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Rozmowa na czasie
Prof. Andrzej Karbownik o
swojej książce „Ty górnicza
żmijo”: – Mam
nadzieję, że
czytają tę książkę.
Dajmy im jeszcze
trochę czasu.
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Dramat polskiego
górnictwa
Konferencja prasowa zarządu Kompanii Węglowej. Przez trzy lata
Kompania Węglowa z zysku ponad
500 milionów złotych zatrzymała
się na stracie prawie 700 milionów
złotych. W kwietniu firma z trudem
znalazła pieniądze na wypłaty. –
Czai się ryzyko ogłoszenia upadłości – ostrzegał prezes KW Mirosław
Taras podczas konferencji prasowej
zorganizowanej 12 czerwca.
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KW na skraju bankructwa?
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Czarne skrzynki
w kopalniach
W Wyższym Urzędzie Górniczym
zademonstrowano nowoczesne
rejestratory.
strona 3

Deklaracje Donalda
Tuska
Wbrew pozorom nie leży w interesie państwa prosta i szybka ścieżka
likwidacyjna, ponieważ tego typu
decyzje są bardzo kosztowne, nie
tylko społecznie, ale także dla budżetu państwa.
strona 4

Ciąć koszty?
Przede wszystkim
poprawiać
efektywność!
Jeżeli praca nie będzie efektywna,
to nie starczy pieniędzy na wypłaty ani dla tych, którzy topią się
we własnym pocie, ani dla tych,
którzy przychodzą do kopalni
tylko po to, aby odbić dyskietkę.
Wszyscy będą niezadowoleni –
mówi Maksymilian Klank.
strona 5

Nowe Aygo już
w produkcji

Informacje motoryzacyjne
strona 9

O tym, czy Kompania Węglowa przetrwa, czy upadnie, zdecydują najbliższe tygodnie. Ponieważ
ceny węgla w portach ARA mogą wciąż spadać, każda kopalnia KW może być wkrótce deficytowa.
Podobny problem mają JSW, KHW, a także najlepsza polska kopalnia Bogdanka. Mówił o tym prezes
KW Mirosław Taras na ostatniej konferencji prasowej. Górnictwo dobijają niskie ceny. Czy można
było przygotować się na czas kryzysu? Na łamach Nowego Górnika od kilku lat publikujemy opinie
o sposobach poprawy efektywności śląskich kopalń, bo jest ona jedynym sposobem przygotowania się
do kryzysu. W tym numerze przypominamy fragment rozmowy z Maksymilianem Klankiem sprzed
dwóch lat, która ukazała się także w książce wydanej przez Oficynę Wydawniczą Górnik w 2013 roku.
Publikujemy także rozmowę z prof. Andrzejem Karbownikiem o jego książce „Ty górnicza żmijo”.
Na czasie jest pytanie: Jak przeżyć?
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Pięścią w stół

Czy jesteśmy tylko do dojenia?
Policja nie może złapać młodzieńca, który jeździ
po warszawskich ulicach luksusowym samochodem.
Rozpędza go do około 200 km/h, nie ma prawa jazdy
i dlatego nikt mu nic nie może zrobić poza wlepieniem
mandatu. Żeby mu wlepić ten mandat, trzeba go jednak złapać, a to jest niemożliwe dla stołecznej policji.
Pirat za szybko jeździ. Nie pomogła interwencja premiera Donalda Tuska, który zapewniał, że kierowca
zostanie wkrótce złapany. Tymczasem w internecie
pojawiały się filmiki z młodzieńcem w roli głównej,
który jeździł jak kierowca rajdowy i wyśmiewał się
z policjantów. Prawo u nas jest takie, że solidnie można
ukarać tylko kierowcę, który ma prawo jazdy. Kierowcę
bez prawa jazdy łamiącego wszystkie przepisy można
ukarać symbolicznie i to pod warunkiem że uda się go
złapać. Ale jak tu złapać kierowcę, który tak szybko
mknie po ulicach Warszawy? Niewykonalne.

W

czasie gdy stołeczna policja informowała
o tym, jak ograniczonymi możliwościami
dysponuje, do sądu szykował się właściciel
samochodu transportowanego na lawecie. Laweta
przekroczyła prędkość, jednak fotoradar zarejestrował
tylko numer rejestracyjny wiezionego samochodu.
Właściciel dostał wezwanie do zapłaty mandatu albo
ujawnienia danych kierowcy lawety. Nikogo nie mógł
przekonać, że nie zna danych kierowcy lawety, ponieważ jego samochód zepsuł się za granicą. Lawetę
prowadził kierowca bodajże z Danii. Straż miejska była
nieprzejednana, sprawę skierowała do sądu. Przecież
to logiczne, że jeżeli prędkość przekroczyła laweta,
to z taką samą prędkością jechał samochód transportowany na lawecie. Logika niepodważalna, łatwa
do naukowego udowodnienia.
Arkadiusz K. chory na schizofrenię ukradł batonik
za 99 groszy. Sprawa trafiła do sądu. Mężczyzna nie
zapłacił nałożonej na niego grzywny i na 5 dni trafił
do więzienia. Kaucję w wysokości 40 złotych wpłacił za niego Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej
w Koszalinie. Dyrektor stanął przed sądem. Przed
sądem nie stanął nikt, kto odpowiada za ten skandal.
W dodatku okazuje się, że odpowiedzialnego nie ma,
bo wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Niezgodnie z prawem zachował się szef więzienia. Ostatni
„rekordzista” w więzieniu, którym kieruje dyrektor
służby więziennej w Koszalinie, siedział za kradzież
soku malinowego o wartości 1,19 zł (słownie: jeden

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Niestety, uwierzyliśmy, że KW
jest firmą, która
stawia na restrukturyzację
i na to potrzebuje
naszych pieniędzy. Na razie
restrukturyzacja
wygląda tak,
że naszymi pieniędzmi wypłacają sobie wypłaty.
Te pieniądze miały
iść na rozwój KW,
a nie na płace.

złoty, dziewiętnaście groszy). Dlaczego piszę o tych
przypadkach? Ponieważ coraz częściej ocieramy się
o granicę śmieszności absolutnej. Zwracam uwagę na te
absurdy, abyśmy byli czujni. Pisząc „my”, mam na myśli
JSW. Na stronie internetowej Kompanii Węglowej znalazłem nagranie z konferencji prasowej zarządu KW.
Prezes Mirosław Taras mówił między innymi o groźbie
upadłości. Z jego wypowiedzi wynika, że jeżeli nic się
nie poprawi, to jest to kwestia raczej wielu tygodni
niż wielu miesięcy. Oczywiście zarząd, rząd i parę
instytucji finansowych robią, co mogą, żeby Kompanię
uratować. Tak się zastanawiam, czy nie było warto
poczekać z kupnem Knurowa-Szczygłowic. Skoro KW
jest tak słaba, to teraz sprzedałaby nam tę kopalnię
za bezcen. Niestety, uwierzyliśmy, że KW jest firmą,
która stawia na restrukturyzację i na to potrzebuje
naszych pieniędzy. Na razie restrukturyzacja wygląda
tak, że naszymi pieniędzmi wypłacają sobie wypłaty.
Te pieniądze miały iść na rozwój KW, a nie na płace.
Ktoś nas (załogę i zarząd JSW) oszukał. Mam podstawy
przypuszczać, że mogli nas oszukać ludzie z wysokiego
szczebla władzy. Chciałbym, żeby wiedzieli, jak bardzo
nieetycznie postąpili. JSW przez długi czas zbierała
gotówkę na szykujący się kryzys. Byliśmy jedyną spółką
węglową, która oszczędzała z myślą o kryzysie. Teraz
jesteśmy jedyną spółką, która przekonała się, że zapobiegliwi tracą podwójnie. Gdybyśmy przetupali te
pieniądze, to przynajmniej byłoby co wspominać. Jaki
jest związek między przykładami z Polski, od których
zacząłem felieton, a naszą sytuacją? Żyjemy w tych
samych granicach, przytłaczają nas te same absurdy.
Największym absurdem jest to, że skoro my mieliśmy pieniądze, to musieliśmy zapłacić za nieudolność
innych. Dlaczego ktoś z wysokiego szczebla władzy
postanowił nam udowodnić, że mamy płacić za cudze
błędy? Przypomnę, że to nie pierwszy raz. Musieliśmy
kupić od PKP udziały w Koksowni Przyjaźń po to,
aby ją ratować z objęć koncernu Mittala, a trzy lata
temu musieliśmy odkupić resztę od Skarbu Państwa.
Musieliśmy wykupić udziały w wielu innych firmach
i firemkach, żeby stworzyć grupę kapitałową. W ciągu
10 lat wydaliśmy na to gigantyczne pieniądze. A teraz
trwają rozmowy o ratowaniu polskiego górnictwa. Pies
z kulawą nogą się nie zająknie, że JSW to też polskie
górnictwo i też chciałaby wsparcia. Czy my jesteśmy
tylko do dojenia i naprawiania cudzych błędów?
l

Kij w mrowisko

Dramat wszystkich kopalń
Sytuacja w Kompanii Węglowej jest dramatyczna. Jak
stwierdził jej prezes, bez pomocy międzynarodowego sektora finansowego górniczy potentat może nie
przetrwać nawet do końca roku i po prostu zbankrutować – informowały media.

P

rezes Kompanii Mirosław Taras zaznaczył, że jeśli
nie uda się znaleźć porozumienia z sektorem bankowym, to w drugiej połowie roku istnieje realna
groźba upadłości spółki. Dwie takie informacje z konferencji prasowej wystarczą, aby bić na trwogę. Jeszcze
gorsza jest trzecia informacja. Jeśli ceny węgla w portach
ARA nadal będą spadać, nie tylko wszystkie kopalnie
spółki, ale także zakłady górnicze należące do KHW, JSW,
a nawet Bogdanka znajdą się poniżej progu rentowności.
Rząd podjął działania, aby zapobiec katastrofie, jednak z informacji ogólnie dostępnych wynika,
że głównym problemem jest Kompania Węglowa. Jeżeli tak jest w istocie, to chyba doszło do zbytniego
zawężenia problemu. W dramatycznej sytuacji jest cała
branża węglowa i dlatego trzeba podejmować decyzje

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

W dramatycznej
sytuacji jest cała
branża węglowa.

adekwatne do stopnia dramatu. Nie można koncentrować się wyłącznie na Kompanii Węglowej. Wiem,
że KW robi za chłopca do bicia i media przypisują tej
firmie wszystkie możliwe grzechy. Proponuję jednak,
aby przełamać schematy myślenia, wsparcia potrzebuje
bowiem całe polskie górnictwo! To prawda, że KW
ma na zwałach 5 mln ton niesprzedanego węgla. Prawdą
jest także to, że nie może go sprzedać, bo jest obłożony
zastawami bankowymi. Nawet gdyby Kompania go
sprzedała, to za niską cenę i wtedy strata w bilansie
byłaby olbrzymia. Dlatego jeszcze raz apeluję o wsparcie
dla górnictwa, bo w ostatecznym rachunku nam się
to opłaci, tak jak na przykład wielu krajom opłaciło się
wsparcie przemysłu motoryzacyjnego w czasie ostatniego kryzysu. I wcale nie chodzi o bezzwrotne rozdawanie
pieniędzy – chodzi o taką pomoc, która pozwoli przeżyć
trudny czas po to, abyśmy później wszyscy mieli z tego
pożytek. Zachęcam do takiego myślenia o polskim górnictwie. Wyzłośliwianie się i przypinanie łatek niczemu
nie służy. Uważam, że nie stać nas na zrobienie ze Śląska
czarnej dziury gospodarczej i społecznej.
l

Komentuje Sławomir Starzyński
redaktor Nowego Górnika

Zmusić konkurencję
do zastosowania
polskiej organizacji
górnictwa

N

ie ma wyjścia – trzeba odtrąbić sukces. Za jakieś
6–7 lat w polskim górnictwie będzie pracować
niespełna 70 tysięcy osób. Teraz pracuje 100 tysięcy. Taki
będzie efekt znojnego trudu na rzecz utrzymania miejsc
pracy. Jeżeli z dnia na dzień nie zostaną podjęte radykalne
decyzje dające szansę na poprawę sytuacji górnictwa,
zamiast niespełna 70 tysięcy górników w polskich
kopalniach może być najwyżej 50 tysięcy. Ohydna
nowomowa spowodowała, że przez minionych prawie 8
lat każdy brak działania nazywano „obroną miejsc pracy”.

N

owomowa potęguje dramatyzm. Zła propaganda
sugeruje, że gwarancją bezpieczeństwa
energetycznego Polski są stare układy pracy – pięciodniowy
tydzień pracy dla kopalń i maszyn oraz węgiel dla emerytów
i zakaz łączenia kopalń. Pokrętny podział funduszu płac,
w którym podstawowe zarobki górników stanowią
jakieś 25 proc., zapewnia, że nic nie zniszczy gwarancji
bezpieczeństwa energetycznego. Bezpieczeństwo musi
kosztować, dlatego im droższy węgiel z polskich kopalń, tym
większy poziom bezpieczeństwa.

P

olskie górnictwo ma wielki wkład w ochronę
klimatu. Paliwo, które można byłoby spalić, jest zbyt
drogie i nikt nie chce go spalać. Tani węgiel nie nadaje
się do spalenia i może spokojnie leżeć na zwałach.
Dodatkową gwarancją niepalności dla tego węgla
są zastawy bankowe. Ta informacja powinna ucieszyć
Komisję Europejską, która patrzy na Polskę spode łba,
ponieważ spalamy zbyt dużo węgla. Otóż spalamy zbyt
dużo węgla, ponieważ jesteśmy ofiarami zmasowanego
ataku zagranicznych koncernów górniczych. Ten atak
można łatwo odeprzeć – wystarczy zmusić zagraniczne
koncerny do wprowadzenia u siebie polskich systemów
płacowych i organizacji pracy. W ten sposób skończymy
z nieuczciwą konkurencją.

P

amiętam duże zaskoczenie Joanny Strzelec-Łobodzińskiej w czasie, kiedy w Ministerstwie
Gospodarki odpowiadała za górnictwo. Wtedy trwała
kampania mająca uzasadnić rolę węgla w naszej
gospodarce. Zapytałem, czy walka o rolę węgla oznacza
walkę o rolę polskiego węgla. Pytanie jak najbardziej
naturalne. Pani wiceminister sprawiała wrażenie
zdziwionej, że można takie pytania zadawać. Teraz
to pytanie jest bardzo modne. Odpowiedzi na nie jednak
są politycznie niepoprawne, bo za każdym razem okazuje
się, że mogą siać niepokój społeczny.

G

órnictwo walczy z kryzysem. Ta walka polega
na czekaniu na koniunkturę. Paweł Smoleń,
prezydent Euracoal, w rozmowie sprzed kilku miesięcy
ostrzegał na łamach Nowego Górnika, że w słowie kryzys
kryje się nadzieja, że w końcu nadejdzie czas koniunktury.
Zachęcał do przyzwyczajenia się do obecnych cen węgla.
To oznacza, że wszystkie pomysły, jakie premier Donald
Tusk omawia ze związkowcami, powinny odpowiadać
na pytanie: Co zrobić, aby polskie górnictwo mogło
funkcjonować, kiedy ceny na rynkach będą utrzymywały
się w okolicach 80 dolarów za tonę dobrego paliwa?
W materiałach, jakie premier przywiózł na Śląsk,
rezygnował z rozwiązań, które dawały odpowiedź
na to pytanie. Pan premier skorzystał z opinii ekspertów,
którzy potrafią dawać recepty, ale nie potrafią postawić
diagnozy. Będzie z tego katastrofa.
l
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Konferencja prasowa zarządu Kompanii Węglowej

Przez trzy lata Kompania Węglowa z zysku
ponad 500 milionów złotych zatrzymała
się na stracie prawie 700 milionów złotych.
W kwietniu firma z trudem znalazła pieniądze na wypłaty. – Czai się ryzyko ogłoszenia
upadłości – ostrzegał prezes KW Mirosław
Taras podczas konferencji prasowej zorganizowanej 12 czerwca.

Koszt wydobycia tony węgla w najlepszej kopalni Kompanii Węglowej to 205,35 zł.
W najgorszej kopalni wydobycie jednej tony
węgla kosztuje 378,87 zł. Ponieważ ceny węgla
w portach ARA mogą wciąż spadać, każda
kopalnia KW może być wkrótce deficytowa.
Podobny problem mają JSW, KHW, a także najlepsza polska kopalnia Bogdanka. –
Jeśli ceny będą spadać w takim tempie jak
dotychczas, to nie tylko kopalnie na Śląsku
będą miały problemy. Jeżeli energetyka będzie
płacić poniżej 8 zł za GJ energii, to również
Bogdanka nie będzie w stanie sprostać wymaganiom rynku. To dramat nie tylko Kompanii,
ale całego polskiego górnictwa – powiedział
Mirosław Taras, prezes KW.
Zarząd Kompanii Węglowej pracuje
nad planem naprawczym. Nie bierze się pod
uwagę zamykania kopalń, jednak może być
realizowany program dobrowolnych odejść,
ponieważ odejścia naturalne nie spowodują
wystarczającego ograniczenia zatrudnienia.
Prezes Taras zapewnił, że zarząd KW nie planuje sprzedaży innych kopalń poza kopalnią
Knurów-Szczygłowice. Z czego w takim razie
zostałby sfinansowany program dobrowolnych
odejść? – Rząd liczy, że my to sfinansujemy,
a zarząd, że sfinansuje to Skarb Państwa –
powiedział prezes Taras.
Podstawowa część programu naprawczego będzie gotowa do 30 czerwca. Miesiąc
później ma być gotowy tak zwany „szeroki
program naprawczy”. Na taki program czeka
właściciel. Co będzie zawierał? Ma być w nim

zapisany sposób ograniczania wydatków i podnoszenia wydajności. Zdaniem prezesa Tarasa
należy uprościć model funkcjonowania kopalń. Kompania chce także zwiększyć sprzedaż krajową, ponieważ ceny są korzystniejsze
niż ceny uzyskiwane w eksporcie. Ten punkt
programu naprawczego ma być realizowany
siłami Kompanii Węglowej. Całkowitą nowością jest plan.
Kolejnym założeniem programu będzie
rozszerzenie sprzedaży krajowej, w przypadku której uzyskiwane ceny są korzystniejsze niż ceny w eksporcie. Sprzedaż będzie
prowadzona bez zaangażowanie operatora
zewnętrznego.
O tym, czy Kompania Węglowa przetrwa, czy upadnie, zdecydują jednak najbliższe tygodnie. Zarząd ma nadzieję podpisać
do 30 czerwca porozumienie o zastąpieniu
w porozumieniu obligacyjnym części banków prywatnych własnym partnerem handlowym. – Pozwoli to uwolnić część długów
w bankach prywatnych w naszym pakiecie
obligacyjnym, następnie spółka tradingowa
obejmie nasze kapitały, bo to jest jedyny sposób, aby te kapitały podnieść i wyjść z sytuacji zagrożenia upadłością. Ten element jest
procesem kluczowym – jeżeli nie uda się go
przeprowadzić, niestety w drugiej połowie
roku istnieje realne ryzyko ogłoszenia upadłości. Myślimy także o przystąpieniu do programu obligacyjnego jeszcze jednego banku,
który emitując około 250 mln zł, pozwoli
nam złapać oddech finansowy i dzięki temu
przetrwać do końca roku, ratując płynność
– stwierdził prezes Taras. Ten problem jest
bardzo istotny, ponieważ KW osiąga gorsze
wyniki, niż było to zapisane w umowie o emisji obligacji. Portal Gazety Wyborczej podał
informację, że banki mogą zażądać od KW
natychmiastowego wykupu obligacji. KW nie
mogłaby spełnić tego żądania i wtedy trudno
byłoby uniknąć upadłości.

NOWY GÓRNIK

Dramat polskiego górnictwa

Czai się ryzyko ogłoszenia upadłości – ostrzegał prezes KW Mirosław Taras podczas konferencji prasowej
zorganizowanej 12 czerwca
Kompania Węglowa rozważa możliwość
przeznaczenia jednej z kopalń do prywatyzacji pracowniczej. Nad działaniami naprawczymi pracują w KW cztery zespoły.
W każdym z nich są przedstawiciele strony
społecznej. – Nie zgadzam się, aby związki
zawodowe występowały w roli recenzentów.
Oczekuję aktywnej pracy w celu wypracowania najlepszych rozwiązań – powiedział
prezes Taras.
Równolegle do prac w KW trwają rozmowy związkowców z rządem. Jedną z rządowych propozycji jest to, aby uelastycznić
czas pracy i aby takie rozwiązania znalazły
się w kompanijnym układzie zbiorowym pracy. Piotr Rykala, wiceprezes KW do spraw

pracowniczych, poinformował, że wykonano 90 proc. prac związanych z układem
zbiorowym pracy. Sposób organizacji pracy
jest w 10 proc., które trzeba uzgodnić, jednak porozumienie zawarte w lutym między
związkami a zarządem pozwala dyrektorom
kopalń dostosowywać czas pracy do aktualnych potrzeb. Wiceprezes Rykala nie zgodził
się z twierdzeniem, że jeżeli ten problem nie
zostanie załatwiony, wówczas będzie trzeba
realizować najostrzejszy sposób restrukturyzacji – zamknąć jakąś kopalnię. Jego zdaniem
w materiałach rządowych przedstawionych
związkom zawodowym nie ma takiej bezpośredniej zależności.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

W Wyższym Urzędzie Górniczym zademonstrowano nowoczesne rejestratory

Czarne skrzynki w kopalniach

Według nadzoru górniczego to jedyne
tego typu urządzenia na świecie. Specjalne rejestratory mają przyczynić się do prowadzenia
rzetelnych pomiarów stężeń gazów. Inspektorzy będą mogli porównać zapisy czarnych
skrzynek z zapisami urządzeń kopalnianych.
Pomysł skonstruowania urządzenia, które
będzie działało podobnie jak czarna skrzynka
w samolocie, powstał po katastrofach w kopalniach Halemba w 2006 r. i Ruch-Śląsk
w 2009 r. W obu katastrofach zginęło 43

górników. Przygotowania do produkcji rozpoczęły się, gdy WUG kierował Piotr Litwa,
obecnie wojewoda śląski.
– Na pewno zakończą się spory o fałszowanie odczytów pomiarowych. Czarne
skrzynki mają zdyscyplinować służby kopalniane i zapewnić prawidłowość i rzetelność

prowadzonych pomiarów przez służby kopalniane – powiedział wykonujący obowiązki
prezesa WUG Mirosław Koziura.
Prezentacja czarnych skrzynek odbyła
się 6 czerwca w WUG. Prace nad aparatami
AZRP (Autonomiczny Zespół Rejestrująco-Pomiarowy) prowadzone były od kilku lat.
NOWY GÓRNIK

W kilku kopalniach w rejonach najbardziej
niebezpiecznych zostaną zamontowane tzw.
czarne skrzynki, które będą rejestrować informacje o zagrożeniach i warunkach klimatycznych. Ponieważ będą działać niezależnie od przyrządów kopalnianych, nie da się
w nich zmieniać danych, dlatego też będą
źródłem obiektywnych informacji między
innymi o przekroczeniach dopuszczalnych
stężeń gazów groźnych dla górników. Działając niezależnie od kopalnianych przyrządów,
mają ukrócić proceder fałszowania pomiarów.

Wykonawcą czarnych skrzynek dla kopalń – wyłonionym w przetargu – jest konsorcjum firm ITI EMAG
i Sevitel Sp. z o.o.

Wykonawcą czarnych skrzynek dla kopalń –
wyłonionym w przetargu – jest konsorcjum
firm ITI EMAG i Sevitel Sp. z o.o. Wykonano
pięć przyrządów. Trafią one do czterech kopalń węgla kamiennego i jednej kopalni rud
miedzi.
Przyrządy zostały kupione ze środków
NFOŚiGW i będą wykorzystywane w bieżącej
działalności kontrolnej WUG oraz katowickiego, gliwickiego, rybnickiego i wrocławskiego
okręgowego urzędu górniczego. AZRP będą
dostarczać wiedzy o stężeniach takich gazów
jak metan, siarkowodór, tlenek węgla, dwutlenek węgla i tlen oraz mierzyć temperaturę,
wilgotność powietrza oraz prędkość przepływu powietrza.
W konferencji uczestniczyli wojewoda
śląski Piotr Litwa oraz wykonujący obowiązki
prezesa WUG Mirosław Koziura. Zasady
funkcjonowania i możliwości AZRP zaprezentował Mirosław Krzystolik, zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego WUG.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Wbrew pozorom nie leży w interesie państwa prosta i szybka ścieżka likwidacyjna, ponieważ tego typu decyzje są bardzo
kosztowne, nie tylko społecznie, ale także dla budżetu państwa

Nie potwierdziły się obawy artykułowane
przez liderów górniczych central związkowych przed spotkaniem z premierem Tuskiem. Podczas briefingu prasowego zorganizowanego 5 czerwca w Katowicach szef
rządu poinformował, że nie będzie likwidacji
kopalń.

Spotkanie Donalda Tuska ze związkowcami zostało zorganizowane w dzień po tym,
gdy raport z prac międzyresortowego zespołu
wypracowującego rozwiązania na rzecz poprawy sytuacji w górnictwie trafił na jego biurko.
– Ustaliliśmy, że zespół będzie pracował dalej tak, aby w kwestii zmian organizacyjnych
w Kompanii Węglowej uniknąć scenariuszy
drastycznych. Naszą intencją i wspólną rekomendacją jest praca nad takimi programami naprawczymi, które pozwolą uniknąć
wariantów likwidacyjnych. Zadaniem zespołu,
a przede wszystkim zarządu Kompanii Węglowej jest szukanie takich sposobów działania,
które będą możliwie mało dotkliwe dla rynku
pracy i skupią się na tym, jak naprawić sytuację w poszczególnych kopalniach, nie idąc
najkrótszą drogą, jaką byłaby likwidacja nierentownych dziś kopalń. Wyjaśniliśmy sobie
także rzecz istotną z punktu widzenia rządu
i budżetu państwa. Wbrew pozorom nie leży
w interesie państwa prosta i szybka ścieżka
likwidacyjna, ponieważ tego typu decyzje
są bardzo kosztowne, nie tylko społecznie,

ale także dla budżetu państwa – powiedział
prezes Rady Ministrów.
Premier poinformował również, że spotkał się z prezesem Kompanii Węglowej, który
wie, na czym polega intencja rządu i będzie
pracował właśnie w tym kierunku.
Na spotkaniu dyskutowano również o projekcie utworzenia państwowych składów węgla.
Jak wyjaśniał premier, otwarte pozostaje pytanie, czy będzie to zupełnie nowa struktura,
czy firma oparta na spółkach zajmujących się
do tej pory handlem węglem. – W sprawach,
które nas interesują, tzn. wysokich standardów,
dobrej marki polskiego węgla, dotychczasowe
efekty działań tych spółek nie są w pełni satysfakcjonujące. One są nastawione na zysk,
co jest zrozumiałe, ale węgiel w Polsce to nie
tylko zysk, lecz także kategoria strategii energetycznej, nie mówiąc już o kwestiach społecznych i kulturowych. Dlatego też handel węglem
powinien być poddany pewnym regulacjom,
które nie ograniczą oczywiście konkurencji,
ale zbudują pewne standardy, m.in. poprzez
certyfikację i pilnowanie rynku przed nieuczciwą konkurencją. Pozostaje otwartą kwestia,
czy powołamy nowy podmiot gospodarczy,
czy wykorzystamy doświadczenie i struktury
takich spółek jak Węglokoks czy Katowicki
Węgiel – tłumaczył.
Kolejnym tematem dyskusji na linii premier–górniczy związkowcy były możliwości ograniczania importu węgla. Szef rządu

ARCHIWUM

Deklaracje Donalda Tuska

Premier Donald Tusk: – Naszą intencją i wspólną rekomendacją jest praca nad takimi programami
naprawczymi, które pozwolą uniknąć wariantów likwidacyjnych
wyjaśnił, że w tej sprawie badane są ewentualne patologie. Intencją tych działań jest
nie tylko ochrona polskiego węgla przed nieuczciwą konkurencją, lecz także wyeliminowanie nieprawidłowości i korupcji w samej
dystrybucji surowca. Premier poinformował,
że otrzymał raport Centralnego Biura Śledczego i oczekuje na informacje ze strony Agencji

Bezpieczeństwa Wewnętrznego o patologicznych zjawiskach w samych kopalniach.
Następne spotkanie premiera z górniczymi związkowcami zaplanowane jest na ostatni
tydzień czerwca.
ANNA ZYCH

Autorka artykułu jest publicystką tygodnika Trybuna
Górnicza i portalu nettg.pl

Opinie liderów związkowych

Dialog niosący nadzieję
Trwa dialog premiera Donalda Tuska i gospodarczych ministrów jego gabinetu z liderami
górniczych central zawodowych. W tle pracuje
międzyresortowy zespół ds. funkcjonowania
górnictwa węgla kamiennego. O reminiscencje na temat podejmowanych w trakcie tej
serii spotkań problemów i ustaleń, a także
ich klimatu Nowy Górnik poprosił kilku działaczy związkowych rozmaitych orientacji. Oto,
co nam powiedzieli.

S anacja zamiast
likwidacji
Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej Solidarności:
– Za wcześnie, by móc mówić, że związkowi uczestnicy cyklu rozmów z premierem
Donaldem Tuskiem i innymi przedstawicielami rządu, w tym ostatniego spotkania 5 czerwca, są zadowoleni z ich rezultatów bądź nie,
niemniej jednak fakt rezygnacji międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajkowego
z zapowiadanej wcześniej górniczej demonstracji w Warszawie można odczytywać
jako sygnał z naszej strony, że postawa
i zobowiązania rządowego partnera rodzą
nadzieję na przezwyciężanie trudnych
problemów sektora z uwzględnieniem
związkowych racji i dezyderatów. Dla
nas rzeczą najistotniejszą, wręcz fundamentalną, jest podzielany przez obie
strony negocjacji pogląd, że zamiast

likwidacji w kopalniach najbardziej pogrążonych kłopotami produkcyjno-finansowymi
będą wdrażane odwracające niepomyślny bieg
rzeczy programy naprawcze. Jest to ustalenie
szczególnie ważne w kontekście wcześniejszych zapowiedzi niektórych członków zarządu Kompanii Węglowej o konieczności
likwidacji niektórych tak zwanych trwale
nierentownych zakładów górniczych. To,
co najszybciej wymaga szczególnej aktywności, to ustabilizowanie finansowej sytuacji
tej firmy. Musimy dobrze wykorzystać najbliższe tygodnie, aby po zaplanowanym na 23
czerwca kolejnym spotkaniu z premierem móc
powiedzieć, że widmo
upadku Kompanii
Węglowej przestało już wisieć nad

tą spółką. Oczywiście, równolegle muszą
podążać prace podporządkowane stworzeniu pewniejszych perspektyw całego sektora.

E nergia z polskiego
węgla
Wiesław Mańka, wiceprzewodniczący
Związku Zawodowego Górników w Polsce w kopalni Chwałowice:
– Wprawdzie po serii rozmów między
premierem i ministrami a liderami związków
zawodowych nie widać jeszcze zbyt wielu
konkretów, niemniej jest rzeczą bardzo ważną, że taki dialog trwa. Ważną, ponieważ jest
to sygnał zainteresowania rządu trudnymi
problemami górnictwa, co z kolei stwarza minimum nadziei, że w naszej branży być może
pójdzie ku lepszemu. Cieszy mnie zapowiedź,
że budowane w kraju bloki energetyczne będą
opalane naszym krajowym węglem. Podobnie
cieszy zapowiedź powściągnięcia importowej
wolnoamerykanki. Mam oczywiście świadomość, że w warunkach gospodarki rynkowej
rząd nie ma w ręku zbyt wielu instrumentów,
by móc myśleć o stworzeniu skutecznych barier całkowicie powstrzymujących napływ węgla z zagranicy, ale
taki walor częściowo będzie zapewne
miała skrupulatniejsza kontrola jakości
tego surowca. Nawet drobny konsument
doskonale przecież wie, że jedna czarna bryła nie jest równorzędna wartością opałową
drugiej, na pozór podobnej.

P romujmy swój produkt
Władysław Hałatek, przewodniczący
Kadry w kopalni Ziemowit:
– Z powodu urlopu nie uczestniczyłem
we wszystkich spotkaniach z premierem, toteż nie mam pełnej wiedzy o całości ustaleń,
a nie chcę komentować plotek. Nie mam
natomiast wątpliwości, że mamy do czynienia z pożytecznym dialogiem. Jak zawsze
oczywiście dopiero życie pokaże rzeczywiste rezultaty tych rozmów. Dla mnie rzeczą
szczególnie istotną jest zapowiedź uregulowania rynku węgla oraz wypierania z niego
patologicznych zjawisk i zachowań. Przecież
produkujemy, żeby sprzedawać, bo wydobycie na zwały nie ma sensu, ale w tym nurcie
wiele trzeba także zrobić dla lepszej promocji
polskiego węgla. Nie jest to nic osobliwego. Bodaj w każdym kraju przekonuje się
konsumenta, by przede wszystkim kupował
rodzimy towar – pracujemy przecież w Polsce, tu kupujemy i tu płacimy podatki. Myślę,
że postanowienie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjno-strajkowego o rezygnacji
z demonstracji 16 czerwca w Warszawie jest
przejawem dobrej woli i odpowiedzialności
związków zawodowych, stanowiąc zarazem
jakieś odzwierciedlenie klimatu prowadzonego dialogu. Skoro dostrzegliśmy w nim
niewielkie zielone światełko, to podtrzymywanie groźby protestu byłoby w tej sytuacji
bez sensu.
Notował: JERZY CHROMIK
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Jeżeli praca nie będzie efektywna, to nie starczy pieniędzy na wypłaty ani dla tych, którzy
topią się we własnym pocie, ani dla tych, którzy przychodzą do kopalni tylko po to, aby odbić
dyskietkę. Wszyscy będą niezadowoleni – mówi M aksymilian K lank

Ciąć koszty? Przede wszystkim
poprawiać efektywność!
XXNowy Górnik: Branża górnicza powinna ciąć koszty – to hasło słychać często. Jest
tak modne, że mało kto mówi, co konkretnie należy ciąć. Kopalnie nie mają wpływu
na ceny stali, maszyn i urządzeń, na ceny
zbytu węgla, a nawet energii, chociaż kupują ją od energetyków, którzy spalają węgiel. Do cięcia zostaje fundusz płac. Dużo
można zaoszczędzić na płacach?
Maksymilian Klank:
Kiedy słyszę hasło „trzeba
ciąć koszty”, to zastanawiam się, czy w takim razie
do tej pory pieniądze były
wydawane bez jakiejkolwiek kontroli. Takie mam
skojarzenie. Bo cóż oznacza to hasło? Ni mniej, ni
więcej tylko to, że jakaś firma nie kontrolowała
swoich wydatków i dopiero kryzys w finansach
zmusił zarząd do refleksji. Dlatego nie szermowałbym tym hasłem. Z racji swojej specyfiki
górnictwo ma wysoki udział kosztów stałych
w kosztach produkcji. Tak jak pan powiedział
– nie ma wpływu na ceny zaopatrzenia i ceny
zbytu. Dlatego jedynym sposobem racjonalizacji
wydatków jest osiąganie optymalnego poziomu wydajności w odniesieniu do ponoszonych
kosztów. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że kopalnie kupią mniej maszyn i urządzeń albo kupią je taniej od niesprawdzonych
producentów. Można sobie także wyobrazić,
że ograniczą wydobycie. Mogą nawet zużyć
mniej energii i obciąć fundusz płac – tak wiele
razy robiliśmy to w przeszłości. I co się okazywało? Kondycja branży nie poprawiała się, jeżeli

nie rosła efektywność pracy. Każdy inżynier
wie, że ma tak planować produkcję, aby poniesione nakłady dały maksymalny efekt. Wtedy
rzeczywiście tniemy koszty, bo każdy wydatek
jest optymalny. Jeżeli kopalnia ma optymalne
zużycie energii, korzysta z maszyn i urządzeń,
które są możliwie najbardziej niezawodne, wydajne i przystosowane do konkretnych warunków, to więcej już nie wyciśnie, musi poczekać,
aż umożliwi to postęp techniczny. W kopalni
wiadomo, jaka musi być obsada stanowisk,
bo to regulują przepisy. Jeżeli jest zła struktura
zatrudnienia, to należy ją zmienić bez względu
na to, czy pada komenda „tniemy koszty”, czy
nie pada. Tak samo jest z wynagrodzeniami.
Jeśli kopalnia nie zapłaci, to nie będzie miała
wydobycia. Do kompetencji menedżerów należy natomiast ustalenie optymalnych wartości
wydatków i optymalnych wartości efektów oczekiwanych po poniesieniu tych wydatków. Raz
jeszcze podkreślam – jeśli ustalimy, jaki zysk
ma nam przynieść każda wydana złotówka,
to będziemy wiedzieli, jak zarządzać kosztami i nie będziemy musieli niczego ciąć. Nie
ma zysku bez wydatków. Natomiast szastanie
pieniędzmi w czasie koniunktury nie oznacza,
że będziemy mieli dobre efekty. W skali jednej
kopalni trudno jest zoptymalizować wszystkie
koszty, bo zbyt często dochodzi do sytuacji nadzwyczajnych. Natomiast w skali spółki węglowej
można racjonalizować wydatki i ustalić, jaka
średnia efektywność daje nam zysk.
XXPana zdaniem przy ocenie spółki węglowej lepsze jest kryterium efektywności niż
kryterium wysokości wydatków.

MACIEJ DOROSIŃSKI

J edno ujęcie

Jubileusz Trybuny Górniczej
Trybuna Górnicza uroczyście świętowała jubileusz dwudziestolecia istnienia. Wśród
przybyłych było wielu znamienitych gości: wicepremier Elżbieta Bieńkowska, wojewoda
śląski Piotr Litwa, prezes JSW SA Jarosław Zagórowski, wiceprezes KW Piotr Rykala oraz
wielu przedstawicieli firm górniczych i dziennikarzy. W imieniu prezydenta RP wojewoda śląski Piotr Litwa odznaczył 5 pracowników Wydawnictwa Górniczego za wzorowe,
sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy. Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę zostali uhonorowani Kajetan Berezowski i Krystian Krawczyk, srebrnymi
Beata Haida i Anna Zych, a brązowym Katarzyna Pacan. 
HK

– Wysokość wydatków w zasadzie o niczym nie świadczy. Racjonalność wydatków
i efekty z nich płynące są najważniejsze.
XXNie powiedział pan, czy należy ciąć fundusz płac.
– Nie – należy poprawiać efektywność.
Górnicy muszą wiedzieć, kiedy mogą zarobić
więcej i co muszą zrobić, żeby więcej zarobili.
XXTo proste – wydobywać więcej ton.

– Wydobywanie węgla to nie pogoń
za tonami. To jest zbyt złożony proces uwarunkowany złożonościami natury. Ważna jest
organizacja pracy, maksymalne wykorzystanie
sprzętu i czasu pracy. Zarządzający spółkami
węglowymi i kopalniami muszą zadbać o to, aby
praca każdego górnika dała jak najlepszy efekt.
Minęły już czasy, kiedy wystarczył wysiłek
mięśni. Nie chodzi o to, aby górnicy wylewali
siódme poty, a zarządy płaciły za wylany pot.
XXZarządy powinny płacić za efekty. Jednak górnikom taki system wynagradzania
kojarzy się z akordem, dziczeniem i niewolniczą pracą.
– Od lat mówimy o wydajności i efektywności pracy. Dla wszystkich jest to już frazes. Jednak ten frazes ma głęboki sens. Jeżeli
praca nie będzie efektywna, to nie starczy
pieniędzy na wypłaty ani dla tych, którzy topią
się we własnym pocie, ani dla tych, którzy
przychodzą do kopalni tylko po to, aby odbić
dyskietkę. Wszyscy będą niezadowoleni.
XXWydajność jest ważniejsza od
oszczędności?
– Jeżeli znajdziemy miejsce, w którym
możemy w prosty sposób zaoszczędzić pieniądze, to znaczy, że przez jakiś czas było to miejsce nieefektywne. To może być stanowisko
pracy, ale też cała kopalnia. W takiej sytuacji
samo gonienie do pracy nic nie da. Trzeba się
zastanowić, co zrobić, aby rozrzutność zastąpić efektywnością. Jeżeli stworzymy warunki
organizacyjne, techniczne i finansowe, dzięki
którym górnicy będą wiedzieli, za co dostają
większe wynagrodzenie, to oni wykorzystają tę okazję. Jestem przekonany, że w naszej
branży zbyt często koszty traktujemy podobnie jak tradycję. Skoro zawsze wydawaliśmy
na coś pieniądze i nigdy nie mieliśmy z tego
efektów, to znaczy, że tak musi być. Otóż wcale
nie musi tak być. Natomiast musi być tak,
że będziemy gotowi ponosić nawet bardzo
wysokie koszty, jeżeli dzięki nim osiągniemy
bardzo dobry efekt. (...)
XXMusiałoby w górnictwie dojść do rewolucji porównywalnej z rewolucją francuską
albo bolszewicką.
– Rewolucje zawsze wybuchały wtedy, gdy
rządzący ulegali rutynowemu nicnierobieniu
i nie zauważali, że poddani chcą zmian. Jestem
przekonany, że górnicy chętnie przystaną na nowoczesny system wynagradzania powiązany
z efektywnością. Nie można jednak powiedzieć,
że od jutra wprowadzamy taki system i koniec dyskusji. Załogi muszą być przekonane,

że zmiany nie są wprowadzane po to, żeby
je oszukać. Najlepiej byłoby, gdyby zmiany
były opracowywane wspólnie z załogą. Jeżeli
górnicy uznają, że zmiany to tylko bat, nic nie
osiągniemy. Natomiast załogi górnicze muszą
zrozumieć, że wypłata to nie jest świętość, która
od niczego nie zależy – ona zależy od efektów,
jakie osiąga firma. Jeżeli jest inaczej, tym gorzej
dla pracowników, bo firma może upaść. (...)
XXPamięta pan, że w czasach, gdy był pan
prezesem Kompanii Węglowej i poinformował pan, że zarząd rozważa między innymi
premiowanie za efekty, to musiał pan płacić za powybijane szyby i odnawiać elewacje budynku przy ul. Powstańców.
– Nie chodziło tylko o płace. Górnicy
sprzeciwiali się likwidacji 5 kopalń. Kopalnie
nie zostały zlikwidowane, a teraz straciliśmy
więcej wydobycia, niż gdyby zostały zlikwidowane. To oznacza, że spadła efektywność.
Kopalnie zostały uratowane, bo firma obroniła je poprawą relacji ekonomiczno-finansowych. To prawda, zarobiły też ekipy remontowe
przy odnawianiu siedziby zarządu KW. Dzisiaj
mamy spadek wydobycia. Przyczyn jest pewnie
wiele, ale niewątpliwie jest tutaj miejsce dla
efektywności. Teraz jesteśmy mądrzejsi i dlatego jest szansa na sukces i dyskonto nabytych
doświadczeń. Proszę natomiast pamiętać, że nie
poprawimy efektywności, jeżeli przetargi będą
rozstrzygane z opóźnieniem, roboty przygotowawcze nie będą wykonywane na czas, a sprzęt
nie będzie dostarczany terminowo. Nie poprawimy też efektywności, jeśli pracodawca nie
będzie kształtował warunków do jej osiągania.
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

``Fragmenty rozmowy z nru 15. Nowego Górnika
z 2012 roku. Rozmowa został wydrukowana
w książce „Górnictwo węgla kamiennego –
restrukturyzacja, istota, znaczenie, przyszłość”.
Książka jest zbiorem rozmów z Maksymilianem
Klankiem przeprowadzonych w latach 2008–2013.
Książkę wydała w 2013 roku Oficyna Wydawnicza
Górnik, wydawca Nowego Górnika.
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K siążka prof . A ndrzeja K arbownika .

Najtrudniejsza z polskich reform po 1989 roku i najszybsza
na świecie reforma branży górniczej – mówią jedni. – Zamykanie
kopalń. Nic więcej – mówi większość związkowców. Jeszcze dwa
lata temu wydawało się, że spór o reformę górnictwa za czasów
rządu AWS jest sporem historycznym. W 2014 roku branża
górnicza jest w wyjątkowo trudnej sytuacji. Trwa debata, czy
zamknąć kilka kopalń i dać tysiącom górników odprawy, czy
można znaleźć inny sposób na restrukturyzację górnictwa.
W gorącym czasie sporów o sposób restrukturyzacji Kompanii
Węglowej ukazała się książka prof. Andrzeja Karbownika,
współautora reformy górnictwa realizowanej w czasie
rządów AWS. Tytuł wymyślili związkowcy w czasie jednej
z pikiet. Krzyczeli wtedy „Ty górnicza żmijo”. Żmiją miał być
prof. Karbownik. Rozumiem „żmijo”, ale dlaczego „górnicza”?
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNowy Górnik: Przeczytałem wiele recenzji pańskiej książki. Nie mogę oprzeć
się wrażeniu, że spora grupa recenzentów
jej nie czytała albo jej nie zrozumiała. Kilka recenzji powstało na podstawie recenzji
wygłoszonych w czasie uroczystej promocji w katowickim Rondzie Sztuki. Znalazłem
przykład nieprzyzwoitego wazeliniarstwa
i krzyk wyrzutu, że nie napisał pan thrillera albo czegoś w stylu Harry’ego Pottera.
Nie jest łatwo pisać o reformie górnictwa?
Andrzej Karbownik:
O górnictwie może pisać
każdy, kto choć odrobinę
orientuje się w temacie.
Każdy też może pisać recenzje, nawet wtedy, gdy
nie czytał książki. Ja kierowałem się odpowiedzialnością. Jestem wierny faktom i przedstawiłem fakty. Napisałem
wspomnienia, a nie książkę publicystyczną.
W książce „Ty górnicza żmijo” zebrałem informacje, które mają przypomnieć, z jak trudnym
zadaniem się zmagaliśmy. Napisałem tę książkę między innymi dla dziennikarzy, recenzentów decyzji podejmowanych w sprawach
górnictwa, dla osób decydujących o górnictwie i dla pracujących w nim. Mam nadzieję,
że dzięki niej zrozumieją wiele mechanizmów
rządzących tak poważnym przedsięwzięciem,
jakim jest restrukturyzacja górnictwa.
XXTrzymam w ręku kawał solidnej roboty.
Po co pan spisał historię restrukturyzacji?
– Chciałem pokazać mechanizmy, procedury i sposób podchodzenia do problemu
restrukturyzacji. My uczyliśmy się restrukturyzacji górnictwa w latach dziewięćdziesiątych
w tak zwanym boju. Co do reformy górnictwa,
to mieliśmy dobrze przygotowany program,
ale nie wiedzieliśmy, jaka będzie reakcja społeczna, ponieważ nikt na świecie nie restrukturyzował branży górniczej tak szybko i przy
pomocy ograniczonych środków.
XXPodstawy programu Karbownika i Steinhoffa napisali związkowcy z Solidarności. To prawda?
– Nie, program był naszym dziełem, natomiast działacze związkowi mieli swój wkład
w część zwaną pakietem socjalnym. Panowie
Marek Kępski, Kazimierz Grajcarek, Karol
Łużniak i Henryk Nakonieczny zaproponowali, aby pakiet socjalny był ich wkładem do programu. Program powstał przed wyborami,
które wygrała Akcja Wyborcza Solidarność.
Oczywiście, żaden z nas nie przewidział wyniku wyborów, ale spodziewaliśmy się, że wygra
prawica. Program nie był pisany pod zamówienie polityczne – to była inicjatywa ekspercka

do wykorzystania przez przyszły rząd. Tak się
złożyło, że był to rząd AWS.
XXNie chciałbym dokładnie ważyć zasług.
Wspominam o Solidarności, bo w 1997 roku
działacze tego związku potrafili porozumieć
się z autorami programu restrukturyzacji.
Teraz Kompania Węglowa jest w dramatycznej sytuacji. Liderzy związkowi będą
potrafili porozumieć się z grupą restrukturyzującą KW?
– Wiem, że powinni, ale nie wiem, czy
będą potrafili. 16 lat temu sytuacja finansowa górnictwa była bardzo zła. Teraz sytuacja
KW jest równie dramatyczna. W kwietniu
były zagrożone wypłaty. Kompanię uratowała przypadkowa zbieżność dramatycznej
sytuacji z początkiem transakcji z Jastrzębską
Spółką Węglową. JSW kupuje kopalnię Knurów-Szczygłowice, dlatego przelała na konto
KW pierwszą ratę i dzięki temu można było
wypłacić pensje górnikom.
XXMogę napisać, że nie była to przypadko-

wa zbieżność? Od wielu miesięcy było wiadomo, że KW nie ma pieniędzy. Pierwsza
rata wpłacona przez JSW była ratunkiem,
a nie zaplanowanym działaniem.
– Intencje były inne. Pieniądze za Knurów-Szczygłowice miały być przeznaczone
na obniżenie kosztów działalności KW.
XXReforma z czasów AWS jest mentalnym
obciążeniem dla związków zawodowych,
zarządów spółek węglowych i polityków.
Minęło kilkanaście lat. Teraz kojarzy się ona
z nazwiskami Karbownik i Steinhoff. Panowie kojarzycie się z zamykaniem kopalń.
Mało kto pamięta szczegóły, problemy i dramatyczną sytuację – pamięta się tak zwane ogólne wrażenie. Ciężko będzie przełamać te schematy?
– Polecam lekturę mojej książki. Mam
nadzieję, że pomoże przełamać schematy.
Wbrew obiegowym opiniom restrukturyzacja
polskiego górnictwa zaczęła się w roku 1990.
Piszę o tym bardzo obszernie, opisując kolejne
etapy tego procesu. Uważam, że wiele propozycji było bardzo dojrzałych. Zabrakło tylko
absolutnej woli politycznej rządów i pieniędzy
dla skutecznej realizacji kolejnych rządowych
programów restrukturyzacji górnictwa.
XXNajgorzej było z pieniędzmi.

– Gdyby była poważna wola polityczna,
górnictwo mogłoby być zrestrukturyzowane
w połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jestem
przekonany, że wielka determinacja polityków pozwoliłaby znaleźć wystarczające środki
finansowe. Program, który zaczęliśmy realizować w 1998 roku, nie wziął się znikąd. Doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest skuteczna restrukturyzacja. Naszym szczęściem

Ty górn
było, że rząd miał wolę polityczną i dzięki niej
znalazły się pieniądze na realizację programu. Restrukturyzacja górnictwa jest wielkim
problemem społecznym i politycznym, nie
można jej postrzegać tylko jako problemu
ekonomicznego.

Bez

XXW połowie 2000 roku członkom zarządów spółek węglowych groziło więzienie
i utrata majątku, ponieważ spółki nie płaciły podatków i nie odprowadzały pieniędzy do ZUS. Czy to najlepszy dowód na totalną zapaść górnictwa?
– Prokuratura zaczęła ścigać prezesów,
ponieważ zwolennikiem takiego rozwiązania
był wicepremier Leszek Balcerowicz. Do dziś
nie potrafię zrozumieć tej decyzji. W tym czasie spółki zaczynały wychodzić na prostą. Zaległości w płatnościach były coraz mniejsze.
Ostatecznie dla zarządów wszystko dobrze
się skończyło.
XXPytam o sytuację sprzed 14 lat, ponieważ zastanawiam się, jakie wydarzenia albo
tylko zagrożenia mogą wstrząsnąć górnictwem. Na razie wszyscy mówią o dialogu.
To bardzo dobra informacja, jednak czas
na działania. Czasem mam wrażenie, że sam
premier stanął na czele połączonych sił górniczych związków zawodowych. Sam kreśli
czerwone linie, których zarządom nie wolno przekroczyć.
– Nie mogę pouczać premiera. Pewnie uznał, że musi osobiście zaangażować
się w rozwiązanie problemów górnictwa.
Udział premiera w bezpośrednich rozmowach
ze związkowcami może oznaczać, że jest wola
polityczna, aby znaleźć skuteczne rozwiązania.
Wola polityczna jest najważniejsza – za nią idą
konkretne decyzje i środki finansowe.
Pytał pan także o to, co musi się stać,
aby wstrząsnąć górnictwem. Mam nadzieję,
że dotychczasowe kłopoty są wystarczającym
wstrząsem. Moim zdaniem minister gospodarki powinien polecić, aby w ciągu miesiąca
został opracowany program restrukturyzacji
Kompanii Węglowej. Powinien on być skuteczny i powinien pozwolić na obniżenie
w ciągu roku kosztów działalności KW o 1,5
mld zł. Nie rozumiem, dlaczego tak się nie
dzieje. Premier powinien nadzorować wszystkie działania, skoro ma taką wolę polityczną, ale to jest rola właściciela, czyli ministra
gospodarki.
XXKryzys i stan KW nie są niespodzianką.
Dlaczego nie ma planu do realizacji?
– To mnie zadziwia.
XXMyślałem, że pan to wyjaśni. Na razie połączył się pan ze mną w zdziwieniu.
– Kryzys narasta od około dwóch lat.
Właściciel powinien już dawno twardo

16 lat temu sytuacja finansowa górnictwa była bardzo zła. Teraz
zbieżność dramatycznej sytuacji z początkiem transakcji z Jastrzę
temu można było wypłacić pensje górnikom
nakazać zarządowi działanie. Nie chodzi
o wskazania, co trzeba zrobić – chodzi o jasne
sprecyzowanie, jakie mają być efekty.
XXNa razie trwa pałacowy wyścig. Różne
grupy nacisku starają się dotrzeć do premiera z propozycjami kolejnych rozwiązań
chroniących branżę. Ograniczenia importu, mniejsze podatki, rolowanie należności, czasem nawet administracyjne sposoby na odzyskanie rynku wewnętrznego.
– Dochodzimy do rozdziału 45., którego
nie ma w książce. Miałem napisać ten rozdział
i zatytułować go „Po latach...”.
XXDlaczego nie ma 45. rozdziału?

– Musiałbym być bardzo krytyczny.
Oceniałbym zmarnowane szanse, zaprzepaszczone pomysły. Na pewno sporo osób
byłoby urażonych. Tak jak powiedziałem
na początku – skoncentrowałem się na faktach i na tym, co zależało bezpośrednio ode
mnie, od pana Janusza Steinhoffa i od rządu AWS. Jeżeli czasem wystawiam cenzurki
to tylko nam. Nam, to znaczy ludziom wyjątkowo zaangażowanym w reformę górnictwa.
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JACEK FILIPIAK

z 45. rozdziału

z sytuacja KW jest równie dramatyczna. W kwietniu były zagrożone wypłaty. Kompanię uratowała przypadkowa
zębską Spółką Węglową. JSW kupuje kopalnię Knurów-Szczygłowice, dlatego przelała na konto KW pierwszą ratę i dzięki
Nawet nie wyobraża pan sobie, jak bardzo nas
ta praca pochłaniała. Do dziś nikt z nas nie
mówi o tamtych czasach bez emocji. Książka jest dobrym środkiem przekazu, aby te
emocje po latach wyrażać.
XXMówi pan jak wojownik o sprawę.

– Walczyliśmy o sprawę naprawy
górnictwa.
XXNie lubi pan polityki, lubi pan zarządzanie. Jak pan znalazł wspólny język
z politykami?
– Górnictwo jest problemem społecznym,
co widać w czasie kryzysu. Jeżeli pojawia się
problem społeczny, muszą wkraczać politycy. Tak długo górnictwo będzie problemem
społecznym, jak długo nie sprywatyzujemy
kopalń.
XXPo zakończeniu rządów AWS nie udało
się górnictwa sprywatyzować. Na oddłużenie trzeba było czekać. Nie powstały dwie
grupy węglowe, których był pan zwolennikiem. Dlaczego nie udało się zrealizować
tych koncepcji?

– Termin oddłużenia ustaliliśmy na grudzień 2002 r. Wtedy już AWS nie rządził,
bo przegrał wybory. Oddłużenie miał przeprowadzić rząd SLD, ale postępowania
oddłużeniowe spółek węglowych zostały
umorzone.
XXProszę powiedzieć, dlaczego nie udało
się przeprowadzić prywatyzacji?
– Prywatyzacja miała być następnym krokiem po zrealizowaniu programu reformy.
W programie reformy nie poświęciliśmy jej
wiele uwagi. Bardzo dobrą koncepcję prywatyzacji górnictwa przedstawił rząd SLD
premiera Belki w 2005 roku. Następny rząd
wyrzucił do kosza ten program.
XXCzy z pańskiej książki nie wynika morał,
że zwlekanie z decyzjami powoduje straty?
– Sztuka polega na tym, aby odpowiednie
decyzje wprowadzać w życie w odpowiednim
czasie. Jeżeli przegapi się odpowiedni moment, nie można odrobić strat.
XXOd 2007 roku w górnictwie zapanowała
sjesta. Dlaczego?

– Ponieważ nie podejmowano decyzji.
Efekty naszej pracy starczyły na 10 lat w miarę
spokojnego funkcjonowania branży węglowej.
Teraz znów stanęliśmy przed dramatyczną sytuacją. Górnictwo popada w finansowy chaos.
Trzeba zacząć działać.

XXW połowie 2012 roku wiadomo było,
że nadchodzi kryzys. Mamy połowę 2014
roku i premier wzywa do opracowania planów restrukturyzacyjnych KW, bo wcześniej nikt nie miał pomysłu godnego realizacji albo pomysły były spóźnione o dwa,
trzy kwartały. To jakiś żart.
– Posłużę się kilkoma zdaniami, które
wygłaszam w czasie wykładów dla moich
studentów. Otóż rola kadry zarządzającej
najwyższego szczebla polega na tym, aby
obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu. To jest – moim zdaniem – podstawowy
obowiązek menedżerów. W tym przypadku
chodzi o zmiany na rynku węglowym, zmiany
cen i poziomu sprzedaży węgla. W odpowiedzi
na te zmiany są oni zobowiązani do wprowadzenia zmian w firmie, którą zarządzają. Jeżeli
nie wprowadzą tych zmian w odpowiednim
czasie, to doprowadzą firmę w najlepszym
razie do skraju upadłości. Alternatywą dla
upadłości jest restrukturyzacja firmy. Projekt
restrukturyzacji jest projektem rozpaczliwym,
ale też ostatnim, który może uratować firmę.
Jeżeli restrukturyzacja jest źle przygotowana
i przeprowadzona, pozostaje tylko upadłość.
Restrukturyzacja musi przywrócić firmie
płynność finansową.
XXMożna zastosować półśrodki?

– Nie. Półśrodki nic nie pomogą.

XXNie można zrobić restrukturyzacji na modłę KW z ostatnich lat – zmieńmy wszystko,
pod warunkiem że będzie tak samo, ale będziemy bogatsi?
– To złudne myślenie. Rzeczywistość jest
brutalna. Gra toczy się o pieniądze na przeżycie. Stawką jest los ponad 50 tysięcy pracowników, ponad 100 tysięcy członków ich rodzin
i setek tysięcy ludzi z otoczenia górnictwa.
XXCo będzie, jeżeli Kompania Węglowa
padnie?
– Nie padnie. Żaden sąd nie ogłosi upadłości. Jeżeli zarząd nie znajdzie rozwiązania
trudnej sytuacji, będzie musiał to zrobić rząd.
XXCo będzie, jeżeli zabraknie pieniędzy
na wypłaty?
– To będzie nowa sytuacja. Jeszcze nigdy
tego nie było i nie potrafię sobie wyobrazić
takiej sytuacji.
XXNie było takiej sytuacji, ponieważ 15–20
lat temu prezes spółki węglowej dzwonił

do dyrektora oddziału banku i informował, że jeśli nie będzie kredytu na wypłaty, to przed budynkiem banku zaparkuje
kilkanaście autobusów z górnikami, którzy mają dużą siłę przekonywania. To była
zdolność kredytowa górnictwa. W 2014 roku
chyba nie da się powtórzyć takiej operacji.
– Trochę pan przesadza. Jednak ma pan
rację – sytuacja w 2014 roku jest inna.
XXDlaczego Kompania kilkaset milionów
złotych z przedpłaty za Knurów-Szczygłowice wpuściła w układ trawienny, zamiast
przeznaczyć na poprawę efektywności?
– Bo nie miała wyjścia. 10 kwietnia miała
być wypłata, a nie było pieniędzy.
XXJSW przeleje na konto KW jeszcze trochę ponad miliard złotych. To też pójdzie
w układ trawienny?
– Do Barbórki wystarczy.
XXKomisja Nadzoru Finansowego zaleca wyjątkową ostrożność bankom kredytującym
górnictwo. U kogo można się zapożyczyć?
– W bankach będzie to prawie
niemożliwe.
XXBez pieniędzy, bez kredytu? Jak przeżyć?

– Ograniczyć koszty o 1,5 mld złotych
w ciągu roku.
XXMówimy tylko o KW?

– Tak. Trzeba to zrobić od zaraz. Potrzebna jest radykalna restrukturyzacja, a nie
półśrodki.
XXZostanie przeprowadzona restrukturyzacja, za jakiś czas zmienią się rząd oraz zarząd KW i wszystko wskoczy na tradycyjny
tor. Padnie komenda „spocznij”.
– Nawet wtedy zostaną efekty. Nie ma natomiast sensu czekać, aż ceny węgla pójdą
w górę. Nie wiadomo, kiedy to się stanie.
Do tego czasu trzeba płacić pensje, podatki,
rachunki.
XXCo pana najbardziej denerwuje, kiedy
czyta pan recenzje swojej książki?
– Niepokoi mnie niewiedza ludzi piszących o górnictwie, chociaż dostęp do tej
wiedzy jest nieograniczony. W mojej książce
są między innymi liczby, fakty, opis podejmowanych decyzji. Można nie zgadzać się
z moimi poglądami, ale trudno nie zgadzać
się z faktami.
XXDlaczego nie oskarża pan polityków
o bezczynność, nie zarzuca pan im braku
wiedzy i chęci działania?
– Mam nadzieję, że czytają tę książkę.
Dajmy im jeszcze trochę czasu.
l
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Nowe związki w JSW

45. organizacja
W czerwcu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
rozpoczął działalność 45. związek zawodowy.
Jest to Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie JSW SA.
W związku zrzeszonych jest 130 członków.

Jeszcze pod koniec 2013 roku w JSW
działało 40 zakładowych organizacji związkowych, jednak od lutego do czerwca tego
roku działalność związkową rozpoczęło 5
nowych organizacji związkowych. Pojawiły
się: Związek Zawodowy Kadra-Solidarność 80
JSW SA KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie
Ruch Zofiówka, Komisja Zakładowa Wolny
Związek Zawodowy Sierpień 80 Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA z siedzibą w KWK
Budryk, Związek Zawodowy Solidarność
Pracowników JSW SA z siedzibą przy KWK
Krupiński, Związek Zawodowy Porozumienie
Pracowników JSW SA z siedzibą w KWK Krupiński w Suszcu i najmłodszy Wolny Związek
Zawodowy Sierpień 80 KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie JSW SA.
Do założenia związku zawodowego –
zgodnie z ustawą o związkach zawodowych
– wystarczy 10 chętnych, a zarząd związku
ma prawo wskazać pracowników podlegających ochronie. W przypadku gdy związek liczy
na przykład 131 członków, ochronie podlega
10 osób, a gdy liczy 2001 członków – 50 osób.

12. ZZG JSW SA Pniówek
13. ZZG JSW SA ZLM
14. ZZG JSW SA (KWK Krupiński)
15. ZOK ZZG w Polsce JSW SA KWK Pniówek
16. ZZ Kadra Pracowników JSW SA, 44‒330
Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1
17. ZZ Kadra JSW SA KWK Borynia
18. ZZ Kadra KWK Jas-Mos
19. Z Z Kadra JSW SA KWK Krupiński
w Suszcu
20. ZZ Kadra JSW SA KWK Pniówek
21. ZZ Kadra JSW SA KWK Zofiówka
22. ZZ Kadra JSW SA ZLM
23. ZZ Pracowników Technicznych i Administracyjnych przy KWK Budryk
24. ZZK Solidarność 80 w Jastrzębiu-Zdroju
(KWK Jas-Mos)
25. Z ZK Solidarność 80 KWK Borynia
w Jastrzębiu-Zdroju
26. ZZ Kadra-Solidarność 80 JSW SA KWK
Krupiński w Suszcu
27. ZZ Kadra-Solidarność 80 Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka
28. ZZ Pracowników Dozoru i Administracji
JSW SA KWK Krupiński
29. ZOK ZZ Kontra przy JSW SA, 44‒335
Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6
30. ZZ Kontra – Konfederacja z siedzibą przy
KWK Pniówek

W JSW łączna liczba członków związków zawodowych przekracza liczbę pracowników spółki i na koniec marca wynosiła 26
432 osoby. Jest to możliwe, ponieważ niektórzy pracownicy należą do kilku związków.
W ten sposób na koniec marca tego roku
stopień uzwiązkowienia załogi JSW wynosił
121,4 proc. Aktualnie ze zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy na pełny etat z powodu działalności związkowej korzysta 76
pracowników, a 6 na pół etatu.
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej działają
obecnie następujące związki:
1. ZOK NSZZ Solidarność JSW SA, 44‒330
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 16A
2. ZZ Solidarność Pracowników JSW SA
z siedzibą przy KWK Borynia
3. NSZZ Solidarność Jas-Mos z siedzibą przy
KWK Jas-Mos
4. ZZ Solidarność Pracowników JSW SA
z siedzibą przy KWK Pniówek
5. ZZ Solidarność Pracowników JSW SA
z siedzibą przy KWK Krupiński
6. Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA (KWK Zofiówka)
7. ZZG JSW SA Borynia
8. ZZG JSW SA Budryk
9. ZZG JSW SA Jas-Mos
10. ZZG JSW SA Krupiński
11. ZZG JSW SA Zofiówka

31. ZOK NSZZ Solidarność 80 JSW SA z siedzibą w KWK Pniówek
32. ZOK ZZRG w Polsce przy JSW SA (KWK
Pniówek)
33. Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 JSW
SA (KWK Pniówek)
34. Komisja Zakładowa WZZ Sierpień 80 JSW
SA z siedzibą w KWK Budryk
35. WZZ Sierpień 80 KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie JSW SA
36. Z OK ZZ Przeróbka JSW SA (KWK
Borynia)
37. ZZ Przeróbka JSW SA z siedzibą w KWK
Jas-Mos
38. ZZ Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy
JSW SA (KWK Pniówek)
39. ZOK ZZMWK w Polsce (KWK Borynia)
40. Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy
JSW SA KWK Pniówek w Pawłowicach
41. ZZ Jedność Pracowników JSW SA z siedzibą w KWK Budryk
42. ZZ Jedność Pracowników JSW SA KWK
Krupiński
43. ZZ Kadra JSW SA KWK Budryk
44. Związek Zawodowy Wsparcie JSW SA
KWK Budryk
45. Związek Zawodowy Porozumienie Pracowników JSW SA
l

Relacje inwestorskie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyróżnione przez ekspertów w rankingu Gazety Giełdy Parkiet

Świetna komunikacja z rynkiem kapitałowym

Gazeta Giełdy Parkiet, jedyny na rynku
mediów tytuł zajmujący się profesjonalnie naszym rynkiem kapitałowym, przeprowadziła

ankietę wśród wybranych analityków i zarządzających. Oceniano nie tylko sposoby i narzędzia komunikacji, ale także kompetencje
i zaangażowanie zespołów odpowiadających
w spółkach giełdowych za komunikację z inwestorami, akcjonariuszami i analitykami.
Ankietowani eksperci wskazali spółki wyróżniające się na rynku najwyższą jakością,
fachowością prowadzonej komunikacji z rynkiem kapitałowym i tym samym te, które
dziś wyznaczają najwyższe standardy w obszarze kontaktów spółki z jej otoczeniem.
JSW zajęła prestiżowe drugie miejsce wśród

liderów najlepszych relacji inwestorskich
w 2014 roku.
– Dla nas to ogromna satysfakcja, wszak
oceniali nas najlepsi eksperci na rynku. Cieszymy się, że w zaledwie niecałe 3 lata obecności na giełdzie spółka sprostała wysokim
wymaganiom w zakresie prowadzenia otwartej, profesjonalnej, szerokiej komunikacji i jest
dziś jednym z liderów. Ważne, że doceniono
nas zarówno za dostarczanie informacji, jak
i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań służących lepszemu zrozumieniu spółki, zasad
jej działania i strategii rozwoju – podkreśla
NOWY GÓRNIK

Dobrze przygotowywane raporty i prezentacje, odpowiednie kompetencje zespołu relacji inwestorskich, szybka reakcja na prośby
o informacje, otwartość zarządu na spotkania
z analitykami i inwestorami – to właśnie te
cechy, zdaniem ekspertów rynku kapitałowego, charakteryzują i wyróżniają Jastrzębską Spółkę Węglową spośród innych spółek
notowanych na GPW.

Izabella Tokarz, dyrektor Biura ds. Organizacji
i Kontaktów z Inwestorami w JSW.
Na głównym parkiecie Giełdy Papierów
Wartościowych notowane są akcje 456 spółek.
Czteroosobowy zespół relacji inwestorskich
JSW SA odpowiada m.in. za obszar zbierania,
przygotowywania i raportowania informacji
o tym, jakie spółka ma wyniki, co istotnego
dzieje się w strukturze grupy kapitałowej, jakie
realizuje inwestycje i jakie ma plany. Zespół prowadzi stałą komunikację z instytucjami rynku
kapitałowego – z inwestorami, akcjonariuszami,
analitykami i zarządzającymi.
l

Nowy dyrektor kopalni Budryk

Piotr Chmiel na emeryturze
31 maja doszło do zmian w kierownictwie
kopalni Budryk w Ornontowicach. Miejsce
odchodzącego na emeryturę Piotra Chmiela
zajął Józef Jaszczyk, dotychczasowy dyrektor
techniczny kopalni, który od lutego tego roku
pełnił obowiązki dyrektora.

Nowym dyrektorem technicznym Budryka
został Lech Pabian, wcześniej kierownik działu
górniczego, sprawujący od lutego tego roku
obowiązki dyrektora technicznego kopalni.
Odchodzący na emeryturę Piotr Chmiel
jest jednym z najbardziej doświadczonych
dyrektorów kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Od 9 stycznia 2008 roku był dyrektorem kopalni Budryk, którą przejął w najtrudniejszym okresie, czyli w czasie 46-dniowego

strajku, doprowadzając do zjednoczenia załogi
i usunięcia podziałów, które powstały w czasie
strajku.
Zaczynał pracę w 1979 roku w kopalni
Pniówek, w której pracował przez 15 lat, zaczynając na stanowisku stażysty, a kończąc jako
główny inżynier górniczy. W 1994 roku przeszedł do kopalni Morcinek w Kaczycach, gdzie
był najpierw głównym inżynierem górniczym,
a potem naczelnym inżynierem aż do zamknięcia kopalni w 2000 roku. Kilka miesięcy pełnił
także funkcję naczelnego inżyniera w Zofiówce,
po czym w 2002 roku objął stanowisko dyrektora kopalni Jas-Mos, którą kierował przez 4
lata. Od 1 stycznia 2007 roku był pełnomocnikiem zarządu JSW ds. koordynowania przejęcia
KWK Budryk przez JSW.
l
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MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Nowe Aygo
już w produkcji

Nowe Aygo będzie oferowało spory wachlarz możliwych indywidualizacji

Debiutując, X6 będzie dostępny w trzech wersjach silnikowych

Toyota rozpoczęła produkcję Aygo w Czechach – co 55 sekund wyjeżdża z nich nowy
maluch. Nowe Aygo, które debiutowało tej
wiosny podczas salonu samochodowego
w Genewie, do salonów sprzedaży w Polsce
ma trafić w ostatni weekend czerwca.

gdzieniegdzie nowe przetłoczenia i detale.
W kabinie wyświetlacz systemu iDrive rozrósł
się do 10 cali, a długa lista dodatków pozwala
niemal bez ograniczeń indywidualizować wygląd samochodu.
Debiutując, X6 będzie dostępny w trzech
wersjach silnikowych – z benzynowym V8
o mocy 450 KM i dwoma turbodieslami
o mocach 258 KM i 381 KM. Wiosną pojawią
się nowe wersje – słabsze silniki benzynowe
i większe turbodiesle.

E wolucyjne
X6

M ini z dodatkowymi

BMW postanowiło odmłodzić swojego
SUV-a X6 i zapowiedziało wprowadzenie tej
wersji na rynek w grudniu tego roku. Zmiany
w zasadzie tradycyjne – przednie i tylne światła, zderzaki, osłona chłodnicy i maska silnika,

BMW postanowiło odmłodzić swojego SUV-a X6 i zapowiedziało premierę w grudniu tego roku

MATERIAŁY PRASOWE

drzwiami
Marka Mini po raz pierwszy wypuści
na rynek pięciodrzwiowy samochód. Auto
ma bazować na wersji trzydrzwiowej, ale rozstaw osi powiększono o 7,2 cm, zaś długość
nadwozia o 16,1 cm do 400,5 cm. Nadwozie

jest także o 1,1 cm wyższe. Powiększenie nadwozia dało więcej miejsca we wnętrzu – siedzący z tyłu mają 1,5 cm więcej nad głową,
6,1 cm więcej przestrzeni na wysokości łokci
i 7,2 cm więcej miejsca na nogi. Bagażnik powiększył się o 67 l i mieści teraz 278 l. Po rozłożeniu tylnych siedzeń przestrzeń bagażowa
wzrasta do 941 l.
Wchodząc na rynek, co ma nastąpić jeszcze w tym roku, samochód będzie dysponował gamą 4 jednostek napędowych. Podstawą
jest trzycylindrowy silnik benzynowy o mocy
136 KM. W wersji S mamy czterocylindrowy
silnik, który osiąga moc 192 KM. Wysokoprężne wersje to także silniki trzy- i czterocylindrowe – mniejszy, w wersji D, ma moc
116 KM, a większy, napędzający wersję SD,
osiąga 170 KM.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Nowe Aygo będzie oferowało spory wachlarz możliwych indywidualizacji. Toyota
proponuje trzy wersje wyposażenia i trzy
pakiety stylistyczne, a do tego 10 elementów
nadwozia i wnętrza można szybko i łatwo wymieniać, co pozwala modyfikować wygląd auta
nawet po kilku latach użytkowania. Wyposażenie wersji podstawowej będzie obejmowało
elementy, które w poprzednich generacjach
były oferowane na wyższych poziomych, takie jak diody LED do jazdy dziennej, system
kontroli ciśnienia w oponach, projektorowe

światła główne czy komputer pokładowy. Samochód będzie napędzany jednolitrowym,
trzycylindrowym silnikiem VVT-i z fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland
w Wałbrzychu.
Dodatkowym atutem nowego Aygo jest
cena – poprzednio auta z wyposażeniem obecnej wersji podstawowej kosztowały 34 200 zł,
a obecnie ceny zaczynają się od 33 900 zł.
Ograniczona liczba promocyjnych egzemplarzy wystartuje z ceną 29 900 zł.

Mini po raz pierwszy wypuści na rynek pięciodrzwiowy samochód
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Antek

ARCHIWUM

Antkowi przez długi czas odpowiadało to, że mimo trzydziestki na karku mieszkał z matką.
Tłumaczył sobie, że dzięki temu oszczędza dużo pieniędzy, których i tak nigdy nie miał w nadmiarze, bo jakoś nikt nie chciał mu dać porządnej pracy. Jednak gdy już jakąś pracę dostał, także
nie utrzymywał jej długo – szybko się nudził i jeszcze szybciej odchodził albo był zwalniany.
Matce Antka właściwie to odpowiadało. Wiele razy powtarzała, że znowu widziała tego czy
tamtego jego licealnego kolegę, który albo pije piwko z kolegami w barowym ogródku, albo
znowu była świadkiem czyjejś związkowej kłótni, albo sąsiadka powiedziała, że ktoś znowu
się z kimś rozwiódł. Antkowi rozstania nie groziły – właściwie nigdy nie miał dziewczyny.
To znaczy spotykał się z kilkoma, ale kończyło się na dwóch, góra trzech wyjściach, kiedy albo
Antkowi się odechciewało choć minimalnie starać, albo dziewczyna orientowała się, z kim
ma do czynienia, i uciekała w podskokach.
Ta sytuacja pewnie trwałaby jeszcze dość długo, gdyby latem do kamienicy Antka nie wprowadziła się młoda samotna matka. Kobieta niedawno rozstała się z mężem i właśnie z dzieckiem
pod pachą próbowała na nowo zorganizować sobie życie. W swojej naiwności miała nadzieję,
że młody sąsiad jest bardziej rozgarnięty, niż było w rzeczywistości, i kilka razy poprosiła go
o pomoc przy drobnych rzeczach – powieszeniu półki, skręceniu biurka, przeniesieniu szafy...
Antek na początku niechętnie odrywał się od swoich zwyczajowych popołudniowych czynności – oglądania seriali i grania na komputerze. Z czasem jednak coraz częściej bywał u Basi
i jej synka, co bardzo nie podobało się jego matce. Może nawet gdzieś w głębi duszy chciała,
żeby syn się usamodzielnił i z kimś związał, ale żeby z rozwódką? I to w dodatku z dzieckiem?
To nie mieściło jej się w głowie. Robiła więc, co było w jej mocy, żeby utrudniać Antkowi kontakt z Basią – szlochała, prosiła, błagała, a gdy to nie pomagało, wytoczyła cięższą artylerię.
Rozpowiadała sąsiadom wyssane z palca bzdury o Basi i starała się tak uprzykrzyć młodej
kobiecie życie, żeby sama zechciała się wyprowadzić. Na niewiele się to jednak zdało – Basia
miała swoje problemy i ploteczki sąsiadek na emeryturze nie robiły na niej większego wrażenia.
Gdy więc kolejne starania matki Antka nie przynosiły rezultatów,
zaczęła symulować różne choroby.
W ciągu miesiąca umierała na raka,
miała przepuklinę, zatorowość płucną
i udar. Wszystko robiła tak histerycznie, że gdyby faktycznie cokolwiek
złego jej się stało, Antek w ogóle nie
zwróciłby na to uwagi. I właściwie
tak też się stało – gdy matka od rana
narzekała na dziwne kłucie w klatce
piersiowej, Antek zupełnie zignorował
jej skargi i pojechał na sobotni piknik z Basią i jej synkiem. Po powrocie okazało się jednak,
że jego matkę zabrało pogotowie, a ona faktycznie przeszła rozległy zawał. Kobieta przeżyła
i zamiast czegokolwiek się nauczyć, uwierzyła, że w ten sposób zmusi Antka do zostania przy
niej i porzucenia Basi. Łatwo więc sobie wyobrazić, jak wielkie było jej zdziwienie, gdy syn
poinformował ją, że podjął pracę w firmie transportowej i planuje niebawem przeprowadzić
się do Basi.
Także tym razem na niewiele zdały się prośby i lamenty matki Antka. Jeszcze w szpitalu
obiecała sobie jednak, że tak łatwo nie odpuści, a po powrocie w pełni korzystała z tego,
że mimo wszystko miała syna na tym samym korytarzu. Nachodziła Antka i Basię wielokrotnie
za dnia i w środku nocy. Zdarzało jej się nawet wezwać policję i twierdzić, że zakłócali ciszę
nocną. Podsłuchiwała ich i śledziła. Pech chciał jednak, że zawsze uśmiechnięta, ładna Basia
była bardzo lubiana, a matka Antka szybko zaczęła uchodzić za czepialską wariatkę. Właśnie
wtedy Basia wpadła na genialny pomysł. Nie chciała walczyć z przyszłą teściową jej własną
bronią, wykorzystała więc coś zupełnie innego. Zaprosiła do siebie pana Zbyszka, złotą rączkę,
który pomagał jej wykończyć łazienkę. Podpuściła Antka, żeby zaaranżował u matki drobny
remont i wkręcił w to pana Zbyszka, który faktycznie szybko skradł serce Antkowej mamy.
Tymczasem Basia z synkiem i Antkiem czym prędzej, tak na wszelki wypadek, przeprowadzili
się do dość odległej dzielnicy.
l

G Ó R N I C T W O
USA
2 czerwca Agencja Ochrony Środowiska (EPA) wspierana przez administrację
prezydenta Baracka Obamy zaproponowała plan zredukowania do 2030 r. emisji CO2
o 30 proc. w stosunku do poziomu z 2005 r.
Nowe przepisy praktycznie uniemożliwiają budowę nowych elektrowni węglowych
bez wychwytywania dwutlenku węgla i jego
sekwestracji (CSS). Decyzja ta spowoduje
ograniczenie zużycia węgla w USA i zwiększenie jego eksportu. Analitycy przewidują,
że doprowadzi to do dalszego spadku cen
węgla o 20 proc. Dzieje się to w sytuacji, kiedy ponad 90 proc. węgla w USA zużywane

jest do celów energetycznych. Reakcją jest
żywiołowy protest przemysłu, który zbiera
fundusze wyborcze dla uzyskania większości
republikanów w Senacie w celu zablokowania
podobnych działań EPA.

A ustralia
Pod koniec maja otwarto kopalnię złota
i miedzi Cadia Est w Nowej Południowej
Walii. Złoże związane jest z kominem porfirowym i odkryte zostało w 1992 roku.
Zawiera 2,8 mld ton rudy z zawartością
37 mln uncji złota i 7,5 mln ton miedzi.
Eksploatacja prowadzona będzie przez
30 lat na głębokości od 700 do 1500 m.

Na prostej i zakrętach

Gorący czerwiec
Pierwsza dekada tegorocznego czerwca obfitowała w wiele ciekawych wydarzeń sportowych, w których uczestniczyli polscy zawodnicy. Ważne zawody rozgrywali piłkarze ręczni,
siatkarki, a także lekkoatleci. Ich starty różnie można oceniać.

P od siatką
Śmiało można powiedzieć, że na plan pierwszy wysunęli się siatkarze. Trwa bowiem
rywalizacja w Lidze Światowej, która odbywa się w nieco innym systemie niż w poprzednich
latach. Utworzono dwie mocne grupy. Polska znalazła się w grupie A razem z Włochami,
Brazylią i Iranem. W grupie B grają USA, Rosja, Serbia i Bułgaria. Po dwie najlepsze drużyny
z tych grup awansują do finałowego turnieju we Florencji. Miejsce w tych zawodach mają
zapewnione Włosi jako gospodarz. Szósta drużyna wyłoniona zostanie spośród zwycięzców
trzech grup tzw. zaplecza. Polska drużyna ma realne szanse na awans do finałowego turnieju.
Polscy siatkarze rozegrali cztery mecze na wyjeździe. Przegrali i wygrali z Brazylią i dwa razy
przegrali z Włochami. O awansie polskiego zespołu zadecydują najbliższe mecze z Włochami
(w Katowicach i Łodzi) oraz z Brazylią (w Krakowie i Bydgoszczy). Następnie nasza drużyna
rozegra jeszcze cztery mecze z Iranem.
Trener polskiej reprezentacji Stephane Antiga rozpoczął rywalizację w Lidze Światowej
nieco nietypowo, wysyłając na pierwsze mecze drużynę w trochę eksperymentalnym składzie
i dając możliwość konfrontacji z silnymi rywalami nowym zawodnikom z tzw. zaplecza. Jak
się okazało, nasi siatkarze potrafili nawiązać skuteczną walkę z Brazylijczykami i Włochami.
To cieszy. Mamy bowiem silne zaplecze i nasi dotychczasowi etatowi reprezentanci mają godnych następców. Trener Stephane Antiga nie ukrywa, że jego głównym celem jest zmontowanie
najsilniejszej ekipy na mistrzostwa świata, które odbędą się w Polsce. Obserwując mecze w Lidze
Światowej, od razu nasuwa się spostrzeżenie, że także trenerzy pozostałych reprezentacji myślą
głównie o mistrzostwach świata. W wyśmienitej dyspozycji są Włosi i drużyna USA, natomiast
Rosjanie, Brazylijczycy, Bułgarzy, a także Serbowie nie są jeszcze w najlepszej formie.
Trener Stephane Antiga ma rację, dając szansę gry wielu zawodnikom. Myślę, że po meczach
z Włochami i Brazylijczykami zadecyduje o zmontowaniu najsilniejszej ekipy na mistrzostwa
świata, włączając do zespołu takich zawodników jak Kurek, Wlazło, Winiarski, Możdżonek.

R ekordzista N adal
Oczy sympatyków tenisa skierowane były w ostatnich dniach na Paryż. W stolicy Francji
na kortach im. Rolanda Garrosa rozegrany bowiem został kolejny turniej French Open zaliczany
do tzw. Wielkiego Szlema. Po raz kolejny najlepszy okazał się hiszpański tenisista Rafael Nadal,
który w tegorocznym finale pokonał Novaka Djokovica (Serbia). Już teraz można powiedzieć,
że Rafael Nadal jest królem paryskich kortów. Wygrana w tym roku jest kolejnym, już dziewiątym
jego zwycięstwem w paryskim turnieju. Jest to równocześnie jego 14. zwycięstwo w turniejach
Wielkiego Szlema. Nadal ma ich już 14 (9 we French Open, 1 w Australian Open, 2 w US Open
i 2 w Wimbledonie). Więcej zwycięstw od niego (17) zanotował jak dotąd tylko Roger Federer
(Szwajcaria). Pod względem zwycięstw Rafael Nadal zrównał się z Pete Samprasem (USA),
a wyprzedził Roya Emersona (Australia, 12 zwycięstw), Roda Lavera (Australia, 11 zwycięstw)
i Bjoerna Borga (Szwecja, także 11 zwycięstw) oraz Billa Tildena (USA, 10 zwycięstw). Wszyscy
wymienieni zawodnicy nie występują już na kortach. Natomiast Novak Djokovic ma w swoim
dorobku 6 zwycięstw. Można oczekiwać, że wkrótce Rafael Nadal zostanie najlepszym tenisistą
w historii tej dyscypliny sportu.

B razylijska samba
Do końca czerwca niemal cały sportowy świat będzie miał oczy skierowane na Brazylię,
gdzie zmierzą się najlepsze futbolowe drużyny świata. Mecz otwarcia mistrzostw świata rozegrany zostanie w Sao Paulo. Tymczasem w mieście trwają ostre protesty mieszkańców, m.in.
w ostatnich dniach nie funkcjonowało metro. Protesty odbywają się nie tylko w Sao Paulo.
Niektórzy Brazylijczycy są bowiem przeciwni wydatkom na mistrzowski turniej i domagają się
przeznaczenia środków na poprawę bytu mieszkańców. Brazylijscy organizatorzy zapewniają
jednak, że w trakcie mistrzowskiego turnieju piłka nożna, którą uwielbiają Brazylijczycy, wywoła
takie zainteresowanie, że mieszkańcy zapomną o protestach. Wkrótce dowiemy się, czy tak się
stanie.
HENRYK MARZEC
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Początkowy koszt uzyskania uncji złota
wynosi 100 dol., a później 250 dol. Roczna
produkcja to 32 tony złota i 100 tys. ton miedzi. Koszt budowy kopalni wyniósł 2 mld
dol. Będzie ona zatrudniać 1900 pracowników. Długość chodników to 49 km, zaś czas
dotarcia rudy z przodka na powierzchnię
wynosi 21 minut.

I ndie kupują
kopalnie
węgla
Światowe agencje donoszą, że Steel of
India Limited (SAIL), największy indyjski
producent stali, potrzebuje coraz więcej

regularnych dostaw węgla koksowego dla
swojej produkcji. Dla uzupełnienia jego
importu postanowiono zakupić kopalnie
węgla w Indonezji, Mozambiku, USA oraz
Australii, Afryce, Europie i w innych krajach na świecie. Prowadzący tego rodzaju
transakcje prezes zarządu International Coal
Ventures Limited (ICVL) Alay Kumar Mathur zapytany, czy grupa jest bliska nabycia
aktywów węglowych w Polsce, odpowiedział
twierdząco. – Powinniśmy podpisać umowę
w ciągu najbliższych kilku miesięcy – dodał. Do 2020 roku Indie zamierzają potroić
produkcję stali.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Aż 57 proc. Polaków źle ocenia warunki
pracy panujące w naszym kraju (średnia
w UE to 43 proc.), przeciwnego zdania
jest 38 proc., a 4 proc. nie ma zdania
na ten temat – wynika z ostatnich unijnych badań opinii publicznej. W porównaniu z UE należymy do grupy tych krajów,
w których mniej niż połowa mieszkańców
pozytywnie wypowiada się o ogólnych warunkach pracy. Najgorzej jest we Włoszech,
Hiszpanii, Chorwacji i Grecji (tylko od 16
do 25 proc. pozytywnych opinii). Najlepsze
warunki pracy panują za to w Danii, Luksemburgu, Finlandii, Holandii, Irlandii czy
Wielkiej Brytanii (od 78 do 87 proc. pozytywnych opinii). Zupełnie inaczej Europejczycy
oceniają warunki we własnym miejscu pracy
– zwykle oceny są lepsze. W Polsce aż 75 proc.
badanych uważa, że są one dobre (średnia
w UE to 77 proc.), a tylko 24 proc. jest zdania,
że są złe. Podobnie jest we wszystkich krajach
Unii (odczyty powyżej 60 proc.), wyjątkami
są Hiszpania i Grecja.
Udało się zahamować spadek liczby rodzących się dzieci, a z urlopu rodzicielskiego, który przysługuje po półrocznym
macierzyńskim, korzysta już 121 tys. Polaków – wynika z najnowszych danych
ZUS za kwiecień. Roczny „urlop Tuska” cieszy
się rosnącą popularnością. Jeszcze w styczniu
korzystało z niego 77 tys. osób, czyli o prawie
40 proc. mniej niż obecnie. Ważniejsze jest
jednak to, że zaczął on przynosić pierwsze
efekty w postaci większej liczby rodzących się
dzieci. Z danych urzędu statystycznego wynika,
że w trzech pierwszych miesiącach tego roku
na świat przyszło 91,5 tys. dzieci. To o 1,2 tys.
więcej niż rok wcześniej. Udało się tym samym
odwrócić trend trwający od pięciu lat.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Zgazowanie węgla”.
Nagrodę wylosował: Radosław Rakowicz z Gliwic.

Piwo przez wieki

Czytelnicy zdążyli już zapewne przywyknąć
do tego, że na łamach niniejszej rubryki
zwykłem obchodzić się bezlitośnie z tzw.
piwami korporacyjnymi i – co za tym idzie
– wielkimi koncernami piwnymi, promując na miarę swoich skromnych możliwości trunki z niewielkich browarów regionalnych i rzemieślniczych. Nie zamierzam
oczywiście ni stąd, ni zowąd wykonywać
jakiejś nagłej wolty i zmieniać w tej kwestii
poglądów, niemniej jednak warto czasem
uderzyć się w piersi i w obliczu pewnych
faktów przytępić choć odrobinę swoją niemal wrodzoną antysystemowość. Gdyby nie
piwo Żywiec, sztandarowy produkt Grupy
Żywiec, czyli jednej z trzech największych
piwnych korporacji w Polsce, nie byłoby
przecież tak genialnych inicjatyw jak Festiwal Birofilia.

Birofilia to w tej chwili największy piwny
festiwal w Europie. W ubiegłym roku gościł
niemal sześć tysięcy osób, które miały okazję
degustować ponad 500 rozmaitych piw. Tym
razem impreza, która odbędzie się w Żywcu
w dniach 20–21 czerwca, zostanie zorganizowana z jeszcze większym rozmachem – słynna Aleja Piw Świata będzie wszak oferować
ponad 600 różnych trunków.
Każdy, kto pamięta, jak rodziła się ta inicjatywa, czyta zapewne te słowa ze sporym
niedowierzaniem. Początki, choć na owe
czasy imponujące, były przecież dość skromne. Wszystko zaczęło się w roku 1996, kiedy w ramach obchodów 140-lecia browaru
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Birofilia 2014

w Żywcu zorganizowano pierwszą Międzynarodową Giełdę Birofilów, która ściągnęła
na południe naszego kraju ponad 150 miłośników złocistego trunku z Polski, Niemiec,
Czech i Słowacji. O skali i rosnącym z biegiem lat prestiżu tej imprezy świadczy także
fakt, że jej pierwsze trzy edycje odbywały się
na terenie mieszczącej się nieopodal żywieckiego browaru niewielkiej hali sportowej KS
Góral. W roku 2000 żywieckie święto piwa
zostało przeniesione do Pałacu Habsburgów, gdzie ze względu na rosnącą wciąż frekwencję nie zagrzało jednak długo miejsca,
znajdując ostatecznie bezpieczną przystań
w powiększonej po modernizacji Piwiarni
Żywieckiej. Dziś doprawdy trudno przecenić zasługi festiwalu dla krzewienia kultury piwnej w Polsce. W trakcie jego niemal

20-letniej historii nie tylko zaprezentowano
szerokiej publiczności trunki, które prawdopodobnie pozostałyby na zawsze w ukryciu,
dając się poznać jedynie niewielkiemu gronu
odbiorców, lecz także zorganizowano wystawę z okazji 150-lecia browaru w Żywcu
i wydano znakomitą publikację pt. „Tradycje
piwowarskie Żywiecczyzny. Browar Żywiec
na przestrzeni 150 lat”.
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu
Birofilia odbędzie się już po raz dwunasty
Konkurs Piw Domowych organizowany
przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów
Domowych. Najlepszy trunek nie tylko uzyska prestiżowy tytuł Grand Championa Birofilia 2014, lecz także – co najważniejsze –
pod koniec roku (dokładnie 6 grudnia) trafi
na sklepowe półki z imieniem, nazwiskiem
i podpisem autora na etykiecie. Warto również dodać, że tym razem w jury konkursu
zasiądzie m.in. Stan Hieronymus, amerykański ekspert w dziedzinie piwowarstwa
i dziennikarz, którego publikacje otaczane są w środowisku, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych, nieomal nabożną czcią.
Na uczestników czekają ponadto liczne niespodzianki, wśród których warto wymienić
możliwość degustacji piwa Samuel Adams’
Utopias, czyli jednego z najdroższych trunków świata, którego jedna butelka kosztuje
ok. 1500 zł. Szczegóły i program imprezy
dostępne są na stronie internetowej festiwalu: www.festiwal-birofilia.pl. Do zobaczenia
pod koniec czerwca w Żywcu!

MACIE J RZEPECKI

76 proc. Polaków planuje wakacje
z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem – w tym całe 5 proc. aranżuje
kolejne wyjazdy z rocznym, a 37 proc.
z półrocznym zapasem. Tylko 8 proc.
z nas korzysta z ofert last minute. Lubimy
odpoczywać spokojnie, unikając ryzyka. Plażowanie i zwiedzanie to ulubione zajęcia Polaków na urlopie – wskazało je odpowiednio
68 i 56 proc. respondentów. Tylko 23 proc.
badanych lubi spędzać wolny czas aktywnie.
W tej grupie jako najchętniej uprawianą wakacyjną „aktywność” 66 proc. wskazało turystykę, 58 proc. jazdę na rowerze, 27 proc.
jazdę na nartach, 21 proc. wspinaczkę lub
bieganie, a 10 proc. nordic walking. Najchętniej podróżujemy po Starym Kontynencie
(52 proc.) i Polsce (40 proc.). Ok. 8 proc. polskich turystów zwykle wyjeżdża na wakacje
poza Europę – to najczęściej osoby pomiędzy
25. a 34. rokiem życia.
D W U T Y G O D N I K
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