego pozio-
mu. Możliwości produkcyjne kooperantów 
górniczych są duże. Na rynku krajowym nie 
da się wykorzystać tego potencjału, trzeba 
więc produkować na eksport. Polska do 2020 
roku dostanie z funduszy unijnych olbrzymie 
pieniądze na wspieranie innowacji. Będą też 
do wykorzystania środki ze źródeł krajowych. 
Dlatego potrzebne są: współpraca z admini-
stracją rządową i samorządową, rzecznictwo 
interesów tych firm, doradztwo prawne, finan-
sowe i marketingowe, aby jak najwięcej z tych 
funduszy skorzystać. 

Powinniśmy brać udział w skutecznych 
kampaniach informacyjnych i promocyjnych 
w kraju i za granicą, inicjować zmiany w sys-
temie prawnym, pozyskiwać środki na roz-
wój eksportu i inwestycji oraz optymalnie 
wykorzystać środki publiczne przeznaczone 
na innowacje, rozwój eksportu i wzrost kon-
kurencyjności polskiej gospodarki. Wielkim 
problemem jest skuteczne zabezpieczenie 
realizowanych kontraktów w kraju i za grani-
cą. Kooperanci górnictwa muszą dostosować 
strategie rozwoju i sprzedaży do nowych wa-
runków. Jestem przekonana, że łatwiej będzie 
to zorganizować na szczeblu związku firm.

– B.F.: Teraz naszym podstawowym celem 
jest wspólna reprezentacja interesów wszyst-
kich dostawców Kompanii Węglowej. Chcemy 

W Polsce wydobycie węgla będzie ograniczane. Nikt nie wie, do jakiego poziomu. Możliwości produkcyjne kooperantów górniczych są duże. Na rynku krajowym nie da się wykorzystać tego potencjału, trzeba więc produkować na eksport
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Działając wspólnie,

być partnerem w rozmowach z ministrem 
skarbu, z zarządem KW, Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń i Węglokoksu Kraj. Mimo 
wcześniejszych deklaracji ze strony pełno-
mocnika rządu oraz zapewnień zarządu KW 
nie udało się nam porozumieć z zarządem 
KW co do zabezpieczenia naszych praw i na-
leżności. Jednak konsekwentnie podejmuje-
my i koordynujemy działania, które mają nas 
do tego celu doprowadzić.

Dlaczego wkładamy tyle wysiłku w roz-
mowy na temat zobowiązań Kompanii Węglo-
wej? Ponieważ w naszych firmach zatrudnia-
my kilkadziesiąt tysięcy osób i to my jesteśmy 
przed nimi odpowiedzialni za gwarancje ich 
miejsc pracy.

Nikt nie wie, jak po przeniesieniu kopalń 
do Nowej Kompanii Węglowej będą funk-
cjonować stara KW i NKW. Banki należące 
do zagranicznych grup kapitałowych, za-
nim udzieliły kredytu czy objęły obligacje, 
skutecznie zabezpieczyły swoje należności. 
Polskie firmy najpierw udzieliły na swój koszt 
kredytu kupieckiego na kilkaset milionów zło-
tych spółce Skarbu Państwa, a dziś oczekują 
ustanowienia skutecznych zabezpieczeń lub 
poczucia pewności, że słowa przedstawiciela 
rządu są konsekwentnie dotrzymywane.

Nie nam oceniać obecny i poprzednie 
zarządy, od tego są ich organy wewnętrzne 
i zewnętrzne. Możemy dziś tylko przekazać, 
że zrobimy wszystko, aby odzyskać zgodnie 
z prawem wszystkie nasze należności za do-
starczone towary i usługi.

– M.P.: Aktywna pomoc w pozyskiwaniu 
środków z poziomu regionalnego i krajowego 

będzie sposobem na złagodzenie skutków 
trudności na polskim rynku. Chodzi o wspar-
cie ekspansji zagranicznej. Ostatnie lata to sil-
ny wzrost eksportu. Inwestowanie za grani-
cą to naturalny drugi krok w rozwoju firm. 
Na to są potrzebne środki. Chcemy wskazywać 
konkretne rynki, gdzie są perspektywy dla eks-
portu i inwestycji. Będzie nam wtedy łatwiej 
zgrać działania samorządów, przedstawicieli 
rządu i firm. Uważam, że bardzo istotne jest 
wsparcie przedstawicieli władz centralnych. 
Produkcja maszyn i urządzeń dla górnictwa 
może być jedną z naszych wizytówek. Jestem 
przekonana, że odpowiednie wsparcie naszych 
dyplomatów i przedstawicieli rządu pomogło-
by wypromować polskie firmy.

 X Nasi dyplomaci mają problem z firmami 
pracującymi dla górnictwa. To sektor ma-
szynowy, ciężki do wypromowania. Z ko-
lei żywność i kosmetyki są towarami, któ-
re łatwiej promować.

– M.P.: Mam inne zdanie na ten temat. 
Na przykład Chiny są rynkiem, na którym 
można powalczyć. Będziemy starali się bardzo 
ściśle współpracować z naszymi placówkami 
dyplomatycznymi.

 XWkracza pani na grząski grunt. Chce pani 
skupić uwagę dyplomatów i polityków. 
Mogą pojawić się pytania: ile oni za to bio-
rą do swoich kieszeni?

– M.P.: Są jasne wytyczne Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych na ten temat. Rzeczywi-
ście kilka lat temu polskie placówki dyploma-
tyczne nie chciały angażować się w promocję 

polskich firm, ponieważ nie było jasnych re-
guł. Na szczęście zaczęliśmy brać przykład 
z Niemiec i wielu innych krajów europejskich. 
Kiedy Angela Merkel leci do Pekinu, w dwóch 
samolotach lecą przedstawiciele niemieckiego 
przemysłu. Nie ma powodu, żeby polskim 
przedstawicielom najwyższych władz nie 
towarzyszyła liczna delegacja biznesmenów. 
Wszystko musi odbywać się na jasnych za-
sadach. Nie chodzi o to, aby przedstawiciele 
państwa prowadzili negocjacje w imieniu pol-
skich przedsiębiorców. Wystarczy, że swoim 
autorytetem zaświadczą, że towarzyszący im 
biznesmeni reprezentują wiarygodne firmy.

 X Jedna organizacja ma reprezentować fir-
my, które często konkurują na krajowym 
rynku? To ryzykowny pomysł.

– M.P.: Firmy konkurują w Polsce, ale za-
czynają współpracować, żeby z większą siłą 
wystąpić na rynku globalnym. Takim przykła-
dem jest Kopex i Famur – obie firmy uznały, 
że warto współpracować.

– B.F.: Jednym z celów długotermino-
wych, który stawia sobie związek, jest wsparcie 
i koordynacja działań eksportowych. Chcemy 
wspólnie promować polską markę górniczą 
i myśl techniczną. To nie jest sprzeczne 
z interesami jakiejkolwiek firmy. Nie będzie-
my pozyskiwać kontrahentów i rozdzielać 

kontraktów. Mamy promować polską markę, 
tak aby żadna z firm nie była zmuszona podej-
mować tych działań indywidualnie.

– M.P.: Aby osiągnąć ten cel, potrzebne 
jest wsparcie instytucji finansowych. Bank 
Gospodarstwa Krajowego powinien zaan-
gażować się we wspieranie naszych działań. 
Poważnym problemem są ubezpieczenia 
kontraktów. Mamy Korporację Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych, państwową spółkę, 
która ubezpieczając kontrakty, ma wspierać 
działanie polskich przedsiębiorców. Uważam, 
że można zaproponować KUKE rozwiąza-
nia, dzięki którym i firma ubezpieczeniowa, 
i kooperanci górnictwa będą mieli korzyści. 
Powiem obrazowo – chcemy zebrać wszystkie 
propozycje i zanieść rządowi na tacy. Będzie 
wiadomo, co jest potrzebne, żeby dobrze 
funkcjonować.

– B.F.: Pojedyncze wyroby kooperantów 
górnictwa są na najwyższym światowym po-
ziomie. Mam na myśli wykonanie, nowocze-
sność rozwiązań i serwis. Niemal wszystkie 
produkty firm skupionych w naszym związku 
spełniają wymagania zagranicznych kontra-
hentów. Jednak wciąż jesteśmy w drugiej lidze. 
Dlaczego? Bo nasz udział w rynku globalnym 
jest zbyt mały. Musimy dążyć do tego, abyśmy 
awansowali do pierwszej ligi.

Odstajemy od światowej czołówki ofe-
rowaną wielkością dostaw i ich komplekso-
wością. Nie chodzi tu tylko o zestaw maszyn, 
ale o połączenie myśli technicznej z tech-
nologiczną (którą dysponują pracownicy 
kopalń, ich kadra inżynierska i zarządcza), 
poszukiwaniem i oceną złóż, zdolnością 
do zaprojektowania i zbudowania całych 
kopalń, ale też przemyślanym wsparciem 
na poziomie państwa czy nowoczesnych 
instrumentów finansowych wspierających 
eksport. Brakuje nam masy krytycznej. Jeste-
śmy jeszcze zbyt mało znani i dysponujemy 
niewystarczającym kapitałem. Można mieć 
wyśmienity produkt, ale jeżeli nie znajdzie się 
on w powszechnym obiegu, dla odbiorców 
nie istnieje.

– M.P.: Mam nadzieję, że między inny-
mi dzięki pieniądzom z funduszy unijnych 
i krajowych urośniemy. Czy to nam się uda 
w sytuacji, kiedy rynek wewnętrzny nas 
tłamsi? Żeby się rozwijać, trzeba przetrwać. 
Związek może pomóc przetrwać i zaistnieć 
na rynkach światowych. Chcemy promować 
polską markę. Roboczo nazwaliśmy ją „Polish 
mining innovation”.

– B.F.: Trzeba podjąć to wyzwanie. Ocze-
kiwanie odbiorców jest bardzo proste – obni-
żyć cenę i zaoferować produkt na światowym 
poziomie. Jak można to zrobić bez innowa-
cyjnych rozwiązań? Nie można. Nie da się 
tego osiągnąć przez proste zmiany reorgani-
zacyjne. Spójna i skoordynowana innowacja 
produktowa, organizacyjna, technologiczna, 
ale i marketingowa jest naszym wyzwaniem.

– M.P.: Działając wspólnie, mamy szansę 
na sukces.

l

Potrzebne jest wsparcie 
instytucji finansowych. Bank 
Gospodarstwa Krajowego 
powinien zaangażować 
się we wspieranie naszych 
działań. Poważnym 
problemem są ubezpieczenia 
kontraktów. Mamy 
Korporację Ubezpieczeń 
Kredytów Eksportowych, 
państwową spółkę, która 
ubezpieczając kontrakty, 
ma wspierać działanie 
polskich przedsiębiorców. 
Uważam, że można 
zaproponować KUKE 
rozwiązania, dzięki którym 
i firma ubezpieczeniowa, 
i kooperanci górnictwa 
będą mieli korzyści. Powiem 
obrazowo – chcemy zebrać 
wszystkie propozycje i zanieść 
rządowi na tacy. Będzie 
wiadomo, co jest potrzebne, 
żeby dobrze funkcjonować.

W Polsce wydobycie węgla będzie ograniczane. Nikt nie wie, do jakiego poziomu. Możliwości produkcyjne kooperantów górniczych są duże. Na rynku krajowym nie da się wykorzystać tego potencjału, trzeba więc produkować na eksport
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Zastosowanie optymalnej taśmy w wyrobi-
skach podziemnych wymaga zdiagnozowania 
wszystkich zagrożeń, jakie występują i mogą 
oddziaływać negatywnie na jej pracę na prze-
nośniku. Po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej wprowadzono nowe normy określają-
ce wymagania, jakie powinny spełnić taśmy 
pracujące w kopalniach podziemnych. Bar-
dziej restrykcyjnie podchodzą do właściwości 
taśm, które mogą pracować w wyrobiskach 
kopalin palnych – mówi Karolina Ramowska, 
pełnomocnik zarządu i dyrektor rozwoju ryn-
ku Conbelts SA.

 XNowy GórNik: Jakie taśmy dziś pracują 
w polskich kopalniach węgla kamiennego?
karoliNa ramowska: Zgodnie z nowymi 
założeniami jedyną dopuszczalną, najbez-
pieczniejszą taśmą jest ta o właściwościach 
klasy bezpieczeństwa C-1. Zastosowanie taśm 
tej klasy uwzględnia takie zagrożenia jak me-
tan, wybuch pyłu węglowego i samozapłon 
urobku.

Dziś w polskich kopalniach węgla kamien-
nego pracują taśmy, które mają cechy klasy 
bezpieczeństwa B-1.

Nikt nie powinien ryzykować życiem 
i zdrowiem ludzkim, dopuszczając do pra-
cy materiał, który choćby w małym ułam-
ku mógłby przyczynić się do pożarów. Nie 

można stosować gorszej jakości wyrobów, 
jeżeli na rynku są bezpieczniejsze produkty 
spełniające klasę C-1. Zagro-
żenia takie jak metan, 
wybuch pyłu węglo-
wego lub samoza-
płon urobku wi-
docznie dzisiaj 
do nikogo nie 
przemawiają 
pomimo tra-
gicznych wy-
padków, jakie 
miały miej-
sce w Polsce. 
N i e d a w n o 
gorączkowo 
obserwowa-
liśmy pożary 
w kopalniach 
w Turcji. Tra-
giczne wypadki 
spowodowały tam 
zmiany dotyczące 
stosowania taśm.

Dziś tureckie kopal-
nie węgla przyjęły normę europejską PN-EN 
14973, gdzie podstawową, jedyną taśmą jest 
taśma z najwyższą klasą bezpieczeństwa elek-
trycznego i pożarowego C-1.

 X Dlaczego więc w polskich kopalniach na-
dal pracują taśmy z niższymi klasami bez-

pieczeństwa, np. B-1?
– Ponieważ polskie 
przepisy dopusz-

czają takie wyro-
by. W polskich 

kopalniach 
węgla ka-
miennego 
nadal obo-
w i ą z u j ą 
przepisy 
r o z p o -
rządzenia 
Rady Mi-
n i s t r ó w 
z dnia 30 

k w i e t n i a 
2004 roku, 

na podsta-
wie których 

dopuszcza się 
do stosowania 

taśmy o właściwo-
ściach klasy B-1. W in-

nych krajach Europy, Azji, obu Ameryk i Au-
stralii znalazłaby ona zastosowanie jedynie 
w kopalniach kopalin niepalnych, takich jak 
np.: sól, gips i potas.

 XW takim razie kto w Polsce produkuje naj-
bezpieczniejsze taśmy w klasie C-1?

– Conbelts Bytom to fabryka taśm 
przenośnikowych, która najlepiej wpisu-
je się w polskie górnictwo, ponieważ jest 
jego integralną częścią i jak nikt inny rozu-
mie potrzeby naszych kopalń. Jest również 
pionierem pośród polskich producentów 
taśm, ponieważ już od dawna w swojej 
ofercie ma taśmy o najbezpieczniejszych 
właściwościach fizykochemicznych odda-
jących właściwości klasy C-1. Są to taśmy 
linii produktowej w wersji monoply SAFE-
Con®belts oraz w wersji wieloprzekładko-
wych FIRECon®belts.

Lata 90. ubiegłego stulecia wyznaczały 
już dobry trend w tej kwestii, ponieważ już 
wtedy polskie górnictwo węgla kamiennego 
stosowało produkty w klasie bezpieczeństwa 
elektrycznego i pożarowego C-1. 

 X Czy jednak ekonomia kosztem bezpie-
czeństwa ma prawo bytu w dzisiejszych, 
nawet trudnych warunkach?

– O katastrofach zapomniano i złago-
dzono przepisy dotyczące stosowania taśm, 
a świat (w tym Trzeci Świat) poszedł dalej 
w kwestii bezpieczeństwa niż polskie kopalnie 
węglowe.

l

Rozmowa NG z karoliNą ramowską – pełnomocnikiem Zarządu i dyrektor Rozwoju Rynku Conbelts SA

Co dalej z C-1 w polskim górnictwie?

Pierwsza połowa 2015 roku nie przyniosła 
przełomu na światowym rynku węgla kok-
sowego – jego notowania ponownie się ob-
niżyły, niższe niż w poprzednich okresach 
były również ceny koksu. Odpowiedzią JSW 
na niesprzyjające warunki rynkowe była dal-
sza redukcja kosztów jednostkowych, co sta-
ło się możliwe dzięki rosnącej produkcji oraz 
działaniom oszczędnościowym.

W pierwszym półroczu kopalnie Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej wyprodukowały 7,77 mln 
ton węgla, w tym 5,47 mln ton węgla koksowego 
i 2,3 mln ton węgla do celów energetycznych. 
Plan na cały 2015 rok zakłada wyprodukowa-
nie 16,4 mln ton węgla. Rok wcześniej zakłady 
należące do JSW wydobyły 13,9 mln ton węgla, 
z tym że kopalnia Knurów-Szczygłowice do-
łączyła do Spółki dopiero 1 sierpnia. Jednak 
z drugiej strony, w I kwartale tego roku nastąpi-
ła ponad dwutygodniowa przerwa w wydobyciu 
węgla spowodowana strajkiem.

Relatywnie wysoka produkcja pierwszego 
półrocza wraz z konsekwentnie wdrażanymi 
oszczędnościami spowodowały, że jednost-
kowy gotówkowy koszt wydobycia węgla był 
aż o 16,3 proc. niższy niż w analogicznym 
okresie rok wcześniej i wyniósł 325 złotych 
na tonę. W drugim kwartale br. wyniósł on 
306 złotych na tonę.

Niestety pomimo znaczącego spadku jed-
nostkowego gotówkowego kosztu wydobycia 
węgla, głównie na skutek spadku cen i odpisu 

aktualizującego majątek, wynik netto Grupy 
Kapitałowej za I półrocze 2015 roku wyniósł 
minus 623,5 mln złotych.

Średnia cena sprzedaży podstawowego 
produktu JSW, czyli węgla koksowego do od-
biorców zewnętrznych, spadła w pierwszym 
półroczu w ujęciu rocznym o 5,8 proc. do 401,21 
złotego. Jednak większy, między innymi na sku-
tek przejęcia kopalni Knurów-Szczygłowice, 
wolumen wydobytego i sprzedanego węgla 
spowodował, że przychody Grupy JSW wzro-
sły w okresie styczeń–czerwiec br. o prawie 
12 proc. – do 3,502 mld złotych.

Zysk operacyjny powiększony o amorty-
zację (EBITDA) za pierwsze półrocze wyniósł 
15,0 mln złotych wobec 196 mln złotych rok 
wcześniej. Był on jednak obciążony głównie 
przez odpis dokonany z tytułu utraty warto-
ści kopalni Krupiński w wysokości 211,2 mln 
złotych. Oczyszczona EBITDA za pierwszą 
połowę 2015 roku wzrosła do 329,4 mln zło-
tych w porównaniu do 171 mln złotych rok 
wcześniej.

GK JSW, dążąc do zabezpieczenia płynności 
finansowej, oprócz ograniczania kosztów doko-
nała ograniczenia nakładów inwestycyjnych, 
koncentrując się na produkcji węgla koksujące-
go. Nakłady inwestycyjne spadły w pierwszym 
półroczu w ujęciu rok do roku o ponad 28 proc., 
zamykając się kwotą 553,1 mln złotych. Utrzy-
mano nakłady głównie na te projekty, które mają 
bezpośredni wpływ na zwiększenie produkcji 
węgla koksowego. l

Wzrost przychodów i spadek kosztów JSW w I półroczu 
2015 roku

Po półroczu strata netto 
623,5 mln złotych
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zrównoważony rozwój, czyli przyszłość, jakiej chcemy

Zrównoważony rozwój, czyli?

Przypominamy o  ogłoszonym konkursie 
na zdjęcie o tematyce ekologicznej. Prace w for-
mie elektronicznej należy nadsyłać do 15 paź-
dziernika na adres: redakcja@nowygornik.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 paź-
dziernika. Zwycięzca otrzyma atrakcyjną na-
grodę, a zdjęcie zostanie opublikowane.

ZgłosZenie do konkursu:
Imię .......................................................................
Nazwisko ..............................................................
E-mail ....................................................................
Telefon ....................................................................
Miejsce zrobienia zdjęcia ..................................
.................................................................................

!  Oświadczam, że powyższe informacje 
są prawdziwe. Akceptuję zasady zawar-
te w regulaminie oraz niniejszej karcie 
zgłoszenia. 

!  Oświadczam, że posiadam tytuł prawny 
do zgłoszenia zdjęcia. Wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobo-
wych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb 
redakcji „Nowy Górnik”, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 z późn. zm).

regulamin

Zdjęcia należy przesyłać do 15 paździer-
nika 2015 roku.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie pięć 
fotografii w formie cyfrowej. Prace konkur-
sowe powinny spełnić następujące wymogi 
techniczne:

• pliki o minimalnej rozdzielczości 1200px 
- 96 dpi; w formacie JPG;

• zgłaszane do konkursu fotografie nie 
mogą być opatrzone podpisem, opisem oraz 
znakiem, w tym „znakiem wodnym”;

• zdjęcia należy przesłać wraz z kartą 
zgłoszenia.

#
Wakacyjny Konkurs

O zrównoważonym rozwoju mówią ekono-
miści, politycy i ekolodzy – podczas dyskusji 
o dostępie do wody, bioróżnorodności, jak 
i prawach człowieka. Zrównoważone mogą 
stać się rolnictwo, transport miejski oraz tu-
rystyka. I jeszcze wiele innych branż.

Odwołania do zrównoważonego rozwoju 
znajdziemy w dokumentach międzynarodo-
wych, krajowych, np. w konstytucjach, jak 
i strategiach rozwoju lokalnego małych gmin 
w Polsce. Każda licząca się firma czy notowana 
na giełdzie spółka w swojej strategii lub misji 
używa tego pojęcia. Google po wpisaniu hasła 
znajduje… 1,1 mln wyników. Czym więc jest 
zrównoważony rozwój i w jaki sposób nas 
dotyczy?

ZacZęło się od lasów

Już w XVIII wieku użył tego pojęcia Hans 
Carl von Carlowitz. Początkowo odnosiło się 
jedynie do leśnictwa. W ówczesnej Saksonii 
brakowało drewna potrzebnego w kopalniach 
i hutach. Lasy znikały w zastraszającym tem-
pie, więc niezbędny surowiec importowano 
z innych regionów. To jednak tylko odsuwało 
moment, kiedy zasoby drewna się wyczerpią.

Carlowitz wydał podręcznik, w którym 
wyjaśniał, jak należy dbać o lasy. W praktyce 
oznaczało to, że wycina się tylko tyle drzew, 
ile może w to miejsce urosnąć, tak by las nigdy 
nie został zlikwidowany i zawsze mógł się od-
budować. Przyrost drewna miał równoważyć 
jego zużycie.

Ta koncepcja była na początku XIX wieku 
propagowana przez wszystkie niemieckie wyż-
sze szkoły leśnicze. A ponieważ niemieckie 
leśnictwo cieszyło się wtedy dużym uzna-
niem na całym świecie, stąd termin oraz jego 
znaczenie przejęli liczni naukowcy z innych 
krajów europejskich.

ogranicZyć Zużycie

Z tego samego powodu – wyczerpywania 
się surowców – pojęcie stało się niezwykle 
popularne w latach 70. XX wieku. Podkre-
ślano, że zrównoważenie zużycia surowców 
oznacza wprowadzanie ograniczeń, ale rów-
nież poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 
technologicznych.

Dobrą ilustracją problemu był tzw. kry-
zys naftowy spowodowany przez gwałtowny 
wzrost cen ropy naftowej na rynkach świa-
towych w latach 70. Doprowadziło do nie-
go embargo państw zrzeszonych w OPEC, 
zastosowane wobec Stanów Zjednoczonych 
i krajów Europy Zachodniej po wybuchu 
wojny izraelsko-arabskiej w 1973 roku. Kie-
dy Arabowie odcięli dostawy ropy naftowej, 
cena baryłki osiągnęła rekordowy wówczas 
pułap – 35 dolarów. Z dzisiejszej perspekty-
wy nie zdumiewa, ale przypomnijmy, że trzy 
lata wcześniej baryłka kosztowała zaledwie 2 
dolary. Zatem dla ówczesnych mieszkańców 
Europy, USA czy Japonii to był niezwykły szok.

W latach 1979–1982 miał miejsce drugi 
kryzys naftowy, który był skutkiem rewolucji 
irańskiej. Cena ropy w 1980 roku również po-
szybowała do 30 dolarów za baryłkę.

W czasach obu kryzysów naftowych 
państwa zastosowały wiele ograniczeń, m.in. 
w ruchu samochodów prywatnych (parzyste 
numery rejestracyjne mogły jeździć we wtorki, 
czwartki i soboty). Limitowano też ilość pali-
wa, którą można było kupić. Te rozwiązania 
miały ograniczyć popyt na ropę i jej produkty.

Konsekwencją kryzysów naftowych były 
kłopoty światowego systemu walutowego 
i gospodarki połączone z recesją oraz infla-
cją. Ta sytuacja zdopingowała do poszukiwań 
nowych złóż i rozpoczęcia ich eksploatacji 
np. z dna Morza Północnego i na Alasce. 
Doprowadziła również do szukania i wyko-
rzystania innych alternatywnych źródeł ener-
gii (np. energii jądrowej) czy pochodzących 
ze źródeł niekonwencjonalnych.

Znaleźć równowagę

Z czasem termin zaczął dotyczyć także 
zanieczyszczeń, które mogły np. skazić za-
soby wody, czy emisji gazów cieplarnianych, 
negatywnie wpływających na klimat Ziemi.

Najpopularniejsza definicja zrównowa-
żonego rozwoju określa go jako rozwój, który 
„zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając 
możliwościom zaspokojenia potrzeb przy-
szłych pokoleń”. Naukowcy podkreślają, że za-
wsze trzeba brać pod uwagę trzy elementy 
– środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Jak widZą te trZy 
obsZary?
Wzrost gospodarczy i podział korzyści 

oznacza dążenie do zaspokojenia potrzeb 
materialnych, a także wyrównania tempa 
wzrostu w różnych regionach globu. Różnice 
dotyczą nie tylko kontynentów czy państw, 
ale również rozwoju w poszczególnych 
krajach. W przypadku Polski mówimy o za-
późnieniu tzw. ściany wschodniej, gdzie jest 
mniej inwestycji i wyższe bezrobocie. Dlatego 
te regiony mogą liczyć w nowej perspekty-
wie (lata 2014–2020) na dodatkowe wsparcie 
z funduszy Unii Europejskiej.

Rozwój gospodarczy przestaje być jed-
nak celem samym w sobie, a staje się narzę-
dziem m.in. w zwalczaniu ubóstwa. Musi 
uwzględniać ograniczanie negatywnego wpły-
wu na środowisko naturalne m.in. poprzez 
rozwój innowacji czy nowe modele biznesowe 
nakierowane na redukcję kosztów.

Kolejnym obszarem jest rozwój społecz-
ny, czyli dobra jakość życia wszystkich ludzi, 
zarówno obecnego pokolenia, jak i następ-
nych. Ludzie na całym świecie mają prawo 
do kształtowania własnej przyszłości i samo-
realizacji. Dostęp do wody i energii, edukacji, 
pracy, a także opieka zdrowotna na odpowied-
nim poziomie czy zachowanie różnorodności 
kulturowej i społecznej powinny być jednymi 
z miar rozwoju. Zrównoważony rozwój może 
być osiągnięty jedynie przez ludzi żyjących 
na odpowiednim poziomie, w poczuciu bez-
pieczeństwa i wpływu na decyzje dotyczące 
ich otoczenia.

Trzecim czynnikiem są zasoby natu-
ralne – przyrodnicze i kulturalne w skali 
globalnej i lokalnej. Mają one ograniczoną 
zdolność samoodtwarzania się. Jednocześnie 
stanowią podstawę wzrostu gospodarczego 
i społecznego.

Zrównoważony rozwój to powstrzymanie 
degradacji środowiska naturalnego, ochrona 
zasobów i racjonalne ich wykorzystanie przez 
zwiększenie efektywności dzięki nowym tech-
nologiom i stosowaniu odnawialnych źródeł 
energii. I – co niezwykle ważne – nie moż-
na ograniczać żadnego z trzech czynników 
(np. ochrona środowiska kosztem rozwoju spo-
łecznego mieszkańców danego regionu), tylko 
trzeba znaleźć równowagę pomiędzy nimi.

BARBARA WARPECHOWSKA
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33 mln złotych zysku 
netto Grupy FAmur 
w pierwszym półroczu 
2015 roku

W pierwszym półroczu 2015 roku Grupa 
FAMUR osiągnęła skonsolidowane przychody 
ze sprzedaży na poziomie 436 mln złotych 
(wzrost o 39,5 proc. w porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku). Zysk net-
to Grupy wyniósł 33 mln złotych, a EBITDA 
96 mln złotych.

Wzrost przychodów Grupy FAMUR 
w pierwszych sześciu miesiącach br. doty-
czył w głównej mierze rynków zagranicz-
nych. Pomimo trudnej sytuacji w branży 
górniczej w Polsce przychody ze sprzedaży 
w kraju utrzymały się na zbliżonym pozio-
mie do osiągniętych przed rokiem i wyniosły 
281 mln złotych (wzrost o 7,6 proc.). Transak-
cje zagraniczne pozwoliły osiągnąć przychody 
rzędu 155 mln złotych i były aż trzykrotnie 
większe niż w pierwszym półroczu 2014 roku. 
Przychody ze sprzedaży eksportowej stano-
wiły w I półroczu br. 35,5 proc. przychodów 
ze sprzedaży ogółem, przy czym w pierwszych 
sześciu miesiącach ubiegłego roku udział eks-
portu wyniósł 16,5 proc.

Największy udział w osiąganych przycho-
dach Grupy FAMUR w pierwszym półroczu 
br. miał segment kompleksów ścianowych. 
W wyniku realizacji istotnych kontraktów 

– na rynku rosyjskim dla OAO SUEK-Ku-
zbass oraz na rzecz TAURON Wydobycie SA 
Zakładu Górniczego Janina – segment ten wy-
generował 59 proc. obrotów Grupy FAMUR, 
wynosząc 257,5 mln złotych.

W ostatnim okresie doszło do istotnych 
zmian wewnątrz struktury Grupy. W czerw-
cu nastąpiło połączenie Zakładu Maszyn 
Górniczych Glinik Sp. z o.o. ze spółką 
FAMUR. 

Przyłączenie gorlickiego zakładu zakoń-
czyło kilkuletnią transformację ZMG Glinik, 
który specjalizuje się w budowie i moder-
nizacji m.in. zmechanizowanych obudów 
ścianowych oraz produkcji podzespołów 
na bazie konstrukcji stalowych spawanych 
oraz szerokiej gamy asortymentowej hydrau-
liki siłowej.

Ponadto z końcem kwietnia br. zarząd 
FAMUR SA podjął decyzję o wydzieleniu 
ze struktury organizacyjnej spółki aktywów 
odpowiedzialnych za działalność segmentu 
Infrastruktury Powierzchniowych Zakładów 
Górniczych. 

W wyniku planowanego podziału wydzie-
lone aktywa trafią do spółki FAMUR PEMUG 
Sp. z o.o., która będzie prowadziła działalność 
związaną między innymi z budową górniczych 
wyciągów szybowych zakładów przeróbki ko-
palin oraz innych zakładów przemysłowych 
w układzie „pod klucz”.

MAT. PRAS.

kopex sA: wyniki pod 
presją sytuAcji nA rynku

Prawie 16 mln złotych zysku netto wy-
pracowała Grupa Kopex w pierwszym pół-
roczu, osiągając przychody ponad 613 mln 
złotych. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 
ponad 78 mln złotych, zysk operacyjny prawie 
19 mln złotych, a EBITDA 90 mln złotych.

W środę Kopex przedstawił wyniki 
za drugi kwartał i pierwsze sześć miesięcy 
2015 roku. Przychody Grupy spadły w pierw-
szym półroczu rok do roku o 18 proc., a zysk 
netto o ponad 70 proc. – Wyniki w pierwszym 
półroczu nie wytrzymują porównania z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku – przyznaje 
prezes Józef Wolski. – Trzeba jednak pamię-
tać, że pierwsze półrocze 2014 roku było dla 
Grupy Kopex wyjątkowo dobre. Biorąc pod 
uwagę otoczenie rynkowe, uważam, że wyniki 
pierwszej połowy tego roku są niezłe.

W drugim kwartale 2015 roku na akcjo-
nariuszy jednostki dominującej przypadło 
8,4 mln złotych zysku netto. Grupa Kopex 
wypracowała 286 mln złotych przycho-
dów, zysk operacyjny prawie 5 mln złotych 
i EBITDA – 41,6 mln złotych.

W pierwszym półroczu Grupa Kopex wy-
pracowała na rynkach zagranicznych ponad 
235 mln złotych przychodów, z czego w seg-
mencie górnictwo – 195 mln złotych. Udział 
przychodów z zagranicy w ogólnej sumie 

przychodów spadł, jednak pozostał na wy-
sokim poziomie 38,4 proc. Mimo to Józef 
Wolski podkreśla ponaddwukrotny wzrost 
rok do roku przychodów Grupy w Rosji: 
– Realizowane na tym rynku kontrakty oraz 
pozyskane zamówienia z pewnością częściowo 
zrekompensują spadek przychodów w związku 
z zakończeniem kontraktu w Argentynie.

Grupa Kopex realizowała dostawy dla 
odbiorcy argentyńskiego jeszcze w pierwszej 
połowie tego roku.

Mimo wydłużonych terminów płatności 
w polskich kopalniach Grupa Kopex obniżyła 
rok do roku poziom długu netto, który na ko-
niec pierwszego półrocza wyniósł 384 mln 
złotych. Udało się także zredukować poziom 
kapitału obrotowego netto do 625 mln złotych. 
– Dążymy do maksymalnego ograniczenia 
kosztów funkcjonowania Grupy – mówi Józef 
Wolski. – Jednocześnie musimy utrzymać nasz 
potencjał innowacyjny i produkcyjny.

Grupa wciąż prowadzi rozmowy na temat 
nowych kontraktów na rynkach zagranicz-
nych. Na koniec półrocza portfel zamówień 
kształtował się na poziomie 1,1 mld złotych 
i dominowały w nim zamówienia z Polski. 
Poziom zamówień wpłynie na wyniki w kolej-
nych kwartałach. Firma liczy jednak na nowe 
kontrakty, przede wszystkim na rynkach 
zagranicznych – m.in. w Argentynie, Rosji 
i Chinach.

  MAT. PRAS.

W 2012 roku polskie górnictwo wydało na in-
westycje 3,7 mld złotych, rok później już tylko 
3,3 mld złotych. W ubiegłym było to zaledwie 
2 mld złotych. W tym roku? Nikt nawet nie 
chce podać szacunkowych danych. Sytuacja 
w kopalniach Kompanii Węglowej spędza po-
litykom sen z powiek. Kooperanci górnictwa 
mają problem, żeby zainteresować ich swoją 

sytuacją. Nie chcą wiele. Proszą o gwarancje 
na zobowiązania, o pomoc w zdobywaniu no-
wych rynków i o równe traktowanie. Z sonda-
żu przeprowadzonego w czerwcu przez Wo-
jewódzki Urząd Pracy w Katowicach wynika, 
że ponad 500 pracowników ze spółek około-
górniczych może zostać zwolnionych. Do 100 
wybranych przedsiębiorstw wysłano ankiety, 

na które odpowiedziały 43 z nich. – Są to róż-
nego rodzaju firmy, które żyją ze współpracy 
ze spółkami węglowymi i są zaniepokojone 
swoją sytuacją w związku z restrukturyzacją 
Kompanii Węglowej. Informowały, że zwol-
nią połowę załogi, ale były i takie, które za-
powiadały likwidację – przyznał dyrektor 
WUP Grzegorz Sikorski. Na wsparcie osób 

zagrożonych zwolnieniem WUP będzie mógł 
przeznaczyć ok. 30 mln złotych. Może byłoby 
taniej, gdyby zapewnić warunki, w których 
kooperanci górnictwa mogliby bezpiecznie 
planować przyszłość. Firmy okołogórnicze 
od wielu lat przeprowadzają ciągłą restruk-
turyzację. To dzięki niej opierają się złym 
tendencjom na rynku.

Wydłużone terminy płatności. Oczekiwanie na gwarancje zobowiązań Kompanii Węglowej 
wobec dostawców. Ostra konkurencja na rynkach światowych. Mimo tych przeciwności 

najwięksi producenci maszyn i urządzeń dla górnictwa radzą sobie

Zrekompensować trudności na rynku wewnętrznym

W dniu 1 września 2015 roku Katowicki Hol-
ding Węglowy (KHW) oraz DK Energy Pol-
ska, spółka należąca do Grupy EDF, podpisały 
umowę sprzedaży i nabycia 100 proc. akcji 
spółki Zakłady Energetyki Cieplnej Katowice 
SA (ZEC Katowice SA).

Umowa została podpisana w Minister-
stwie Skarbu Państwa, w obecności ministra 
Wojciecha Kowalczyka, pełnomocnika rządu 
do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego, oraz Jeana-Michela Mazalérata 
– prezesa i dyrektora zarządzającego Dalkia 
SA (spółki matki DK Energy Polska).

DK Energy Polska złożyła Katowickiemu 
Holdingowi Węglowemu najkorzystniejszą 
ofertę na zakup 100 proc. akcji Zakładów 
Energetyki Cieplnej SA, firmy specjalizują-
cej się w produkcji i dystrybucji ciepła oraz 
produkcji skojarzonej energii elektrycznej 

opartej na gazie kopalnianym, pozyskiwanym 
w kopalniach Holdingu. Warunkiem sfinalizo-
wania transakcji jest uzyskanie zgody walnego 
zgromadzenia spółki KHW SA na zbycie akcji 
i UOKiK na nabycie ZEC Katowice SA przez 
kupującego.

Ofertę DK Energy Polska złożono w ra-
mach postępowania konkurencyjnego, prowa-
dzonego przez Katowicki Holding Węglowy 
od maja 2015 roku. Spotkało się ono z dużym 
zainteresowaniem na rynku energetycznym 
– aż 10 podmiotów złożyło oferty wstępne 
i zostało dopuszczonych do procesu badania 
– due dilligence – ZEC Katowice SA.

Dzięki tej transakcji Katowicki Holding 
Węglowy pozyskuje stabilnego partnera 
branżowego, który gwarantuje kontynu-
ację rozwoju spółki ZEC Katowice SA, dal-
szą optymalizację kosztów energetycznych, 
składających się na koszt wydobycia węgla, 

oraz maksymalizację wykorzystania metanu 
w gazie kopalnianym.

Projekt rozwoju działalności ZEC Ka-
towice SA zakłada dynamiczny rozwój sieci 
ciepłowniczych, które w miastach Górnego 
Śląska będą podstawowym filarem aktyw-
nej polityki ochrony środowiska i likwidacji 
niskiej emisji.

DK Energy Polska nabywa ZEC Katowice 
SA w ramach aktywnej polityki rozwoju swojej 
działalności w sektorze sieci ciepłowniczych, 
kogeneracji i usług energetycznych. Spółka 
ZEC Katowice SA stanie się w najbliższej 
przyszłości platformą rozwoju usług ener-
getycznych, oferowanych przez Grupę EDF 
w sektorze przemysłowym i komunalnym 
na południu Polski.

Spółka ZEC Katowice SA prowadzi 
działalność na terenie Katowic, Mysłowic, 
Sosnowca i Rudy Śląskiej, gdzie zatrudnia 

421 osób. W 2014 roku odnotowała obroty 
w wysokości 152,2 mln złotych. ZEC Kato-
wice SA jest liderem w wykorzystaniu gazu 
kopalnianego w Polsce. Od 2012 roku spółka 
dokonała wielu inwestycji w zakresie rozwoju 
potencjału wykorzystania gazu kopalnianego 
w kogeneracji, modernizacji sieci ciepłowni-
czych i redukcji emisji CO2.

DK Energy – spółka należąca do grupy 
EDF – opracowuje, buduje i zarządza lokalny-
mi systemami energetycznymi, dzięki czemu 
są one efektywne ekonomicznie i ekologiczne. 
DK Energy oferuje swoim klientom innowa-
cyjne rozwiązania, ukierunkowane na racjo-
nalizację i optymalizowanie zużycia energii 
w zakresie dostaw ciepła i chłodu, energii elek-
trycznej, mediów przemysłowych oraz obsługi 
technicznej instalacji. Firma jest integratorem 
różnych usług dostępnych dla klientów w ra-
mach całej Grupy EDF.  MAT. PRAS.

Zakład Energetyki Cieplnej z KHW do DK Energy Polska

W Warszawie  
podpisano umowę sprzedaży 
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Piwo przez wieki

Piwo z podziemi

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W lipcu Wynagrodzenia Wzrosły 
o 3,3 proc. W skali roku – do poziomu 
praWie 4100 złotych. Jednocześnie za-
trudnienie w sektorze przedsiębiorstw poszło 
w górę o 0,9 proc. – informuje GUS. Na siłę 
nabywczą naszych portfeli wpływają również 
ceny w sklepach. Lipiec był już 13. miesiącem 
z rzędu, gdy ceny w Polsce w ujęciu rocznym 
spadały. Były one o 0,7 proc. niższe w po-
równaniu rok do roku. Dzięki deflacji wzrost 
wynagrodzeń w ujęciu realnym jest jeszcze 
wyższy i przekracza 4 proc. Natomiast za-
trudnienie rośnie w tempie zbliżonym do tego 
sprzed miesiąca.

ponad 73 proc. specjalistóW szuka-
jących pracy zadeklaroWało, że jest 
W stanie przeproWadzić się do innego 
miasta, gdyby tam mieli ją znaleźć – Wy-
nika z badań portalu pracuj.pl. Gotowość 
do relokacji uzależniona jest przede wszystkim 
od sytuacji rodzinnej, posiadanych kwalifi-
kacji oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. 
Najsilniejszą zachętą do zmiany miejsca za-
mieszkania jest wyższe wynagrodzenie. Aż 
40 proc. ankietowanych odpowiedziało, że jest 
skłonnych przeprowadzić się z tego powodu. 
Najbardziej skłonni do przeprowadzki są lu-
dzie młodzi, stojący u progu kariery zawodo-
wej, najczęściej bez rodzinnych zobowiązań, 
a także kadra zarządzająca wyższego szczebla.

W 2014 roku W polsce i za granicą za-
Warto co najmniej 15,3 tys. małżeństW 
polsko-cudzoziemskich – Wynika z da-
nych gus. W efekcie w co 14. nowym związku 
partnerami Polek i Polaków byli mieszkańcy 
innych krajów. W 2014 roku nasi rodacy zawarli 
za granicą 15,3 tys. małżeństw. Jest ich jednak 
o wiele więcej, gdyż oficjalne statystyki obejmu-
ją tylko te śluby, które zostały zarejestrowane 
w polskich urzędach stanu cywilnego, a młodzi 
małżonkowie nie mają obowiązku zgłaszania 
zagranicznych małżeństw. Najczęściej mężami 
Polek stawali się Anglicy, Niemcy i Włosi. Cu-
dzoziemki zostały żonami około tysiąca Pola-
ków. Wśród wybranek najwięcej było Ukrainek, 
Rosjanek i Białorusinek.

18,1 proc. Wszystkich małżeństW zaWar-
tych W ubiegłym roku to były małżeń-
stWa poWtórne – pokazują dane gus. 
To o 5 pkt proc. więcej niż w latach 90. Młodzi 
rozwodnicy szybko wchodzą w nowe związki. 
Kiedyś ludzie, którym pierwsze małżeństwo się 
nie udało, nie chcieli legalizować powtórnych 
związków i woleli żyć w związkach nieformal-
nych. Dziś można zauważyć, że o wiele chęt-
niej decydują się na ślub. Statystyki pokazują, 
że obecnie rozpada się co trzecie zawierane 
małżeństwo. Najczęściej są to związki, w któ-
rych nie było dzieci lub dzieci już dorosły.

Krzyżówka panoramiczna nr 17

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Wspólna praca łączy”.  
Nagrodę wylosowała:  pani anna paWelec z katoWic.

Stany Zjednoczone zwykle kojarzą się z nie-
zdrowym jedzeniem, brakami w edukacji, 
masowymi pozwoleniami na broń, ko-
mercją związaną ze świętami typu Hallo-
ween… Można wymieniać jeszcze więcej 
negatywnych skojarzeń, jednak niewielu 
ludzi wie, że właśnie w USA piwowarstwo 
domowe i rzemieślnicze jest bardzo rozwi-
nięte. I to właśnie temu krajowi (poniekąd) 
zawdzięczamy funkcjonowanie naszego pol-
skiego Piwnego Podziemia.

Browar ten założyły trzy osoby: Darek 
Piecuch, jego żona Ewelina oraz przyjaciel 
Artur. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem 
był jednak pierwszy z nich. Stało się tak dzięki 
jego bogatemu doświadczeniu: zaczynał jako 
piwowar domowy, potem przez 10 lat praco-
wał w Stanach Zjednoczonych w komercyj-
nych browarach. To właśnie w USA poznał 
wiele technik i tajników piwowarskich, został 
współzałożycielem klubu Brew Tang Clan, 
poznawał ludzi, od których mógł się wiele 
nauczyć, a w końcu także uwarzył piwo typu 
grodziskie w browarze Blue Ridge Brewery. 
Wszystko to stało się punktem wyjścia do ma-
rzeń o własnym miejscu, w którym browarnik 
mógłby szlifować swoje zdolności i raczyć 
konsumentów wysokiej jakości trunkami. 
Wybór padł na Chełm.

To właśnie tutaj, w grudniu 2014 roku, 
trójka przyjaciół postanowiła założyć browar 
rzemieślniczy. Budynek, w którym mieści się 
zakład, to dawna wytwórnia makaronu, któ-
rą założyciele nowej firmy wspólnymi siłami 

wyremontowali i przekształcili. Browarnicy 
wprowadzili tu wiele nowych i ciekawych 
rozwiązań. Jednym z najbardziej nietypo-
wych z nich jest ogrzewanie kadzi palnikami 
gazowymi, co daje pełną kontrolę nad tempe-
raturą zacieru i większą precyzję w zadawaniu 
konkretnych temperatur.

Zgodnie z doświadczeniem głównego 
browarnika zdobytym w Stanach Zjedno-
czonych Piwne Podziemie warzy piwa przede 
wszystkim w amerykańskich stylach, pozwala 
sobie jednak także na ich różnego rodzaju 
hybrydy i wariacje. Pierwszym trunkiem 
tu uwarzonym był Hops, Death and Taxes 
(Chmiele, Śmierć i Podatki). Nazwa tego 
Black IPA nawiązuje do słów Benjamina 

Franklina, dla którego jedynymi pewnymi 
rzeczami na świecie były śmierć i podatki. 
Piwo ma czarną barwę, a w jego zapachu 
i smaku czuć wyraźnie palone słody i czekola-
dę. Co ciekawe, trunek ten był warzony z do-
mieszką amerykańskiego drzewa – cedreli 
wonnej, która dodała mu kwaśnych, cytru-
sowych aromatów. W ofercie tego browaru 
znajdziemy także stouty. Pierwszy z nich, 
Coffeelicious, ma prawie 6,5 proc. alkoholu, 
czarny kolor i kremową pianę. W jego sma-
ku przeplatają się nuty mleczne i kawowe. 
Inną wersją jest Blackalicious. Jest to bardzo 
gęste i treściwe piwo o bardzo wyczuwalnej 
goryczce. Piwne Podziemie przygotowało 
też coś w sam raz na lato. Piwo Summer Fre-
akout, czyli amerykańska pszenica, miało 
swoją premierę w zeszłym miesiącu. Przy 
kosztowaniu tego piwa na pierwszy plan wy-
bija się smak czerwonego grejpfruta, który 
współgra ze średnią goryczką. Dzięki temu 
trunek ten jest dość lekki, doskonale nadaje 
się do picia na co dzień oraz gasi pragnienie 
– w sam raz na upały. Inną propozycją na wa-
kacje jest jedno z najnowszych piw browaru 
– Sezon Ogórkowy, czyli Saison z ogórkiem 
i zestem (skórką) z cytryny. Takie nietypowe 
połączenie sprawia, że trunek jest delikatnie 
wytrawny i bardzo orzeźwiający.

To tylko niektóre produkty oferowane 
przez Piwne Podziemie. Każde z warzonych 
tu piw jest jedyne i niepowtarzalne, dzię-
ki czemu zaspokoi ciekawość odważnych 
piwoszy.

ŹRÓDŁO: WWW.BEERPUBS.PL
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W ostatnią sierpniową sobotę ZZG JSW SA Zofiówka zorgani-
zowała kolejny rodzinny festyn, w którym uczestniczyło bli-
sko tysiąc osób. Impreza, będąca jednocześnie pożegnaniem 
mijających wakacji, odbyła się w ośrodku Olza położonym 
w dolinie Odry – nad wodą i wśród zieleni. Tradycyjnie już 
festyn otwierał  przewodniczący związku Tadeusz Motowidło, 
który życzył zebranym dobrej zabawy. O oprawę muzyczną 
zadbały orkiestra SMK Zofiówka oraz liczne zespoły prezen-
tujące szeroki repertuar muzyki tanecznej.

Tadeusz Motowidło podkreślił, jak istotna jest rola tego 
typu wydarzeń, szczególnie w momentach, gdy załogę męczy 
niepewność związana z trudną sytuacją ekonomiczną Spół-
ki. Wśród gości festynu byli także  Artur Wojtków, zastępca 
prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej, i Waldemar 
Stachura, dyrektor techniczny ruchu Zofiówka. Artur Wojt-
ków podziękował związkowcom za przygotowanie imprezy, 
na której całe rodziny mogą wypocząć i miło spędzić czas.

Festyn jak zwykle obfitował w liczne atrakcje – quiz z atrak-
cyjnymi nagrodami, gdzie każdy los był wygrany, wywołał 

najwięcej emocji, poza tym turnieje sportowe i zręcznościowe, 
pokaz frisbee  tresowanych psów i występy zespołów mu-
zycznych. Dla najmłodszych przygotowano też strefę z dmu-
chańcami i trampoliną oraz konkursy i animacje. Zadbano 
o wszystkich – od dzieciaków po najstarszych uczestników 
imprezy, a zapytani przez nas biesiadnicy przyznali, że to po-
żegnanie lata, na które co roku czekają. Dziesięcioletni Adrian 
powiedział, że bardzo lubi atmosferę, jaka jest na festynie, 
i zawsze nie może się doczekać ostatniego weekendu wakacji.

Czekamy więc na kolejny festyn za rok!  l

ZZG JSW SA Zofiówka 

Pożegnanie wakacji 
na festynie Zofiówki

Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu, podziękował związkowcom za zorganizowanie imprezy, która 
daje załodze okazję do odpoczynku i integracji

W loterii nie było pustych losów

Festyn to okazja do miłego spędzenia czasu z rodziną

Długa kolejka chętnych do udziału w quizie z nagrodami

Dmuchane zjeżdżalnie były atrakcją nie tylko dla najmłodszych

Najwięcej zabaw przygotowano dla dzieci
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