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Akcje pracownicze czy akcje protestacyjne? – wciąż przed takim wyborem stoją pracownicy
JSW SA. Wielka górnicza manifestacja  marca (na zdjęciu) przebiegała między innymi pod 

hasłem „Nie dla prywatyzacji JSW SA”. W jastrzębskiej spółce  marca związki zawodowe miały 
podjąć decyzję o dacie referendum w sprawie protestów i strajku, bo zarząd nie zgadza się na

 proc. podwyżkę. Na razie nie podjęły takiej decyzji. Minister Skarbu Państwa przesłał 
do związków stanowisko, w którym informuje, że grupa pracowników nieuprawnionych do 

darmowych akcji będzie mogła je kupić po prawnie dozwolonych najniższych cenach.
Czy to oznacza, że np. po złotówce? Oprócz tego mają być inne przywileje w nabywaniu akcji, 
a nawet kredyty bankowe dla kupujących akcje. To ma uchronić górników przed spekulantami. 

Czy ewentualne strajki zablokują wejście JSW SA na giełdę?

WIĘCEJ S. 

JSW SA: akcje pracownicze czy akcje protestacyjne?

Wyjątkowa oferta 
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Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice

Niszczymy węgiel
W czasie burzy i zamętu bez echa przeszedł Raport 

Najwyższej Izby Kontroli, w którym wprost jest 
napisane, że bezpieczeństwu dostaw węgla zagraża 
nieracjonalne, a czasem wręcz rabunkowe wydobycie. 
Raport obszernie omówił dziennik Rzeczpospolita. 
Dziwi mnie, że nikt nie zajął stanowiska w tej sprawie. 
Kopalnie prowadzą nieracjonalną gospodarkę złożami 
węgla obliczoną na zysk. Brakuje koncepcji zasobów. 
Wybiórczo eksploatują złoża, pomijają trudniejsze ich 
części i nie wykorzystują całości zasobów w danym 
miejscu. Polsce zabraknie węgla, bo prowadzona 
jest rabunkowa gospodarka. Dlaczego tak się 
dzieje? Wszystko tłumaczy rachunek ekonomiczny. 
Moim zdaniem to nie rachunek ekonomiczny, ale 
barbarzyństwo. 

Od początku lat 90. kopalnie działają na zasadach 
rynkowych. Nie rozlicza się ich – jak za czasów 

Edwarda Gierka – tylko z ilości wydobywanego węgla. 
Teraz bierze się pod uwagę też koszt wydobycia. 
Dlatego, jak wynika z raportu, pozbywały się 
trudno dostępnych złóż, zmieniając ich kwalifikację 
z „nadających się do wydobycia” na nienadające się. Np. 
z przemysłowych – czyli takich, których wydobycie jest 
dziś ekonomiczne – na nieprzemysłowe (wydobycie 
dziś się nie opłaca). Potem wiele z nich zaliczano do 
strat. NIK wytyka, że minister środowiska zaakceptował 
dokumenty spółek węglowych, przez które zasoby 
węgla w Polsce zmniejszyły się o 2,5 mld ton (do 10,4 
mld ton).

M inister trzykrotnie zgodził się na 
przeklasyfikowanie ok. 2 mln ton tzw. zasobów 

nieprzemysłowych do strat z powodu dokonania przez 
PKW niszczącej podbudowy jednego pokładu przez 
bardziej opłacalną eksploatację innego. – Pokłady 
węgla są jeden na drugim. – Najpierw powinno się 
wydobywać ten z góry, potem resztę. W pogoni za 
zyskiem często wydobywa się to, co w danej chwili 
jest bardziej opłacalne, nie myśląc, że bezpowrotnie 
niszczy się inne pokłady – mówi kontroler NIK dla 
dziennika Rzeczpospolita. Kopalnia Bobrek w złożu 
w 2007 r. przeklasyfikowała 394 tys. ton zasobów 
do nieprzemysłowych. Powód: odcięcie dróg 
transportowych, co było wynikiem bieżącej eksploatacji. 
W kopalni Ziemowit skreślono z ewidencji 432 mln ton 
tzw. zasobów geologicznych. Powód: m.in. małe parcele 
– donosi Rzeczpospolita.

Minister środowiska w większym stopniu 
uwzględniał bieżące interesy spółek górniczych 

niż długofalowe interesy Skarbu Państwa – właściciela 
złóż” – stwierdza raport. W latach 90. wiele kopalń 
zamknięto, a złoża, które w nich zostały, zaliczono do 
tzw. zasobów pozabilansowych i skreślono z ewidencji. 
Te pokłady nie mają dziś żadnej ochrony prawnej. 
Przez to nad zamkniętymi kopalniami można budować 
drogi czy tory kolejowe. W ten sposób nieodwracalnie 
tracimy możliwość uruchomienia na nowo zamkniętych 
kopalń, gdyby interes państwa tego wymagał. 
„Przy wytyczaniu dróg w niedostatecznym stopniu 
uwzględnia się zaleganie pod nimi węgla” – uważa NIK. 
Kompania Węglowa oceniła np., że w rejonie szlaków 
komunikacyjnych, głównie pod autostradą A4, znalazło 
się ok. 1,2 mld ton jej zasobów bilansowych.

Sprawa jest poważna. W Polsce niszczy się już nie 
tylko górnictwo, ale zasoby naturalne. Odbywa 

się to pod hasłem zasad ekonomii. Jakaż to zasada 
ekonomii nakazuje niszczenie dóbr narodowych? 
Nie znam zasady, która zabraniałaby ochrony złóż 
najważniejszego źródła energii.

Premier Donald tusk dostrzegł, że nieubłaganie zbliża 
się czas, kiedy coraz mniej osób będzie pracowało na 
nasze emerytury. Zdaniem premiera większy przyrost 
naturalny rozwiąże problem. no to do dzieła – zachę-
cał w jednej ze swoich wypowiedzi. Sex zakończony 
poczęciem to za mało, żeby nas uratować.

P ozwalam sobie na frywolny ton, bo premier 
najwyraźniej chciał dać nam do zrozumienia, 
że lepiej zająć się miłością niż wytykaniem jego 

błędów i niedotrzymanych obietnic. „Rób miłość, 
a nie opozycję” – chciał pewnie rzec premier. 

Chciałbym zwrócić premierowi uwagę, że zaśle-
piony przyjemnościami cielesnymi nie zauważył, że 
w Polsce ponad 2 miliony ludzi nie ma pracy. To dwa 
miliony osób, które mogłyby płacić ZUS, zwiększać 
PKB, pracować na swoje emerytury i na emerytury, 
które państwo wypłaca. Nie pracują, bo nikt ich nie 
potrzebuje do pracy. Żeby nie być gołosłownym, 
przytoczę najnowsze dane. Liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu lutego 
2011 r. wyniosła 2150,2 tys. osób (w tym 1097,9 tys. 
kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 45,2 tys. 
osób (tj. o 2,1%). W ujęciu rocznym wzrosła o 48,7 
tys.(w analogicznym okresie 2010 roku zanotowano 
wzrost o 49,0 tys., tj. o 2,4%). Z ogólnej liczby bez-
robotnych 43,8% mieszkało na wsi. W tej sytuacji 
zmniejsza się pomoc dla osób zaczynających działal-
ność gospodarczą, a rząd nie ma żadnego programu, 
który pomógłby ograniczyć bezrobocie.

Na rynku pracy jest fatalnie, płace są niskie, za to 
ceny żywności wyższe niż w zamożnych Niemczech. 

Przypomnę, że doszło do sytuacji dziwnej. Rząd 
ustalił płacę minimalną niższą, niż postulowali pra-
codawcy. Płace w budżetówce zostały zamrożone co 
najmniej na rok, a państwo działa niesprawiedliwie 
względem różnych grup społecznych. Miliony Pola-
ków musi przeżyć miesiąc za kwotę niewiele większą 
od 100 euro. Rząd od kilku lat nie zmienił progów, 
które uprawniają do otrzymywania świadczeń z po-
mocy społecznej. W efekcie tych zaniechań zmniej-
szyła się liczba rodzin, które otrzymują wsparcie ze 
strony państwa. To jeden z przykładów, jak przez 
zaniechanie można w statystyce ograniczyć grupę 
najuboższych. W tej grupie jest wiele rodzin, w któ-
rych przynajmniej jedna osoba pracuje. To oznacza, 
że nawet praca nie gwarantuje godnego życia. 

Platforma zapowiadała wprowadzenie podatku 
trzy razy 15 procent, a skończyło się na podwyżce 
VAT do 23 procent. 

– Zielona wyspa, którą mydlił nam oczy minister 
Rostowski – to wyspa strachu – pokryta ogromną 
powłoką pudru – czyli kreatywnej księgowości – tak 
rządy gabinetu Donalda Tuska podsumowuje Grze-
gorz Napieralski w artykule opublikowanym na łamach 
dziennika Rzeczpospolita. Wielu uważa, że to niespra-
wiedliwe podsumowanie. Czyżby? Z punktu widzenia 
obywatela ledwie wiążącego koniec z końcem, tekst 
lidera SLD jest pewnie zbyt stonowany. 

Nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że uparłem 
się, aby wyłącznie krytykować premiera, rząd czy ko-
alicje rządzącą. Chciałbym tylko podkreślić, że nawet 
więcej sexu zakończonego szczęśliwym poczęciem 
nie załatwi nam dostatniej przyszłości.

Prosto z Sejmu

Sex to za mało

Tadeusz 
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poczęciem  
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nam dostatniej 
przyszłości

Jarosław kaczyński wybrał się na zakupy. wszedł 
do malutkiego sklepu, w którym ledwie mieści-
li się dziennikarze zaproszeni na tę uroczystość. 
kaczyński poruszał się w ciasnym sklepie bardzo 
niepewnie. Przy kasie sprawiał wrażenie zagubio-
nego. Zrobił drobne zakupy pod dyktando po-
słanki Beaty Szydło. Ona także pomagała mu je 
włożyć do siatki. 

P rezes PiS poinformował dziennikarzy, że 
wszystko zdrożało, a sklepy sieci Biedronka 
są dla najbiedniejszych. Tym samym rozpoczął 

największą kampanię medialną tej sieci. Robienie 
zakupów w Biedronce stało się aktem politycznym. 
Gdyby właściciele Biedronki chcieli zrobić kampanię 
medialną dorównująca mocą jednemu zdaniu wy-
powiedzianemu przez Kaczyńskiego, to musieliby 
wydać dziesiątki milionów złotych. Tak oto Jarosław 
Kaczyński nieoczekiwanie stał się twarzą Biedronki. 
Moim zdaniem polityk tego formatu powinien unikać 
marketingowych skojarzeń.

Powinien także dbać o dobry ton. Prezes PiS bez 
żenady pozwolił, aby zakupy pakowała mu posłanka 
Szydło. Protestuje przeciwko takiemu traktowaniu 
Pań. Jestem starej daty i hołduję starym zasadom. 
W przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego nie 
uważam, że mandat poselski pozbawił Beatę Szydło 
kobiecości, której należy się szarmanckość. Zrozu-
miałbym to, gdyby Jarosław Kaczyński był zniedo-
łężniały. Nie jest. Wiem to na pewno. W osiedlowym 
sklepiku dla zamożniejszych Polaków był jedynie 
zagubiony. Jednak lider najpoważniejszego ugru-
powania opozycyjnego nie powinien tracić zimnej 
krwi nawet w tak niesprzyjających okolicznościach. 
Ciekaw jestem, czy niechęć Jarosława Kaczyńskiego 

do Biedronki nie wynika z faktu, że to kilka razy 
większy sklep od sklepiku, w którym robił zakupy. 
Tam dopiero prezes byłby zagubiony. A tak a pro-
pos, chciałbym poinformować pana prezesa, że są 
sklepy jeszcze większe od Biedronki. Są markety, 
hipermarkety, są centra handlowe, galerie handlowe 
i tam można zginąć na amen. W takich centrach 
handlowych to czasem jest więcej sklepów niż na 
sporym osiedlu.

Piszę o tym, aby uzmysłowić czytelnikom, co 
mogłoby się stać z prezesem, gdyby nie wszedł do 
sklepiku tylko do sklepu. Otóż miałby utrudnioną 
drogę do kasy. Musiałby poczekać w kolejce, zanim 
zapłaciłby za zakupy. Musiałby także spotkać się 
z ludźmi robiącymi zakupy i na przykład poroz-
mawiać o artykułach, o tym, co warto kupić, co jest 
warte swojej ceny, a co nie. Limuzyna czekałaby na 
niego na parkingu, może nawet dużym parkingu, 
a nie pod drzwiami. 

Prezes w sklepiku był chwilę. Relacje i komen-
tarze w środkach masowego przekazu były hitami 
przez kilka dni. Na tej podstawie Jarosław Kaczyński 
twierdzi, że poznał problemy zwykłych obywateli. 
Ciekawe. Jakiż rozwinięty musi być aparat poznawczy 
prezesa, aby po kilku minutach poznał problemy 
zwykłych obywateli!

Jak wielką musi mieć zdolność współodczuwa-
nia, aby po tym, jak posłanka Szydło zapakowała 
mu zakupy i odprowadziła do limuzyny z kierowcą, 
prezes poczuł się jak statystyczny Kowalski. Jak 
wielką musi mieć wyobraźnię, skoro uważa, że 
statystycznemu obywatelowi zakupy pakuje po-
słanka i jedna z liderek największego ugrupowania 
politycznego, a przywozi go i odwozi z zakupami 
kierowca.

Kij w mrowisko

kot Filemon poznaje świat

Prezes PiS bez 
żenady pozwolił, 
aby zakupy 
pakowała mu 
posłanka Szydło. 
Protestuje 
przeciwko 
takiemu 
traktowaniu 
Pań.
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Akcje dla nieuprawnionych pracowników? Tak i to po najniższej cenie, jaką dopuszcza 
prawo. Może po złotówce? Górnicy z Budryka i koksowni też będą mieli prawo do takich 

akcji. Państwo zachowa kontrolę nad JSW, nawet gdyby nie miało większości akcji

państwo nie straci JSw SA
Jastrzębska Spółka węglowa będzie trakto-
wana tak, jak na przykład Pkn Orlen i tau-
ron Polska energia. to oznacza, że po zmia-
nach w statucie JSw Sa państwo zachowa 
kontrolę nad firmą nawet wtedy, gdy będzie 
miało mniejszościowy udział.

Zabezpieczenia prawne przed utratą 
kontroli nad Jastrzębską Spółką węglową 
to jeden z postulatów przedstawicieli załogi 
zgłoszony w czasie spotkania z min. Alek-
sandrem gradem, szefem resortu skarbu. 
w piśmie skierowanym do związkowców 
minister proponuje rozwiązanie także in-
nych problemów poruszanych w czasie 
spotkania. Choć dyskusja o wejściu JSw 
SA na giełdę trwa przynajmniej od roku, nie 
wiadomo było, czy skorzysta na tym około 
15 tysięcy pracowników, którzy nie mają 
prawa do darmowych akcji. Przedstawiciele 
załogi chcieli, żeby ten problem także został 

Pzałatwiony. oto stanowisko ministra grada 
w tej sprawie. 

Bezprecedensowa oferta

„Minister Skarbu Państwa dostrzega 
wskazywany przez Państwa poważny pro-
blem społeczny związany z faktem, że około 
60% obecnie zatrudnionych pracowników 
JSw, tj. blisko 15 tys. osób, nie ma prawa 
do nieodpłatnego nabycia akcji pracowni-
czych. Problem ten dotyczy również pra-
cowników JSw, którzy mają uprawnienia 
do nabycia akcji pracowniczych w innych 
spółkach, w tym pracowników przejętych 
z kwk Budryk, którzy mają uprawnienia do 
akcji pracowniczych w kompanii węglowej. 
w związku z tym, mimo braku ustawowego 
obowiązku, wychodząc naprzeciw Państwa 
postulatom, Minister Skarbu Państwa jest 
gotów rozważyć wprowadzenie odpowied-
nich rozwiązań dla tych pracowników. 

rozwiązanie takie mogłoby polegać na 
emisji akcji JSw, które byłyby nabywane, 
przez takich pracowników po minimalnej 
cenie, na jaką pozwalają przepisy prawa. 
Takie rozwiązanie zapewniałoby szerszy 
udział pracowników JSw w upublicznieniu 
Spółki, co w ocenie Ministra Skarbu Pań-
stwa jest pożądane i uzasadnione. wymaga 
zarazem podkreślenia, że wprowadzenie 
możliwości nabywania akcji na preferencyj-
nych zasadach przez tych pracowników JSw, 
którzy nie mają ustawowych uprawnień do 
otrzymania akcji pracowniczych, miałoby 
bezprecedensowy charakter.

Przychylając się do Państwa postulatów, 
Minister Skarbu Państwa rozważa umożli-
wienie nabycia akcji nowej emisji JSw na 
wspomnianych wyżej preferencyjnych za-
sadach pracownikom uprawnionym do akcji 
pracowniczych w innych spółkach (w tym 
pracownikom koksowni Przyjaźń). w tym 
przypadku konieczna byłaby rezygnacja przez 
takie osoby z ich uprawnień do akcji pracow-
niczych w innej spółce w zamian za nabycie 
akcji JSw (dotyczy to również byłych pra-
cowników kwk Budryk uprawnionych do 
akcji pracowniczych w kompanii węglowej). 
korzyścią dla takich osób byłoby uzyskanie 
akcji JSw, które będą mogły być z czasem 
przedmiotem obrotu na giełdzie papierów 
wartościowych. w razie wniesienia akcji 
koksowni Zabrze do JSw, Minister Skarbu 
Państwa rozważa możliwość zaoferowania 
osobom uprawnionym do akcji pracowni-
czych koksowni Zabrze nieodpłatnego na-
bycia akcji JSw z puli akcji JSw, którą Skarb 
Państwa obejmie w JSw w zamian za wno-
szone akcje koksowni Zabrze, zgodnie z art. 
38d ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 
Z kolei pracownicy koksowni Zabrze nie-
uprawnieni do nabycia akcji pracowniczych 
koksowni Zabrze mieliby możliwość nabycia 
akcji nowej emisji JSw na preferencyjnych 
zasadach, tak jak pracownicy JSw nieupraw-
nieni do akcji pracowniczych”.

Ułatwienia w Bankach

Minister grad zapewnia także, że bę-
dzie popierał starania zarządu JSw służące 

umożliwieniu pracownikom nabywania i re-
alizacji ekonomicznych korzyści z posiada-
nia akcji JSw.

w ramach tych działań, zarząd JSw 
opracowuje rozwiązania mające na celu 
ułatwienie pracownikom uzyskania poży-
czek bankowych przeznaczonych na nabycie 
akcji JSw.

Ponieważ akcje nabyte nieodpłatnie 
albo na preferencyjnych zasadach będzie 
można sprzedać dopiero po jakimś czasie od 
upublicznienia JSw (w przypadku akcji pra-
cowniczych obowiązuje dwuletni ustawowy 
zakaz zbywania takich akcji), zarząd opra-
cowuje również rozwiązania, które pozwolą 
na wcześniejsze skorzystanie przez pracow-
ników z ekonomicznej wartości nabytych 
akcji. Mogą to być na przykład pożyczki 
bankowe, których spłata będzie mogła na-
stąpić ze środków uzyskanych ze sprzedaży 
akcji po ustaniu wspomnianych ograniczeń 
w sprzedaży akcji. Byłoby to rozwiązanie 
nowatorskie, które zapobiegłoby prakty-
ce wykorzystywania potrzeb finansowych 
pracowników spółek przez osoby trzecie 
w celu nabywania ich akcji po cenie rażąco 
odbiegającej od ich rzeczywistej wartości 
rynkowej.

Gwarancje? neGocjUjcie

gwarancje zatrudnienia i układ zbio-
rowy pracy zdaniem ministra grada mogą 
poczekać. na razie wejście JSw na giełdę 
to tylko upublicznienie, a nie prywatyzacja. 
Dlatego minister wystąpił do waldemara 
Pawlaka, który sprawuje nadzór właścicielski 
nad JSw, z propozycją, aby zostało zawarte 
porozumienie, w którym zostanie wyrażona 
gotowość i potrzeba uregulowania kwestii 
pracowniczych (przed ewentualnym drugim 
etapem procesu, tj. prywatyzacją prowadzącą 
do obniżenia udziału Skarbu Państwa w JSw 
poniżej 50%). negocjacje układu i gwarancji 
odbywałyby się równolegle z procesem upu-
blicznienia. Podpisanie układu i gwarancji 
dałoby podstawę do ewentualnej przyszłej 
prywatyzacji. Dopiero wtedy Skarb Państwa 
miałby poniżej 50 proc. akcji. 

st

Związki zawodowe skupione 
w Reprezentatywnym Porozumieniu 

Związków Zawodowych JSW SA nie będą 
rozmawiać wyłącznie z ministrem Aleksandrem 
Gradem. Chcą, aby rozmowy odbywały 
się komisji trójstronnej i dotyczyły całego 
górnictwa. Federacja Związków Zawodowych 
Górników JSW SA uważa, że spraw JSW SA nie 
należy mieszać ze sprawami innych spółek, tak 
jak nie należy jej łączyć z innymi spółkami.

Jeżeli do stanowiska RPZZ dodać żądanie 
wszystkich związków 10 procentowej 

podwyżki płac w JSW, odrzucanie nowego 
systemu płac oraz sprzeciw wobec planów 
wejścia na giełdę, to jasno widać, że związki 
skupione wokół Solidarności zrobią wszystko, 

aby zablokować debiut giełdowy JSW SA.  
Tylko porządny strajk może storpedować plany 
giełdowe.  Wiedzą o tym liderzy związkowi, 
minister Grad i zarząd. Wszyscy poza liderami 
związkowymi są pogodzeni z myślą, że trzeba 
będzie opowiedzieć się w końcu za lub 
przeciwko strajkowi. Każdy dzień zwłoki, to 
oddawanie pola. Każdy dzień zwłoki to także 
wzmacnianie argumentami przeciwników 
strajku. 

Gdyby decyzja o referendum protestacyjno-
strajkowym zapadła 28 marca, załoga 

nie znałaby stanowiska ministra Grada, które 
obszernie streszczamy w tekście powyżej. 
To interesująca propozycja. Nowy system 
płac, który skrótowo prezentujemy w tym 
numerze „Nowego Górnika” ma w sobie 

kuszące elementy. Nie jest to 10 procent, 
tak jak proponują związki, ale po jakichś 
ustępstwach ze strony zarządu i rozmowach ze 
związkami, propozycja może być atrakcyjna. 
Pomysł, aby zarząd JSW SA ułatwił górnikom 
zaciąganie kredytów pod akcje, jest dobry. 
Należy tylko przypilnować, aby warunki 
kredytu i jego spłaty nie były lichwiarskie. 
Ponieważ we wprowadzenie JSW SA na giełdę 
są zaangażowane renomowane banki i biura 
maklerskie, choćby z powodów prestiżowych 
powinny traktować pracowników całej grupy 
węglowo-koksowej w sposób wyjątkowy 
i proponować wyjątkowo preferencyjne 
warunki. Swoje zarobią na wprowadzaniu firmy 
na giełdę i na obsłudze tej operacji.  W takiej 
sytuacji wybór – akcje protestacyjne czy akcje 

pracownicze – staje się wyborem dla rodzin 
górniczych, a nie tylko dla samych górników. 

W iele wskazuje na to, że część liderów 
związkowych tak długo będzie się 

nosić z jakiem referendalnym, aż referendum 
– akcje pracownicze czy protestacyjne 
– zorganizują górnikom ich żony, matki, 
teściowe i córki. W niejednym domu może być 
haja. Ale przecież chodzi o to, aby było głośno. 
No i będzie.

sławomir starzyński           

Aby w tym zamieszaniu znalazła się choć  `
odrobina zdrowego rozsądku, zapraszamy do 
dyskusji na łamach „Nowego Górnika”. Materiały 
dotyczące JSW SA wydrukowane w tym numerze 
traktujemy jako początek debaty. 

Komentarz z dystansem

Akcje protestacyjne czy akcje pracownicze?

Czy protesty i groźba strajku zablokują wejście JSW SA na giełdę?
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Propozycja nowego systemu płac jest dość 
prosta – uporządkujmy wszystkie syste-
my obowiązujące w kopalniach. na jed-
nym stanowisku obowiązuje jedna stawka. 
nie ma gorszych kopalń, nie ma gorszych 
górników. 

System motywacyjny też jest jasny. Pra-
cownik ma premię motywacyjną i premię 
zadaniową. Wykonanie zadania powoduje, 
że górnik dostaje 10 procent premii moty-
wacyjnej. Gdy zadanie zostanie wykonane na 
poziomie poniżej 90% to górnik nie otrzyma 

premii motywacyjnej. Natomiast wykonanie 
zadania np. 110% to górnik otrzyma pre-
mię w maksymalnej wysokości tzn. 20%. 
Jednocześnie może otrzymać premię zada-
niową w wysokości do 8 procent. Premię 
zadaniową otrzymuje się wtedy, gdy zakład 

wykona założoną produkcję, utrzyma koszty 
i bezpiecznie pracuje.

Zróbmy porównanie, na podstawie rze-
czywistych pasków wypłat. Paski zostały 
przygotowane przez służby płacowe JSW 
SA tak, aby nie było imion i nazwisk. l

a k t u a l n o ś c i

Jeżeli po szychcie górnik potrafi policzyć na łopacie ile zarobił, to znaczy, że system płac jest dobry. 
Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat w polskim górnictwie system dążący do spełnienia oczekiwań górników 

Zaproponowała JSW SA – Tłumaczy Dariusz Piotrowski, szef działu płac KWK Borynia-Zofiówka. 

Jedno stanowisko, jedna stawka

Pierwsze porównanie – wydruk paska powyżej. Pracownik przepracował 18 dni w swoim 
macierzystym oddziale i 2 dniówki w innym oddziale wydobywczym. Pasek zarobkowy rzeczywistego 
pracownika kopalni JSW SA za m-c luty – dotychczas 

Pasek zarobkowy (powyżej) wg Projektu systemu wynagradzania pracownika nr 1: Powyższy przykład 
przedstawia pracownika, który przepracował w oddziale gdzie nie wykonano zadania produkcyjnego 
i nie uzyskano premii motywacyjnej, lecz oddział uzyskał połowę premii zadaniowej tj. 4%. Dalej 
pracownik ten przepracował 2 dniówki w innym oddziale gdzie uzyskano 17% premii motywacyjnej 
i również połowę premii zadaniowej tj. 4%. Porównując Brutto wynagrodzenia czy przelew na 
rachunek ROR przyrost wynagrodzenia wynosi 5,9%

Drugie porównanie – wydruk paska powyżej. Pracownik przepracował 20 dni w swoim macierzystym 
oddziale wydobywczym. Pasek zarobkowy rzeczywistego pracownika kopalni JSW SA za m-c luty 
– dotychczas 

Pasek zarobkowy (powyżej) wg Projektu systemu wynagradzania pracownika nr 2. Powyższy przykład 
przedstawia pracownika, który przepracował w oddziale gdzie  wykonano zadanie produkcyjne a nawet 
je przekroczono i uzyskano 17% premii motywacyjnej i oddział uzyskał połowę premii zadaniowej tj. 4%. 
Porównując Brutto wynagrodzenia czy przelew na rachunek ROR przyrost wynagrodzenia wynosi 16,7%

Zestawienie danych z paska zarobkowego dwóch górników w układzie Brutto i rachunek ROR do wypłaty
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Dariusz Piotrowski, szef działu płac KWK  `
Borynia-Zofiówka.

Spotykamy się 
z zarzutem, że chce-
my oszukać górników. 
Z przedstawionych pa-
sków zarobkowych wy-
nika całkiem coś innego. 
Pomimo niewykonania 
zadania produkcyjne-
go, górnik nie zarobi 
mniej niż do tej pory. Proponujemy także 
precyzyjne stawki za wykonywaną pracę.  
Dlatego górnik po zakończonej szychcie 
będzie wiedział, ile tego dnia zarobił. Na 
kilka dni przed końcem miesiąca będzie 
mógł w miarę precyzyjnie policzyć sobie 
wypłatę na przysłowiowej łopacie.    

Propozycja zarządu JSW SA wprowadza 
jeden system wynagradzania dla całej spółki. 
Nie ma w nim miejsca na kopalnie lepsze 
i gorsze pod względem płacowym. Nie ma 
w nim także miejsca na różne opłacanie 
górników na tym samym stanowisku pracy 
w różnych kopalniach. W dodatku  jest to 
tak zwane równanie w górę.  Teraz mamy 6 
systemów płac. W każdej z kopalń inaczej 
liczy się wypłaty. Obowiązujące systemy 
powstały na początku lat dziewięćdziesią-
tych, w czasach, gdy każda z kopalń była 
samodzielną firmą. Nawet po powstaniu 
JSW SA każda z kopalń na własną rękę zmie-
niała sposób wynagradzania górników. W tej 
chwili mamy sytuację dziwną – jest jedna 
firma, jedna siatka płac, ale taryfikatory są 
różne, mało tego, jest wiele rozdrobnionych 
dodatków do płac wg zasady co kopalnia to 
inny pomysł na dodatki płacowe. Stąd bierze 
się niesprawiedliwy system wynagradzania. 
Górnicy mówią, że na pasku wszystko się 
zgadza, a kasy nie ma. Czy się urobię, czy 
nie, pieniądze są takie same. To, zdaniem 
górników, niesprawiedliwe i ja się z nimi 
zgadzam. Górnicy od lat powtarzają, że nie 
ma w naszej spółce możliwości radykalnie 
lepszego zarobku, jeżeli pracuje się znacznie 
lepiej i wydajniej. Mają rację.

Dotychczasowy system wynagradzania 
nie podnosi zarobków proporcjonalnie do 
włożonej pracy. Nowy system gwarantuje 
wyraźny wzrost zarobków już w momencie 
wykonania planu. Uzyskanie 10% wzrostu 
wynagrodzenia to jest po prostu wykona-
nie dotychczasowego zadania. Jeżeli plan 
zostanie przekroczony, zarobki wzrastają 
znacznie powyżej 10% podwyżki, której 
domagają się związki. Górnicy pracujący 
bezpośrednio przy wydobyciu, czy w przod-
kach chodników przygotowawczych w ogóle 
nie mają  roblemów z wykonaniem zadania 
produkcyjnego, a często go przekraczają. 
Dlatego uważam, że nowy system wynagra-
dzania stwarza realne możliwości na lepsze 
zarobki. l

„Nowy GórNik”:  X Zarząd JSw SA chce 
orźnąć górników. proponuje nowy system 
wynagradzania, zamiast podwyżek. Dla-
czego zarząd nie chce dać podwyżek?

J ó z e f  P i e c h : 
W propozycji zarzą-
du zawarta jest także 
propozycja podwyżek 
płac. Przy wykonaniu 
90 procent planu i bez 
premii górnik pracują-
cy bezpośrednio przy 
wydobyciu zarobi o 4,5 
procent więcej w po-
równaniu z dotychczasowymi zarobkami. 
Jeżeli plan zostanie wykonany w połowie, 
nie straci w porównaniu z dotychczasowy-
mi zarobkami. Jeżeli plan zostanie wyko-
nany, zarobek wzrośnie o 10 procent w po-
równaniu z dotychczasowym systemem 
wynagradzania. 

nie ma jakiegoś podstępu w propozy- X
cji zarządu?

– Nie ma podstępu. Jest chęć wyrów-
nania płac we wszystkich kopalniach na 
tych samych stanowiskach i za tę samą 
pracę. To niesprawiedliwe, że górnicy pra-
cujący na tym samym stanowisku, wyko-
nujący tę samą pracę i ten sam plan są 
inaczej opłacani. Teraz mamy sześć syste-
mów płacowych, które bardzo różnią się 
między sobą. Zarobki są liczone w skom-
plikowany sposób i w dodatku w każdej 
kopalni inaczej.

ile można stracić na tym systemie? X
– Z analiz wynika, że nie ma stanowisk, 

na których górnicy traciliby. 

nawet wtedy, gdy plan zostanie wyko- X
nany tylko w połowie?

– Wtedy górnik zarobi tyle, ile zarabia 
do tej pory. Dotychczasowe wynagrodze-
nie traktujemy jako gwarantowane. Każde 
wykonanie powyżej 90 procent planu po-
woduje wzrost zarobków. Plan wykonany 
w 100 procentach daje przynajmniej o 10 
procent większy zarobek.

przedstawiciele załogi twierdzą, że  X
w nowym systemie śleper traci.

– Nie traci. Jeżeli dokładnie przeanali-
zuje się zasady nowego systemu, widać że 
płaca bazowa jest zachowana. 

Skąd w takim razie bierze się sprzeciw  X
związkowców, którzy nie chcą nowego 
systemu?

– W specjalnym wydaniu Jastrzębskiego 
Węgla zarząd JSW S.A opublikował infor-
mację o tym, jak zmienia się zarobek na 
najważniejszych stanowiskach przy wydo-
byciu węgla, w zależności od stopnia wyko-
nania planu i przy założeniu, że górnikowi 
przysługuje 60 procent z Karty Górnika. 
Wystarczy przeczytać tabele dla górników 
zatrudnionych pod ziemią na stanowiskach 
robotniczych. Widać, że na każdym stanowi-
sku jest wzrost płac. W zależności od tego, 
jakie stanowisko weźmiemy pod uwagę jest 
to od kilku do kilkunastu procent. I to bez 
jakiejkolwiek premii. 

Skąd w takim razie opór związków? X
– Myślę, że chodzi o zasadę. Zarząd 

chce przede wszystkim premiować wydaj-
ność, bezpieczną pracę, trzymanie dyscy-
pliny kosztowej, wydobycie i dobre tempo 

robót przygotowawczych. Związki chcą rów-
nej podwyżki dla wszystkich.

Chcą dobrze. X
– Propozycja zarządu daje szansę, aby 

zarobki wzrosły nawet o  15-17 procent przy 
takiej wydajności, jaką mamy w ostatnich 
miesiącach.

Co trzeba zrobić, aby zarobić o 10 pro- X
cent więcej, czyli tyle, ile domagają się or-
ganizacje związkowe?

– Trzeba mieć 8 procent premii. Wystar-
czy wtedy na przykład wykonać plan w 95 
procentach. To daje 5 procent premii moty-
wacyjnej. Do tego wystarczy mieć 3 procent 
premii zadaniowej i wtedy wzrost płacy dla 
górnika w ścianie wyniesie 9,84 procenta. Jest 
to stosunkowo łatwe, bo maksymalna premia 
motywacyjna to 20 procent. Maksymalna 
premia zadaniowa to 8 procent. Do zdobycia 
jest więc 28 procent premii. Wypracowanie 
15 procent premii daje wzrost płacy o 14,42 
procenta dla górnika w ścianie z prawem do 
60 procent Karty Górnika. 

Dlaczego zarząd chce premiować tylko  X
do 110 procent wykonania planu? Może 
górnicy chcieliby wykonać 120 procent?

– Premię motywacyjną dostaje się tylko 
za wykonanie planu od ponad 90 procent do 
110 procent. Górna granica wynika z rozsąd-
ku. Nie może być tak, że górnikowi będzie 
się opłacać dziczenie, aby zarobić o kilkaset 
złotych więcej. Nowy system płac ma pro-
mować dobrą i bezpieczną pracę.  Myślę, że 
propozycja zarządu to tama dla dziczenia 
i zachęta do dobrej pracy.

Rozmawiał: Sławomir StarzyńSki

a k t u a l n o ś c i

Józef Piech, szef działu płac z KWK Krupiński zapewnia, że nowy 
system płac zlikwiduje niesprawiedliwość, podwyższy płace 

i będzie premiował wydajność

Tama dla dziczenia, 
zachęta do dobrej pracy
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Dotychczasowy system wynagradzania nie 
podnosi zarobków proporcjonalnie do włożonej 
pracy
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Górnicy ruszyli 18 marca spod katowickiego 
Spodka. Grała im orkiestra górnicza. nieśli 
sztandary w kształcie gigantycznych skrzy-
deł husarskich, transparenty z hasłami „Stop 
prywatyzacji”, „Dość zamykania kopalń, 
dość likwidacji miejsc pracy”, „nie prywa-
tyzacji JSw Sa”. Machali związkowymi flaga-
mi i krzyczeli „Złodzieje, złodzieje”. Z rzadka 
odpalali petardy i uruchamiali syreny. 

Górnikom towarzyszyli przedstawicie-
le innych branż. – To, co się dzisiaj dzieje 
w Katowicach jest tylko preludium do tego, 
co się będzie działo w następnych tygo-
dniach i miesiącach w całej Polsce. Chcie-
liśmy prowadzić dialog, ale okazało się, że 
z tym rządem to niemożliwe - grzmiał Piotr 
Duda, szef „Solidarności”.

Dominik Kolorz, wtedy jeszcze prze-
wodniczący górniczej „S”, a teraz przewod-
niczący śląsko-dąbrowskiej „S” przekonywał, 
że górnictwo znalazło się w dramatycznej 
sytuacji i zapowiedział bezwzględną walkę 
z „dziką” prywatyzacją. 

Przewodniczący OPZZ, Jan Guz po-
wiedział m.in.: – Razem, wspólnym gło-
sem musimy domagać się poszanowania 
demokracji, demokratycznego rządzenia 
krajem! Musimy domagać się europejskie-
go prawa, szczególnie teraz przed polską 
prezydencją. Polski robotnik nie może 
być na kolanach! Rządowi i tym wszyst-
kim, którzy są już w blokach startowych 
i przygotowują się do następnej kampanii 
wyborczej, kampanii obietnic i kłamstw 
mówimy NIE! 

Dziś wspólnie przypominamy tutaj, 
właśnie na tym placu, na którym niejedno-
krotnie przypominaliśmy o naszych pra-
wach, prosiliśmy o dialog, prosiliśmy o po-
rozumienie, natomiast władze wojewódzkie 
nie przekazały tego w sposób właściwy do 
centrali, albo pan premier nie chciał słuchać. 
Mówimy takiemu premierowi NIE!

Zdaniem przewodniczącego OPZZ 
wynik czteroletnich rządów koalicji PO-
PSL widoczny jest dziś na ulicach. To bieda, 
niepewność jutra, spadające płace realne, 
wzrastające ceny i koszty utrzymania. Słowo 
„prywatyzacja” źle się kojarzy społeczeństwu 
– ze zwolnieniami i bezrobociem. Związki 
nie zgodzą się na taką prywatyzację gór-
nictwa, która zabierze miejsca pracy. Rząd 
nie prowadzi dialogu ze społeczeństwem, 

wynikiem tego jest wyjście pracowników 
na ulice.

Sprzed Urzędu Wojewódzkiego de-
monstranci przeszli przed biurowiec Ka-
towickiego Holdingu Węglowego. W kie-
runku siedziby KHW poleciały jajka. Kiedy 
demonstranci zaczęli się rozchodzić, kilka 
osób obrzuciło budek KHW kamieniami. 
Kilkunastu demonstrantów chciało wedrzeć 
się do biurowca. Wejścia bronił między in-
nymi Bogusław Ziętek, lider Sierpnia ’80. 
Zarząd wycenił straty na 65 tysięcy złotych. 
W związku z próbą wtargnięcia uczestni-
ków demonstracji do budynku KHW oraz 
zniszczeniami fasady budynku, zarząd spółki 
wysłał do prokuratury zawiadomienie o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa.

st

Manifestacja: Ponad pięć tysięcy górników przeszło przez Katowice

Dramatyczna sytuacja branży

Górnictwo jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki w naszym regionie 

Jeśli nie zostaną podjęte działania zmierzające do naprawy sytuacji w branży węglowej, to może 
nastąpić eskalacja niepokojów społecznych w całym województwie śląskim

Pracownicy górnictwa węgla kamiennego po sześciu latach względnego spokoju zmuszeni zostali do 
wyjścia na ulice

Przewodniczący OPZZ Jan Guz : niepewność jutra, spadające płace realne, wzrastające ceny i koszty 
utrzymania.

Jednym z pierwszych kroków mogłaby być publiczna debata w sprawie funkcjonowania górnictwa 
w naszym regionie

Od kondycji tej branży zależy sytuacja innych branż
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Pracownicy górnictwa węgla kamienne-
go po sześciu latach względnego spokoju 
zmuszeni zostali do wyjścia na ulice i za-
manifestowania swojego niezadowolenia 
z sytuacji w górnictwie.

nieudolny nadzór właścicielski, fatalne 
zarządzanie spółkami węglowymi przez po-
litycznych kolesiów, spadek realnego wyna-
grodzenia, drastyczny wzrost wypadkowo-
ści, próba nierzetelnej i dzikiej prywatyzacji 
Jastrzębskiej Spółki węglowej S.A. oraz sy-
gnowane przez rząd rP akty prawne, które 
spowodują wydrenowanie finansów polskich 
kopalń – są przyczynami manifestacji.

Panie WojeWodo!
Jako gospodarz ziemi śląskiej niejedno-

krotnie przyczynił się Pan do porozumień 
społecznych w branży górniczej. Dlatego 
też wnioskujemy do Pana, jako do przed-
stawiciela rządu w województwie śląskim, 
aby przedstawił Pan premierowi Donaldo-
wi Tuskowi oraz posłom koalicji rządzącej 
następujące postulaty organizacji związko-
wych, działających w górnictwie:
1.  Zaprzestania prze rząd rP prób realizacji 

pośpiesznej i dzikiej prywatyzacji gór-
nictwa węgla kamiennego w Polsce pod 
płaszczykiem przekazania akcji spółek 
węglowych do oferty publicznej.

2.  rezygnacji z  przeprowadzenia ustawo-
wych zmian, dotyczących przekazania 
nadzoru właścicielskiego z resortu gospo-
darki do resortu skarbu państwa. 

3.  wykreślenia z projektu ustawy Prawo geo-
logiczne i górnicze poprawki wniesionej 
przez posłów Platformy obywatelskiej, 
a dotyczącej opodatkowania wyrobisk 
i urządzeń górniczych. 

4.  renegocjacji zasad wprowadzania przy-
jętego przez Unię Europejską pakietu 
klimatyczno-energetycznego, który spo-
woduje wyniszczenie polskiej gospodarki 
i likwidację setek tysięcy miejsc pracy 
w naszym kraju. 

Panie WojeWodo! 
ostatnie podwyżki podatków oraz glo-

balny wzrost cen surowców przyczyniły 
się do drastycznego spadku poziomu życia 

mieszkańców aglomeracji śląskiej i całego 
naszego kraju. Domowe budżety nie wytrzy-
mują lawinowego wzrostu cen podstawowych 
artykułów żywnościowych i paliw. Mimo 
możliwości finansowych pracodawcy w gór-
nictwie i wielu innych branżach w naszym 
regionie blokują możliwość wzrostu wyna-
grodzeń, nie zważając na to, że wyższe płace 
pracowników oznaczałyby złagodzenie spo-
łecznych i gospodarczych skutków podwyżek 
cen. Pracodawcy w górnictwie lekceważą nie 
tylko bezpieczeństwo socjalne, ale również 
bezpieczeństwo pracy górników zasłaniając 
się pseudoekonomicznymi frazesami o ko-
nieczności ograniczania kosztów. w ciągu 
3 miesięcy tego roku w wypadkach w ko-
palniach zginęło już 10 górników. w całym 
zeszłym roku w górnictwie węgla kamiennego 
było 15 wypadków śmiertelnych.

Panie WojeWodo!
Jesteśmy przekonani, że Pan, jako czło-

wiek wywodzący się z górnictwa i z górnic-
twem szczerze związany ma świadomość 
skali zagrożeń, jakie wiążą się z obecną, nie-
zwykle trudną sytuacją w branży. górnictwo 
jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki 
w naszym regionie i od kondycji tej branży 
zależy sytuacja innych branż. Jeśli nie zo-
staną podjęte działania zmierzające do na-
prawy sytuacji w branży węglowej, to może 
nastąpić eskalacja niepokojów społecznych 
w całym województwie śląskim. w naszej 
ocenie te działania powinny zostać podjęte 
bezzwłocznie, a jednym z pierwszych kro-
ków mogłaby być publiczna debata w spra-
wie funkcjonowania górnictwa w naszym 
regionie.

 l

Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk (po prawej) niejednokrotnie przyczynił się do porozumień społecznych w branży górniczej

Treść petycji złożonej na ręce Wojewody Śląskiego

Musieliśmy wyjść na ulice

r E k l A M A

7,5 
mld zł 

Wynoszą 
zobWiązania 

górnicTWa

O tym oficjalnie nie mówi się. Nawet w czasie de-
monstracji nikt o tym nie wspomniał, choć wiele 
mówiono o dramatycznej sytuacji. Ten dług to 
zobowiązania przede wszystkim Kompani Wę-
glowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. 
JSW SA ma zyski.

ciekawa liczba 
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Zmiana zasad 
opodatkowania 
niektórych świadczeń

w 2011 r. zmianie ulegają zasady opo-
datkowania niektórych świadczeń 
t.j.:

1.  dodatek za rozłąkę: nadal zwolniony z po-
datku do wysokości diet za czas podró-
ży służbowej na obszarze kraju, ale pod 
warunkiem, że przysługuje na podstawie 
określonych przepisów lub układów zbio-
rowych pracy (do końca minionego roku 
dodatek za rozłąkę zwolniony niezależnie 
od podstawy przyznania); 

2.  zakwaterowanie pracowników: opodatko-
wane są wszystkie świadczenia ponoszone 
przez pracodawcę z tytułu zakwatero-
wania pracowników, jeżeli ich wartość 
przekracza 500 zł miesięcznie (do końca 
minionego roku całkowitemu zwolnie-
niu podlegało zakwaterowanie w hotelach 
pracowniczych, a tylko kwatery prywatne 
były opodatkowane); 

3.  świadczenia dla emerytów i rencistów lub 
ich rodzin: wszystkie świadczenia na rzecz 
emerytów i rencistów będą zwolnione 
z podatku do kwoty nieprzekraczającej 
rocznie 2280 zł (do końca minionego roku 

zwolnione z podatku były tylko świad-
czenia rzeczowe lub ekwiwalenty tych 
świadczeń); 

4.  stypendia dla uczniów i studentów: zwol-
nione z podatku do kwoty nieprzekracza-
jącej rocznie 3800 zł (do końca minionego 
roku kwota ta wynosiła 380 zł). 

Od 1 marca br. renty 
i emerytury są wyższe

e meryci i renciści oraz osoby pobierają-
ce niektóre świadczenia, które wypłaca 
im ZUS, będą otrzymywać świadczenia 

w wyższych kwotach. Obok emerytur i rent 
wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych waloryzacji podlegać będą także 
świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.

Z dniem 1 marca br. przeprowadzona 
została waloryzacja emerytur i rent, przy za-
stosowaniu wskaźnika waloryzacji wynoszą-
cego 103,1%. Wskaźnik waloryzacji ustalany 
jest w oparciu o średnioroczny wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w po-
przednim roku kalendarzowym, zwiększony 
o co najmniej 20% realnego wzrostu prze-
ciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

 W oparciu o ustalony wskaźnik przeli-
czono emerytury i renty – waloryzacja do-
tyczy wszystkich świadczeń podlegających 
waloryzacji, przyznanych do końca lutego 
2011 r. Przeliczone zostały nie tylko renty 
i emerytury, ale także dodatki przysługują-
ce do emerytur i rent, świadczenia i zasiłki 
przedemerytalne, nauczycielskie świadcze-
nia kompensacyjne oraz inne świadczenia 
pieniężne przysługujące na podstawie od-
rębnych przepisów. Od 1 marca 2010 r. nowe 
kwoty świadczeń wynoszą:
728,18 zł – emerytura, renta z tytułu cał-
kowitej niezdolności do pracy oraz renta 
rodzinna, 
560,13 zł – renta z tytułu częściowej nie-
zdolności do pracy, 
873,82 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności 
do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą 
zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa, 
672,16 zł – renta z tytułu częściowej niezdol-
ności do pracy w związku z wypadkiem lub 
chorobą zawodową, 
186,71 zł – dodatek pielęgnacyjny oraz do-
datek za tajne nauczanie, 
280,07 zł – dodatek pielęgnacyjny dla inwali-
dy wojennego z tytułu całkowitej niezdolno-
ści do pracy i niezdolności do samodzielnej 
egzystencji, 

350,94 zł – dodatek dla sieroty zupełnej, 
od 9,36 zł do 186,71 zł – dodatek komba-
tancki, maksymalne świadczenie pieniężne 
dla byłych żołnierzy górników, maksymalne 
świadczenie pieniężne przysługujące oso-
bom deportowanym, 
28,01 zł – dodatek kompensacyjny stanowią-
cy 15% kwoty dodatku kombatanckiego, 
611,67 zł – świadczenie pieniężne przysługu-
jące cywilnym niewidomym ofiarom działań 
wojennych, 
611,67 zł – renta socjalna, 
867,25 zł – świadczenie przedemerytalne. 

Zmiana wysokości emerytur i rent w ra-
mach waloryzacji nastąpi z urzędu, bez ko-
nieczności występowania z wnioskiem w tej 
sprawie.

Przy zastosowaniu wskaźnika waloryza-
cji podwyższona została również podstawa 
wymiaru waloryzowanych świadczeń. Od 
dnia 1 marca br. kwota bazowa, służąca do 
obliczeń świadczeń dla emerytów i renci-
stów, wynosi 2822,66 zł.

Przeciętne świadczenie emeryta/rencisty, 
któremu świadczenie wypłaca ZUS, wzrośnie 
o około 50 zł na osobę, przy czym przecięt-
na: emerytura wzrośnie o około 53 zł, renta 
z tytułu niezdolności do pracy – o około 39 
zł, renta rodzinna – o około 46 zł. 

Zgodnie z prawem

Najnowsze zmiany przepisów

nadal narasta sprzeciw społeczny przeciw-
ko planowanej budowie odkrywkowych ko-
palń węgla brunatnego na złożach w rejonie 
Legnicy, konina i Rogoźna. wyjątkiem jest 
tu akceptacja społeczna dla tego rodzaju 
inwestycji w rejonie Złoczewa. na razie górą 
wydaje się być strona społeczna, która jest 
w ofensywie.

Skutecznie wykorzystuje ona demokra-
tyczne zasady w kolejnych wyborach samo-
rządowych i parlamentarnych. Zwolennicy 
odkrywki na ich terenie nie mają czego 
szukać i to niezależnie od barwy politycz-
nej swojej partii. Ponieważ dla polityków 
regułą jest uzyskanie mandatu za wszelką 
cenę, przychylają się oni powszechnie do 
stanowiska społeczeństwa, które wyraża 
hasło „stop odkrywce”. Stanowisko to opiera 
się głównie na postulatach zachowania do-
tychczasowego stanu powierzchni terenu 
i jego walorów przyrodniczych. równorzęd-
nym powodem sprzeciwu jest konieczność 
przesiedlenia wielu mieszkańców terenów 
przeznaczonych pod budowę odkrywki. lu-
dzie ci dobrze się tu zagospodarowali, mają 
tu swoje dochody i interesy i nie chcą tego 
porzucać na rzecz nawet równorzędnych 
odszkodowań, nie gwarantujących im jednak 
dawnego komfortu i osiąganych obecnie 

dochodów.  Sojusznikami przeciwników 
odkrywki są na ogół wszystkie organizacje 
ekologiczne. W sumie jest to silny i zwar-
ty blok dysponujący dużą siłą polityczną, 
z którą wszyscy muszą się liczyć.

Na drugim biegunie stoi branża węgla 
brunatnego. rozwijała się ona w czasach 
Prl, zaraz po wojnie, praktycznie od zera. 
Poprzez liczne inwestycje, nowe kierunki 
studiów, fabryki i zakłady ją obsługujące sta-
ła się jednym z najważniejszych dostawców 
najtańszego paliwa dla polskich elektrowni. 
Przemysł ciężki, który był wtedy priorytetem 
potrzebował stale nowych mocy energe-
tycznych, które mogły zaspokoić wielkie 
elektrownie oparte na tym paliwie. Tuż po 
wojnie powstał pierwszy okręg energetyczny 
Pątnów – adamów – konin (Pak). Potem 
w latach sześćdziesiątych minionego wieku 
uruchomiono kopalnię i elektrownię „Turów”. 
Dwadzieścia lat później powstaje najwięk-
sza w europie elektrownia oparta na węglu 
brunatnym „Bełchatów”. Budowa wszystkich 
tych obiektów nie napotykała wtedy na żad-
ne sprzeciwy. Wręcz przeciwnie, starano 
się wtedy o tego rodzaju inwestycje mając 
na względzie potrzebę pełnego zatrudnie-
nia i rozwoju cywilizacyjnego związanego 
z obsługą tego rodzaju gigantów. Ponieważ 
generalnie inwestycje te realizowano przy 

minimalnych kosztach, powstało wiele za-
niedbań i zniszczeń terenów wokół tych 
inwestycji. Po roku 1989 branża, zdając sobie 
sprawę z zaistniałych szkód ekologicznych, 
podjęła intensywne próby zagospodarowania 
terenów poeksploatacyjnych przynajmniej 
na poziomie zachodnioeuropejskim. Czasy 
się jednak zmieniły. księżycowe krajobrazy 
górnictwa odkrywkowego z okresu Prl tak 
głęboko wbiły się w świadomość społeczną, 
że  w tej chwili nie ma od nich już odwro-
tu. Na nic zdają się pokazywane w rejonie 
Pak doskonale zagospodarowane odkrywki 
w postaci jezior, obiektów wypoczynkowych, 
turystycznych i rekreacyjnych. Strona spo-
łeczna w ostateczności przyjmuje to za mało 
wiarygodną propagandę, argumentując, że 
nawet jeżeli to prawda, to powrót do „nor-
malności” w takiej sytuacji obliczony jest 
na dziesiątki lat. 

Wobec zaniedbań inwestycyjnych pod-
nosi się konieczność zasilania polskiej ener-
getyki każdego roku blokami o mocy ok. 
1000 mW i tak przez kolejne dwadzieścia 
lat. Po prostu stare elektrownie mimo ich 
nieustającej modernizacji muszą być wkrót-
ce wyłączone z ruchu. Branża węgla brunat-
nego przedstawia rządowi najszybsze i naj-
tańsze rozwiązanie tego problemu poprzez 
budowę nowych kopalń węgla brunatnego. 

Środowisko to jest też rozbudowane w Pol-
sce. Dysponuje niemałym kapitałem i dzie-
siątkami tysięcy ludzi zatrudnionych w ko-
palniach i elektrowniach opartych na tym 
paliwie. W tej sytuacji rząd jest między 
młotem krajowych potrzeb energetycznych, 
a kowadłem protestów społecznych o daleko 
idących skutkach politycznych. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że przynajmniej obecny 
rząd przychyli się do argumentacji strony 
społecznej. Zdając sobie z tego wszystkiego 
sprawę, branża węgla brunatnego nie ustę-
puje. Wyrazem jej determinacji są przygoto-
wania do kolejnego, VII międzynarodowego 
kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, 
który odbędzie się w dniach 11-13 kwiet-
nia 2011 roku w Bełchatowie. Symbolicznie 
i pojednawczo patronat honorowy nad jego 
przebiegiem objął wicepremier rP Walde-
mar Pawlak. Wszystko wskazuje na to, że 
węgiel brunatny łatwo nie skapituluje. Wy-
chodzi on z założenia, że obecna przewaga 
nad nim protestującej strony społecznej jest 
koniunkturalna i chwilowa. rząd niezależnie 
od reprezentowanej opcji politycznej, prę-
dzej, czy później będzie z przyczyn czysto 
ekonomicznych i gospodarczych zmuszo-
ny do zgody na nowe inwestycje związane 
z eksploatacją węgla brunatnego. 

AdAm mAksymowicz

Węgiel brunatny nie kapituluje 
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trzęsienie ziemi w Japonii i powstała w jego 
wyniku fala tsunami poważnie uszkodzi-
ły znajdujące się w tym kraju nadmor-
skie elektrownie jądrowe. ich sytuacja jest 
bardzo poważna, wszystko wskazuje bo-
wiem na to, że może tu dojść do powtórki 
z Czarnobyla. 

Zagrożenie w Japonii powoduje, że 
w innych miejscach świata aktywne elek-
trownie jądrowe poddawane są przeglądom, 
które mają rozstrzygnąć, czy ich dalsza eks-
ploatacja jest bezpieczna. Niektóre kraje 
w ramach profilaktyki przed ewentualnym 
niebezpieczeństwem postanowiły nawet 
część z nich pozamykać. Przykładem Niem-
cy, które zamknęły siedem spośród swoich 
najstarszych elektrowni. Skutkiem tych wy-
darzeń jest narastająca w Europie niechęć, 
a w niektórych przypadkach nawet sprzeciw 
wobec energetyki nuklearnej. Wyraża się 
on nie tylko w tradycyjnych już protestach 
ekologów, ale również w toczonych przez 
prominentnych polityków UE debatach na 
ten temat, w których zastanawiają się oni, 
czy warto nadal kontynuować rozwój sek-
tora energetyki nuklearnej. Coraz częściej 

podkreśla się też potrzebę dalszego rozwoju 
energetyki z odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Trudno w tej chwili przesądzić, jakie 
będą ostateczne decyzje unijnych polityków. 
W Polsce najbardziej popularne media (m.in. 
TVP1) nawołują do protestów społecznych 
w tej sprawie. Rząd i jego pełnomocnik ds. 
energetyki jądrowej  zachowują natomiast 
zimną krew i deklarują, że nie ma żadnych 
podstaw do zmiany polskiego programu 
budowy elektrowni jądrowych. Stanowisko 
podobne do polskiego zajmują jak dotych-
czas również władze USA i Rosji. Prawdopo-
dobnie dołączy do nich także Francja, której 
zapotrzebowanie na energię elektryczną po-
krywają w około osiemdziesięciu procentach 
dostawy z tego źródła. 

Strach, jaki pada na wszystkie inwe-
stycje związane z budową nowych elek-
trowni jądrowych, wynika ze skutków 
kataklizmu, który miał miejsce 11 marca 
w Japonii. Wstrząs tektoniczny uszkodził 
wówczas bloki energetyczne, na co obiekty 
te były przygotowane. W efekcie wstrząsu 
powstała jednak dziesięciometrowej wy-
sokości fala morska, która zalała je, po-
wodując nieopanowane do chwili obecnej 

następstwa związane z chłodzeniem re-
aktorów i wybuchami paliwa jądrowego 
oraz jego produktów. Zagrożenie jest na 
tyle poważne, że po drugiej stronie Oce-
anu Spokojnego, na Wschodnim Wybrzeżu 
USA, trwają przygotowania na nadejście 
radioaktywnej chmury znad Japonii. W tej 
sytuacji, o czym już była mowa, w Europie 
Zachodniej i w Polsce narasta sprzeciw 
społeczny wobec budowy nowych siłowni 
jądrowych. Sprzeciw ten wydaje się czysto 
emocjonalny i nie poparty żadnymi racjo-
nalnymi przesłankami. Przede wszystkim 
zapomina się przecież, że przyczyną japoń-
skiej katastrofy nuklearnej są bardzo silne 
trzęsienia ziemi i fale tsunami. Zjawiska te, 
choć nie można ich całkowicie wykluczyć, 
w Polsce nie występują. Jeżeli jednak nawet 
zdarzają się u nas tego rodzaju wstrząsy 
tektoniczne, to są one przynajmniej sto 
tysięcy razy słabsze od tych w Japonii. Co 
się zaś tyczy fal tsunami, nie mają one szans 
na wystąpienie, ponieważ Bałtyk zalicza się 
już do północnej, całkowicie asejsmicznej 
strefy, w której wstrząsy tektoniczne są 
praktycznie nieobecne. W Polsce powtórka 
z Japonii jest zatem niemożliwa z przyczyn 

czysto naturalnych, co nie zmienia oczywi-
ście faktu, że japońskie zagrożenie nukle-
arne jest poważnym ostrzeżeniem przed 
wszelkim lekceważeniem zasad bezpieczeń-
stwa w nowo budowanych elektrowniach 
atomowych. Biorąc pod uwagę powyższe 
zastrzeżenia, doszukiwanie się analogii 
pomiędzy Polską i Japonią jest jednak ab-
solutnie nieuprawnione.

Nie sposób nie odnotować w Europie, 
choćby właśnie w sąsiednich Niemczech, 
spadku dostaw energii elektrycznej produ-
kowanej w siłowniach jądrowych, które po-
woduje wzrost zapotrzebowania na energię 
wytwarzaną w klasycznych elektrowniach 
węglowych. Bez wątpienia należy się jednak 
spodziewać kolejnej podwyżki cen węgla. 
Paradoksem tej sytuacji jest bowiem fakt, 
że kiedy węgiel kamienny był najtańszy, 
byliśmy jego eksporterem, zaś teraz, kiedy 
staje się coraz droższy, jako jego importer 
poniesiemy straty. Tak jest, ale tak być nie 
musi. Mobilizacja górnictwa węglowego 
i zwiększenie wydobycia węgla wszystkie te 
relacje ekonomiczne może jeszcze odwrócić 
na naszą korzyść.

AdAm mAksymowicz

Po trzęsieniu ziemi i tsunami

Japońska i polska energetyka jądrowa 

kwk  Borynia, będąca od stycznia bieżą-
cego roku jednym z Ruchów kopalni ze-
spolonej „Borynia-Zofiówka” otrzymała 
w konkursie pt. „najlepsze rozwiązania 
z zakresu zwalczania zagrożeń aerologicz-
nych w kopalniach” statuetkę Górniczy 
Diament 2011.

Nagroda została przyznana kopalni pod-
czas organizowanej przez Główny Instytut 
Górnictwa IV Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Szkoleniowej, nad którą patronat 
objął  Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 
Pracownicy kopalń, naukowcy, eksperci, 
przedstawiciele Urzędów Górniczych oraz 

Spółek Węglowych, w tym również przed-
stawiciele górnictwa z Republiki Czeskiej 
(OKD) oraz Niemiec (RAG) dyskutowali 
podczas konferencji m.in. o technologiach 
eksploatacji w warunkach zagrożeń natu-
ralnych, prewencji i zwalczaniu pożarów 
endogenicznych a także niekonwencjo-
nalnych metodach zwalczania zagrożeń 
aerologicznych.

Nagrodę przyznała kopalni niezależna 
kapituła składająca się z osób działających 
w specjalnych komisjach do kompleksowego 
opiniowania stanu rozpoznania i zwalcza-
nia zagrożeń naturalnych i technicznych 
w zakładach górniczych oraz zagrożeń 
bezpieczeństwa powszechnego, związane-
go z ruchem zakładu górniczego powoła-
nych przez Prezesa WUG.  Jak podkreślił 
przewodniczący kapituły prof. dr hab. inż. 
Janusz Roszkowski z Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, realizowane w 2010r. 
przez kopalnię „Borynia” działania z zakresu 

profilaktyki zagrożeń naturalnych, a w szcze-
gólności zagrożeń aerologicznych  oraz ich 
monitoringu zasługują na uznanie. Statuetkę 
odebrał z rąk przewodniczącego kapituły 
dotychczasowy Dyrektor kopalni „Borynia” 
Zbigniew Czernecki, który od stycznia tego 
roku jest Dyrektorem kopalni „Jas-Mos”.

Należy podkreślić, że jest to już trzecia 
edycja konkursu, w którym wyróżnia się 
kopalnie statuetką Górniczy Diament Roku. 
W dwóch poprzednich edycjach konkursu 
wyróżniono następujące kopalnie: „Brzesz-
cze-Silesia” Ruch I „Brzeszcze”, „Halemba-
Wirek” Ruch „Halemba”, „Krupiński”, „Kazi-
mierz Juliusz”, „Wieczorek” „Ziemowit”.

W obecnej edycji konkursu  równo-
rzędne wyróżnienie statuetką Górniczy 
Diament 2011 otrzymały kopalnie „Borynia” 
(JSW S.A.), „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic 
(KHW S.A.) oraz „Bobrek-Centrum” Ruch 
„Bobrek”.

 l

Najlepsze rozwiązania z zakresu zwalczania zagrożeń aerologicznych w kopalniach

Górniczy Diament dla kopalni Borynia

Kierownictwo wyróżnionych kopalń  „Borynia” (z prawej Zbigniew Czernecki), „Murcki-Staszic” Ruch 
„Staszic” (KHW S.A.) oraz „Bobrek-Centrum” Ruch „Bobrek” (KW S.A.)
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Nagrodę przyznała kopalni niezależna kapituła składająca się z osób działających w specjalnych 
komisjach
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Zimę, a zatem i sporty zimowe, mamy 
za sobą. Adam Małysz godnie zakończył 
czynną karierę sportową – nasz wyśmie-
nity skoczek w ostatnim swoim konkur-
sie raz jeszcze stanął na podium. Trzecie 
miejsce w Planicy było pięknym ukoro-
nowaniem jego siedemnastoletniej przy-
gody na skoczniach całego świata. Mało 
tego – w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Świata uplasował się na trzecim miejscu, 
wyprzedzili go tylko Thomas Morgen-
stern i Simon Ammann. Była jeszcze feta 
w Zakopanem – wspaniałe pożegnanie 
wielkiego sportowca i wielkiego mistrza. 
My, fani, dziękujemy raz jeszcze za potęż-
ną porcję radości i emocji.

Nasza mistrzyni w biegach narciarskich 
Justyna Kowalczyk nie kończy oczywiście 
kariery sportowej. Nasza biegaczka nie zdo-
była w Oslo mistrzowskiego tytułu – tylko 
2 srebra i 1 brąz. Straty te zrekompensowała 
sobie jednak trzecim z rzędu zwycięstwem 
w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. 
Przyszły sezon powinien być ciekawy – nie 
ma olimpiady, nie będzie mistrzostw świata, 
rywalizacja będzie się więc koncentrowała 
na zawodach Pucharu Świata. 

Skoro zimę mamy za sobą, czas na fut-
bol. Trwają rozgrywki ekstraklasy, w której 
na prowadzenie szybko wysunęła się Wisła 
Kraków. Inni kandydaci do mistrzowskiego 
tytułu grają dość zmiennie. Straty z pierw-
szej rundy nadrobił Lech Poznań, który 
znów liczy się w walce o miejsce w pierw-
szej trójce. Zawodzi natomiast Polonia 
Warszawa. Piekli się też właściciel i szef 
klubu – zmienia trenerów, karze zawod-
ników, co nie wpływa korzystnie na grę 
zespołu. Na uznanie zasługuje postawa 
Cracovii, która w czterech meczach rundy 
wiosennej zdobyła tyle samo punktów, co 
w piętnastu spotkaniach pierwszej części 
sezonu.

Ostatnim istotnym wydarzeniem 
w europejskim futbolu był kongres UEFA, 
na którym wybierano nowe władze. Polscy 
działacze z niecierpliwością czekali na 
kongresowe wieści, a to dlatego, że do 
władz europejskiego futbolu chciał się 
koniecznie dostać Grzegorz Lato, prezes 
PZPN. Niestety, nie spełniły się jego pra-
gnienia. Otrzymał niewiele głosów, bodaj 
10. Można to było przewidzieć. Zarówno 
Grzegorz Lato, jak i polski futbol nie liczą 
się w Europie. Poza tym o wejściu do takie-
go gremium (komitet wykonawczy UEFA) 
decydują układy i prywatne koneksje, a La-
cie do tego daleko. Były prezes PZPN Mi-
chał Listkiewicz stwierdził, że jest to dość 
przykra porażka urzędującego prezesa 
i polskiej piłki nożnej, z którą mało kto 
w Europie się liczy. Nie podobają mi się 
te słowa Listkiewicza. To przecież za cza-
sów jego „światłego prezesostwa” nastąpił 
prawdziwy upadek polskiej piłki nożnej, 
czego najlepszym dowodem była afera ku-
powania i sprzedawania meczów. 

Warto przypomnieć, że w ów proce-
der zamieszani byli zarówno przyjaciele, 
jak i najbardziej zaufani współpracowni-
cy Michała Listkiewicza. A wracając do 
jego wypowiedzi, przecież on sam również 
nie zrobił jak dotychczas większej karie-
ry w międzynarodowej federacji. Jest co 
prawda w komisji sędziowskiej FIFA, ale 
swój awans zawdzięcza prywatnemu po-
parciu prezydenta FIFA Seppa Blattera.

Moim zdaniem, ambicje Grzegorza 
Laty były nazbyt wygórowane. Jako dzia-
łacz niczym wielkim nie zasłużył się dla 

polskiej piłki. A problemów, którym trzeba 
stawić czoła, w naszym futbolu nie brakuje. 
Właśnie w tych sprawach prezes powinien 
być motorem napędowym rozwiązywania 
nabrzmiałych spraw. Nadal nie ma prze-
cież sensownego programu szkolenia mło-
dzieży. W efekcie w zespołach ekstraklasy 
jest coraz więcej obcokrajowców o prze-
ciętnych umiejętnościach. Ich obecność 
w żaden sposób nie wpływa pozytywnie 
na poziom krajowej piłki nożnej. Coraz 
mniej pokazuje się natomiast obiecującej 
młodzieży. Jak tak dalej pójdzie, to w re-
prezentacji na EURO 2012 zobaczymy tylko 
naturalizowanych Polaków. W tej chwili 
trener Franciszek Smuda ma ich już pięciu 
w podstawowej jedenastce.

Polski futbol jest chory, a choroba 
zaczęła się za czasów wspomnianego już 
Michała Listkiewicza. I nadal zżera polską 
piłkę nożną. Mizerne wyniki na europej-
skiej arenie, od seniorów po młodzieżow-
ców. Do tego ledwie zipiące kluby-spół-
ki. Nad kilkoma drużynami ekstraklasy 
zebrały się wyjątkowo czarne i ciężkie 
chmury. Okazuje się bowiem, że więk-
szość z nich jest mocno zadłużona i nikt 
nie potrafi powiedzieć, skąd wziąć środki 
na spłaty tych długów. Może nawet dojść 
do tego, że w nowym sezonie zabraknie 
w ekstraklasie takich zespołów jak Górnik 
Zabrze, Polonia Bytom, Ruch Chorzów 
czy Śląsk Wrocław. Zadłużenie Górnika 
Zabrze wynosi dla przykładu prawie 40 
milionów złotych, Polonii Bytom nieco 
mniej, bo 15 milionów. Firma Allianz, 
główny udziałowiec w spółce Górnika, 
nie jest w stania utrzymać klubu, a innych 
sponsorów brak. Podobnie jest w Polonii 
Bytom. W niektórych klubach zawodni-
cy już od trzech miesięcy nie otrzymali 
wynagrodzenia, a zaległości z tego tytułu 
są poważne. 

Przykładem Widzew Łódź. Klub jest 
winien zawodnikom już prawie 2 miliony 
złotych. Gdzie indziej jest podobnie. Inna 
sprawa, że na to zadłużenie szefowie klu-
bów zapracowali sobie sami. Niby tajem-
nicą są zarobki piłkarzy, a przecież każdy 
wie, że byle przeciętniak ma w kontrakcie 
zapisaną gażę co najmniej 20 tys. złotych 
miesięcznie, nie licząc dodatkowych pre-
mii za wygrane mecze. Nie ma wątpli-
wości, że zarobki naszych „kopaczy” są 
wygórowane. I nie można odwoływać się 
do zarobków w ekstraklasie hiszpańskiej 
czy angielskiej – tam się w piłkę gra, a nie 
ją kopie.

Wspomniałem, że niektórych dru-
żyn może zabraknąć w przyszłym sezonie 
w ekstraklasie. Do końca marca wszystkie 
kluby zobowiązane były złożyć w PZPN 
dokumenty uprawniające do otrzymania 
licencji na grę. Dokumenty te powinny 
zawierać informacje o płynności finanso-
wej, niezaleganiu z przeróżnymi opłatami, 
w tym wynagrodzeniami zawodników, czy 
spełnianiu przez stadiony wymogów, jakie 
stawia europejska federacja. 

Brak licencji automatycznie eliminuje 
klub z rozgrywek ekstraklasy. Można więc 
powiedzieć, że od kwietnia br. zaczną się 
gorące dni oraz zabiegi o jej otrzymanie. 
Wszystko wskazuje na to, że polską piłkę 
nożną nadal zżera choroba. A prezes PZPN 
Grzegorz Lato zamiast zająć się poważnie 
krajowym podwórkiem, zapragnął być eu-
ropejskim bonzą.

Henryk Marzec

Po rozwodzie Andrzej długo nie mógł się otrząsnąć. Kolejne oszczerstwa i obelgi 
padające z ust kobiety, u boku której spędził niemal dwadzieścia lat życia, przestawały już 
robić na nim specjalne wrażenie. Nie protestował też, kiedy żona wyciągała rękę po kolejne 
nieruchomości i pieniądze, na które Andrzej pracował, gdy ona biegała między fryzjerem, 
fitnessem i luksusowymi sklepami. Gorycz związaną z przeciągającym się rozwodem po-
tęgował fakt, że jego jedyny syn wziął podczas rozwodu stronę matki.

Od czasu rozwodu Andrzej z jeszcze większą determinacją poświęcił się pracy i w dal-
szym ciągu robił to, za co tak bardzo ceniła go była żona – przemieniał wszystko, czego 
tylko się dotknął, w świetną inwestycję. Nie zmienia to jednak faktu, że zaczął także czę-
ściej sięgać po używki. Przestał również chodzić na siłownię. Za namową zmartwionych 
przyjaciół postanowił się nawet wybrać do psychoanalityka. I prawdopodobnie taki stan 
wewnętrznego rozkładu pogłębiałby się w dalszym ciągu, gdyby jeden ze wspólników nie 
przymusił go do zatrudnienia asystentki. Młoda, żywiołowa i pełna ideałów Karolina od 
samego początku niezmiernie irytowała Andrzeja. Wtrącała się absolutnie we wszystko – 
zaczęła od uporządkowania bałaganu w biurze. W efekcie jej porządków Andrzej przez trzy 
tygodnie nie mógł niczego znaleźć. Następnie zabrała się za segregowanie jego biurowej 
szafy, zamieniła czarną jak smoła kawę, od której Andrzej zaczynał od lat swój dzień, na 
kilka rodzajów zielonej herbaty. Miarka się jednak przebrała, gdy zmusiła go do zakupu 
kilku nowych koszul i krawatów. Totalnie zdezorientowany Andrzej, któremu mimo cięż-
kich przejść z byłą żoną nikt nigdy nie rozkazywał, zakochał się bez pamięci w szesnaście 
lat młodszej pracownicy.

Karolina nie wykorzystywała jednak relacji, która zaczęła się rodzić między nią a szefem. 
Sprawnie oddzielała swoje obowiązki zawodowe od coraz częstszych prywatnych spotkań 
z Andrzejem. Tymczasem Andrzej odżył – przyjaciele zauważyli, że w ciągu niespełna dwóch 
miesięcy stał się młodszy o co najmniej dziesięć lat. Nie minęło pół roku i oświadczył się 
Karolinie. Niedługo po tym, odbył się skromny ślub, na który zaproszono najbliższą rodzinę. 
Zabrakło na nim jednak jego syna, z którym był ciągle skłócony. Niedługo potem okazało 
się także, że Karolina jest w ciąży.

Po narodzinach Zosi Andrzej, w odróżnieniu od tego, jak zachowywał się przy pierw-
szym dziecku, całkowicie poświęcił się ojcostwu. Od samego początku przewijał, karmił, 
kąpał i usypiał córkę. Starał się również ograniczyć czas spędzany w biurze. Przez kolejne 
lata Zosia była oczkiem w głowie rodziców. Spokój sporadycznie burzyła jedynie była żona, 
a właściwie syn Andrzeja, którego nasyłała od czasu do czasu z kolejnymi żądaniami, które 
Andrzej bez szemrania spełniał. Ciągle dręczyły go bowiem wyrzuty sumienia związane 
z czasem, którego szczędził na wychowanie pierwszego dziecka.

Gdyby jednak odjąć te sporadyczne niepokoje, można by powiedzieć, że życie Andrzeja 
przypominało sielankę. Prawdopodobnie ten stan niezakłóconego szczęścia trwałby w naj-
lepsze, gdyby nie rutynowe badania krwi, na które pewnego dnia zabrał swoją córeczkę. 
W czasie badań kontrolnych zauważył bowiem, że jego dziecko ma grupę krwi, która nijak 
ma się do tej, jaką ma on sam. Dobrze pamiętał, jaką grupę krwi ma jego żona i mimo ściśle 
ekonomicznego wykształcenia był prawie pewien, że Zosia nie może być jego dzieckiem.

Dla pewności, skonsultował się jeszcze ze znajomym lekarzem i za jego poradą zlecił 
prywatne badania genetyczne, które potwierdziły jego najgorsze przypuszczenia. Ciągle 
kochał żonę i nie mógł uwierzyć w jej zdradę oraz przyjąć, że przez te lata był oszukiwany 
w najistotniejszej dla niego sprawie.

Przez kolejne tygodnie Andrzej miotał się jak opętany. Zupełnie nie potrafił wszcząć 
rozmowy z żoną. Miłość do Zosi nie zmniejszyła się – dalej spędzał z nią każdą wolną 
chwilę. Przez cały czas widział w niej jednak żywy dowód niewierności kobiety, która kilka 
lat temu odmieniła jego życie.

Targany masą wątpliwości, postanowił dla własnego spokoju rozpocząć śledztwo, 
które miało wykazać, kto jest biologicznym ojcem jego córki. Chciał znać wszystkie szcze-
góły, a wtedy zadecydować, czy nadszedł czas, żeby pogodzić się z rozpadem kolejnego 
związku.

Dochodzenie zaczął od dyplomatycznego przepytania wspólnych znajomych jego 
i Karoliny. Przejrzał też jej notatki, przewertował książki i pliki w komputerze, szukając 
jakichkolwiek śladów zdrady sprzed lat. Wszystko to nie przyniosło żadnych rezultatów. 
Postanowił więc zagrać va banque i zdecydował się na rozmowę z byłym chłopakiem żony, 
z którym utrzymywała kontakt przez jakiś czas po ich rozstaniu. Wojtek jednak nie tylko 
stanowczo zaprzeczył przypuszczeniom Andrzeja, ale nawet go wyśmiał.

Zdruzgotany mężczyzna czuł się jak po pierwszym małżeństwie – naiwny i wykorzy-
stany. Wtedy też natrafił w domu na schowany w garderobie plik medycznej dokumentacji. 
Kolejne wyniki badań, wykresy i zdjęcia wskazywały, że kilka lat temu jego żona przeszła 
szereg skomplikowanych badań i prawdopodobnie poddała się zapłodnieniu in vitro. 
Przestudiował dokładnie znalezione materiały i już sam nie wiedział, czy ta wiedza winna 
go cieszyć, czy smucić.

Zaczął się zastanawiać nad powodem, dla którego Karolina podjęła prawdopodobnie 
decyzję, by to nie on był ojcem ich dziecka. Kolejne domysły i przypuszczenia rodzące 
się w głowie Andrzeja stawały się coraz bardziej bolesne. Siedząc przy biurku, przeglądał 
rodzinne papiery. Wśród nich natknął się na zdjęcie własnej matki. Było to jedyne zdjęcie, 
na którym widział ją uśmiechniętą i szczęśliwą. Zdjęcie zostało wykonane tuż przed jej 
samobójczą śmiercią spowodowaną pogłębiającą się chorobą psychiczną. Kolejne przeglą-
dane przez niego papiery, do których nie wracał od lat, a które przypominały mu rzeczy 
całkowicie wyparte pamięci, powoli rozjaśniły mu pobudki jego żony.

Gdy Karolina wróciła do domu, nie była świadoma, że mąż już zna jej tajemnicę. Od 
lat pragnęła mu ją wyjawić, bała się jednak, że nie będzie mu umiała wyjaśnić, jak bardzo 
przerażała ją myśl, że ich dziecko może zostać dotknięte chorobą psychiczną. On jednak, 
choć kosztowało go to wiele wysiłku, zrozumiał jej wybór i obiecał sobie, że nic się nie 
zmieni w ich dotychczasowym życiu. l

Marginesy

Kim jesteś
Na prostej i zakrętach

Futbolowa mieszanka
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600-lecie zawarcia 
I pokoju toruńskiego

Okolicznościowa kartka pocztowa 
z nadrukowanym znaczkiem wartości 1,55 
zł upamiętnia 600-lecie zawarcia I pokoju 
toruńskiego, wieńczącego trwającą w latach 
1409-1411 wojnę Polski i Litwy z Krzyżakami. 
Z dniem 1 lutego 1411 roku Żmudź przy-
znano Litwie, a Polska odzyskała granice 
z 1409 roku.

Kartkę ilustruje rycina z Kroniki polskiej 
Marcina Bielskiego (1597) ze zbiorów Biblio-
teki Jagiellońskiej w Krakowie. Na znaczku 
pocztowym pomieszczono natomiast herb 
Ziemi Dobrzyńskiej.

Z jajkiem w dłoni 
– na pięciolinii

Tak przedstawiła art. plastyk Ewa Libe-
ra Stefana Kisielewskiego na znaczku war-
tości 1,95 zł wprowadzonym do obiegu 7 
marca 2011 br. Upamiętnia on obchodzoną 
właśnie stuletnią rocznicę urodzin wielce 
utalentowanej postaci, jaką był ten wybitny 
publicysta, prozaik, kompozytor i krytyk 
muzyczny.

Warto przypomnieć, że był on uczest-
nikiem kampanii wrześniowej 1939 r., żoł-
nierzem Armii Krajowej i uczestnikiem po-
wstania warszawskiego. Szerzej znany jest 
starszemu pokoleniu z powojennej działalno-
ści w Krakowie – jako felietonista „Tygodnika 
Powszechnego” i „Wprost”. Jego publicystyka 
wyróżniała się niezależnością myśli, wszech-
obecną przekorą i barwnym językiem. Liczne 
kompozycje muzyczne – orkiestrowe, kame-
ralne, fortepianowe, balety i pieśni nawiązują 
do neoklasycyzmu. Od 1990 r. przyznawana 
jest doroczna nagroda im. Stefana Kisielew-
skiego dla publicystów, przedsiębiorców 
i działaczy gospodarczych.

Miejska Poczta 
Samochodowa 
w Zabrzu

Z okazji 100. Rocznicy budynku Poczty 
w Zabrzu, Centrum Poczty – Oddział Re-
jonowy w Zabrzu oraz zabrzański Oddział 
Polskiego Związku Filatelistów organizują 
Miejską Pocztę Samochodową. W dniu 29 
marca br. Urząd Pocztowy Zabrze 1 sto-
sować będzie z tej okazji okolicznościowy 
datownik z ilustracją zabytkowego, wciąż 
czynnego w służbie poczty budynku.

Przesyłki przygotowane do przewozu 
„Miejską Pocztą Samochodową” Urząd 
Pocztowy Zabrze 1 przekaże upoważnio-
nej osobie - członkowi załogi samochodu, 
w celu ich przewiezienia na trasie: Urząd 
Pocztowy Zabrze 1 – Urząd Pocztowy 
Zabrze 5 – Urząd Pocztowy Zabrze 1, 
gdzie zostaną ostemplowane stemplem 
informacyjnym o treści: „Przewieziono 
Miejską Pocztą Samochodową”. Następnie 
przesyłki zostaną przesłane i doręczone 
adresatom.

 ZB

Nowości filatelistyczne

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polskie Pokłady węgla kamien-

nego ulegną wyczerPaniu w ciągu 25 
lat – tak wynika z raPortu nik. Złe 
zarządzanie złożami, skupione głównie na 
maksymalizacji zysku bez koncepcji ochrony 
zasobów spowodowało, że wiele pokładów 
uległo zniszczeniu, a dostęp do innych stał 
się jeszcze mniej opłacalny. Eksperci NIK 
stwierdzili, że straty w zasobach związa-
ne są również z prowadzeniem wydobycia 
systemem ścianowym, bez zastosowania 
innych metod pozwalających na wybieranie 
tzw. resztówek oraz zastosowaniem techniki 
„niszczącej podbudowy” uniemożliwiającej 
wydobycie surowca z pokładów położonych 
wyżej.

Przeciętna Płaca brutto w lutym 
wyniosła 3.422,14 zł. Według danych 
GUS przeciętne wynagrodzenie wzrosło 
o 4,1 proc. w porównaniu rok do roku. 
Natomiast ekonomiści ankietowani przez 
PAP szacowali, że wynagrodzenie określo-
ne według tych samych kryteriów wzrosło 
o 5,1 proc.

W przedsiębiorstwach w lutym było 
zatrudnionych 5.512,7 tysiąca osób, czyli 
o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem. 

stoPa bezrobocia w lutym wy-
niosła 13,2 Proc. – Podał gus. Liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 
2 mln 150,2 tys. osób. Stopa bezrobocia 
wzrosła we wszystkich województwach 
oprócz lubuskiego. Najwyższa jest w woj. 
warmińsko-mazurskim (21,5 proc.), a naj-
niższa w Wielkopolsce i na Mazowszu – po 
10 proc. 

Ekonomiści uważają, że wzrost bezro-
bocia w lutym wynika z czynników sezo-
nowych. Spodziewają się, że w najbliższych 
miesiącach bezrobocie zacznie spadać. 
Zwracają uwagę na to, że udało się zaha-
mować wzrost roczny. Bezrobocie jest na 
takim samym poziomie jak rok temu.

miniaturowy rozrusznik serca 
wielkości cukierka tic-tac, to urządze-
nie, które zostało oPracowane Przez 
naukowców z ohio state university 
i firmy medtronic. Zostało ono skonstru-
owane przy użyciu techniki „laboratorium 
w chipie” – zastosowany mikroprocesor 
umożliwi bezprzewodowe przekazywanie 
danych o stanie serca do urządzeń zewnętrz-
nych i zapis danych dobowych rytmu serca. 
Wszczepienie nowego urządzenia będzie 
mniej inwazyjne niż obecnie, gdyż miniro-
zrusznik będzie umieszczany w ciele pacjen-
ta przez cewnik w bezpośredniej bliskości 
serca. Pozwoli to na łatwiejsze sterowanie 
rytmem serca. Urządzenie pojawi się w kli-
nikach za około 5 lat.

P i s m o  s P o ł e c z n o - z a w o d o w e 
ś r o d o w i s k a  g ó r n i c z e g o
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we wtorek, 29 marca oficjalnie wręczono nagrody laure-
atom przeprowadzonego w kHw S.a. konkursu na plakat 
„Bezpieczne miejsce pracy”. Zorganizowano go w ramach 
kampanii prowadzonej przez Centralny instytut Bezpie-
czeństwa Pracy.

Największe zainteresowanie konkurs wywołał w kWk 
„Wujek”. Zgłoszono tam 48 z 59 prac.

Paweł PośPiech – i miejsce, student, syn górnika 
z kwk „wujek”: mój tata pracuje pod ziemią. Pamię-
tam strach, jaki przeżywaliśmy z braćmi, kiedy spóźniał się 
z pracy. Na szczęście nie miał wypadku. Bardzo bym chciał, 

żeby szczęśliwie pracował do emerytury. 
O konkursie dowiedziałem się od ko-
leżanki, której tata pracuje w kopalni. 
Postanowiłem zrobić plakat i okazało się, 
że wygrałem. Umieściłem na nim hasło 
„Bądź odpowiedzialny za siebie i za tych, 
których kochasz”, bo każdy wypadek to 
tragedia dla rodziny.  

kaja gurbisz – wyróżnienie, 10 lat, córka nad-
sztygara bhP z kwk murcki-staszic: O konkursie po-
wiedział mi tata. Wymyśliłam, że na plakacie koniecznie musi 

być serce. Trochę podpowiedziała mi 
mama i pomysł był gotowy. Chciałabym, 
żeby tata pracował bezpiecznie i kochał 
nas jak najdłużej. kiedy byłam mała, czę-
sto oglądałam kreskówki poświęcone 
bezpiecznej pracy. To były takie krótkie 
filmy, czasem bardzo śmieszne. Pamię-
tam, że najbardziej podobał mi się film 
o substancjach toksycznych. Uważam, 
że takie konkursy są dobre. Dobrze, że także dzieci mogą 
zwrócić uwagę, jak bardzo im zależy, aby ich tatusiowie byli 
bezpieczni. Wypadek to straszna rzecz.

Bezpieczne Miejsce pracy: Kampania społeczna w KHW

kochaj nas jak najdłużej

I miejsce – Paweł Pośpiech

II miejsce – Maciej Kądzielawa.

Wyróżnienie – Gurbisz Kaja

III miejsce – Kazimierz Strojecki

Laureaci konkursu Bezpieczne Miejsce Pracy

Zbyt wielu ludzi wciąż ginie lub ulega wypadkom w cza-
sie wykonywania swojej pracy. Dlatego w marcu 2011 roku 
ruszyła kolejna społeczna kampania informacyjna, której 
celem jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby wypad-
ków przy pracy oraz liczby osób poszkodowanych w tych 
wypadkach. akcja ta wpisuje się w przyjętą strategię Unii 
europejskiej, zakładającą zmniejszenie liczby wypadków 
przy pracy do 2012 roku o 25%.
nagrody:
1. miejsce –  Paweł Pośpiech, „Bądź odpowiedzialny za siebie 

i za tych, których kochasz”,

2. miejsce –  maciej kądzielawa, „Omijając zabezpieczenia 
narażasz siebie i innych”,

3. miejsce –  kazimierz Strojecki, „BHP – możesz tylko 
zyskać”.

wyróżnienia:
kaja Gurbisz, „kochaj nas jak najdłużej”
maciej kądzielawa, „Przenośnik taśmowy ułatwia życie, ale 
nieprzystosowany może je skrócić”
Waldemar lembowicz, „Świeć przykładem”
Sabina muller, „Bezpieczeństwo w pracy zależy także od 
Ciebie”, nagroda specjalna SIP kopalń kHW Sa
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