
Temat na czasie:

Jarosław Zagórowski, prezes JSW 
SA: Można stworzyć system płac, 
który będzie sprzyjał
efektywności
i pozwoli na realny
wzrost płac ponad 
poziom infl acji.
Zarząd ma taką
propozycję.
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KWK PNIÓWEK: Nowoczesność to bezpieczeństwo

Daleko od zagrożenia
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Gramy o miliard
Przez ludzi padały 
sztandarowe firmy 
i dzięki ludziom 
rozwijają się firmy, 
którym nikt
nie dawał szans 
– mówi Artur 
Trzeciakowski, 
wiceprezes KHW 
SA

 

Po strajku czas 
na kompromis
Jastrzębska Spółka Węglowa

 

Znakomita 
zabawa 
w Szymocicach

ZZG JSW SA Krupiński

 

Maluch z 
ekspresem
Informacje motoryzacyjne

 

Nie każdy bardzo dobry kombajnista i bardzo dobry sekcyjny nadaje się na operatora 
zautomatyzowanego kompleksu ścianowego.

WIĘCEJ S. -
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B E Z  F A J R A N T U

Jeśli każdy zrobi 
krok do tyłu, 
to będą dwa kroki
Artur Wojtków stanął na czele fachowców 

reprezentujących zarząd JSW SA w rozmowach 
ze stroną społeczną. My wystawiliśmy swoją 
reprezentację. To efekt dotychczasowych działań 
z referendum strajkowym i dwugodzinnym strajkiem 
na każdej zmianie włącznie. Potem spotkaliśmy 
się z zarządem i stanęło na tym, że będziemy 
rozmawiać w gronie ekspertów. Będziemy rozmawiać 
o podwyżkach i zmianie niekorzystnych umów 
dla rozpoczynających pracę. Ja wierzę, że będzie 
porozumienie. Prezesa Wojtkowa znam z czasów, 
kiedy był dyrektorem pracowniczym w Boryni. Twardy 
facet, który rozumie pracownika – tak można go 
określić. Jeżeli nie zmieniły mu się poglądy (a wiem, 
że się nie zmieniły), zechce doprowadzić do dobrego 
porozumienia. Dobre porozumienie to takie, które 
nikomu się nie podoba, bo trzeba było ustąpić 
z maksymalnych żądań (strona związkowa) albo dać 
więcej (strona zarządu JSW SA).

Górnicy odpowiedzieli w referendum na pytania: 
„Czy jesteś za zorganizowaniem strajków 

protestacyjnych dotyczących żądania osiągnięcia 
podwyższenia stawek zasadniczych w 2012 roku o 7 
procent?” oraz „Czy jesteś za zorganizowaniem strajków 
protestacyjnych w związku z niezgodnym z prawem 
wprowadzeniem w życie przez zarząd JSW SA uchwały 
nr 113/VII/12 z dnia 14.02.2012 roku w sprawie umów 
o pracę zawieranych z osobami przyjmowanymi 
do pracy?”. Przy frekwencji trochę ponad 60 proc. około 
97 proc. odpowiedziało „tak”.

Malkontenci twierdzą, że dla tak sformułowanych 
postulatów nie ma rozwiązania kompromisowego. 

Ja uważam, że kompromis jest zawsze możliwy, 
bo przecież nikt nie chce podpalać spółki, niszczyć 
miejsc pracy i w efekcie doprowadzać siebie do ruiny. 
Dlatego nasi koledzy, którzy reprezentują związki 
w grupie ekspertów, będą szukać kompromisu. Do tej 
pory zawsze było tak, że udawało się nam wypracować 
kompromis. Nie widzę powodu, dla którego tym 
razem miałoby być inaczej. Na razie działania strony 
związkowej nie spowodowały jakichkolwiek strat. 
Pokazały jednak, że załoga jest zdeterminowana. Nie 
mamy wyjścia, musimy tę determinację uszanować. 
Nawet jeżeli determinacja zarządu jest równie silna, 
to przecież zawsze można zrobić po jednym kroku 
do tyłu. Jeśli każda ze stron zrobi po jednym kroku, 
to w sumie będą dwa kroki. A dwa kroki do tyłu to już 
pole do kompromisu.

Jastrzębska Spółka Węglowa potrzebuje porozu-
mienia. Potrzebują go pracownicy, którzy od mie-
sięcy czekają na decyzję. Nie można wiecznie żyć 
„pod parą”. Po referendum, w którym załoga wy-
powiedziała się za strajkami, i po dwugodzinnym 
strajku widać wolę dojścia do porozumienia. Moż-
liwe, że zostanie wypracowany mechanizm podno-
szenia płac w ciągu najbliższych kilku lat. Dzięki 
temu unikniemy konfliktów. Po stronie zarządu 
i związków zawodowych zostały stworzone zespoły 
ekspertów, które mają wypracować porozumienie. 
Szkoda, że to wszystko odbyło się niejako w cieniu, 
który rzuca polityka.

Podczas postrajkowych rozmów zarządu ze związ-
kami był obecny prezydencki minister Jan Lityń-
ski. Szanuję Jana Lityńskiego. Znana jest jego sym-

patia dla górników, która rodziła się jeszcze w czasach, 
gdy działał w opozycji demokratycznej. Podziwiam jego 
dorobek polityczny. Uważam jednak, że to niedobrze, 
gdy urzędnik prezydencki i jednocześnie polityk wcho-
dzi w sprawy spółki giełdowej. To zawsze jest niezręcz-
ne, bo sprawia wrażenie, że można coś zrobić poza 
normalnymi procedurami. Podkreślam – mam na myśli 
wrażenie, a nie fakty. Fakty są takie, że zaangażowanie 
prezydenckiego ministra polegało na obecności. Jeżeli 
jego obecność podziałała otrzeźwiająco, to mam na-
dzieję, że będzie to otrzeźwienie długotrwałe, a nie 
tylko ku pokrzepieniu Jana Lityńskiego.

To otrzeźwienie jest potrzebne, bo milowymi kro-
kami zbliżają się trudne czasy. Dlatego nasza firma 
powinna jak najszybciej rozwiązać wszelkie sprawy 
sporne, aby wzmocnić się przed trudami, które nas 
czekają. Po pierwsze do bram JSW SA podchodzi 
kryzys. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy duży, czy 
mały, ale sądząc po zwałach, to może trochę potrwać. 
W Europie pozycja branży górniczej jest słaba, bo jest 
polityczne zapotrzebowanie na gnębienie górnictwa. 
Komisja Europejska robi, co może, żeby rzucać nam 
kłody pod nogi. W Polsce tworzy się wokół nas złą 
opinię, co nie przeszkadza niektórym politykom my-
śleć o tym, aby obłożyć nas dodatkowymi podatka-
mi, bo jest zapotrzebowanie budżetu na pieniądze. 

Na razie trwa skubanie KGHM Polska Miedź, ale 
nie mamy gwarancji, że i na nas nie przyjdzie kolej. 
W Hiszpanii trwa konflikt branży górniczej z rządem. 
Na razie są to małe, jak na hiszpański temperament, 
starcia z policją. Mogą jednak być większe. Z kolei 
u nas już za kilka tygodni mogą się pojawić większe 
oznaki kryzysu. Odległa od górnictwa branża budow-
lana wpadła w poważne tarapaty, bo budowała dla 
państwa stadiony i autostrady. Co ich kłopoty mają 
wspólnego z górnictwem? Ano to, że przez ostatnich 
kilka lat budowlanka napędzała sporą część koniunk-
tury w Polsce. Teraz będzie natomiast przyczyną re-
cesji. A skoro będzie recesja, to i górnictwo oberwie. 
A jeśli oberwie górnictwo, oberwie także wielki sektor 
maszynowy, który dla nas pracuje. Potem to już będzie 
zgodnie z efektem domina. Na to wszystko musimy 
być przygotowani, bo jak nie, to grozi nam katastrofa. 
Żeby jej uniknąć, trzeba w spółce wypracować sposo-
by na przejście suchą nogą przez powódź kłopotów 
gospodarczych, jakie nas czekają. A zapewne szyku-
je się coś poważnego, bo politycy PO zapowiadają 
nowe expose premiera po wakacjach. To jakiś obłęd 
z tym nowym expose. Expose to wystąpienie nowo 
wybranego premiera, w którym przedstawia on naj-
ważniejsze elementy programu rządu na najbliższą 
kadencję. Donald Tusk jest premierem od  lat, swoje 
nowe expose wygłosił po ostatnich wyborach, kiedy 
powstał nowy rząd, i kolejne może wygłosić wtedy, 
kiedy po raz kolejny zostanie premierem. Premier 
w czasie kadencji gabinetu nie może wygłaszać kilku 
expose, tak samo jak nie może być jednocześnie kilku 
premierów tego samego rządu, kilku prezydentów jed-
nego kraju w tej samej kadencji prezydenckiej i kilku 
kierowców za jedną kierownicą. Albo politycy PO nie 
wiedzą, co mówią, albo w ten sposób obwieszczają, 
że powstanie nowy rząd, bo premier poda gabinet 
do dymisji, a później zostanie mu powierzona misja 
stworzenia nowego rządu, która się powiedzie, i wte-
dy rzeczywiście Donald Tusk wygłosi nowe expose. 
Jednak zanim się to stanie, dobrze byłoby, aby wice-
minister odpowiedzialny za górnictwo zajął jakieś 
stanowisko w sprawach istotnych dla branży. Tutaj 
rzeczywiście głos polityka jest potrzebny. �
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Porozumienie jest potrzebne
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Nasza fi rma 
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sporne, aby 
wzmocnić się 
przed trudami, 
które nas czekają

Są wakacje. Pełnia sezonu ogórkowego. Natomiast 
Jarosław Kaczyński niemal w połowie lipca ogłasza, 
że PiS nie może się przebić przez medialny mur z po-
zytywnymi propozycjami.

O głasza to na posiedzeniu Rady Politycznej PiS. 
Kilka stacji telewizyjnych transmituje na żywo 
wystąpienie prezesa Kaczyńskiego. Prezes 

o tym wie. Narzeka, krytykuje, przypina łatki i nie mówi 
nic konkretnego. Wraca do katastrofy smoleńskiej. 
Po raz kolejny oskarża rządzących, twierdzi, że „w każ-
dym normalnym, demokratycznym kraju” rządzący 
zapłaciliby za katastrofę. A w Polsce, „mimo bardzo 
silnych dowodów o charakterze procesowym”, proku-
ratura umorzyła właśnie cywilny wątek śledztwa, bo nie 
znalazła wśród urzędników osób odpowiedzialnych 
za złe przygotowanie wyjazdu prezydenta do Katynia. 
Katastrofa smoleńska to jeden z najczęściej powtarza-
nych wątków w każdym wystąpieniu prezesa. Prezes 
jak zwykle poinformował, że po katastrofie powinny 
nastąpić gigantyczne zmiany polityczne, bo politycy 
odpowiadają za tę katastrofę. Przez około pół godzi-
ny Kaczyński powtarzał to, co już nieraz słyszeliśmy, 
i zapowiedział, że w sierpniu PiS zaproponuje swoje 

rozwiązania – „bardzo daleko idące propozycje”. Nie 
skorzystał z okazji, że trzy stacje transmitowały jego 
wystąpienie na żywo, i nie powiedział nic konkretne-
go. Zapewne następnym razem znów opowie o tym, 
że on i PiS nie mogą się przebić przez medialny mur 
z pozytywnymi propozycjami. Trzy stacje to dla prezesa 
zbyt mało? Pewnie były także relacje w TV Trwam 
i kilku stacjach radiowych. Jakie zainteresowanie 
jest potrzebne, aby prezes nie narzekał, tylko mówił 
o konkretach? Czy transmisja CNN, BBC, Euro News 
i największych stacji rosyjskich byłaby odpowiednim 
pretekstem do konkretnych wystąpień?

Są wakacje. Należy się spodziewać, że będziemy 
atakowani przez media sensacyjnymi informacjami 
o potworach, kosmitach i półnagich gwiazdach show- 
biznesu i polityki. Prezes Kaczyński zaatakował nas 
informacją o murze medialnym. Czekam na doniesie-
nia o tym, jak burzy go głową. Bo prezes już taki jest 
– wszystko robi głową. To taka drobna informacja 
z okazji sezonu ogórkowego. Może dziennikarze śled-
czy podejmą trop i zrobią spis rzeczy, które prezes 
robi głową? Zdaję sobie bowiem sprawę z ułomności 
zdania „prezes wszystko robi głową”. Proszę zatem 
o pomoc. �
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Prezes wszystko robi głową
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 XNOWY GÓRNIK: Jak często będą do pana 
dzwonić bankierzy z pytaniem: Szanow-
ny panie prezesie, jak się mają nasze 
pieniądze?

ARTUR TRZECIA-
KOWSKI: Sądzę, że nie 
będą dzwonić. Ilość 
informacji, jakich mu-
simy udzielić bankom, 
jest ogromna. Napraco-
waliśmy się, ale ta pra-
ca przyda się w każdym 
kolejnym procesie, w którym potrzebne 
jest pełne i jasne przedstawienie kondycji 
ekonomicznej spółki. Finansiści nazywają 
to transparentnością firmy.

 X Transparentność jest przekleństwem 
dla spółki Skarbu Państwa – nie da się 
podrasować wyników ani zataić długów. 
Jeżeli ma się na głowie bankierów, którzy 
pilnują swoich pieniędzy, nic nie można.

– Spółki państwowe nie powinny się 
niczym różnić od innych przedsiębiorstw. 
Musimy się przyzwyczaić, że nie można 
podrasować rzeczywistości.

 XDo tej pory było tak, że im gorzej, tym 
lepiej. Jeśli spółka miała kłopoty z wyko-
naniem planu, oznaczało to, że górnicy 
więcej zarobią, bo było więcej nadgodzin, 
żeby choć zbliżyć się do planowanego wy-
dobycia. Jak pan teraz uzasadni bankie-
rom, że górnikom trzeba zapłacić za tyle 
nadgodzin?

– Aż tak szczegółowych informacji nie 
musimy przedstawiać. Natomiast poprawa 
płynności spółki spowoduje, że większa 
liczba kontrahentów zainteresuje się do-
stawami materiałów i usług dla KHW. Jeżeli 
będzie więcej kontrahentów, będzie także 
większa konkurencja i niższe ceny. Szacu-
jemy, że dzięki podniesieniu atrakcyjności 
zaoszczędzimy rocznie około  milionów 
złotych. Nasza wiarygodność na rynku 
będzie miała wpływ na relacje z odbiorca-
mi, przede wszystkim z energetyką. Jeżeli 
szybko potrzebujemy pieniędzy, musimy 
iść na ustępstwa. Ponieważ wkrótce nasza 
płynność zdecydowanie się poprawi, będzie-
my rozmawiać z energetykami jak równy 
z równym. Do tej pory rzeczywiście było 
tak, że dla naszych dostawców i odbiorców 
było lepiej, kiedy nam było gorzej.

 X Spora część załogi wyobraża sobie, 
że skoro KHW będzie miał dodatkowy mi-
liard złotych, to wreszcie nadejdzie czas 
zauważalnych podwyżek.

– Nie są to pieniądze przeznaczone 
na podwyżki. Wszystko, co dostaniemy, 
ma służyć rozwojowi firmy. Do tej pory było 
tak, że pożyczaliśmy pieniądze na rok i fi-
nansowaliśmy nimi inwestycje, które trwały 
dwa albo trzy lata. Jednak zanim zacznie-
my zarabiać na tych inwestycjach, musimy 
oddać dług i odsetki, a następnie pożyczyć 
kolejne pieniądze – taką operację powtarza-
liśmy czasem trzy razy. To tak, jakby któryś 
górnik wziął kredyt i musiał go spłacić wraz 
z odsetkami, zanim dostanie wypłatę. Żeby 
to zrobić, musi wziąć kolejny kredyt i znów 
go spłacić – takich operacji nie wytrzyma 
żaden budżet rodzinny. Obligacje pozwo-
lą zmienić nam strukturę finansowania 

inwestycji. Kredyt będziemy spłacać wtedy, 
kiedy inwestycja zacznie przynosić dochód. 
Poprawa struktury finansowania inwestycji 
będzie dla spółki wielką ulgą finansową.

Kolejny cel, na jaki przeznaczymy pie-
niądze z obligacji, to udostępnienie nowych 
pokładów. Jeżeli wyczerpiemy łatwo do-
stępne pokłady, będziemy musieli sięgać 
po nowe złoża. Jeżeli chcemy utrzymać 
wydobycie na poziomie  –  milionów 
ton, to w ciągu najbliższych kilku lat musi-
my wydawać na inwestycje około – 
milionów złotych rocznie. To więcej, niż 
wynosi amortyzacja. Dlatego trzeba poży-
czyć pieniądze, przeznaczyć je na inwestycje 
i z tych inwestycji oddać pieniądze. Dlatego 
program obligacji jest tak skonstruowany, 
że przez dwa lata po pożyczeniu pieniędzy 
spłacamy tylko odsetki. Pożyczkę zaczynamy 
spłacać dopiero po  miesiącach od zaciąg-
nięcia pożyczki.

 XDlaczego tak trudno było przekonać 
banki do takiego sposobu �nansowania 
KHW?

– Przy jednym stole siedli partnerzy, 
którzy chcieli zrobić interes, ale bali się sie-
bie nawzajem. Proszę pamiętać, że wcześniej 
w polskim górnictwie nie było takiego pro-
jektu finansowego. Banki bały się górnictwa 
ze względu na zmienność koniunktury, silne 
organizacje związkowe i politykę klimatycz-
ną Unii Europejskiej. Holding potrzebował 
pieniędzy od banków, ale nie chciał dopuścić 
do sytuacji, w której zostałby ubezwłasno-
wolniony. Dlatego negocjacje trwały półtora 
roku. Na pewno w sposób pośredni pomo-
gło nam upublicznienie Bogdanki i JSW SA. 
Wejście tych firm na giełdę pokazało ban-
kom, że polskie firmy górnicze są podobne 
do firm górniczych, które te banki finansują 
na całym świecie. Do tej pory bankowcy 
z grupy banków międzynarodowych uważa-
li, że jest coś takiego jak specyfika polskiego 
górnictwa, które jest finansowo nieprzejrzy-
ste. Nam pomógł jeszcze jeden fakt. Przez 
wiele lat przygotowywaliśmy się do wej-
ścia na giełdę. Chociaż na razie nie ma nas 
na parkiecie, dzięki tym przygotowaniom 
przeszliśmy na międzynarodowe standardy 
rachunkowości. To oznacza, że nasze rapor-
ty finansowe są tak samo przejrzyste i tak 
samo skonstruowane, jak raporty najwięk-
szych światowych koncernów górniczych. 
Jeżeli kładziemy nasze sprawozdania przed 
analitykami banków francuskich, angiel-
skich czy włoskich, to takie sprawozdanie 
jest czytelne i jasne dla wszystkich, tak samo 
jak sprawozdanie najbardziej znamienitego 
koncernu światowego.

 X Na czym polega polska specy�ka, któ-
rej obawiały się banki?

– Przez lata ukształtowała się opinia, 
że polskie górnictwo jest nierentowne, źle 
zarządzane i charakteryzuje się silnymi 
związkami zawodowymi, które przyjeż-
dżają do Warszawy wybijać szyby. Polska 
prasa ma swój wkład w wykreowanie takiego 
wizerunku. Dziennikarze najczęściej piszą 
o strajkach, o szkodach górniczych, o wy-
padkach śmiertelnych i o tym, że górnicy 
przechodzą na wcześniejsze i niezasłużo-
ne emerytury. Taki przekaz dociera także 
do bankierów. Trzeba wielkiej pracy, aby 

przekonać międzynarodowe instytucje fi-
nansowe, że nie różnimy się od NWR, właś-
ciciela czeskich kopalń, który jest notowany 
na giełdzie i który wyemitował obligacje 
na  milionów euro. Jesteśmy firmą, któ-
ra od wielu lat ma zyski, polskie górnictwo 
nie jest dofinansowywane przez państwo 
i nie ma zagrożenia, że za chwilę Unia Eu-
ropejska zablokuje pieniądze, bo korzystamy 
z niedozwolonej pomocy. Poza tym mamy 
ogromny atut – polskie górnictwo wciąż 
ma rezerwy, dzięki którym można znacznie 
poprawić wyniki finansowe.

 X Rezerwy proste się skończyły – trzeba 
poprawiać efektywność. Ile razy musiał 
pan tłumaczyć górnikom, że zmiany orga-
nizacji pracy i motywacyjny system płac 
mają sens? Jak często słyszał pan opinie, 
których nie da się zacytować ze względów 
obyczajowych?

– Ma pan rację. Część reprezentantów 
załóg górniczych nie rozumie albo nie chce 
zrozumieć, że nie mamy wyjścia. Poza tym 
górnicy obawiają się nowych rozwiązań. 
Wszyscy podchodzimy z rezerwą do zmian. 
Obawiamy się ich, bo nie potrafimy ocenić 
wszystkich skutków. Rolą zarządu jest spo-
tykać się z górnikami, tłumaczyć wszystkie 
wątpliwości, rozwiewać obawy i szukać 
kompromisu. Zauważyłem, że w czasie wy-
miany poglądów liderzy związkowi najczęś-
ciej używają argumentów merytorycznych 
– potrafią podpowiedzieć konkretne rozwią-
zania dla konkretnych kopalń, bo je bardzo 
dobrze znają. Kiedy jednak trzeba wypraco-
wać kompromis, kwestie merytoryczne od-
chodzą czasem na bok, a górę biorą emocje 
i argumenty, które trudno uznać za mery-
toryczne. Jedno jest pewne – związki były, 
są i będą. Sztuką jest osiąganie sensownego 
kompromisu i ponoszenie odpowiedzialno-
ści za podjęte decyzje.

 X Kiedy dochodzi do kompromisu, istot-
ne jest na czyich warunkach.

– Członkowie zarządu odpowiadają 
prywatnym majątkiem za złe decyzje. Dlate-
go zawsze bronimy żelaznej zasady – decyzje 
podejmują tylko ci, którzy ponoszą za nie 
odpowiedzialność.

 XWkrótce, po emisji obligacji, KHW roz-
pocznie grę o miliard złotych. Albo spółka 
wykorzysta te pieniądze, albo je zmarnu-
je. Załoga zdaje sobie sprawę z tego, jak 
ważna jest to gra?

– Wiem, że część załogi rozumie, co się 
stanie, jeśli nie wykorzystamy tej szansy. 
Będziemy wegetować, a nie rozwijać się. 
W KHW zakończył się spór zbiorowy 
o podwyżki płac. Płace wzrosną o , proc., 
zatem o tyle, ile założyliśmy w PTE. Do  
złotych wzrosła wartość tak zwanych 
„flapsów”. Po trzecim kwartale spotkamy 
się ze związkami i ocenimy, czy wynik fi-
nansowy pozwala na większy wzrost. Rolą 
zarządu i związków zawodowych jest nato-
miast tłumaczenie załodze, co jest możliwe, 
a co niemożliwe.

 XWszystko jest możliwe, skoro zarząd bę-
dzie miał do dyspozycji miliard złotych.

– Ma pan rację. Spora część załogi może 
uznać, że skoro mają miliard, to niech się 

podzielą. Dlatego będziemy informować 
górników, że ten miliard to pieniądze po-
życzone na konkretny cel, na rozwój firmy. 
Jeżeli będziemy je wydawać niezgodnie 
z przeznaczeniem albo efekty inwestycji 
będą gorsze od zakładanych, niemal z dnia 
na dzień trzeba będzie wykupić obligacje, 
a to oznacza w praktyce, że będziemy mu-
sieli zwrócić pieniądze.

 X Gdyby miał pan za chwilę stanąć przed 
górnikami w cechowni, żeby w ciągu kil-
ku minut wyjaśnić im, co czeka ich i �rmę, 
co by pan powiedział?

– Mówi się o nas, że nie płacimy, 
że jesteśmy mało wiarygodni. Katowicki 
Holding Węglowy ma olbrzymią szansę, 
żeby znów mówiono o tej firmie dobrze. 
Jeżeli zrozumiemy, że rozwój KHW zale-
ży od nas wszystkich, odniesiemy sukces. 
Zarząd nie może mówić, że nie da zało-
dze podwyżek, a związki nie mogą mówić, 
że albo  proc. podwyżki, albo protesty. 
Każda decyzja w sprawach płacowych 
musi wynikać z rzetelnej analizy ekono-
micznej. Będziemy mogli przeznaczyć 
miliard złotych na rozwój. Od każdego 
pracownika zależy, czy wykorzystamy te 
pieniądze sensownie. Zarządowi zależy 
na tym, aby dzięki obligacjom KHW się 
rozwijał, a każdy pracownik mógł korzy-
stać z tego rozwoju. Wkrótce każdego dnia 
będziemy decydować, czy wykorzystamy 
te pieniądze, czy je utopimy. Nie ma firmy 
bez ludzi, ale ludzie potrafią nierzadko 
zniszczyć własną firmę.

 XNiepolitycznie być pańskim sojuszni-
kiem. Wyobraża pan sobie związkowca, 
który powie publicznie: Prezes Trzecia-
kowski ma rację?

– Kiedy patrzę na przykład niemie-
ckich związków zawodowych, związków 
z Bogdanki albo z Silesii, to potrafię sobie 
to wyobrazić. Na razie nie potrafię sobie 
jednak wyobrazić związkowca z KHW, który 
poparłby mnie publicznie.

 X Przecież prywatnie, po cichu, kiedy 
załoga nie słyszy, niektórzy związkowcy 
przyznają panu rację. Dlaczego boją się 
to zrobić publicznie?

– Słowo polityka najlepiej tłumaczy ta-
kie zachowanie.

 XMożna zmienić tę politykę?
– Tak, ale stopniowo. Przez ludzi padały 

sztandarowe firmy i dzięki ludziom rozwijają 
się firmy, którym nikt nie dawał szans.

 X Jest pan lepszym ekonomistą czy lep-
szym optymistą?

– Myślę, że jestem lepszym ekonomi-
stą. Pracowałem w wielu firmach. Czasem 
udawało się je postawić na nogi, czasem nie 
wszystko wychodziło. W jednej z firm za-
cząłem pracę od zwolnienia co czwartego 
pracownika. Kiedy po  latach odchodziłem 
ze stanowiska, pracowało w tej firmie o  
osób więcej niż w dniu, kiedy obejmowałem 
stanowisko.

 X Jaka to �rma?
– Bumar Łabędy.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Przez ludzi padały sztandarowe firmy i dzięki ludziom rozwijają się firmy, którym nikt 
nie dawał szans – mówi ARTUR TRZECIAKOWSKI, wiceprezes KHW SA

Gramy o miliard
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Po strajku czas na kompromis
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej 6 lipca 
w dwugodzinnym strajku na wszystkich 
zmianach wzięło udział 10 399 osób. Praco-
wało oraz zgłosiło gotowość do pracy 4906 
osób. Nieobecne w pracy były 7533 oso-
by. Biorąc pod uwagę, że spółka zatrudnia 
22 838 osób, oznacza to, że czynnie prote-
stowało mniej niż 50 proc. załogi.

Zadziwiający jest wzrost absencji. 
W normalnym czasie absencja oscyluje koło 
 proc. W czasie strajku ostrzegawczego  
lipca wyniosła  proc. To oznacza, że spora 
część załogi wolała wziąć sobie wolne, żeby 
nie przychodzić do pracy i mieć święty spo-
kój. Tak postąpiło najprawdopodobniej  
osób. Oprócz strajku związki zawodowe 

zorganizowały pikietę przed siedzibą za-
rządu JSW SA. Po strajku ostrzegawczym  
lipca doszło do spotkania zarządu ze związ-
kowcami. Był na nim obecny Jan Lityński, 
doradca prezydenta Bronisława Komorow-
skiego. W czasie spotkania praktycznie nie 
było rozmów związanych ze sporem między 
zarządem a związkami zawodowymi. Usta-
lono jedynie, że zarząd i związki zawodowe 
będą reprezentować eksperci, którzy w cza-
sie dalszych negocjacji wypracują rozwiąza-
nia kompromisowe. Określenie „eksperci” 
nie oznacza, że w rozmowach będą brać 
udział osoby spoza JSW SA. Związkowców 
i zarząd będzie reprezentować maksimum 
 osób, które postarają się jeszcze w lipcu 
zaproponować kompromis. 
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P rezes Jarosław Zagórowski w rozmowie 
z Nowym Górnikiem (str. 5) mówi 

o systemowym rozwiązaniu problemu 
płac. Propozycja, aby stworzyć taki system 
wzrostu wynagrodzeń, który w zasadzie 
będzie działał jak automat, ma sens. Pozwoli 
to uniknąć w przyszłości konfliktów. 
Koncepcja, aby brać pod uwagę inflację, 
wyniki spółki i efektywność, stwarza szansę, 
że płace nie będą tracić realnej wartości. 
Na razie jest to pomysł bez konkretnych 
rozwiązań, bo gazeta nie jest odpowiednim 
miejscem na mówienie o takich szczegółach. 
Propozycja prezesa ma jeszcze jedną 
zaletę – pozwoli skoncentrować się 
na istotnych zadaniach, których realizacja 
może ochronić w przyszłości spółkę przed 

wstrząsami społecznymi. Na razie jest tak, 
że kiedy rosną zyski i jest koniunktura, 
to można coś wywalczyć. Jednak ciągły 
wzrost jest niemożliwy. Spowolnienie 
w Europie i w Chinach może przerodzić się 
w kryzys. Wystarczy, że będzie to kryzys 
na rynku stalowym, a nie ominie on JSW 
SA, bo to spółka, która jest uzależniona 
od koniunktury światowej. Jak będą wtedy 
wyglądały negocjacje płacowe? W kilku 
spółkach, które wchodzą w skład Grupy JSW, 
były już przypadki, że sprowadzały się one 
do zmniejszania funduszu płac. Wystarczy 
na przykład zapytać o to pracowników 
Kombinatu Koksochemicznego Zabrze 
i Koksowni Przyjaźń. Górnicy z JSW też mają 
za sobą czterodniowy tydzień pracy.  �

K S S

redaktor Nowego Górnika

Oprócz pikiety we wszystkich zakładach JSW SA odbył się dwugodzinny strajk na każdej zmianie

Związkowcy zapowiadali, że są gotowi walczyć do skutku

Po manifestacji zostały flagi i transparenty

Górnicy zebrali się przed siedzibą JSW SA

Manifestanci domagali się podwyżki płac o 7 procent

Związkowcy chcieli, aby zarząd wycofał się z nowych umów dla pracowników przyjmowanych do JSW SA
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 XNOWY GÓRNIK: Możliwe jest porozu-
mienie w JSW między zarządem a związ-
kami zawodowymi? Czy rozmowy 9 lipca, 
po dwugodzinnym strajku, zakończyły się 
jakimiś propozycjami?

JAROSŁAW ZAGÓ-
ROWSKI: Jedynym kon-
kretem jest informacja, 
że porozumienie jest 
możliwe nawet w lip-
cu. My od dawna prze-
konywaliśmy związki 
zawodowe, że jest pole 
do negocjacji, chociaż-
by w zestawieniu inflacji zakładanej w planie 
techniczno-ekonomicznym z inflacją rze-
czywistą. W oparciu o założenia do ustawy 
zarząd zakładał, że inflacja wyniesie w tym 
roku , proc. Rzeczywista inflacja może 
natomiast sięgnąć –, proc. To oznacza, 
że wzrost funduszu płac może być większy 
niż zakładane , proc. Do tego można jesz-
cze dodać inne elementy i jak najszybciej 
zawrzeć porozumienie. Zarząd będzie jed-
nak przekonywał związkowców do tego, aby 
część zarobków była kształtowana przy po-
mocy motywacyjnego systemy płac. Od razu 
chcę zastrzec – nie chodzi nam o to, aby 
wprowadzać jakieś akordowe rozwiązania. 
Chodzi o to, że firma musi mieć możliwość 
lepszego wynagradzania tych pracowników, 
którzy dzięki dodatkowemu wysiłkowi, 
niestandardowemu wykorzystaniu swo-
jej wiedzy, umiejętności organizacyjnych 
i zaangażowaniu przyczyniają się do po-
nadplanowych efektów. Jeżeli ktoś przynosi 
firmie, a tym samym reszcie pracowników 
dodatkowe korzyści, to musi dodatkowo 
zarabiać. Zarząd chce premiować takich 
pracowników, bo jeśli wykonali więcej pra-
cy, to powinni także więcej zarobić. Decy-
dują o tym efekty, a nie dobra czy zła wola 

któregoś z przełożonych, który ma prawo 
rozdzielać tradycyjne premie.

 X Związki zawodowe chcą, aby system 
premiowania był powszechny.

– Liderzy wszystkich związków zawodo-
wych niemal na każdym spotkaniu sygnalizo-
wali, że jest problem z wydobyciem, pracami 
przygotowawczymi, tempem przezbrojeń 
i przygotowaniem nowych ścian. Dlatego 
zarząd najpierw wdrożył system premiowy 
skierowany do pracowników, od których za-
leży niemal natychmiastowa poprawa efek-
tów. Kilka tygodni później systemem pre-
miowym zostali objęci pracownicy z działów, 
które wspierają górników. System premiowy 
to odpowiedź zarządu na żądanie związków, 
którze domagały się działań służących po-
prawie efektywności. Nie wyobrażam sobie, 
aby firma nie płaciła za dodatkową pracę. 
Płaci za nią wszystkim pracownikom, któ-
rych wysiłek składa się na ostateczny sukces. 
Na tym polega powszechność systemu, który 
zaproponował zarząd.

 X Jakie ustalenia powinno zawierać po-
rozumienie między zarządem a związka-
mi zawodowymi, aby było ono korzystne 
dla �rmy i dla pracowników?

– Moim zdaniem związki zawodowe 
powinny zaakceptować system premiujący 
efektywność. Po kilku miesiącach widzimy 
już, że plany są wykonywane z naddatkiem. 
Oczywiście, ma na to wpływ także lepsza or-
ganizacja pracy i dobre warunki geologiczne, 
jednak wkład pracowników jest decydujący. 
Nie uważam, że stworzyliśmy system ideal-
ny, dlatego warto pomyśleć o przyszłości. 
Powinien powstać system gwarantujący 
wzrost części zarobków w sposób auto-
matyczny i jasny dla pracowników. Zarząd 
ma taką propozycję. Ciężko jest nam się 

z nią jednak przebić w sytuacji, kiedy sły-
szymy, że spór zbiorowy toczy się o  proc. 
podwyżki płac zasadniczych, a załoga uznała 
w referendum, że jest gotowa do strajków, 
jeżeli nie będzie  proc. podwyżki. To ozna-
cza, że albo  proc., albo strajk.

 X Jeśli nie będzie 7 proc. podwyżki, będą 
prawdziwe strajki?

– Jeżeli ambicje wezmą górę nad rozsąd-
kiem, trudno przewidzieć rozwój wypadków. 
W czasie dyskusji z analitykami giełdowy-
mi tłumaczę, że na razie nie ma powodów 
do niepokoju – mamy zapasy węgla na zwa-
łach. Za każdą nieprzepracowaną godzinę nie 
płacimy. Kiedy w  roku mieliśmy pełne 
zwały, wprowadziliśmy czterodniowy tydzień 
pracy. Za czas postoju musieliśmy wypłacać 
 proc. pensji. Jeżeli teraz będzie strajk, nic 
nie zapłacimy, bo za czas strajku nie ma wy-
nagrodzenia. Oczywiście, pracownicy stracą 
zarobki za czas strajku, ale pewnie dostaną 
jakąś rekompensatę z funduszu strajkowe-
go każdego ze związków zawodowych. Czy 
wypłaty z kasy związków pokryją wszystkie 
straty pracowników? Nie wiem. Wiem nato-
miast, że strajk w jakimś stopniu odbije się 
na budżetach rodzinnych górników.

 X Chciałby pan, aby zarząd wspólnie 
ze związkami ustalił zasady automatycz-
nego wzrostu płac. Taki coroczny wzrost 
miałby być uzależniony od in�acji?

– Inflacja mogłaby być jednym z para-
metrów. Należałoby wziąć także pod uwagę 
wzrost wydajności i obniżkę kosztów. Moż-
na stworzyć system, który będzie sprzyjał 
efektywności i pozwoli na realny wzrost płac 
ponad poziom inflacji. Uzależnianie wyna-
grodzeń wyłącznie od inflacji nie byłoby 
rozwiązaniem optymalnym. Płace muszą 
pełnić także rolę zachęcającą do podnoszenia 

efektywności. Tylko dzięki efektywności bę-
dziemy mieli stosunkowo tani węgiel, a tym 
samym gwarancję opłacalnego zbytu. Na Ślą-
sku doszło do zaskakującej sytuacji. Nie tak 
daleko od siedziby JSW jest otoczona kopal-
niami elektrownia w Rybniku. Ta elektrownia 
kupuje węgiel w Bogdance, a nie w którejś 
ze śląskich kopalń. Dzieje się tak, ponieważ 
Bogdanka wydobywa węgiel efektywnie 
i konkuruje ceną na rynku.

 XW takim razie górnicy z JSW muszą za-
rabiać mniej?

– Nie. Powinni pracować efektywniej, 
żeby zarabiać więcej. Zarząd nie chce niko-
mu niczego zabierać – my nawet nie chcemy 
zmniejszać udziału płac w kosztach stałych. 
Jeżeli lepiej wykorzystamy sprzęt, trans-
port i poprawimy organizację pracy, to bę-
dziemy mieć więcej pieniędzy do podziału. 
Zbyt często zapominamy o tym, że ludzie 
są również kapitałem firmy. Spółka chce 
wykorzystać ich wiedzę i pracę, a w zamian 
dobrze im płacić.

 X Związkowcy mówią: Prezes Zagórowski 
łamie prawo i chce wszystko podporząd-
kować wynikowi osiąganemu za wszel-
ką cenę.

– Zarząd nie łamie prawa i nigdy tego nie 
robił. Chcemy zmienić niektóre porozumie-
nia w spółce, bo one dają pozorne korzyści 
załodze, a firmie nie pozwalają się rozwijać. 
Proszę zauważyć, że co kilka lat zmieniają się 
zapisy w prawie pracy, tak aby Kodeks pracy 
nadążał za zmianami rzeczywistości. Dlacze-
go porozumienia zawarte w czasach, kiedy 
nie było nawet JSW, mają być niczym Biblia? 
Firmy, w których wzrost płac był szybszy niż 
wzrost efektywności, już dawno nie istnieją. 
Nie chcę, żeby nasza spółka weszła na tę drogę.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Firmy, w których wzrost płac był szybszy niż wzrost efektywności, już dawno nie istnieją. Nie 
chcę, aby nasza spółka weszła na tę drogę – mówi JAROSŁAW ZAGÓROWSKI, prezes JSW SA

Trzeba jak najszybciej 
zawrzeć porozumienie

Wielki festyn Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Impreza, której gwiazdami byli m.in. Feel i Kayah, odbyła się w pierwszą rocznicę debiutu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej na warszawskiej giełdzie

Kilkanaście tysięcy byłych i obecnych pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej bawiło się 7 lipca 
na stadionie miejskim w Jastrzębiu-Zdroju podczas Wielkiego Pikniku JSW, który w tym roku odbył się 
pod hasłem „Najlepsi w jednej drużynie”
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Od kwietnia w KWK Pniówek w ścianie C 1 
pracuje zautomatyzowany kompleks ścia-
nowy przeznaczony do eksploatacji pokła-
dów o cienkiej i średniej miąższości. Ściana 
jest prowadzona w najwyższej, IV kategorii 
zagrożenia metanowego w partii zaliczonej 
do zagrożonych wyrzutami gazów i skał. 
Takie zagrożenia powodują, że eksploata-
cja może być prowadzona wyłącznie przy 
zachowaniu najsurowszych norm bezpie-
czeństwa. W ścianie została wyznaczona 
strefa szczególnego zagrożenia, w której 
ograniczono liczbę pracujących tam osób. 
Do monitorowania liczby pracowników za-
trudnionych w rejonie ściany został zbudo-
wany system monitorowania migracji załogi 
ARGUS. Nadzór nad liczbą pracowników 
przebywających w strefie prowadzi dyspo-
zytor ruchu. Informacja ta wyświetlana jest 
również na głównej tablicy synoptycznej 
na ekranie komputera wizualizacji central-
nej w kabinie operatora systemu w chod-
niku podścianowym. Informacja o tym, ilu 
pracowników przebywa w rejonie i gdzie 
oni są, jest najważniejszą informacją, jaka 
jest potrzebna w przypadku prowadzenia 
akcji.

 XNOWY GÓRNIK: Od lat trwa spór mię-
dzy zarządami spółek a związkami zawo-
dowymi o to, czy wydatki na nowoczes-
ne maszyny i urządzenia są wydatkami 
poprawiającymi bezpieczeństwo pra-
cy, czy wyłącznie wydatkami na zwięk-
szenie wydajności. W ścianie C 1 pracu-
je kompleks ścianowy służący poprawie 
bezpieczeństwa czy poprawie wyniku 
ekonomicznego?

JERZY BORECKI: W kompleksie pracują-
cym w ścianie C  zastosowano rozwiązania 
znane w polskim górnictwie. Wprowadzono 
natomiast jeden nowy element. Cały sy-
stem, czyli przenośniki, kombajn i sekcje 
obudowy zmechanizowanej, mogą praco-
wać w trybie automatycznym. W trybie 

automatycznym mogą 
pracować poszczegól-
ne elementy kompleksu. 
Taka możliwość ułatwia 
pracę. Kompleks jest 
tak skonstruowany, 
że można eksploatować 
pokład cienki (łącznie 
z przerostami to jest ,‒, metra) bez 
przybierania kamienia. Ponieważ można 
część czynności zautomatyzować, można 
ograniczyć liczbę pracowników pracujących 
bezpośrednio w ścianie. Panują tam najgor-
sze warunki – podwyższona temperatura, 
ryzyko wyrzutu metanu i skał i ograniczona 
możliwość poruszania się w tak niskiej ścia-
nie. To oczywiste, że jeżeli ograniczamy licz-
bę pracowników w najgorszych i najbardziej 
niebezpiecznych rejonach, to automatycznie 
minimalizujemy ryzyko wypadku. Obrazo-
wo mówiąc, im mniejszy tłok pod ziemią, 
tym większe bezpieczeństwo.

Eksploatacja w pokładach cienkich jest 
trudna i dlatego z rozwiązaniami zastoso-
wanymi w tym kompleksie wiążemy duże 
nadzieje. W złożu macierzystym kopalni 
Pniówek mamy około  procent pokładów 
cienkich. Natomiast dostaliśmy koncesję 
na złoże Pawłowice I, a tam około  proc. 
pokładów to pokłady cienkie. Dlatego szuka-
my rozwiązań, które pozwolą na bezpieczną 
i efektywną eksploatację takich pokładów. 
Oczywiście, można podjąć decyzję, że fedru-
jemy tak, jak do tej pory, ale wtedy będziemy 
wydobywać bardzo dużo kamienia, zwięk-
szymy koszty i pracochłonność, zwiększymy 
negatywne wpływy na powierzchnię i nie 
będziemy mogli ograniczyć liczby pracowni-
ków pracujących w najcięższych warunkach. 
Kompleks w ścianie C  jest jednym z ele-
mentów poszukiwań służących eksploatacji 
pokładów cienkich. W kopalniach Jas-Mos, 
Zofiówka i Bogdanka bardzo dobrze spraw-
dziły się strugi. Zamierzamy w przyszłym 
roku kupić kompleks strugowy, zainstalować 

go w złożu macierzystym, a później prze-
nieść go do pracy w złożu Pawłowice I. 
W górnictwie znane są rozwiązania, które 
łączą zalety struga i kombajnu. Interesuje-
my się takimi rozwiązaniami. Wszystkie te 
urządzenia pozwalają zautomatyzować wiele 
prac. Dzięki temu ograniczamy liczbę pra-
cowników w rejonach niebezpiecznych. Im 
mniej ludzi w najgroźniejszych miejscach, 
tym bezpieczniej. Ponieważ w ścianie C  
działa system monitorujący przemieszczanie 
się załogi, wiemy dokładnie, ilu pracowni-
ków tam przebywa i gdzie oni się znajdują.

 X Kiedy w kopalni Pniówek wprowadzano 
pomarańczowe hełmy dla początkujących 
pracowników i planowano wprowadzenie 

systemu monitorowania pracowników, 
pojawiały się opinie, że to rodzaj szykan.

– Myślę, że była to naturalna reakcja 
na nowe rozwiązania. Czas jest najlepszym 
lekarstwem. Pracownicy z krótkim stażem 
noszą pomarańczowe hełmy i dla wszystkich 
jest to naturalne. System monitorowania 
przemieszczania się załogi działa od kilku 
miesięcy. Nikt nie wykorzystuje go do szpie-
gowania górników. Służy on do zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkim, którzy pracują 
w wyjątkowo niebezpiecznym rejonie.

 X Pracownicy, którzy łamią zasady bhp 
są kierowani do oddziału szkoleniowe-
go. To jakieś szykany?

– Nie. To okazja, żeby przypomnieli 
sobie zasady bezpiecznej pracy.

 X Trzeba mieć odrobinę fantazji, żeby 
wprowadzać nowinki w dziedzinie bhp?

– Trzeba mieć otwartą głowę. To po-
zwala czasem znaleźć rozwiązania tak 
oczywiste, że aż dziwne, że wcześniej nikt 
na to nie wpadł. Na przykład od pewnego 
czasu górnicy z najniebezpieczniejszych re-
jonów ćwiczą używanie aparatów ucieczko-
wych w warunkach maksymalnego zadymie-
nia. Nie są to aparaty ćwiczebne, ale takie, 
jakich należy użyć w czasie prawdziwego 
zagrożenia. Do tego celu wykorzystujemy 
partie aparatów, którym kończy się termin 
przydatności. Zanim wyślemy je na złom, 
wykorzystujemy je. Koszt jest praktycznie 
żaden. Pożytek ogromny, bo można w wa-
runkach „bojowych” sprawdzić, jak będzie 
w momencie realnego zagrożenia. Chcemy 
w kopalni przeprowadzić duże szkolenie 
z gaszenia metanu. Do tego celu wykorzysta-
my gaśnice, którym kończy się termin przy-
datności. Wydawać by się mogło, że to ta-
kie oczywiste – wykorzystać sprzęt, zanim 
zostanie zezłomowany. Czasem jednak 
najtrudniej znaleźć rozwiązanie oczywiste.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Rozmowa z Jerzym Boreckim, dyrektorem KWK Pniówek

Mniejszy tłok, 
bezpieczniejsza praca

Ciekawa liczba 

1400
aparatów 

ucieczkowych
zamiast ich natychmiastowego zezłomowa-
nia zostanie przekazanych do użycia w czasie 
ćwiczeń. Górnicy KWK Pniówek będą szkolić 
się w warunkach niemal identycznych jak po 
pożarze albo wybuchu metanu. Skorzystają 
z prawdziwych aparatów ucieczkowych, które 
zostałyby zezłomowane, ponieważ kończy się 
im termin przydatności. Nawet najlepiej zorga-
nizowane szkolenie z wykorzystaniem aparatów 
szkoleniowych nie zastąpi szkolenia z prawdzi-
wymi aparatami. 
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Pracownicy oddziału G-2 w ścianie C 1 (od lewej): Mirosław Musiał – przodowy, Waldemar Marciniak, Robert Pawliczek, Grzegorz Badura, Dariusz Gorgoń, Mirosław Bortlik, Dariusz Zgud, Wiesław Świć, Grzegorz 
Seneczko, Arkadiusz Grzechnik – operator systemu komputerowego, Marcin Tatarczyk, Paweł Garsztka, Mariusz Klimczak, Arkadiusz Burek, Mieczysław Papierok, Ireneusz Mokrzycki
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PIOTR GRABOŃ, 
GŁÓWNY INŻYNIER 
DZIAŁU BHP ORAZ SZKO-
LENIA KWK PNIÓWEK: 
Zautomatyzowany kom-
pleks ścianowy na pew-
no poprawia stan bez-
pieczeństwa. Jednak nie 
zawsze trzeba wielkich pieniędzy i najnowo-
cześniejszej techniki, aby poprawić stan bhp. 
W KWK Pniówek postanowiliśmy kierować 
do działu szkoleniowego tych pracowników, 
którzy przyczynili się do zaistnienia wypad-
ku przy pracy. Decydujemy się na taki krok 
w sytuacji, gdy pracownik rażąco naruszył 
przepisy – nie są to żadne szykany. Uważam, 
że na przykład kiedy górnik wraca do pracy 
po zwolnieniu lekarskim z powodu wypadku 
przy pracy, dobrze zrobi mu czas, który może 
poświęcić na przypomnienie sobie zasad bez-
piecznej pracy. Były głosy, że to kompania 
karna, szykany itp. Teraz takie działanie sta-
ło się czymś normalnym. Obecnie kopalnia 
przygotowuje się do wprowadzenia automa-
tycznego powiadamiania ratowników przez 
telefony komórkowe o tym, że są potrzebni 
do prowadzenia akcji ratunkowej. Klasyczny 
sposób zajmuje około  minut. Jeżeli na-
tomiast skorzystamy z komputera, w ciągu 
trzech sekund roześlemy potrzebną infor-
mację. Wyposażyliśmy także ratowników 
w czujniki bezruchowe – to jedno z rozwią-
zań, które pomoże uniknąć powtórki sytuacji 
z kopalni Krupiński, kiedy ratownicy zginęli, 
bo ich koledzy nie potrafili ich znaleźć w gę-
stym dymie. Małymi krokami staramy się 
likwidować wszystkie luki w systemach bhp 
i wciąż sprawdzać, jak są stosowane nasze 
zalecenia.

LESZEK HODERNY, PEŁNOMOCNIK DY-
REKTORA DO SPRAW ZARZĄDZANIA: Wdro-
żyliśmy wiele działań zapobiegawczych 

w celu ograniczenia 
wypadkowości w naszej 
kopalni do minimum. 
Najważniejsze w tym 
wszystkim jest jednak 
dotarcie do świadomo-
ści górników. Wciąż 
szukamy sposobów, aby 
pokazać, że nawet w trudnych warunkach 
można zadbać o bezpieczeństwo. Po ubie-
głorocznych tragicznych wydarzeniach 
w kopalni Krupiński wprowadziliśmy dodat-
kowe szkolenia dla brygad górniczych, któ-
re są bezpośrednio narażone na powstanie 
zagrożenia pożarowego i wycofywanie się 
w dymach pożarowych. Szkolenie prowa-
dzone jest w komorze ćwiczeń kopalnianej 
stacji ratownictwa górniczego pod nadzo-
rem ratowników. Żeby ćwiczenia były jak 
najbardziej realistyczne, komora zostaje za-
dymiona przy pomocy wytwornicy dymów 
niezagrażających zdrowiu górników. Wyko-
rzystujemy aparaty ucieczkowe, które miały 
zostać zezłomowane, ponieważ kończył im 
się termin przydatności. W ubiegłym roku 
w warunkach bardzo zbliżonych do rze-
czywistych przeszkoliliśmy  górników. 
W tym roku będzie ich około . W przy-
szłym roku przewidziane jest wycofanie 
z użytku ok.  aparatów regeneracyjnych 
ucieczkowych – wszystkie zostaną wyko-
rzystane w celach szkoleniowych, dzięki 
czemu w zasadzie wszyscy górnicy, którzy 
pracują w rejonach najbardziej zagrożonych 
powstaniem dymów pożarowych, zostaną 
poddani praktycznemu szkoleniu. Jestem 
przekonany, że po przejściu takiego szkole-
nia górnicy będą wiedzieć, jak się zachować 
w sytuacji ekstremalnej. Do dziś pamiętam 
sytuację, kiedy po tego typu szkoleniu je-
den z górników powiedział mi, że gdyby nie 
przytrzymał za nogę swojego kolegi, to nie 

wyszedłby z komory, bo nic nie widział 
w gęstym dymie. To szkolenie przekonało 
go o tym, jak ważnym elementem w chwili 
zagrożenia jest kooperacja pomiędzy współ-
pracownikami. Do tej pory górnicy używali 
aparatów ćwiczebnych – poznawali techni-
kę ich używania, ale nie mogli tej techniki 
sprawdzić w warunkach rzeczywistych. Jaka 
jest różnica? Taka jak między strzelaniem 
ślepą i ostrą amunicją.

Minęły prawie dwa lata od chwili wpro-
wadzenia w naszej kopalni hełmów w kolo-
rze pomarańczowym dla nowo przyjętych 
pracowników. Pomimo wcześniejszych 
negatywnych komentarzy dzisiaj już stało 
się to normą, ponieważ pomysł okazał się 
bardzo trafny, co zresztą pokazuje analiza 
bhp. Taki hełm oznacza, że starsi, doświad-
czeni górnicy zwracają szczególną uwagę 
na młodszych kolegów z brygady, a w razie 
trudnej sytuacji pomagają im.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

A K T U A L N O Ś C I

Sławomir Polak, sztygar oddziałowy oddzia-
łu wydobywczego G-2, opowiada o zauto-
matyzowanym kompleksie ścianowym jak 
o wyjątkowej nowince technicznej.

Kompleks potrafi w zasadzie wszystko. 
Bezbłędnie reaguje na polecenia. Wystarczy 
jedno naciśnięcie guzika, a wokół górnika 
powstaje strefa bezpieczna. To oznacza, 
że kilkadziesiąt sekcji zamiera w bezruchu, 
a reszta pracuje bez zakłóceń. Innym przy-
ciskiem można wyłączyć cały kompleks. 
Wyłączniki są w każdej sekcji, w miejscu, 
do którego łatwo sięgnąć. Wystarczy na-
turalny odruch ręką. Praca w strefie bez-
pośredniego zagrożenia ograniczona jest 
do minimum. Jeżeli kompleks pracuje 
w pełnej automatyce, sterowanie odbywa 
się z odległości nawet kilkuset metrów. 
To wielki komfort, kiedy ściana fedruje. 
Jeżeli trzeba przejść na ręczne sterowa-
nie sekcjami, odbywa się to z odległości 
 metrów. W przypadku tradycyjnych 
sekcji sekcyjny stoi w odległości , metra 
od sekcji, którą steruje. Wtedy od najgroź-
niejszej strefy dzieli go wyciągnięcie ręki 
– wyjaśnia Polak.

W tradycyjnej ścianie  sekcyjnych mu-
siało obsługiwać pracę  sekcji, razem 
z przodowym kontrolować nacisk stropu 
na stojaki, analizując wszystkie wartości. 
W ścianie C  wszystkie parametry są wy-
świetlane na monitorze komputera w czasie 
rzeczywistym i na bieżąco podlegają szcze-
gółowej analizie.

SŁAWOMIR POLAK, 
SZTYGAR ODDZIAŁOWY 
ODDZIAŁU WYDOBYW-
CZEGO G-: Zautoma-
tyzowany kompleks 
ścianowy w ścianie C  
jest przykładem, jak 
nowoczesna techni-
ka służy poprawie bezpieczeństwa. Jeżeli 
analizować zastosowanie tego rozwiązania 
z punktu widzenia ekonomii, to nowoczesny 
kompleks pozwala nam wydobywać blisko 
dwa razy więcej węgla niż z tradycyjnej 
ściany o podobnych parametrach. Z punk-
tu widzenia poprawy bhp można powie-
dzieć, że do minimum ograniczył ryzyko 
związane z przebywaniem ludzi w rejonach 
niebezpiecznych. To najskuteczniejsza me-
toda zapobiegania wypadkom. Technika 

na wysokim poziomie potrafi połączyć eko-
nomię z bezpieczeństwem.

Dla górników z dużym stażem pulpity 
sterownicze, monitory i klawiatura to sytu-
acja, o której nawet nie śnili, rozpoczynając 
swoją pracę w kopalni. Nie każdy bardzo 
dobry kombajnista i bardzo dobry sekcyjny 
nadaje się na operatora zautomatyzowane-
go kompleksu ścianowego. Są tacy, którzy 
woleliby pracować kilofem i łopatą, zamiast 
siedzieć przy pulpicie sterowniczym, śle-
dzić wskaźniki na ekranach i posługiwać 
się klawiaturą albo myszką. To nie znaczy, 
że oni są gorszymi pracownikami. Po prostu 
pokolenie, które ma teraz poniżej  lat, 
wychowywało się przy komputerach i roz-
wijało się razem z nimi. To właśnie górnicy 
z tego pokolenia tworzą trzon załogi pracu-
jącej jako operatorzy zautomatyzowanego 
kompleksu ścianowego. Większość z nich 
ma wyższe wykształcenie techniczne.

MIROSŁAW MUSIAŁ, PRZODOWY,  
LAT PRACY POD ZIEMIĄ: Nauczyłem się ste-
rować kombajnem i sekcjami. Sterowanie 
całym kompleksem przy pomocy kompute-
rów mogłoby mi sprawić pewne trudności. 
Młodzi w lot chwytają, o co chodzi. Oni mają 

komputery we krwi. Jed-
nak tradycyjna wiedza 
górnicza jest niezbędna 
nawet wtedy, gdy więk-
szością prac może ste-
rować komputer. Trzeba 
wiedzieć, czego się chce. 
Automat wykona każde 
polecenie, ale trzeba mu je wydać. Na tym 
polega sztuka kierowania takim kompleksem. 
Na razie kompleks pracuje w trybie auto-
matycznym bez odcinków  sekcji przed 
dolną i górną wnęką. Cały czas uczymy się. 
Najtrudniejszy odcinek pracy jest tam, gdzie 
jest obudowa indywidualna. Do moich obo-
wiązków należy także uważne śledzenie, czy 
nie grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. Pra-
cujemy w ścianie zaliczonej do IV kategorii 
zagrożenia metanowego, a także zagrożonej 
wyrzutami metanu i skał. Trzeba na bieżąco 
korygować położenie przenośnika ścianowe-
go. Jeżeli przechodzimy na sterowanie ręczne, 
zaczyna się tradycyjna praca górnicza. Jednak 
bez względu na rodzaj sterowania, wciąż pra-
cujemy pod ziemią i wciąż obowiązują nas 
górnicze rygory bezpieczeństwa. 

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Nowoczesność to bezpieczeństwo

Często wystarcza dobry pomysł

Ćwiczenia z użyciem „bojowego” aparatu 
ucieczkowego

A       
     

liczba wypadków 
pracowników o stażu 
pracy 0-2 lata

liczba wypadków przy 
pracy
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W sobotę 7 lipca już po raz piąty odbył się 
festyn środowiska górniczego, którego or-
ganizatorem był ZZG JSW SA Krupiński.

Impreza odbyła się – podobnie jak 
w ubiegłym roku – w Szymocicach na tere-
nie Ośrodka Wypoczynkowego Aqua-Brax. 
Słoneczna pogoda oraz piękna okolica Parku 
Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich”, na którego 
terenie mieści się ośrodek, stwarzały zna-
komitą okazję do wspólnej zabawy.

Impreza obfitowała w liczne atrakcje 
dla wszystkich przybyłych. Jak co roku 
organizatorzy zagwarantowali znako-
mite jedzenie i napoje. Do dyspozycji 
dorosłych była m.in. przystań kajaków 
i rowerków wodnych, natomiast dzieci 

mogły korzystać z pobliskiego placu za-
baw. Największym zainteresowaniem – 
przede wszystkim najmłodszych – cieszyła 
się jednak loteria fantowa, podczas której 
można było wygrać wspaniałe nagrody. Za-
sadniczą wartość dla wszystkich uczestni-
ków festynu miał wszelako czas spędzony 
w gronie najbliższych i przyjaciół z dala 
od codziennych trosk.

Impreza trwała do godziny , 
a we wspólnej zabawie uczestniczyło około 
 osób. Sądząc po uśmiechach na twa-
rzach biesiadników, nikt nie opuszczał 
Szymocic zawiedziony. Biorąc pod uwagę 
to powszechne zadowolenie, można przy-
puszczać, że za rok przybędą tutaj równie 
tłumnie.

�

ZZG JSW SA Krupiński

Znakomita zabawa w Szymocicach

Przewodniczący Związku Zawodowego Pra-
cowników Przemysłu Miedziowego poseł 
Ryszard Zbrzyzny na zwołanej 3 lipca kon-
ferencji prasowej ostro skrytykował stano-
wisko rządu RP i zarządu firmy.

Na początek zapytał, czy firma prze-
żyje rządy PO? Jak głęboką jeszcze kieszeń 
ma KGHM? Czy Skarb Państwa będzie dre-
nował Polską Miedź aż do ogłoszenia jej 
upadłości? Czy Zagłębie Miedziowe podzieli 
los Zagłębia Wałbrzyskiego? Przedstawiając 
sytuację w firmie, stwierdził, że najpierw 
zadbano tu o intratne stanowiska często szy-
te na miarę dla politycznych spadających 
gwiazd rządzących partii. Do gigantycznych 
rozmiarów rozbudowano biuro zarządu. 
Jakby tego było mało, obecnie mówi się 
o wzmocnieniu biura w Warszawie. Rządzą-
cy łamiąc wszelkie prawa poprawnej legisla-
cji, obciążyli KGHM podatkiem od kopalin. 

Zaznaczył również, że posłowie z Dolnego 
Śląska także dołożyli się do tego podatko-
wego rozbioru Polskiej Miedzi. Jeszcze kilka 
miesięcy temu premier Tusk, wprowadzając 
podatek od kopalin, powiedział, że nie bę-
dzie pobierał od firmy pieniędzy poprzez 
dywidendę. Wbrew wcześniejszym zapowie-
dziom przegłosowano jednak prawdziwie 
królewską dywidendę w wysokości , mi-
liarda złotych. Na to wszystko nakładają się 
akwizycje zagraniczne w Kanadzie na ok.  
miliardów złotych, które będą wymagały 
dalszych gigantycznych nakładów inwesty-
cyjnych co najmniej na taką samą kwotę. 
Pytanie kiedy i jaki przyniosą zysk, jest nadal 
otwarte. Swoje wystąpienie poseł Zbrzyzny 
zakończył pytaniem: „Czy z woli obecnej 
koalicji mamy przekształcić się w Zagłębie 
Bezrobocia?”. Na konferencji udostępnio-
no pismo, jakie przewodniczący ZZPPM 
wystosował do zarządu KGHM w sprawie 

ostatniego walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy, w którym stwierdza on, że podatek 
od kopalin oraz wysoka dywidenda naruszy-
ły stabilność finansową firmy. Sformułowano 

w nim sześć podstawowych pytań, które 
dotyczą przede wszystkim spraw, o których 
mówił na konferencji prasowej.
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Podatkowy rozbiór Polskiej Miedzi
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Ośrodek w Szymocicach witał uczestników związkowej zabawy

Pogoda była taka, że aż miło popatrzeć

Na uczestników pikniku czekały cenne nagrody

Henryk Lichodziejewski (pierwszy z lewej), przewodniczący ZZG JSW SA Krupiński wręczał nagrody

Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego poseł Ryszard Zbrzyzny 
(pierwszy z prawej): Jak głęboką jeszcze kieszeń ma KGHM 
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Włosi po raz kolejny udowodnili, że są mi-
strzami w tworzeniu małych samochodów. 
Co prawda, skłamałbym, gdybym powie-
dział, że uznałem Fiata 500L za szczegól-
nie ładny samochód, kiedy zobaczyłem 
go na targach w Genewie, ale faktem jest, 
że doceniłem go już po pierwszej jeź-
dzie. A pokochałem za ekspres do kawy 
w kabinie.

Wbrew nazwie ten samochód ma nie-
wiele wspólnego z Fiatem  – jedynie nie-
co upodobniono jego przedni pas, żeby móc 
się odwołać do półwiecza historii modelu 
. Natomiast w bryle nadwozia, a jeszcze 
bardziej we wnętrzu widać podobieństwo 
z nową generacją Pandy. Fiat L jest jed-
nak przede wszystkim większy. Ma długość 
 cm, a więc jest dłuższy nie tylko od Pan-
dy, ale nawet od Punto – o  cm. Pozosta-
łe wymiary to  cm szerokości,  cm 
wysokości i bagażnik o pojemności  l.

Fiat reklamuje ten samochód jako wy-
starczająco duży dla  dwumetrowych ko-
szykarzy i ich walizek. Jeśli chodzi o przód, 
nie jest to przesadą – miejsca jest dosyć. 
Nawet z tyłu nie jest źle, choć dwumetrow-
com byłoby ciasno. Ja mam  cm i miejsca 

na nogi miałem prawie na styk do oparcia, 
a kolanami dotykałem masywnego zgru-
bienia, jakie tworzy plastikowa półeczka. 
To jednak wyposażenie dodatkowe, z które-
go koszykarze mogliby pewnie zrezygnować, 
wybierając coś innego z bogatej listy wy-
posażenia. Jest na niej kilka interesujących 
rzeczy i jeden ewidentny rodzynek – ciś-
nieniowy ekspres do kawy. Wygląda to jak 
termos, ale ma wtyczkę, kilka przycisków 
i napis Lavazza, co sugeruje, że kawa powin-
na być dobra. Nie udało mi się sprawdzić, 
bo na razie pokazano jedynie prototyp.

Sprawdzanie wnętrza wyszło natomiast 
całkiem dobrze. Duża powierzchnia okien 
powoduje, że jest ono jasne, zwłaszcza 
w wersji z niemal całkowicie przeszklo-
nym dachem. Podczas jazdy samochodem 
z podstawowym silnikiem benzynowym 
, o mocy  KM zwróciłem uwagę prze-
de wszystkim na bardzo dobre wyciszenie 
wnętrza – silnika własnego auta nie sły-
szałem wcale, większości mijających mnie 
samochodów także, a z pasażerem mogłem 
rozmawiać niemal szeptem. Dynamika jest 
odpowiednia do codziennego włóczenia się 
po ulicach zakorkowanych miast i spokojnej 
jazdy poza nimi. Sportowców jednak nie 

zadowoli. Nieco lepiej jest ze -konnym 
silnikiem TwinAir – temperament większy, 
ale wyraźnie słychać silnik w kabinie i czuje 
się wibracje. Plusem tej dwucylindrowej (!) 
jednostki jest możliwość włączenia trybu 
Eco. Silnik gubi w nim całkowicie dynami-
kę, bo maksymalny moment obrotowy jest 
ograniczany do  Nm, ale zaczyna bardzo 
mało palić. Do zwykłej jazdy po mieście wy-
starczy więc w sam raz. Skoro o ekonomice 
mowa, to Fiat proponuje kolejną generację 
systemu eco:Drive, który zbiera informacje 
o sposobie jazdy kierowcy i może mu pod-
powiedzieć, jak jechać oszczędniej. Teraz 
robi to, nie tylko analizując dane w kom-
puterze, ale częściowo także w czasie jazdy. 
Na wyświetlaczu pokazują się ikony przy-
spieszania, hamowania i zmiany biegów, 
które w zależności od tego, jak komputer 
ocenia kierowcę, przybierają kolory zielony, 
żółty bądź czerwony. Fiat ocenia, że korzy-
stanie z tego systemu może zmniejszyć spa-
lanie o  proc., co daje roczną oszczędność 
w granicach  euro!

Trzecią jednostką napędową Fiata L 
jest turbodiesel , Multijet o mocy  KM. 
Fiat zapowiada na przyszły rok także wersję 
na gaz CNG.

Zawieszenie samochodu jest komfor-
towe i pracuje cicho nawet na kocich łbach, 
a przy tym dobrze pokonuje zakręty.

Wnętrze samochodu zostało bardzo 
funkcjonalnie zaprojektowane. Przed pa-
sażerem znajdują się dwa zamykane schowki 
i półka. Pod centralną konsolą mamy dwa 
miejsca na kubki, kolejne, dla pasażerów 
tylnej kanapy, jest między przednimi fo-
telami. Dodatkowe półki na oparciach fo-
teli, siatkowe nakładki na okna, stoliczki 
na laptopy i inne elementy w połączeniu 
z przesuwaną i składaną tylną kanapą po-
zwalają stworzyć około  konfiguracji 
wnętrza. Szerokie pole indywidualizacji 
samochodu stwarza także paleta  barw 
nadwozia, trzy warianty malowania dachu 
(czarny, biały lub w kolorze nadwozia) i trzy 
wzory felg. Dodając do tego cztery poziomy 
wyposażenia, otrzymujemy  wersje no-
wego malucha. Na razie największą zagadką 
pozostają jednak ceny. W Polsce auto poja-
wi się w październiku i wówczas Fiat poda 
jego wartość. Podpowiedzią może być to, 
że we Włoszech ceny L zaczynają się 
na podobnym poziomie co ceny kabrioletu 
C. W Polsce byłoby to więc ok. – 
tysięcy złotych. PIOTR MYSZOR

I 

Maluch z ekspresem

Zawieszenie samochodu jest komfortowe i pracuje cicho nawet na kocich łbach
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Wnętrze samochodu zostało bardzo funkcjonalnie zaprojektowane Bagażnik o sporej pojemności 400 l

Fiat 500L ma długość 414 cm, 178 cm szerokości, 166 cm wysokości
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Minister środowiska udzielił w czerwcu br. 
koncesji nr 3/2012 Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej SA na wydobywanie węgla kamien-
nego i metanu jako kopaliny towarzyszą-
cej ze złoża Pawłowice 1. Koncesję wydano 
do 31 grudnia 2051 r. Złoże Pawłowice 1 
zalega na obszarze części gmin Pszczyna, 
Pawłowice, Suszec i w niewielkim stopniu 
pod terenem miasta Żory.

Złoże Pawłowice  o powierzchni , 
km zlokalizowane jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie czynnej kopalni Pniówek. 
W opracowanym projekcie zagospodarowa-
nia złoża, obejmującym eksploatację złoża 
Pawłowice  w okresie do  roku, zasoby 
przemysłowe udostępnione robotami gór-
niczymi do głębokości  m liczą szacun-
kowo , mln ton, zaś zasoby operatywne 
, mln ton. Przewiduje się również moż-
liwość udostępnienia i zagospodarowania 
zasobów zalegających w złożu Pawłowice 
 na głębokości – m. Szacowana 
łączna wielkość zasobów operatywnych 
do głębokości  m dla złoża Pawłowice 
 wynosi , mln ton.

Wielkość zasobów przemysłowych me-
tanu do głębokości  ujęta w projekcie 
zagospodarowania złoża wynosi , mln 
m. Całość zasobów przemysłowych sta-
nowią węgle koksowe – w zdecydowanej 

większości jest to poszukiwany na rynku 
wysokiej jakości węgiel ortokoksowy typu 
, który stanowi około  proc. zasobów 
przemysłowych. Pozostałe  proc. za-
sobów stanowią węgle koksowe typu . 
Zasoby złoża Pawłowice  zostaną udostęp-
nione z wyrobisk czynnej kopalni Pniówek. 
Uzyskanie pierwszego wydobycia z za-
chodniej części złoża, przylegającej bez-
pośrednio do wschodniej granicy obszaru 
górniczego kopalni Pniówek, planowane 
jest w  r.

W latach – prowadzone będą 
prace związane z udostępnieniem pozostałej 
części złoża, ponadto przewiduje się głę-
bienie nowego szybu VI wraz z budową 
infrastruktury przyszybowej. Zakończenie 
budowy szybu umożliwi udostępnienie czę-
ści złoża Pawłowice  zalegającej w zakresie 
głębokości – m.

Przy udostępnieniu i eksploatacji za-
sobów złoża Pawłowice  wykorzystana 
będzie infrastruktura techniczna kopalni 
Pniówek między innymi w zakresie: prze-
wietrzania wyrobisk, systemu odstawy 
urobku, systemu transportu pionowego 
urobku, systemu przeróbki mechanicz-
nej węgla, systemu odwadniania. Taki 
model udostępnienia złoża Pawłowice  
pozwala w istotny sposób ograniczyć na-
kłady inwestycyjne poprzez wprowadzenie 

etapowości procesu inwestycyjnego, moż-
liwe jest także ograniczenie dzięki temu 
ryzyka.

Eksploatacja złoża Pawłowice  prowa-
dzona będzie z uwzględnieniem wymogów 
ochrony środowiska ujętych w decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji oraz wymogów ujętych w kon-
cesji na wydobywanie węgla kamiennego 

i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze zło-
ża Pawłowice .

Udostępnienie i zagospodarowanie 
zasobów złoża Pawłowice  do głębokości 
 m, przyczyni się do wydłużenia żywot-
ności kopalni Pniówek o ok.  lat. Nato-
miast udostępnienie zasobów zalegających 
w zakresie głębokości – m wydłuży 
żywotność kopalni o kolejne lata. �

N   JSW

Pniówek pójdzie 
w kierunku Pawłowic 1

Jastrzębska Spółka Węglowa w pierwszej 
połowie tego roku przyjęła do pracy 511 
osób, z których aż 404 są zatrudnione pod 
ziemią, a pozostałe to pracownicy różnych 
działów spółki na powierzchni. Nowo przy-
jęte osoby to w większości absolwenci szkół 
górniczych, dla których JSW jest pierwszym 
pracodawcą.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest naj-
większym pracodawcą w regionie. Załoga 
JSW liczy   osób, z czego   osoby 
pracują pod ziemią. Dodatkowo spółka 
współpracuje z licznymi kooperantami 
i dostawcami zajmującymi się obsługą 
górnictwa, zapewniając stabilne zatrud-
nienie około  tysiącom osób, głównie 

w regionie rybnicko-jastrzębskim. – Ob-
serwujemy bardzo duże zainteresowanie 
pracą w naszej spółce. Dla wszystkich 
nowo przyjmowanych osób JSW jest nie-
zwykle atrakcyjnym pracodawcą. Dajemy 
nie tylko gwarancję rozwoju zawodowego, 
ale także niezwykłe poczucie bezpieczeń-
stwa socjalnego oraz najwyższe w branży 
wynagrodzenie – mówi Roman Getler, 
dyrektor Biura Zatrudnienia, Płac i Poli-
tyki Społecznej JSW. – Dla nas niezmien-
nie najcenniejsi są pracownicy, dlatego 
systematycznie inwestujemy w rozwój 
ich kompetencji i indywidualnych ście-
żek kariery zawodowej. Widzimy, że coraz 
silniejsza jest identyfikacja pracowników 
z firmą, przez co lepiej rozumieją cele 

spółki i chętniej angażują się w realizację 
strategii.

Nowe miejsca pracy w JSW są szcze-
gólnie istotne w kontekście rosnącego 
w województwie śląskim bezrobocia. Z naj-
nowszych danych GUS wynika, że w ciągu 
sześciu miesięcy, od listopada  roku, 
bezrobocie wzrosło o , proc. i wyniosło 
na koniec kwietnia  roku , proc. 
Oznacza to, że w samym województwie 
śląskim bez pracy pozostaje ponad  
tys. osób. Jednocześnie jedno miejsce pra-
cy w kopalni generuje aż trzy do czterech 
miejsc pracy w branżach obsługujących 
górnictwo.

Pracownicy Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej zarabiają najlepiej w branży. Średnie 

wynagrodzenie w JSW w okresie od stycz-
nia do kwietnia  roku wyniosło   zł 
brutto i było niemal dwukrotnie wyższe 
niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw. Oprócz dodatkowych pre-
mii motywacyjnych i zadaniowych wszy-
scy pracownicy otrzymali nagrodę z zysku 
w łącznej wysokości  mln zł (niemal 
równowartość miesięcznej pensji brutto) 
oraz prawo do dywidendy z zysku za  
rok z tytułu nieodpłatnie nabytych akcji.

W  roku fundusz płac wzrośnie 
w JSW o wartość inflacji. Od  roku pen-
sje w JSW wzrosły łącznie o ponad  proc., 
a w samym  roku – o , proc. przy 
inflacji na poziomie , proc.

�

Ponad pół tysiąca nowych miejsc pracy w JSW

2 lipca 2012 r. Grupa JSW i ArcelorMittal 
Poland podpisały list intencyjny. Obydwie 
strony są zainteresowane przedłużeniem 
dotychczasowej wieloletniej współpra-
cy w zakresie dostaw węgla koksowego, 
gazu koksowniczego i koksu na kilka ko-
lejnych lat oraz jej rozszerzeniem o dosta-
wy gazu wielkopiecowego i współpracę 
ekspercką. – Jako lider w produkcji węgla 
koksowego i koksu dbamy o umacnianie 
współpracy z kluczowymi dla nas partne-

rami biznesowymi w obszarach, w których 
wspólnie możemy osiągnąć efekty syner-
gii – mówi Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW SA. 

Cieszymy się, że list intencyjny, który 
dziś podpisujemy z naszym długoletnim 
odbiorcą – ArcelorMittal Poland – pozwoli 
rozwinąć nam dotychczas prowadzone dzia-
łania i zapewni bardziej stabilną pracę na-
szych zakładów – dodał prezes. – Obydwie 

strony doskonale rozumieją sytuację ryn-
kową, dlatego przyświeca nam jeden cel – 
długoterminowa współpraca, która pozwoli 
w efekcie na realizację celów strategicznych 
obu firm – dodał.

– Podpisanie listu intencyjnego to ozna-
ka dalszego umacniania współpracy pomię-
dzy naszymi firmami i kolejny krok do celu, 
jakim jest stworzenie strategicznego projek-
tu, na którym skorzystają obydwie organiza-
cje. JSW jest naszym zaufanym, wieloletnim 

partnerem biznesowym w zakresie dostaw 
surowców. 

Bardzo sobie cenimy to partnerstwo – 
powiedział Sanjay Samaddar, prezes zarzą-
du ArcelorMittal Poland. – Rozszerzenie 
współpracy będzie zależało od wyników 
szeregu analiz technicznych i ekonomicz-
nych, które przeprowadzimy wkrótce, ale 
jestem przekonany, że ich rezultaty będą 
pozytywne.

�

Grupa JSW i ArcelorMittal Poland podpisały list intencyjny

Wkrótce górnicy z KWK Pniówek rozpoczną prace, aby udostępnić złoże Pawłowice 1
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90. ROCZNICA 
ODKRYCIA 
KRZEMIONEK

W drugiej połowie lipca, zgodnie z pla-
nem emisji Poczty Polskiej, do obiegu zosta-
ła wprowadzona kartka pocztowa z nadru-
kowanym znakiem opłaty o wartości , zł 

emisji „. rocznica odkrycia Krzemionek”. 
Upamiętnia ona odkrycie unikatowego 
w skali światowej skarbu – największego 
w Europie kompleksu prahistorycznych, 
dobrze zachowanych kopalń krzemienia 
pasiastego (nazwanego tak ze względu 
na wygląd) z epoki neolitu i wczesnej epoki 
brązu (około – lat p.n.e.). Więk-
szość szybów, wraz z podziemnym labiryn-
tem chodników, powstała w Krzemionkach 
w wyniku górniczej działalności ludności 
kultury pucharów lejkowatych w latach 
– p.n.e. Najstarsze z szybów kopal-
nianego kompleksu sięgają więc pięciu, zaś 
najmłodsze trzech i pół tysiąca lat! Co więcej 
– kopalnie w Krzemionkach Opatowskich 
są zarazem przykładem rozwoju ówczesnej 
myśli technicznej.

Znaczek ilustruje postać odkrywcy 
kompleksu neolitycznych kopalń – geologa 
i paleontologa Państwowego Instytutu Geo-
logicznego Jana Samsonowicza (–). 
Kartkę ilustruje natomiast symbolicznie 
skupisko kulistych i elipsoidalnych kamieni 
imitujących konkrecje, skupisko minera-
łów występujących w skałach osadowych 
Krzemionek, w tym oczywiście krzemień 
pasiasty – kamień optymizmu, który usuwa 
znużenie i zmęczenie oraz dodaje energii 
i sił witalnych. Krzemień pasiasty nazywa-
ny jest „polskim diamentem” i podziwiany 
na całym świecie. Biżuteria z krzemieniem 
cieszy się powszechnym uznaniem wśród 
osób ceniących wyszukany styl i niecodzien-
ne, naturalne piękno.

 Z.B.

R O Z M A I T O Ś C I

Nowości filatelistyczne

K 

To i owo
DO KOŃCA ROKU JUŻ , MLN POLAKÓW BĘ-
DZIE BEZROBOTNYCH. Na koniec tego roku 
odsetek bezrobocia może dojść do  proc., 
co oznacza, że w urzędach pracy będzie 
zarejestrowanych o ponad  tys. osób 
więcej niż obecnie. Zdaniem ekspertów 
winę za to ponoszą wysokie koszty pracy 
oraz utrudnienia w prowadzeniu biznesu. 
Obecną sytuację na rynku pracy poprawi-
łoby większe zaangażowanie publicznych 
służb zatrudnienia w walkę z bezrobociem, 
ale nie ma na to pieniędzy. Już teraz urzędy 
pracy kończą wydawanie środków przezna-
czonych na aktywizację zawodową. Obecnie 
resort pracy domaga się odmrożenia  
mln zł z FP i rozpoczęcia walki z bezrobo-
ciem. Pieniądze te mają być przeznaczone 
na pomoc dla absolwentów, pracowników 
+ i długotrwale bezrobotnych.

OD POCZĄTKU ROKU SPADA ZATRUDNIE-
NIE W FIRMACH PRZEMYSŁOWYCH, W KTÓ-
RYCH LICZBA PRACUJĄCYCH PRZEKRACZA 
 OSÓB. W rezultacie liczba osób pracują-
cych w przedsiębiorstwach przemysłowych 
zmniejszyła się o  tys. i wynosi  mln  
tys. – wynika z danych GUS. Spośród  
branż zatrudnienie spadło w  – najbar-
dziej skurczyło się w przemyśle spożyw-
czym, w którym pracę straciło aż  tys. 
osób. Zatrudnienie poważnie zmniejszyło 
się również w przemyśle meblarskim, także 
wielu bankowców czy doradców klienta za-
sili szeregi bezrobotnych, bo sektor finan-
sowy szykuje zwolnienia dla około  tys. 
osób. Analitycy przestrzegają też przed 
dużą redukcją zatrudnienia w budowni-
ctwie, m.in. z powodu przewidywanych 
licznych bankructw w tej branży. Bezro-
bocie wzrośnie w całej Unii Europejskiej.

W CIĄGU DZIESIĘCIU LAT OSZCZĘDNOŚCI 
POLAKÓW UROSŁY PONAD DWUKROTNIE. 
Na lokatach i kontach oszczędnościowych 
w polskich bankach leży niemal  mld zł. 
Polak ma średnio , tys. euro (ok.  tys. zł). 
Dla porównania Niemcy mają szesnaście 
razy więcej zgromadzonych oszczędności 
niż Polacy, przy czym Niemców jest dwa 
razy więcej niż nas. Od innych Europej-
czyków różnimy się nie tylko poziomem 
oszczędności, ale także strukturą – Polacy 
nadal preferują lokaty terminowe, z kolei 
w Europie zostały one wyparte przez bar-
dziej elastyczne konta oszczędnościowe 
(np. w Holandii czy Belgii na kontach leży 
aż  proc. oszczędności, a w Niemczech 
i Francji blisko  proc.). Według danych 
Narodowego Banku Polskiego , mld zło-
tych stanowią oszczędności, które trzymamy 
w domu, czyli w gotówce.
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Prawie każdy z nas ma za sobą nieprze-
spaną noc. Nerwy przed podróżą, spot-
kaniem, egzaminem często objawiają się 
w ten sposób. Takie sporadyczne sytuacje 
nie są powodem do niepokoju i zazwyczaj 
tak też je traktujemy. Ale wyobraźmy so-
bie, że mija tydzień, a my dalej nie śpimy. 
Zaczynamy ze strachem czekać na wieczór.

Według badań osoby, które mają za-
burzenia snu, częściej chorują, pracują 
mniej wydajnie, rzadziej awansują, mniej 
zarabiają i częściej są ofiarami i sprawcami 
wypadków.

Choć kłopoty ze snem ma co trze-
ci Polak, tylko  proc. chorych trafia 

do specjalisty. Trzy czwarte przypadków 
bezsenności ma podłoże psychiczno-emo-
cjonalne. Sen jest czułym barometrem kon-
dycji psychicznej, jest pierwszym sygnałem, 
że żyjemy zbyt szybko, zbyt nerwowo, że no-
simy w sobie różne napięcia i lęki. Sen za-
czyna szwankować, zanim pojawią się inne 
dolegliwości, jak nadciśnienie czy choroba 
wrzodowa. Bezsenność jest też objawem 
depresji – ogromna większość cierpiących 
na nią pacjentów sypia mało i źle. Kłopoty 
z zaśnięciem mogą mieć także osoby z nad-
czynnością tarczycy, bezdechem, reumaty-
zmem i chorobą nowotworową. Źle sypiają 
też pacjenci cierpiący na przewlekłe bóle.

Dorosłemu człowiekowi wystarczy sześć 
– siedem godzin snu na dobę. Dłuższy sen 
paradoksalnie też może nas wpędzić w bez-
senność. Specjaliści potrafią skutecznie wal-
czyć z bezsennością. Czasem wystarczą leki 
nasenne, ale nie powinno się ich brać dłu-
żej niż cztery–sześć tygodni. Przed snem 
trzeba się fizycznie zrelaksować, konieczne 
jest także wyciszenie emocjonalne. Warto 
wcześniej poczytać książkę, posłuchać mu-
zyki. Koniecznie trzeba wywietrzyć pokój, 
nie objadać się przed snem, nie pić kawy 
i kłaść się spać o porach zgodnych z naszym 
zegarem biologicznym.
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Bezsenność wymaga leczenia

Krzyżówka panoramiczna nr 14

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „RYDUŁTOWY-ANNA”. Nagrodę wylosowała: J. KOWOL Z WODZISŁAWIA ŚL.



A K T U A L N O Ś C I

1 6 - 3 1  L I P C A  2 0 1 212 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

R E K L A M A

30 czerwca na terenie Ośrodka Zieleni Bolina odbyła się 
impreza środowiskowa zorganizowana przez NSZZ Soli-
darność, ZZG w Polsce, ZZ Ratowników Górniczych oraz 
ZZ Kadra i KWK Wieczorek.

Powitanie lata było w tym roku wyjątkowo gorące – za-
równo za sprawą upalnej pogody, jak i ciepłej, rodzinnej 
atmosfery, jaka panowała podczas festynu. W programie im-
prezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie, organizatorzy zadbali 
bowiem o atrakcje dla wszystkich uczestników niezależnie 
od wieku. Dzieci mogły wziąć udział w grach i zabawach 
sportowych – nikt nie opuszczał boiska bez choćby małej na-
grody. Milusińscy mogli także do woli korzystać z pozostałych 
atrakcji – przejażdżek konnych, eurobangee czy dmuchańców 
oraz uczestniczyć w zabawach wraz z animatorami, którzy 
poprowadzili program dla dzieci „Wyspa piratów”.

Nie zabrakło również sportowych rozgrywek dla star-
szych uczestników imprezy. Sekcja Skata Gwarek Bolina 
zorganizowała turniej skata sportowego, a lekkoatleci z na-
szej kopalni wzięli udział w zawodach biegowych. Rozegrano 
mecz piłkarski, zaś na scenie odbył się pokaz podnoszenia 
ciężarów sekcji HKS Szopienice.

Omilenie czasu wszystkim uczestnikom festynu zadba-
ła Orkiestra Dęta KWK Wieczorek. Imprezę brawurowo 
poprowadził didżej-konferansjer Michał Augustyn, który 
zagrzewał wszystkich do wspólnej zabawy. Ponadto festyn 
uatrakcyjnił zespół doskonale wszystkim znany z TVS – ED 
MANS. Do tańca przygrywały Bieruńskie Bajery, zaś wie-
czorem wystąpiła grupa Voyager – gwiazda sceny disco polo.

Biorąc pod uwagę całą paletę atrakcji, można z całą pew-
nością stwierdzić, że tegoroczny festyn na długo zapisze się 
w pamięci wszystkich uczestników. W tym miejscu wypada 
podziękować organizatorom za przygotowanie fantastycznej 
zabawy, która pozwoliła nam oderwać się od codziennych 
obowiązków. Teraz pozostaje jedynie czekać na kolejne tego 
typu imprezy.  ANNA SIUDY

Impreza Wieczorka na Bolinie

Powitanie lata
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W programie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie

Organizatorzy zadbali o atrakcje dla wszystkich uczestników Festyn na długo zapisze się w pamięci wszystkich uczestników
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