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Rozmowa na czasie
Mariusz Korzeniowski,
wiceprezes KHW SA ds.
handlowo-rynkowych: Zależy
nam na tym, aby
marka Holdingu była
kojarzona z bardzo
dobrym paliwem
i bardzo dobrą
obsługą klienta.
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Odchudzają spółki
zależne
Kompania Węglowa tamuje wyciek pieniędzy.
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KHW SA. Autoryzowani Sprzedawcy Węgla

Bez przekrętów
NOWY GÓRNIK

Firma po półroczu.
Jest gorzej
Jastrzębska Spółka Węglowa.
strona 4

1500 osób
w Szymocicach

Festyn ZZG JSW SA Krupiński.
W pierwszą lipcową sobotę
członkowie związku wraz z rodzinami bawili się na pikniku rodzinnym w Szymocicach w powiecie
raciborskim. Malowniczy ośrodek
jest położony w niewielkiej odległości od Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Rud
Wielkich, a otaczające go lasy są
atrakcją przyrodniczo-krajobrazową.
strona 8

Passat ósmej
generacji

Informacje motoryzacyjne
strona 9

Bliżej ludzi
Rozmowa
z
Krzysztofem
Mariankowskim, przewodniczącym Federacji Związków
Zawodowych Górnictwa Węgla
Brunatnego.
strona 12

Katowicki Holding Węglowy prawie od 20 lat kontroluje sprzedaż węgla opałowego. W tym
czasie powstała sieć Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA. Poprzez autoryzowaną sieć
sprzedawana jest cała produkcja węgla opałowego (kostka, orzech, groszek). Są to węgle uzyskiwane
w procesie wzbogacania urobku surowego i charakteryzują się bardzo wysoką wartością opałową
(26‒31 MJ/kg) oraz niską zawartością popiołu i siarki (<0,5 proc.). Proces sprzedaży węgla do sieci
sprzedawców jest zinformatyzowany i obejmuje między innymi elektroniczne składanie zamówień
i zleceń na kopalnie, awizację odbioru węgla, fakturowanie, zabezpieczenie finansowe transakcji,
kontrolę jakości i monitoring cen węgla z kopalń KHW SA na składach opałowych. Dokładnie
kontrolowana sieć autoryzowanych sprzedawców pozwala uniknąć tak zwanych przekrętów węglowych.
więcej na s .
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Pięścią w stół

Odradza się feudalizm
Ponad 20 tysięcy osób zatrudnionych w tak zwanych
firmach okołogórniczych może stracić pracę. Spółki
węglowe płacą faktury po 120 dniach. Stosują różne
sztuczki, aby ten absurdalny termin jeszcze bardziej
przedłużyć. Taka polityka spowoduje, że firmy świadczące usługi zaczną padać, a po jakimś czasie nie będziemy mieli tak zwanego zaplecza górniczego. Bez
zaplecza i my zaczniemy padać.

P

olityka cięcia kosztów sprawdza się na krótką
metę tak samo jak dieta polegająca na głodówce. Wszyscy, którzy walczą z nadwagą, wiedzą,
że po trzech, czterech dniach głodówki zauważają
pozytywne objawy. Spada waga, lżej się chodzi, łatwiej zwlec się rano z łóżka, mniej wydaje się na jedzenie, bo symboliczne posiłki są tanie. Po miesiącu
nie ma jednak siły na nic. Po dwóch, trzech miesiącach można wpaść w anoreksję, a po pół roku można
umrzeć. Oczywiście, można spojrzeć na to optymistycznie – co prawda umieram, ale jestem chudszy
i zaoszczędziłem na jedzeniu. Czy to jakaś pociecha?
Taka sama jak radykalne programy oszczędnościowe
spółek węglowych.
Premier Donald Tusk zajął się Kompanią Węglową. Kto jednak zajmie się firmami okołogórniczymi?
Dlaczego właściciel pozwala, aby jego spółki górnicze
stosowały łupieżcze metody? Przecież wydłużanie
terminów płatności odbywało się w sposób arbitralny.
Podawano komunikat: „Płacimy po 120 dniach”. Jaka
może być wkrótce reakcja? Na przykład komunikat:
„Wykonamy usługę, jeśli zapłacicie z góry”.
Przykład firm okołogórniczych najlepiej obrazuje
sieć zależności w gospodarce Śląska. Najlepiej też pokazuje, jak bardzo w Warszawie nie wiedzą, o co chodzi
w branży górniczej. Wydłużenie terminów płatności
do 120 dni i ponad 120 dni powoduje, że firmy usługowe tracą płynność finansową, przez co pracownicy
tych firm nie dostają pensji w terminie. Firmy nie płacą w terminie podatków i składek na ZUS. Jeżeli nie
płacą tych należności w terminie, nie mogą startować
w następnych przetargach. Same przetargi to kolejna
pułapka. O tym, kto wygra, decyduje cena. Spółki

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Premier Donald
Tusk zajął się
Kompanią
Węglową. Kto
jednak zajmie
się firmami
okołogórniczymi?
Dlaczego
właściciel
pozwala, aby jego
spółki górnicze
stosowały
łupieżcze metody?

węglowe wyliczają koszt usług na granicy opłacalności.
Potem firmy się licytują, ale na zasadzie kto zaproponuje mniej, ten wygrywa. Zawsze znajduje się ktoś,
kto wygrywa, bo zaproponował cenę np. o 40 proc.
niższą od minimalnej. W następnym przetargu spółka
węglowa tę zaniżoną cenę traktuje jako wyjściową.
Kto wygra następny przetarg? Oczywiście ten, kto
zaproponuje najniższą cenę. Ostatecznie na takich
operacjach najbardziej cierpią pracownicy. Oni muszą
czekać na wypłatę, oni muszą sami kupić sobie ubrania
robocze i sami muszą pracować w tempie i warunkach
wykluczających przestrzeganie podstawowych zasad
bhp. Co w tej sprawie robi Wyższy Urząd Górniczy?
Dlaczego panowie inspektorzy, którzy potrafią wykryć
najdrobniejsze niedociągnięcia, nie prześwietlili do tej
pory mechanizmu, który grozi katastrofą? Proszę, aby
Wyższy Urząd Górniczy potraktował tę informację
zgodnie z prawem prasowym. To znaczy, żeby jak najszybciej sprawdził, jaki wpływ na bhp ma taka praktyka.
Informuję panów inspektorów, że zgodnie z prawem
od tego momentu są zobowiązani podjąć działania
wyjaśniające i sprawdzające. Informuję także wszystkich urzędników państwowych z premierem na czele,
że oni także mają obowiązek zająć się tą sprawą. Pan
premier ma obowiązek szczególny, ponieważ od kilku
miesięcy osobiście zajmuje się sprawami górnictwa.
Chciałbym także dać zajęcie Rzecznikowi Praw
Obywatelskich. Otóż umowy są tak skonstruowane,
że zamawiający może nakładać kary umowne, a wykonawca nie ma takich praw. Musi nawet ponosić
niezawinione przez siebie koszty postoju, a to odbija
się bezpośrednio na pracownikach. Ostatecznie mamy
sytuację, w której firma musi pracować, choć nie dostaje pieniędzy. Pracownicy tej firmy muszą pracować,
bo nie dostaną zaległych wypłat. Chociaż pracują, nie
zarabiają. Warto, aby pani Irena Lipowicz, Ślązaczka,
od 1980 r. członek związku zawodowego Solidarność
oraz członek-założyciel Związku Górnośląskiego, zainteresowała się, jak na Śląsku odradza się system
folwarczno-pańszczyźniany i jaką rolę odgrywa w tym
właściciel spółek węglowych, którym jest Skarb Państwa. Życzę krótkiego i owocnego śledztwa.
l

Kij w mrowisko

Istotne wsparcie dla górnictwa
Sejm uchwalił zmiany w ustawie o funkcjonowaniu
górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015.
Dzięki temu Kompania Węglowa przez półtora roku
nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań
wobec ZUS.

N

owelizacja przewiduje, że do 31 grudnia 2015
r. odroczone mają być zaległe zobowiązania
węglowej spółki, natomiast od stycznia 2016 r.
do końca 2017 r. Kompania Węglowa rozpocznie spłatę
tych zobowiązań w równych miesięcznych ratach. Harmonogram spłat ma zostać podpisany pomiędzy KW
a ZUS do 31 grudnia 2015 r. Dzięki inicjatywie rządu
i posłów koalicji rządzącej przepisy powinny wejść
w życie w dniu ogłoszenia. Brak normalnego w takich
przypadkach czasu oczekiwania między ogłoszeniem
a wejściem w życie aktu prawnego spowodowany jest
ważnym interesem państwa, czyli ochroną tysięcy
miejsc pracy w regionie śląskim. Chciałbym zwrócić
szczególną uwagę na ten fakt, ponieważ wciąż słyszę
głosy, jak to rząd nic nie robi, żeby chronić miejsca
pracy i wesprzeć górnictwo. W uzasadnieniu do noweli
ustawy górniczej można znaleźć stwierdzenie: „W 2013
r. KW wykazała stratę netto w wysokości 699 mln zł,
co było głównie wynikiem spadku cen węgla kamiennego na rynkach światowych, europejskich i polskich

HENRYK
SIEDLACZEK
poseł RP

Do 31 grudnia
2015 r. odroczone
mają być zaległe
zobowiązania
węglowej spółki.

oraz obniżenia popytu na węgiel. W tej sytuacji w celu
umożliwienia próby odzyskania płynności finansowej
i zabezpieczenia miejsc pracy niezbędne jest wprowadzenie przepisu prawa umożliwiającego odroczenie
spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z tytułu wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31
grudnia 2015 r.”.
W sali sejmowej przypomniano, że ustawa sprzed
nowelizacji zobowiązywała przedsiębiorstwa górnicze
do spłaty zaległych zobowiązań pieniężnych powstałych po 30 września 2003 r. z tytułu składek emerytalnych, na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Miało to nastąpić w równych ratach miesięcznych do
końca 2015 r.
Sytuacja górnictwa wynika z ogólnoświatowego kryzysu branży węglowej. Teraz poza Kompanią
Węglową i Spółką Restrukturyzacji Kopalń wszystkie spółki węglowe uregulowały swoje zobowiązania.
W Kompanii Węglowej utworzonej z 5 spółek z zobowiązań w wysokości ponad 2 mld zł pozostało do
spłaty w okresie od kwietnia 2014 r. do końca 2015
r. 280,6 mln zł. W Spółce Restrukturyzacji Kopalń,
której działalność finansowana jest głównie z budżetu
państwa, pozostała do spłacenia w tym samym okresie
kwota 9,8 mln zł. Jestem przekonany, że decyzja Sejmu
jest istotnym wsparciem dla naszego górnictwa. l

Komentuje Paweł Kołodziej
przewodniczący FZZG JSW SA

Politycy groźniejsi
niż kryzys

P

roszę podsumować półrocze 2014 roku. Co zagraża
JSW SA? Co jest szansą dla Grupy Kapitałowej JSW?
O odpowiedź na te pytania poprosiła mnie redakcja
Nowego Górnika. Podsumowanie półrocza jest krótkie
– kryzys bije nas po szczękach, a my bronimy się rękami
i nogami. Węgiel koksowy jest tani, koks też, a pieniędzy
coraz mniej. Kupiliśmy Knurów-Szczygłowice i przed nami
kolosalne wyzwania. Przez kilka lat byliśmy prymusem.
Zyski robiły wrażenie, politycy nas chwalili. Teraz pies
z kulawą nogą nie zwraca na nas uwagi. W tym momencie
zaczynam odpowiedź na drugie pytanie – co nam
zagraża? Otóż zagrażają nam politycy, którzy sprawują
funkcję większościowego akcjonariusza JSW SA. Skoro
mają większość absolutną, są naszymi właścicielami.
Ja bym takiego właściciela pod sąd oddał, bo większego
kuku nawet kryzys nam nie zrobił niż ten właściciel.
Nasze państwo wprowadziło nas na giełdę, wzięło kilka
miliardów złotych, a nam powiedziało: Chłopcy, jesteście
bogaci, macie miliardowe zyski i dlatego kasa nie jest
wam potrzebna, zarabiajcie sobie na rozwój. Przypomnę,
że na długo przed debiutem giełdowym mieliśmy swoją
strategię. Strategia Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki
Węglowej zakładała, że oprócz produkcji węgla koksowego
rozwiniemy również działalność w dziedzinie chemii
i energetyki. Mieliśmy w szybkim tempie unowocześniać
kopalnie. Mieliśmy inwestować w koksownie. Krótko
mówiąc, mieliśmy być grupą kapitałową, która jest
oparta na węglu koksowym i koksie. Energetyka i chemia
miały być przedsięwzięciami, które wsparłyby nasz
wysiłek. Co z tego, skoro trzeba gigantycznej kasy, aby
w tych dziedzinach zrobić coś na poziomie światowym?
Co prawda, realizujemy zakładane plany, ale wolniej, niż
byśmy chcieli, bo nie wyrabiamy finansowo.

C

zy ktoś policzył, w jak dobrej sytuacji byłaby
grupa JSW, gdybyśmy dostali pieniądze z giełdy?
Przypomnę, że kilka miesięcy przed debiutem prezes
Jarosław Zagórowski mówił: „Rozwój działalności
w dziedzinie chemii i energetyki to jeden ze sposobów
na większe uodpornienie spółki na kryzysy
w podstawowej dziedzinie, jaką jest produkcja
węgla. W części chemicznej chodzi m.in. o produkty
węglopochodne wytwarzane w należącej do naszej
grupy Koksowni Przyjaźń. Traktujemy to, podobnie
jak rozwój części energetycznej w grupie, jako filary
bezpieczeństwa dla części górniczej”. Oprócz metanu
i gazu koksowniczego energetyka grupy JSW miała
korzystać z węgla słabej jakości wydobywanego przez
kopalnie spółki (chodzi o gatunki, które trudno z zyskiem
sprzedać) oraz z innych odpadów, np. komunalnych.

M

ieliśmy zaangażować się w duże projekty
energetyczne wspólnie z partnerami z tej dziedziny.
Prezes przypomniał, że firma, choć wyspecjalizowana
w węglu koksowym, jest w stanie wyprodukować ok. 4–5
mln ton węgla energetycznego. Powiązanie z partnerem
energetycznym zapewniłoby stały zbyt tego surowca
na potrzeby elektrowni.

P

rzypominam te wypowiedzi nie po to, aby dokopywać
prezesowi. Plany były bardzo dobre, jednak musi pan
przyznać, panie prezesie, że nikt nie zdawał sobie sprawy
z totalnej ignorancji właściciela, który myślał, że jeśli zabierze
kasę, to i tak jakoś to będzie. Rzeczywiście, wyszło „jakoś”,
czyli ni w pięć, ni w dziesięć. Szansą dla Grupy Kapitałowej
JSW jest płonna nadzieja, że właściciel zmądrzeje. Słuchałem
nagrania na stronie internetowej tygodnika Wprost. Włos
mi się zjeżył, kiedy posłuchałem opinii o wiceministrze
Tomaszu Tomczykiewiczu, podobno odpowiedzialnym
za górnictwo. To jest dopiero zagrożenie.
l
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Kompania Węglowa tamuje wyciek pieniędzy

Odchudzają spółki zależne
Zarząd Kompanii Węglowej SA podjął decyzję dotyczącą restrukturyzacji i optymalizacji
struktur zarządczych w spółkach zależnych,
w których Kompania jest jedynym bądź większościowym udziałowcem. Rady nadzorcze
tych podmiotów zostaną ograniczone do składów trzyosobowych, zaś zarządy spółek będą
mogły składać się maksymalnie z dwóch osób.
Jednocześnie w 9 spółkach zależnych obniżone zostaną wynagrodzenia członków rad
nadzorczych. Dla przewodniczących nowy
wskaźnik to 0,9, a dla członków 0,8 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
W 5 podmiotach wskaźnik tych wynagrodzeń
był już odpowiednio niższy. Przewidywana jest
też weryfikacja kadr w zarządach i radach nadzorczych wszystkich spółek zależnych.

Powyższe zmiany będą wdrażane sukcesywnie wraz ze zwoływaniem walnych zgromadzeń poszczególnych spółek, na których
przedstawiciele Kompanii otrzymali upoważnienie do głosowania za przyjęciem stosownych uchwał.
Kompania Węglowa jest 100-procentowym
lub większościowym udziałowcem w 14 spółkach zależnych. W sprawozdaniach za ubiegły rok wykazują one dodatni wynik, jednak
w większości świadczą usługi wyłącznie na rzecz
Kompanii. To wraz z innymi trudnościami

rynkowymi w istotny sposób wpływa na kondycję finansową tych podmiotów.
– To dopiero początek zmian, które zamierzamy wdrożyć w spółkach zależnych
– informuje Tomasz Jakubowski, wiceprezes zarządu Kompanii ds. restrukturyzacji
i rozwoju. – Mieliśmy tak dziwne struktury
jak np. 5-osobowa rada nadzorcza w Wydawnictwie Górniczym, spółce zatrudniającej 20
pracowników. W innej, czyli w Konsorcjum
Ochrony Kopalń, ceny usług realizowanych
na rzecz Kompanii są zdecydowanie wyższe niż średnia rynkowa, po jakiej takie same
usługi kupują pozostałe spółki węglowe. Jako
podmiot dominujący Kompania jest zobligowana do restrukturyzacji i dostosowania
do realiów i wartości rynkowych operacyjnej działalności spółek zależnych. Będziemy
w tym konsekwentni, wyznaczając oczywiście
rozsądny przedział czasowy dla wszystkich
procesów dostosowawczych w tych podmiotach – dodaje Jakubowski.

K ompania zmuszona
do eksmisji
Zakład Zagospodarowania Mienia wchodzący w skład Kompanii Węglowej przystępuje
do zmiany dotychczasowych zasad windykacji
należności czynszowych. W kilkudziesięciu
przypadkach będzie wiązało się to z przeprowadzeniem eksmisji komorniczych. Dotkną

one najemców, którzy nie płacą czynszu
od wielu lat, nie reagują na próby polubownego załatwienia sprawy oraz mają orzeczony
przez sąd tzw. tytuł wykonawczy z klauzulą
wykonalności. Na 113 uzyskanych przez KW
SA wyroków eksmisyjnych w 32 przypadkach
są to wyroki o eksmisję bez prawa do lokalu
socjalnego, a 81 to wyroki o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego. Do końca tego roku
spółka planuje uruchomienie 20 procedur
eksmisyjnych.
– Zdajemy sobie sprawę, iż eksmisje wiążą
się niejednokrotnie z dramatami życiowymi
oraz znacznym pogorszeniem standardu życia. Spółka jest jednak zmuszona do takiego
kroku, ponieważ należności z tytułu zadłużenia
lokatorów ZZM wraz z odsetkami sięgnęły już
61 mln zł. Rekordziści są winni ZZM z tytułu
niezapłaconego czynszu ponad 200 tys. zł. Zadłużenia sięgające od 50 tys. do 100 tys. zł nie
należą do rzadkości – informuje Tomasz Głogowski z biura komunikacji korporacyjnej spółki.
– Eksmisje to ostateczność i przeprowadzamy je tylko w najbardziej jaskrawych
przypadkach, gdy wszystkie inne możliwości porozumienia się z najemcami zawodzą. Jednak w obecnej sytuacji, zarówno
spółki, jak i branży górniczej, nie możemy
pozwolić, by kwota zadłużenia dalej rosła.
Jesteśmy zmuszeni do opracowania nowego,
bardziej skutecznego regulaminu windykacji

i restrukturyzacji należności – mówi Ireneusz
Sakowski, zastępca dyrektora ds. zarządzania
nieruchomościami ZZM.
Jednocześnie ZZM zamierza udzielić
pomocy osobom i rodzinom, które znalazły
się w ciężkiej sytuacji życiowej i materialnej
i nie są w stanie spłacić w całości należności
czynszowych. Aby zmotywować lokatorów
do regularnego płacenia, spółka przygotowała propozycję uchwały, która przewiduje
umorzenie odsetek ustawowych w przypadku,
gdy najemca spłaci pozostałą część zadłużenia jednorazowo lub w formie miesięcznych
rat (maksymalnie do 24 miesięcy). Spółka
prognozuje, iż dzięki propozycji umorzenia
odsetek za opóźnienia w zapłacie czynszu
w ciągu dwóch lat odzyska ponad 5 mln zł,
umarzając odsetki w wysokości 1,7 mln zł.
Zakład Zagospodarowania Mienia administruje 3872 mieszkaniami przejętymi po byłych spółkach węglowych. ZZM informuje,
że ściągalność czynszów jest na dobrym poziomie i sięga 80 proc. W każdym przypadku
spółka szczegółowo bada sytuację, która powoduje, że lokatorzy nie płacą za mieszkania. Jeśli okazuje się, że zadłużenie nastąpiło
na skutek nieszczęśliwego wypadku, choroby
lub utraty pracy, spółka pomaga lokatorom,
rozkładając należność na raty lub czasowo
zawieszając płatności.

swoich bossów pod lutowym porozumieniem
– ronią łzy nad emerytami i rencistami, którym
Kompania Węglowa zabrała tonę węgla, po czym
wskazują na konkretną kancelarię prawną, której
mogą zlecić występowanie z ich roszczeniami
w sądzie. Dalej ogłoszenie krzyczy drukowanymi
literami, że nie ma żadnych wpłat wstępnych.
Ot, jedynie głupie 2 zł za skserowanie papierów.
Ale: w razie wygranej sprawy kancelaria
pobierze od zasądzonej kwoty 7 procent.
Piękny deal w sytuacji, kiedy od wielu tygodni
wiadomo, jak orzekały sądy w przeszło 1000
identycznych sprawach. Wiem też, że za sprawą
osobistej interwencji przewodniczącego
ZZGwP Dariusza Potyrały ogłoszenie raz-dwa
zostało zdjęte. Przekornie wybrałem numery
rekomendowanych telefonów. I co? Miły głos
zapewniał, że oferta jest jak najbardziej aktualna.
Dobrze, że działacze związkowi zdecydowali
się pomóc pokrzywdzonym emerytom, ale
haniebne, że chcieli na tym zarobić. Wstyd!
nna sprawa. Zastanawiam się, gdzie jest poczucie
elementarnej przyzwoitości, że nie wspomnę
już innej kwalifikacji, przewodniczącego związku
z nieistniejącej od kilkunastu lat bytomskiej
kopalni, który robił biznes na usługach na rzecz
Kompanii Węglowej w spółeczce zatrudniającej
emerytów oraz łasych na dodatkowy grosz
pracujących górników. Ale albo zabrakło
menedżerskich kompetencji, albo napędzających
zamówienia koneksji, w każdym razie związkowy
pracodawca – w ocenie Państwowej Inspekcji
Pracy – nagminnie i uporczywie łamał prawa
pracownicze, w tym do zapłaty za wykonaną
robotę. Jak to możliwe, że działa niby organizacja
związkowa w kopalni, której nie ma od kilkunastu
lat? Czy takich organizacji jest więcej? To przecież
organizacje na papierze, a papier wykorzystywany

do geszeftu. Wstyd, piramidalny wstyd.
Na szczęście i w tej sytuacji przewodniczący
Dariusz Potyrała zareagował błyskawicznie.
Na łamach Gazety Wyborczej, która opisała
zatrważający proceder, zapowiedział, że zrobi
wszystko, aby wykreślić tę komisję zakładową
i że złożył już w tej sprawie odpowiedni wniosek.
Jeśli już złożył ten wniosek, to niech prześwietli
inne zapisy w rejestrach, bo może martwych, ale
żywych dla geszeftu organizacji jest więcej. Jeżeli
znajdzie się jeszcze choć jedna, Gazeta Wyborcza
będzie na nas jeździć jak na łysej kobyle albo
burej suce.
al mi nowego przewodniczącego ZZGwP
Dariusza Potyrały, że musi czyścić ochlapany
tak nikczemnymi praktykami szyld także mojego
związku.

MAT. PRAS. KW SA

Felieton z dystansem

Wielki wstyd
S

zesnaście lat działałem w Związku
Zawodowym Górników w Polsce w kopalni
Szczygłowice. Wypełniły je większego lub
mniejszego kalibru potyczki o sprawy górników.
Nie przypuszczałem, że przyjdzie pora, kiedy
będzie mnie nachodziła pokusa wyparcia się
mojego związku. I oto dziś, gdy już jestem
emerytem, coraz częściej jest mi za niego wstyd.
ak się tu nie wstydzić, kiedy z początkiem
lutego dotarła do mnie porażająca
wiadomość, że w porozumieniu z zarządem
Kompanii Węglowej liderzy wszystkich –
podkreślam – górniczych central związkowych
przystali na pozbawienie na dwa lata przeszło
160 tys. emerytów i rencistów ekwiwalentu
za tonę deputatowego węgla. Swoimi podpisami
zgodzili się na wypłukanie z emeryckich
i wdowich portfeli prawie 600 złotych rocznie.
Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak dokuczliwa
to dziura. Mimo to próbowałem zrozumieć.
Cóż, pomyślałem, firma jest w dramatycznym
położeniu finansowym. I wprawdzie na pewno
nie emeryci przyczynili się do jej obecnej
nędzy, niemniej podpisując porozumienie,
związkowi sygnatariusze zachowali się jak
pogorzelcy ratujący z płonącego domu
pierzynę, pozostawiając na pastwę ognia album
z pożółkłymi fotografiami dziadków. Poświęcenie
części interesów pracowników byłoby dla
związkowych działaczy dużo ryzykowniejsze. Tak
pewnie kalkulowali, ale mimo wszystko wstyd.
utorzy porozumienia, jak widać, nie
przewidzieli jednak, że emeryci nie
zachowają się jak potulne owieczki, że zdołają się
zorganizować i upomnieć w sądach o odebraną
im tonę węgla. Ryzykowali, oczywiście, nawet
bardzo ryzykowali. Przecież gdyby sądy odrzuciły
ich roszczenia, każdego ze skarżących spółkę

J

A

mogłoby to kosztować nawet 180 złotych
tytułem zastępstwa procesowego. Tymczasem
– począwszy od połowy maja – kolejne sądy
w Gliwicach, Pszczynie i Rybniku zasądzają na ich
rzecz po 597 zł, czyli równowartość niesłusznie
pomniejszonego ekwiwalentu, plus ustawowe
odsetki do dnia zapłaty. Liczba takich orzeczeń
przekroczyła już tysiąc. Co więcej, w ani jednym
przypadku sąd nie postanowił inaczej. Nie chcę
jeszcze mówić o triumfie, ponieważ górnicza
spółka zapowiedziała odwołania.
a tym tle wszelką miarę sromoty przekroczyli
działacze ZZGwP, którzy pod naszym
logo, z żarliwą zachętą Fundacji na Rzecz
Integracji Środowisk Pracowniczych i Tworzenia
Miejsc Pracy, umieścili w internecie haniebne
ogłoszenie zapraszające emerytów po deputat
węglowy… do sądu. Autorzy zaproszenia
obłudnie – trudno aby nie wiedzieli o podpisach

N

I
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HENRYK HANKUS

Autor felietonu był

wieloletnim działaczem
związkowym, jest także
jednym z organizatorów
akcji podawania do sądu
Kompanii Węglowej
po decyzji o zabraniu
jednej tony deputatu
węglowego kompanijnym
emerytom. Pod porozumieniem z zarządem
KW na ten temat podpisali się liderzy
wszystkich górniczych central działających
w KW. Henryk Hankus, od wielu lat emeryt,
wciąż jest pamiętany jako bezkompromisowy
lider kopalnianej organizacji ZZG w Polsce
w dawnej KWK Szczygłowice. Przede wszystkim
z szacunku dla jego związkowej dzielności
publikujemy felieton bez skrótów, choć objętość
tekstu nieco przekracza granice wyznaczone
przez redakcję Nowego Górnika.
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Jastrzębska Spółka Węglowa

W drugim kwartale 2014 roku tona węgla
koksowego nie przekraczała 120 dolarów
za tonę. Od ponad 6 lat nie było tak niskich
cen. Co prawda, nie ma problemu ze sprzedażą dobrego węgla koksowego, ale to marna
pociecha dla JSW SA. Najprawdopodobniej
można pomarzyć, aby w tym roku cena zbliżyła się do 150 dolarów za tonę, ale to bardzo
optymistyczny wariant. Średnia cena z 2013
roku, 160 dolarów za tonę, to teraz abstrakcja.

Prezes Jarosław Zagórowski uważa, że ten
rok będzie dla spółki bardzo trudny. Na świecie zapotrzebowanie na stal będzie powoli
rosnąć, ale będą to małe wzrosty. Najprawdopodobniej już w 2015 roku ceny węgla koksowego i koksu wzrosną, jednak nic nie wskazuje
na to, aby osiągnęły poziom sprzed 3–4 lat.
Dlatego JSW szuka sposobów na poprawę
efektywności. Liderzy związkowi zdają sobie
sprawę z trudnej sytuacji rynkowej, jednak
uważają, że zła polityka właścicielska spowodowała, iż kryzys jest bardziej dokuczliwy. Nie
zgadzają się z polityką oszczędności prowadzoną przez zarząd. Publikujemy wypowiedzi
liderów związkowych organizacji skupionych
w Federacji Związków Zawodowych Górników JSW SA. W następnych numerach Nowego Górnika będziemy szukać odpowiedzi
na pytanie: Jeżeli nie oszczędności i poprawa
efektywności – to co w zamian?
Tadeusz Motowidło,
przewodniczący ZZG
JSW SA Z ofiówka :
Trudno mi coś nowego
powiedzieć ponad to,
co miałem okazję pisać
w codwutygodniowych
felietonach. Moim zdaniem przez polityków mamy większe kłopoty niż z powodu kryzysu. Przypominam,
że spółka robiła, co mogła, aby przygotować
się na ciężki czas. Wystarczy zapytać górników, jakie wyrzeczenia podjęli bez szemrania.
Nie mam ochoty powtarzać opinii górników,
bo szczerze mówiąc, te opinie mnie dołują.
Ludzie czują się wykorzystywani. Są źli, że nie
z ich winy nie ma wydobycia. Męczą ich ciągłe
cięcia kosztów. Wystarczy posłuchać rozmów
przed zjazdem. Minister Bartłomiej Sienkiewicz ze swoimi wulgaryzmami to cienki Bolek
przy komentarzach górniczych.
Z enon D ąbrowski ,
przewodniczący ZZG
JSW SA Borynia, wiceprzewodniczący FZZG
JSW SA: Dwa miesiące
temu redakcja Nowego Górnika przekonała
mnie, abym zrezygnował
z felietonu, w którym pisałem, że w okolicach lipca, najpóźniej sierpnia przekonamy
się, że wpadliśmy w wielki dół. Redaktorzy
twierdzili, że moje czarnowidztwo jest zbyt
przerysowane i nie należy straszyć ludzi.
Teraz ludzie się boją i nie wiedzą, co będzie
po wakacjach. Zapraszam do Boryni specjalistów od płac. Niech zobaczą paski wypłat.
Niech wytłumaczą ludziom, co zżera ich zarobki. Dobrze byłoby, żeby ktoś wytłumaczył,
o co chodzi. Nie ma informacji, nie ma wizji
na przyszłość, jest jedynie ratowanie Kompanii Węglowej naszymi pieniędzmi. Za nami
fatalne półrocze.

Henryk Lichodziejewski, przewodniczący
ZZG JSW SA Krupiński: Przeżywamy kryzys
nie dlatego, że źle pracujemy albo że firma jest
zła – takie są po prostu
realia ekonomiczne. Czy
można było przewidzieć kryzys i lepiej się
do niego przygotować? Sądzę, że tak, niestety właściciel, czyli Skarb Państwa, nie zdał
egzaminu. Wejście JSW na giełdę nie dało
nam żadnych korzyści finansowych. Pieniądze trafiły do Skarbu Państwa, chociaż
powinny zostać przeznaczone na nasz rozwój i na przeżycie kryzysów na rynku węgla
koksowego i koksu. Kryzysy w górnictwie
są zjawiskiem cyklicznym i dla nikogo nie
powinno być tajemnicą, że kiedyś nadejdzie trudny czas. Przypomnę, że w czasie
przygotowywania JSW do wejścia na giełdę
mówiono, że pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój firmy. Potem politycy zmienili
zdanie. Stwierdzili, że mamy duże zyski i nie
potrzebujemy kilku dodatkowych miliardów
złotych, za to potrzebuje tych pieniędzy państwo. Byliśmy i jesteśmy traktowani jak dojna
krowa. Kupowaliśmy od Skarbu Państwa niedoinwestowane ciepłownie, koksownie, jakieś
spółki pomocnicze w tych firmach. Trzeba
było w nie zainwestować, bo to nie były spółki
w rewelacyjnym stanie. Owszem, może kiedyś
te inwestycje zaczną się zwracać, ale pewnie miną lata, zanim odczujemy pozytywne
efekty tych zakupów. Proszę zwrócić uwagę
na schizofrenię w rozumowaniu właściciela.
Żąda, aby JSW kupowała złe firmy od Skarbu Państwa i jednocześnie zabiera pieniądze
z emisji akcji. W tej sytuacji trudno nawet
winić zarząd – przecież członkowie zarządu
wykonują polecenia właściciela. To nie znaczy,
że usprawiedliwiam kierownictwo JSW SA
i rozgrzeszam członków zarządu ze wszystkiego. Nie podoba mi się polityka konfrontacyjna
wobec związków zawodowych – to bardzo
nierozsądne działanie, lepiej mieć przecież
zorganizowanego partnera do rozmów. Jaka
jest alternatywa? Chyba anarchia, rozruchy,
niepokoje społeczne, dzikie strajki. Zarząd
zbyt łatwo godzi się na propozycje podpowiadaczy. Wprowadzono na przykład zasadę,
że deputat węglowy jest wypłacany. Pieniądze
zastąpiły wydawanie tego deputatu w naturze.
Teraz mamy taką sytuację, że wypłaca się
po około 700 złotych za tonę, a my sprzedajemy węgiel po 300 złotych. Na deputat
przeznaczamy w spółce około 270 tys. ton.
Proszę pomnożyć 270 000 razy 400 – to nam
daje ponad 100 mln złotych. Przecież można
było pozostawić wybór osobom uprawnionym
do deputatu. Kto by chciał, brałby deputat
w naturze, pozostali braliby pieniądze. W ten
sposób tracimy kolosalne pieniądze, a jednocześnie szukamy drobnych oszczędności.
Oszczędza się na ręcznikach, mydełkach itp.
W skali roku daje to 1,5 mln oszczędności.
Z jednej strony lekką ręką tracimy ponad
100 mln zł, a z drugiej walczymy o półtora
miliona – to całkowite zachwianie proporcji.
Ktoś kogoś wpuścił w kanał. Wynika to z faktu, że w spółce jest zbyt wielu teoretyków
– praktycy są spychani na margines. Albo
ktoś to dostrzeże, albo rozleci się nam wszystko. I co wtedy? Trzeba będzie znaleźć ludzi,
którzy znów pozbierają wszystko do kupy.
Teoretycy nie naprawią górnictwa.

KRZYSZTOF LISEWSKI

Firma po półroczu. Jest gorzej

Henryk Lichodziejewski, przewodniczący ZZG JSW SA Krupiński: Czy można było przewidzieć kryzys i lepiej
się do niego przygotować? Sądzę, że tak, niestety właściciel, czyli Skarb Państwa, nie zdał egzaminu
Andrzej Kulig, przewo d n i c z ąc y ZZG
JSW SA ZLM, sekretarz FZZG JSW SA:
Mamy za sobą połowę
roku i same złe znaki.
Oszczędności materiałowe planowane w kopalniach to około 70 mln zł – to zły sygnał
w zestawieniu z informacją, że za jakieś 1,5
mld zł kupujemy kopalnię Knurów-Szczygłowice. To załodze się nie podoba, ponieważ
w parze z oszczędnościami materiałowymi
idą oszczędności na funduszu płac. Jest coraz
mniej pracy w soboty i w niedziele. Górnicy
zarabiają mało, bo przecież soboty i niedziele
dawały sposobność do dodatkowego zarobku. Do tej pory nie znalazłem informacji, ile
górnik zarabia od poniedziałku do piątku.
Te duże zarobki, o których pisze się w gazetach, to efekt pracy w dni wolne. Jednocześnie
rośnie administracja. Pod ziemię zaczynają
zjeżdżać górnicy ze spółki Górnictwo i Szkolenie JSW, jednak oni niewiele potrafią. Etatowi pracownicy kopalń muszą razem z nimi
pracować, uczyć ich i wdrażać. Wiem, że dla
JSW może to być oszczędność, bo ci górnicy
nie mają części uprawnień etatowych górników kopalń JSW, jednak czy w ogólnym
rozrachunku to się opłaca? Z przerażeniem
patrzę, jak zbliża się czas przejęcia kopalni
Knurów-Szczygłowice. Pracownikom ZLM
przybędzie pracy, bo trzeba tam zorganizować logistykę na nasz wzór. Kto ma to robić?
Gdzie są na to środki? Gdzie są nowe etaty?
W kopalniach JSW mamy wszystko opanowane i uporządkowane, tam będziemy musieli
robić wszystko od podstaw. Trudna sytuacja
jest także wyzwaniem dla procesu negocjacji
nad nowym zakładowym układem zbiorowym pracy. Moim zdaniem to nieprawda,
że ten układ jest niepotrzebny. Chciałbym
zaapelować do zarządu – rozmawiajmy i wynegocjujmy nowy ZUZP.

W ojciech

R oman ,
wiceprzewodniczą cy ZZG JSW SA Jas-Mos: Giełda najlepiej

pokazuje, w jakiej formie
jest JSW SA. Ceny akcji
w porównaniu z debiutem
są symboliczne. To także
pokazuje, jak jest zarządzana nasza spółka.
Jesteśmy w złej sytuacji, ponieważ mamy kryzys i jesteśmy źle zarządzani, jednak błędem
byłoby zwalanie wszystkiego na nasze lokalne i wewnętrzne problemy. Mimo szumnych
zapowiedzi nie ma tak zwanej chemii między
zarządem, rządem i związkami zawodowymi.
Obwiniam o to zarząd i rząd. Kiedy związki
proszą o pełną informację na temat sytuacji
w spółce, dostajemy odpowiedź, że możemy
dostać tylko to, co jest oficjalnie publikowane. Między innymi dlatego nastroje w firmie nie są dobre, ponieważ ludzie obawiają
się przyszłości. Jest presja na oszczędności,
na ograniczanie zarobków. Załoga odbiera
to jednoznacznie – naszym kosztem zarząd
chce coś ugrać.
O zarządzie mógłbym mówić godzinami.
Powiem krótko: zarząd nie poprawia naszej
sytuacji. Mam prawo podejrzewać, że zostało
podjętych sporo błędnych decyzji. Między
innymi błędem było stworzenie kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Dlaczego
tak uważam? Ponieważ wciąż te kopalnie nie
stanowią jednego organizmu, co najlepiej udowadniają kłopoty z wydobyciem. Chyba jest
tak, że błędy najwyraźniej widać w czasie kryzysu. Jeśli się połączy błędy z kryzysem, to sytuacja zawsze jest nieciekawa. Może dobrym
znakiem jest powołanie dyrektorów technicznych na trzech ruchach kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Do końca czerwca
był jeden dyrektor techniczny, który nie mógł
zapanować nad wszystkimi ruchami, bo to nie
jest możliwe. Szkoda, że tak długo trwało próbowanie, czy niemożliwe jest możliwe.
l
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Wśród sprzedawców skupionych w sieci Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA nigdy
nie było żadnych afer – mówi A licja N owicka , prezes zarządu Stowarzyszenia Autoryzowanych
Sprzedawców Węgla KHW SA

XXNowy Górnik: Pani firma jest autoryzowanym sprzedawcą KHW. Czy kiedy kupuję węgiel w pani składzie, mam gwarancję
jakości, kaloryczności i pochodzenia węgla? Po czym poznam, że pani sprzedaje
węgiel z KHW, a nie na przykład z kopalń
rosyjskich?
Alicja Nowicka: Składy węglowe autoryzowanych sprzedawców KHW
są oznakowane. Mamy te
same flagi i banery Katowickiego Holdingu Węglowego i kopalń KHW.
Mamy dokumenty potwierdzające autoryzację.
Skład musi mieć odpowiednią infrastrukturę,
wagę z udokumentowaną legalizacją, kasę
fiskalną. Jeżeli klient chce dokładnie sprawdzić
pochodzenie węgla, może sprawdzić faktury
zakupu, na których jest udokumentowane pochodzenie węgla i jego jakość. Autoryzowani
sprzedawcy zatrudniają fachowców, którzy
potrafią doradzić, jaki węgiel jest najodpowiedniejszy dla konkretnego pieca zainstalowanego w domu kupującego.
XXCzy będę mógł sprawdzić, z jakiej kopalni KHW kupuję węgiel?
– Tak. Pokażemy faktury.
XXI nie sprzeda mi pani węgla o wartości
energetycznej 22 GJ/kg, za który zapłacę
tak jak za węgiel o wartości energetycznej 24 GJ/kg?
– Nie, to byłoby przestępstwo. Autoryzowani sprzedawcy nie oszukują. Gdyby
takie oszustwo zostało wykryte, sprzedawca traci autoryzację. Jesteśmy bardzo często
kontrolowani przez przedstawicieli KHW.
W czasie kontroli sprawdzane jest wszystko,
łącznie z tym, czy węgiel jest odpowiednio

ARCHIWUM

Autoryzacja KHW gwarantuje jakość
oznakowany, podzielony na klasy i czy jakość
węgla odpowiada opisowi widocznemu dla
każdego klienta. Poszczególne gatunki i klasy
węgla muszą być od siebie oddzielone. Nie
do pomyślenia jest mieszanie klas i gatunków
węgla. Proszę także pamiętać, że my działamy
na rynku lokalnym. Naszymi klientami często
są sąsiedzi, znajomi, mieszkańcy tej samej
miejscowości. Utrata wiarygodności jest dla
nas często równoznaczna z plajtą.
XXJak dużo wody może być w miale? Jak
często polewa pani miał wodą? Podobno
trzeba go porządnie zraszać, żeby nie tracił wartości?
– To jakiś absurd. Zajmuję się handlem
węglem od prawie 40 lat i pierwszy raz słyszę,
że właściciel składu polewa miał wodą, żeby
zachować jego walory energetyczne. Jeżeli ktoś
to robi, to po to, aby sztucznie zawyżyć tonaż.
Wśród autoryzowanych sprzedawców obowiązuje surowy zakaz takich praktyk. Owszem,
miał spalany w niektórych typach pieców powinien być mokry, ale zraszaniem powinien
zająć się klient na swoim podwórku – nam nie
wolno tego robić. Podpisując umowę z KHW
SA, autoryzowany sprzedawca zobowiązał się
do właściwego składowania i oznakowania
poszczególnych asortymentów węgla oraz
do udzielenia rzetelnych informacji o sprzedawanym towarze. Ma obowiązek udostępnić certyfikaty potwierdzające pochodzenie
i wartości opałowe węgla. Jednolite oznakowanie wszystkich składów Autoryzowanych
Sprzedawców Węgla KHW SA zapewnia
rozpoznanie ich wśród innych handlowców,
co gwarantuje klientowi zakup węgla pochodzącego z kopalń KHW SA.
XXSkąd wzięła się potoczna opinia, że handlując uczciwie węglem, nie można zarobić
wielkich pieniędzy?

J edno ujęcie

Składy węglowe autoryzowanych sprzedawców KHW są oznakowane
– Zarabiam godziwie – to mi wystarcza.
Moje koleżanki i koledzy po fachu też są uczciwymi kupcami. Wśród sprzedawców skupionych w sieci Autoryzowanych Sprzedawców
Węgla KHW SA nigdy – od początku istnienia
systemu autoryzowanych sprzedawców – nie
było żadnych afer. Spółka kontroluje autoryzowanych sprzedawców i sprawdza ich płynność
finansową. Żeby zmienić opinię o sprzedawcach węgla, należy kontrolować także inne
podmioty prowadzące tego typu działalność.
Właściciele i pracownicy niektórych firm czują się bezkarni i bardzo często psują opinię
autoryzowanych sprzedawców. Chciałabym
jeszcze raz podkreślić, że tradycja 19 lat współpracy z KHW SA to rozpoznawalność w społeczności lokalnej, sprzedaż najwyższej jakości
węgla opałowego, kompetencja pracowników
w udzielaniu informacji. Holding jest dla nas
nie tylko dostawcą węgla, ale także centralą,
która dba o najwyższe standardy.
XXMają powstać państwowe składy węgla,
żeby najwyższe standardy obowiązywały
wszystkich. Co pani sądzi o tym pomyśle?
– Jeżeli powstaną państwowe składy węgla i będą dofinansowane przez Skarb Państwa, istnieje niebezpieczeństwo zniszczenia

aktualnej sieci autoryzowanych sprzedawców,
która przez wiele lat wypracowywała owocne
zasady współpracy z KHW SA. Należy pamiętać także o kadrach. My mamy wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią nie
tylko sprzedawać węgiel, ale są jednocześnie
doradcami klientów. Handel węglem wymaga wiedzy. Pan skupił się na handlu węglem.
Szkoda. My jesteśmy także zaangażowani w
propagowanie nowoczesnych systemów spalania węgla. Zależy nam, aby węgiel był paliwem
przyjaznym dla środowiska.
XXPrzyjdą państwowi i będą robić to samo?

– Sieć autoryzowanych sprzedawców
obejmuje swoim zasięgiem cały kraj. Zburzenie tej struktury spowoduje chaos na rynku
oraz brak płynności w odbiorze węgla z kopalń. ASW KHW SA i Holding żyją w symbiozie. Na przykład my przelewamy przedpłaty za
węgiel, który dostaniemy dopiero za jakiś czas.
W obecnej sytuacji finansowej KHW SA ma
to wielkie znaczenie. Zniszczenie autoryzowanych sprzedawców może spowodować, że szara strefa handlu węglem się rozszerzy. Już teraz
trudno sobie z nią poradzić, a co będzie, kiedy
handlem zajmą się ludzie niedoświadczeni?
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Główne zalety funkcjonowania sieci ASW KHW SA
• Dostęp do węgla oraz do czystych technologii spalania (kotły niskoemisyjne) na terenie
całego kraju. Pełna obsługa rynku komunalno-bytowego (gospodarstwa domowe, rolnictwo,
drobny przemysł, obiekty użyteczności publicznej itd.).
• Sprzedaż węgla przez kopalnie KHW SA do składów opałowych na zasadach przedpłat
z pełnym zabezpieczeniem realizowanych transakcji. Roczna sprzedaż poprzez sieć ASW
obejmuje wolumen 1,5-2 mln ton i stanowi do 25% przychodu finansowego KHW SA.
• Likwidacja sezonowości popytu na węgiel poprzez sukcesywny, całoroczny odbiór węgla
przez ASW na swoje składy opałowe oraz możliwość tworzenia depozytów.
W tak zorganizowanym systemie sprzedaży autoryzowany sprzedawca jest jedynym pośrednikiem pomiędzy kopalnią a końcowym odbiorcą węgla.

Największa atrakcja festynu
ZZG JSW SA Krupiński
W czasie festynu organizatorzy przeprowadzili konkurs wiedzy górniczej, w którym
główną nagrodą był quad. Wylosował go Łukasz Gruszka, pracownik zakładu przeróbczego KWK Krupiński.
Więcej str. 8

S truktura cen i kosztów netto w stosunku do ceny
końcowej węgla brutto , jaką płaci na składzie opałowym
użytkownik pieca węglowego , jest następująca :
– 56,4% cena netto kopalni
– do 9,2% koszt transportu: kopalnia – skład węglowy
– do 8,5% średnia marża Autoryzowanych Sprzedawców Węgla
– 18,1% podatek VAT
– 3,1% podatek akcyzowy (o ile jest pobierany)
– 4,6% koszty workowania
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AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY WĘGLA
KHW SA. Katowicki Holding Węglowy od początku

swego istnienia traktuje sprzedaż węgla tak, jak traktuje się
w gospodarce wolnorynkowej sprzedaż każdego innego paliwa.
To oznacza, że pod marką KHW SA nie można sprzedawać
czegokolwiek i jakkolwiek. Pod auspicjami KHW SA działa sieć
Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA. Autoryzowany
sprzedawca na mocy podpisanej umowy jest zobowiązany do
zakupu węgla z kopalń KHW SA i do dalszej jego dystrybucji.
Umowa określa między innymi cenę, ilość i jakość oferowanego
węgla, jak i obowiązki, które autoryzowany sprzedawca węgla
spełnia, aby sprzedawać węgiel z KHW SA. Do podstawowych
obowiązków autoryzowanego sprzedawcy węgla KHW SA
należą między innymi: posiadanie składu opałowego, z którego
jest prowadzona sprzedaż; posiadanie pełnego zabezpieczenia
finansowego odbieranego węgla (przedpłata, gwarancja bankowa,
ubezpieczenie, hipoteka); wykupienie i stosowanie ujednoliconych
znaków handlowych; stosowanie portalu internetowego
pozwalającego na elektroniczną obsługę (od podpisania
umowy do przesłania e-faktury) bez konieczności użycia formy
papierowej. Mariusz Korzeniowski, wiceprezes zarządu KHW
SA ds. handlowo-rynkowych, mówi o blisko dwudziestoletnich
doświadczeniach KHW SA w tworzeniu sieci Autoryzowanych
Sprzedawców Węgla KHW SA. Dzięki rygorystycznym zasadom
ustalonym przez KHW SA w ciągu prawie 20 lat nie było żadnej
afery związanej z działaniem tej sieci.
ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

XXNOWY GÓRNIK: Katowicki Holding Węglowy ma sieć Autoryzowanych Sprzedawców Węgla. Czy taka sieć daje gwarancję,
że klienci kupują dobrej jakości węgiel?
MARIUSZ KORZENIOWSKI: Sieć Autoryzowanych Sprzedawców
Węgla KHW SA działa
od 19 lat. W 2000 roku
zostało zarejestrowane
Stowarzyszenie Autoryzowanych Sprzedawców
KHW SA, którego celem
jest między innymi ochrona krajowych rynków węgla oraz reprezentowanie zrzeszonych
firm na forach społeczno-politycznych. Zaangażowaliśmy się w tworzenie autoryzowanej
sieci, aby kontrolować sprzedaż węgla. Zależy
nam na tym, aby marka Holdingu była kojarzona z bardzo dobrym paliwem i bardzo
dobrą obsługą klienta.
Chcemy zagwarantować, że odbiorca węgla wie, co kupuje, i wie, za co płaci. Po wielu latach doprowadziliśmy do stanu, który
przypomina klasyczną franczyzę. To oznacza,
że autoryzowany sprzedawca węgla z kopalń
KHW działa na podobnych zasadach jak
na przykład osoba prowadząca stację benzynową koncernu Shell.
XXStacje Shell są kontrolowane przez agentów koncernu Shell. KHW kontroluje składy
węgla oznaczone logo Holdingu?
– Katowicki Holding Węglowy ma prawo
do przeprowadzenia kontroli składów węgla.
Gwarantują nam to umowy z autoryzowanymi
sprzedawcami węgla. Żeby uszczelnić system
kontroli, korzystamy także z usług wywiadowni gospodarczych.
XXWynajmujecie detektywów?

– Wynajmujemy specjalistów, którzy
sprawdzają, w jaki sposób autoryzowany
sprzedawca handluje naszym węglem, a wyniki badań poddajemy kwartalnej weryfikacji przez specjalnie powołane do tego celu

Węgiel

musi być sp

zespoły. Wydobywamy i sprzedajemy paliwo
najwyższej jakości i taki produkt kierujemy
do sieci, dlatego autoryzowani sprzedawcy węgla są kontrolowani podobnie, jak np. kontrolowani są sprzedawcy paliw ciekłych. Wiem,
że ciężko przebić się z taką filozofią, ale węgiel
jest paliwem. Katowicki Holding Węglowy
jako pierwszy lansował i lansuje ten sposób
myślenia o węglu.
XXWęglem może handlować każdy. Handel benzyną, olejem napędowym i gazem jest koncesjonowany, kontrolowany
i limitowany.
– Jeżeli ktoś chce sprzedawać węgiel
z kopalń KHW i wykorzystywać nasze logo,
aby poinformować, że ma najwyższej jakości
paliwo, musi poddać się naszemu systemowi
weryfikacji i kontroli, co jest swego rodzaju koncesjonowaniem. Zasada jest prosta –
chcesz sprzedawać nasze paliwo pod naszym
logo, musisz zgodzić się na nasze warunki.
Należy ponadto zaznaczyć, że od samego
początku działalności Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA kopalnie wystawiają
odpowiednie certyfikaty na każdą sprzedaną
tonę węgla z Katowickiego Holdingu Węglowego SA.
XXNie odpowiedział pan wprost na pyta-

nie, czy logo KHW jest gwarancją jakości.
– Wyliczyłem zestaw zabezpieczeń służących utrzymaniu najwyższej jakości. Mamy
ponad 200 autoryzowanych sprzedawców
węgla, którzy mają ponad 400 składów węgla
na terenie całego kraju we wszystkich 17 województwach. Nie wykluczam, że sporadycznie
może dochodzić do nieprawidłowości, dlatego kontrolujemy składy i dbamy o to, aby
nieuczciwość się nie opłacała. W przypadku
rażących uchybień możemy skreślić firmę
z listy autoryzowanych sprzedawców. Oczywiście, fałszuje się paliwo węglowe, tak jak
fałszuje się benzynę i olej napędowy, jednak
logo koncernu paliwowego w połączeniu z dokładnym systemem kontroli opracowanym
przez każdy koncern daje gwarancję, że takie
nieprawidłowości będą szybko wykrywane.

Roczna sprzedaż poprzez sieć ASW obejmuje wolumen 1,5–2 mln ton i stanowi do 25% przychodu finansowego KHW SA
W dodatku wiadomo, do kogo się zwrócić
w przypadku ewentualnych szkód wynikających z fałszerstwa.
XXSprzedaż węgla dla drobnych odbiorców
jest atrakcyjnym interesem?
– Sprzedajemy od 1,5 do 2 mln ton węgla
opałowego rocznie. Sprzedaż tego węgla stanowi około 25 proc. przychodów KHW. To bardzo
istotna pozycja. Oprócz sprzedaży na rynku
krajowym sprzedajemy węgiel dla gospodarstw
domowych między innymi w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Austrii, Irlandii oraz na Słowacji
i w Czechach. Jesteśmy obecni na tamtych rynkach za pośrednictwem Węglokoksu SA, jak
i posiadamy własną sieć tzw. zagranicznych
autoryzowanych sprzedawców działających
na zasadach krajowej sieci AS.
XXUtarło się przekonanie, że węgiel jest
brudnym paliwem, które niszczy klimat,
odpowiada za ocieplenie, topnienie lodu
na biegunach ziemskich. Czy polityka sprzedażowa KHW uwzględnia te zastrzeżenia?

– KHW jest firmą, która dba o ekologię.
To właśnie my jesteśmy prekursorami w promocji i we wdrażaniu nowoczesnych technologii spalania węgla w piecach przeznaczonych
dla odbiorców z sektora komunalno-bytowego. Katowicki Holding Węglowy wyszedł
z założenia, że tego typu technologie mogą
być szansą dla jakości środowiska. Prowadzony w Tychach w latach 2002‒2004 program ograniczania niskiej emisji spowodował,
że zmodernizowano 1500 starych, nieefektywnych kotłowni węglowych między innymi
poprzez zainstalowanie 1357 kotłów węglowych retortowych. Dzięki temu ograniczono
szkodliwą emisję o blisko 90 procent. Nasze
dotychczasowe doświadczenia potwierdzają
tezę, że łącząc wysiłki producentów węgla,
autoryzowanych sprzedawców węgla i producentów kotłów, można osiągnąć imponujące
rezultaty. Jestem przekonany, że należy oferować bardzo dobre paliwo i bardzo dobre kotły,
żeby chronić środowisko. Na węgiel zrzuca
się winę za tak zwaną niską emisję. Prawda
jest jednak inna. W starych piecach można
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jest paliwem,
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przedawany jak paliwo
XXDlaczego w Polsce nie można wprowadzić takiego prawa jak w Irlandii?
– Potrzebne jest kompleksowe podejście
do wykorzystania węgla jako paliwa. Katowicki Holding Węglowy taką politykę prowadzi
od 19 lat. Stworzyliśmy sieć autoryzowanych
sprzedawców, która ma bardzo dużo cech
systemu franczyzowego. Nasi dealerzy mają
między innymi ściśle określoną marżę, prowadzimy szkolenia, gwarantujemy ochronę
prawną, mamy swój znak towarowy, Dzisiaj
pod tym znakiem nie można kupić innego węgla niż węgiel z KHW SA. Pobieramy próbki
sprzedawanego węgla, sprawdzamy je. Mamy
wpływ na naszą sieć, chociaż nie można wykluczyć, że na rynku pojawiają się sprzedawcy
podszywający się pod markę KHW SA.

Wydobywamy i sprzedajemy
paliwo najwyższej jakości
i taki produkt kierujemy do
sieci, dlatego autoryzowani
sprzedawcy węgla są
kontrolowani podobnie,
jak np. kontrolowani są
sprzedawcy paliw ciekłych.
Wiem, że ciężko przebić się
z taką filozofią, ale węgiel jest
paliwem. Katowicki Holding
Węglowy jako pierwszy
lansował i lansuje ten sposób
myślenia o węglu.

A. Dlatego Holding szuka rozwiązań umożliwiających większe wydobycie węgla grubego
spalić niemal wszystko – śmieci, plastikowe
opakowania, a nawet opony. Prawo powinno
regulować zasady spalania węgla, tak jak są regulowane zasady spalania benzyny w silnikach
samochodowych.
Warto podążać w kierunku nowoczesnych technologii węglowych, w tym m.in.
upowszechnić stosowanie nowoczesnych, wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłów węglowych, a nie zakazywać ogrzewania węglem.
XXCzy górnictwo i producenci kotłów
mogą współpracować tak, jak współpracują producenci paliw z przemysłem
samochodowym?
– Już udowodniłem, że taka współpraca
jest możliwa. Katowicki Holding Węglowy
chce także rozwijać współpracę z samorządami, aby wyjaśniać, jak można korzystać
z paliwa węglowego w sposób ekologiczny,
jednak potrzebne są rozwiązania prawne
regulujące zasady funkcjonowania ogrzewnictwa indywidualnego. Powinien być obowiązek stosowania certyfikowanych kotłów

niskoemisyjnych i certyfikowanych paliw
węglowych przeznaczonych do tych kotłów.
Ponieważ nie ma przepisów, które wyznaczałyby normy dla kotłów, wciąż mamy do czynienia z tak zwanymi kotłami uniwersalnymi.
Ich uniwersalność polega na tym, że spali
się w nich wszystko, co jest palne. Równolegle mamy na rynku kotły, w których można
spalać tylko certyfikowany ekogroszek i nic
więcej. Podkreślam – certyfikowane kotły
i certyfikowane paliwa węglowe zagwarantują
stosunkowo tanie i ekologiczne ogrzewanie
domów, szpitali, biur i budynków użyteczności publicznej. W Irlandii czy w Anglii takie
zasady obowiązują. My tam dostarczamy
węgiel i wiemy, że gdybyśmy dostarczyli złe
paliwo, odbiorca nie zaakceptowałby tego
faktu. Tam węgiel jest traktowany jak każde
inne paliwo. W Polsce, nawet w miejscowościach, w których formalnie większość gospodarstw korzysta z gazu ziemnego, poziom
niskiej emisji jest zatrważający. Dlaczego?
Bo w starych piecach węglowych spala się
wszystko.

XXPremier proponuje państwowe składy
węgla. Czy ta koncepcja oznacza, że upadnie sieć Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA?
– KHW, Kompania Węglowa i Węglokoks
analizują koncepcje powstania państwowych
składów węgla mające na celu uporządkowanie obrotu węglem. Państwowe składy węgla
nie wykluczają działalności istniejących autoryzowanych sieci sprzedaży węgla. Jesteśmy
na etapie szukania jak najlepszych rozwiązań
prawnych i organizacyjnych. Nie wiem, jakie
zasady obowiązują w sieciach innych producentów węgla, natomiast wiem, że nasze zasady rządzące autoryzowaną siecią sprzedaży
węgla sprawdzają się w praktyce. Problem
polega na tym, aby wszyscy autoryzowani
sprzedawcy węgla związani ze wszystkimi jego
producentami działali według tych samych
standardów. Paliwo powinno być certyfikowane, co oznacza, że należy wprowadzić system
franczyzy. Polskie kopalnie produkują około
7,5 mln ton węgla dla odbiorców indywidualnych i komunalnych. Zapotrzebowanie rynku
to około 12 mln ton. To oznacza, że 4,5 mln ton
trzeba importować. Nawet gdyby cała polska

produkcja była pod kontrolą, poza kontrolą
pozostałoby 4,5 mln ton paliwa sprowadzanego z zagranicy. Ten problem też trzeba rozwiązać. Trzeba zaznaczyć, że węgiel z importu na składach AS pojawił się jako substytut
opałowy węgla polskiego w momencie jego
niedoboru na rynku.
XXStandardy obowiązujące ASW KHW SA
mogłyby być standardami dla wszystkich
sprzedawców?
– Mamy wysokie standardy i sprawny
system kontroli. Czy będą one wzorem dla
ekspertów przygotowujących ogólnopolskie
standardy – tego nie wiem. Trzeba skorzystać
z dobrych doświadczeń wszystkich producentów węgla i wykorzystać te, które najlepiej
sprawdziły się w codziennym funkcjonowaniu
ich autoryzowanych sprzedawców.

kalendarium tworzenia sieci
autoryzowanych sprzedawców
węgla khw sa
1995 – podpisanie pierwszych umów uruchamiających budowę sieci Autoryzowanych
Sprzedawców Węgla produkowanego w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego SA
1998 – wprowadzenie obrotu węglem
w ramach umów przechowania
2000 – utworzenie Stowarzyszenia Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA
2001 – uruchomienie internetowego portalu AS KHW SA
2003 – podpisanie porozumienia pomiędzy KHW SA a stowarzyszeniem AS
2004 – pilotażowy program sprzedaży stu
procent węgla grubego przez sieć AS
2005 – wprowadzenie upoważnień elektronicznych i awizacji internetowej
2006 – zamówienia elektroniczne
2007 – automatyzacja rozdziału produkcji
pomiędzy AS
2008 – umowa elektroniczna i podpis
cyfrowy oraz rozszerzenie przydziału w portalu AS
2009 – umowa spedycyjna PKP, raportowanie on-line
2010 – nowa strona WWW oraz rozszerzenie funkcjonalności portalu AS o adresy
składów i umowy elektroniczne z Katowickim
Węglem sp. z o.o.
2011 – utworzenie CUW KHW SA – centralne wystawianie faktur, scentralizowany
system płatności i zabezpieczeń
2012 – wspólna z autoryzowanymi sprzedawcami realizacja wymogów związanych
z wprowadzeniem akcyzy na węgiel, np. wystawianie dokumentów w imieniu pośredniczących podmiotów węglowych
2013 – e-faktura i wymiana systemu informatycznego na system klasy CRM z istotnymi
modyfikacjami funkcjonalności, np. elektroniczne certyfikaty węglowe
2013/2014 – branding sieci sprzedaży
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Festyn ZZG JSW SA Krupiński

1500 osób w Szymocicach
W pierwszą lipcową sobotę członkowie związku wraz z rodzinami bawili się na pikniku
rodzinnym w Szymocicach w powiecie raciborskim. Malowniczy ośrodek jest położony w niewielkiej odległości od Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud
Wielkich, a otaczające go lasy są atrakcją
przyrodniczo-krajobrazową.

Sobotni odpoczynek umilało wiele atrakcji, przy czym najwięcej zorganizowano dla
dzieci. Były więc malowanie twarzy, dmuchane
zjeżdżalnie, zajęcia, na których dziewczynki
uczyły się wykonywać bransoletki, oraz loterie.
Najwięcej emocji wzbudził jednak konkurs

wiedzy górniczej. – Zawsze staramy się
przygotować wiele cennych nagród, a w tym
roku główną nagrodą był quad – mówi Piotr
Swoboda, wiceprzewodniczący ZZG JSW SA
Krupiński. – Wylosował go Łukasz Gruszka
z zakładu przeróbczego naszej kopalni. Myślę,
że nasze wysiłki i zaangażowanie w to, aby
zorganizować fajną imprezę, są doceniane,
o czym świadczy corocznie liczba uczestników festynu.
– Dla nas wielką nagrodą jest to, że wiele
osób przychodzi podziękować za miło spędzony czas – mówi Edmund Mrówczyński.
– Staramy się zapewnić doskonałe posiłki
i możliwie wiele atrakcji. Co roku myślimy

nad tym, aby nie powielać planów imprezy
z poprzednich lat, lecz wprowadzać nowe
elementy. Tym razem taką nowością był „Carel Show”, czyli występ znanego iluzjonisty
z Czech.
– Starannie sprawdzaliśmy ofertę różnych ośrodków, ale tu jest tak wiele atrakcji, że trudno znaleźć inne miejsce, które
mogłoby pomieścić tylu odpoczywających
i zaoferować równie dobre warunki – mówi
Henryk Lichodziejewski, przewodniczący
związku. – Nie bez znaczenia jest również
fakt, że gmina należy do najczystszych
ekologicznie w całym województwie śląskim. Część uczestników naszego pikniku

przyjechała wcześniej i zostanie jeszcze
do niedzieli. Sądzę, że wszyscy doceniają
urodę tego miejsca. Są tu trasy rowerowe
oraz szlaki turystyczne. Najciekawszy wydaje
się szlak, który upamiętnia przemarsz wojsk
króla Jana III Sobieskiego na Wiedeń, który
ma na terenie gminy długość 13 km. Jeżeli ktoś interesuje się historią, to niedaleko
znajdują się zabudowania XVIII-wiecznego
folwarku Trawniki należącego do majątku Babice i urocze przydrożne kapliczki z II połowy
XIX wieku. Biorąc pod uwagę te wszystkie
atrakcje, sądzę, że nawet najbardziej wybredni powinni być zadowoleni.
l

Wojciech Kuś, dyrektor techniczny KWK Krupiński, był gościem festynu

Loteria dziecięca cieszyła się wielkim zainteresowaniem

Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji dla dzieci

Wiele cennych nagród czekało na uczestników konkursu wiedzy górniczej

… i to on wzbudził najwięcej emocji

NOWY GÓRNIK

Malowanie twarzy to atrakcja, którą dzieci uwielbiają
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Passat ósmej generacji

Siedem generacji tego modelu sprzedało się w 22 milionach sztuk

Nowy samochód ma sylwetkę nieco przypominającą Passata CC

Volkswagen Passat to jeden z najpopularniejszych samochodów na świecie. Co pół
minuty jest gdzieś sprzedawany kolejny egzemplarz. W sumie siedem generacji tego
modelu sprzedało się w 22 milionach sztuk.
Kolejna generacja wyjedzie na drogi w czwartym kwartale tego roku.

Jeff Guyton. Od 1989 roku wyprodukowano
945 000 egzemplarzy MX-5. Premiera najnowszej generacji jest planowana na 3–4 września
w Barcelonie, a podobne wydarzenia zostaną
również zorganizowane w Japonii i Stanach
Zjednoczonych.

N a żółtym nie

M azda zaprezentuje
czwartą generację
roadstera MX-5
Na razie o nowym samochodzie niewiele
wiadomo. Ma utrzymać filozofię, której podstawą jest radość z jazdy, czemu ma sprzyjać
obniżenie środka ciężkości i zmniejszenie wagi
samochodu o 100 kg. Sztywniejsza struktury
nadwozia ma poprawić właściwości jezdne
i bezpieczeństwo.
– MX-5 najlepiej uosabia naszego ducha
przełamywania konwencji i miłości do jazdy
samochodem. Auto przyciąga uwagę kierowców od 25 lat, a model nowej generacji
pozwoli nam dzielić się tą pasją z kolejnym
pokoleniem użytkowników – powiedział prezes i dyrektor generalny Mazda Motor Europe

Jest sporo nowości, np. w ascetycznym zarysie deski rozdzielczej z pasem wlotów wentylacji

w mediach postanowił zwolnić komendanta,
a ten zapowiedział oddanie sprawy do sądu
– czuje się w całej sprawie niewinny, bo tylko
starał się wypełnić plan... dochodów z mandatów zaplanowanych w gminnym budżecie.
Dopóki gminy będą chciały zarobić na mandatach, trudno będzie mówić o pilnowaniu
bezpieczeństwa.

A udi idzie w hybrydy
Audi planuje całą gamę aut hybrydowych
opartych o dwa modele płyt podłogowych.
Będą to hybrydy typu plug-in, w których
jednostki benzynowe będą współpracować
z silnikami elektrycznymi i dwusprzęgłowymi
przekładniami. Niewykluczone, że część modeli będzie wyposażona w napęd na wszystkie
koła quattro, ale standardem ma być napęd
na przednie koła.
Pierwszy hybrydowy model Audi ma debiutować na rynku jeszcze w tym roku. Będzie to Audi A3 Sportback e-tron z benzynowym silnikiem 1,4 TFSI, który generuje
moc 240 KM i zużywa średnio tylko 1,5 l
benzyny na 100 km. W trybie elektrycznym
auto będzie miało zasięg 50 km, a napęd
spalinowy doda kolejne 890 km. Przyspieszenie od zera do 100 km/h ma wynieść 7,6
sekundy, natomiast prędkość maksymalna 222 km/h. Miłośników ekologii ucieszy
emisja dwutlenku węgla utrzymująca się
na poziomie 35 g/km.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

przejedziesz
Generalna Inspekcja Transportu Drogowego ogłosiła niedawno, że zdjęcia będą robić
tylko żółte fotoradary, a szare atrapy mają
zniknąć z dróg. Część komentatorów przyjęła tę wiadomość entuzjastycznie. W sumie
to dobra informacja, tyle że nic nieznacząca.
Od dawna już kierowcy nawet nie zwalniali
na widok szarych skrzynek, darząc znacznie większym szacunkiem skrzynki oklejone
na żółto, co zresztą doprowadzało czasem
do oklejania na żółto także atrap.
Znacznie lepszą informacją byłoby odebranie prawa posługiwania się fotoradarami
strażom miejskim lub przynajmniej odebranie
gminom pieniędzy z mandatów wlepianych
na podstawie zdjęć z fotoradaru. Wówczas
skończyłoby się bezmózgie polowanie na kasę.
Niedawno znowu mieliśmy przykład gminnych kombinacji. Mandat dostał właściciel
samochodu... przewożonego na lawecie! Zapewne straż miejska chciała go w ten sposób
zmusić do wskazania właściciela lawety, której
numer rejestracyjny nie był widoczny na zdjęciu. Burmistrz po obśmianiu całej sytuacji
MATERIAŁY PRASOWE

Nowy samochód ma sylwetkę nieco
przypominającą Passata CC, ale ostrzejsze rysy nadają mu drapieżności i nowoczesności, podobnie jak wykorzystanie
diod w światłach – w tylnych standardowo,
a w przednich od wersji Highline. Samochód
odchudzono o 85 kg, natomiast zużycie paliwa zmniejszono o 20 proc. Po raz pierwszy
Passat będzie także dostępny z napędem
hybrydowym plug-in.
Linia nadwozia, a także wnętrze mają
sprawiać wrażenie auta wyższej klasy. Wnętrze wykorzystuje znane elementy stylizacji,
ale jest też sporo nowości, np. w ascetycznym
zarysie deski rozdzielczej z pasem wlotów
wentylacji, oświetleniu wnętrza w formie
wąskich pasów czy rozwiązaniu tablicy rozdzielczej, w której wykorzystano Active Info
Display (interaktywne wskaźniki cyfrowe).
Oczywiście przybędzie elektronicznych
nowości, np. wykorzystujący odpowiednie
aplikacje Rear Seat Entertainment na tablet
czy Emergency Assist (zatrzymanie samochodu w przypadku zasłabnięcia kierowcy).
W gamie jednostek napędowych jest dziesięć

całkowicie nowych silników TSI i TDI z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem o spektrum mocy od 120 KM
do 280 KM. Wszystkie mają być wyposażone
w system Start-Stop i tryb rekuperacji. Dla
każdego silnika dostępna jest opcjonalnie,
a dla najmocniejszych jednostek seryjnie
dwusprzęgłowa przekładnia DSG.
Pierwszy hybrydowy Passat powstanie
na tej samej płycie co wspomniane w tekście obok hybrydowe Audi – połączy silnik
benzynowy TSI 115 kW i silnik elektryczny
80 kW. Będzie mógł pokonać maksymalnie
50 km tylko na prąd, nie emitując szkodliwych
substancji.

Wnętrze wykorzystuje znane elementy stylizacji
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Marginesy

Współlokatorki
Gdy Anka zakończyła wieloletni związek, została właściwie z kilkoma workami ciuchów,
ulubionym durszlakiem i kotem pod pachą. Wiedziała jednak, że rozstanie z Konradem to najlepsze, co jej się przydarzyło w ostatnim czasie, i weszła w nowe życie z promiennym uśmiechem.
Zaczęła od wynajęcia najładniejszego mieszkania, jakie znalazła. Szybko się okazało, że trochę
się przeliczyła i sama nie da rady go utrzymać, nie rezygnując z dotychczasowych rozrywek
i życia. Nie zamierzała się jednak ograniczać, więc zamiast oszczędzać, postanowiła poszukać
współlokatorki, która miałaby zająć najmniejszy pokoik na końcu korytarza.
Na ogłoszenie odpowiedziało kilkanaście osób, ale wśród nich najlepsze wrażenie zrobiła na niej Magda. Ni ładna, ni brzydka – taka trochę nijaka. Studiowała podobny kierunek
do tego, który skończyła Ania, miały podobne zainteresowania, obie były wegetariankami,
od razu podłapały dobry kontakt. Dziewczyny spędzały ze sobą dużo czasu. Magda była nowa
w mieście, Anka zabierała ją na wszystkie imprezy i poznała ją z większością swoich bliskich
znajomych. Magda szybko zaczęła traktować Ankę jak najbliższą osobę, tym bardziej że – jak
twierdziła – była sierotą bez rodzeństwa.
Kilka tygodni później Anka poznała Jaśka. Spotykali się wcześniej przez wspólnych znajomych, ale w sumie nigdy nie rozmawiali. Po pierwszej całonocnej imprezie wszystko potoczyło
się dość szybko – zaczęli spędzać sporo czasu razem, kilka razy wyjechali w góry i nad jezioro.
Początkowy dobry kontakt z Magdą szybko przeszedł w chłodniejsze relacje. Magda potrafiła
pół nocy czekać w salonie przy zgaszonym świetle na powrót Anki,
jednocześnie nic jej bardziej nie denerwowało niż radość współlokatorki. Gdy Magda zostawała sama, praktycznie zawsze przeglądała
zawartość komputera Ani, przymierzała jej ubrania i buty, używała
jej kosmetyków. Nigdy nie rozmawiała z Jaśkiem, ale wielokrotnie
przyglądała się jego długim pożegnaniom z Anią pod kamienicą.
Mimo że Magda nie była nieatrakcyjna, nigdy nie miała chłopaka. Gdy tylko kogoś poznawała, od razu dopatrywała się mnóstwa
przyczyn, z powodu których ta osoba jest dla niej nieodpowiednia
i dlaczego nie powinna wdawać się z nią w żadną bliższą znajomość.
Podobnie Magda próbowała obrzydzić Ani Jaśka. Wykopywała o nim
przeróżne informacje z przeszłości, które sama urozmaicała co pikantniejszymi szczegółami. Na początku Anka faktycznie wydała się
trochę zaniepokojona doniesieniami, ale szybko przymknęła na nie
oczy i nie wpłynęło to na jej relacje z nowym chłopakiem. Wręcz
przeciwnie – wszystko układało się na tyle dobrze, że Jasiek zaproponował Ani, by spróbowali
razem zamieszkać. Ona i tak coraz częściej bywała u niego na noc, musiała więc na rowerze
pokonać pół miasta – takie rozwiązanie byłoby dla nich po prostu najwygodniejsze.
Ania długo szukała odpowiedniego momentu, żeby poinformować o swoim postanowieniu
współlokatorkę. Przypuszczała, jaka będzie jej reakcja, dlatego zwlekała tak długo, aż minął
kolejny miesiąc i Jasiek zaczął się trochę niecierpliwić. Anka postanowiła więc zastosować ostre
cięcie i powiedzieć o wszystkim Magdzie dzień przed wyprowadzką. Nie chciała być nie fair,
planowała płacić jeszcze za kolejny miesiąc albo dwa – do czasu, aż znalazłoby się zastępstwo
do jej pokoju – jednak nawet nie podejrzewała, jak bardzo histeryczna będzie reakcja Magdy.
Dziewczyna zaczęła płakać, walić pięściami w ścianę, tupać, rzucać się i kląć. Pobiegła do swojego pokoju, zamknęła się i powyrzucała rzeczy z szafy. Po godzinie wszelkie odgłosy ucichły
i Anka odetchnęła. Irracjonalnie czuła, jakby zrobiła coś bardzo złego.
Tymczasem Magda ubrała się, pomalowała, przy wyjściu wzięła buty Anki, jej płaszcz
i pęk leżących kluczy i wyszła. Postanowiła udowodnić współlokatorce, że robi wielki błąd.
Wsiadła w zamówioną taksówkę i pojechała prosto do mieszkania Jaśka. Doskonale wiedziała, gdzie mieszka i które klucze są jego. Weszła cicho do mieszkania i niemal niepostrzeżenie
wślizgnęła się do jego łóżka. Jasiek drzemał i w półśnie był przekonany, że to Anka zrobiła
mu niespodziankę. Przytulił ją mocno i szybko zorientował się, co się dzieje, ale wtedy został
mocno uderzony w głowę i stracił przytomność. Anka pojawiła się na miejscu kilka minut
później – coś ją tknęło – a gdy zobaczyła brak swoich rzeczy i kluczy, wiedziała, co się stało.
Magda została zatrzymana przez policję i szybko okazało się, że nie była tym, za kogo się
podawała. Od kilku miesięcy szukała jej rodzina, a ona sama niedawno opuściła szpital psychiatryczny. Anka nigdy więcej jej nie spotkała…
l

G Ó R N I C T W O
U kraina : potęga
biedaszybów
Oficjalnie nazywa się to nielegalnym wydobyciem węgla. Koncentruje się ono na wychodniach wokół zagłębia węglowego Donbas. W przypowierzchniowych odkrywkach,
szybikach i pochylniach zatrudnionych jest
kilka tysięcy ludzi, którzy wydobywają rocznie
od 6 do 9 milionów ton węgla, co stanowi
od 4 do 10 procent krajowego wydobycia.
Ukraińskim biedaszybom patronuje legalny
biznes powiązany z lokalnymi i centralnymi
władzami państwa, co sprawia, że węgiel ten
nie napotyka na żadne trudności w obrocie

handlowym. Średnia płaca górnika wynosi
tu 18 dolarów na dobę bez żadnych świadczeń
zdrowotnych czy emerytalnych i ubezpieczeń.
Przez 20 lat tej eksploatacji zginęło tu kilkaset
osób.

K ongo : rekordowa
produkcja miedzi
Z rud eksploatowanych w Katandze
w 2013 roku osiągnięto rekordową wielkość
produkcji miedzi – 942 tys. ton (dwa razy
więcej niż KGHM z własnych złóż). Spowodowało to wzrost gospodarczy na poziomie
8,5 procenta. Sukces ten zapewniły koncerny
górnicze Katanga Mining Glencore i Freeport

Na prostej i zakrętach

Mundial z głowy
Dobiegł końca miesięczny festiwal piłkarski, który rozgrywany był na brazylijskich stadionach. Mistrzowski turniej był wyjątkowo ciekawy i stał na bardzo wysokim sportowym poziomie.
Zanotowano kilka niespodziewanych rezultatów. Zaliczam do nich m.in. odpadnięcie w fazie
grupowej europejskich potęg futbolowych, takich jak Hiszpania, Anglia, Włochy czy Portugalia.
Wiele nowego i pozytywnego wniosły zespoły uważane dotąd za „futbolowych kopciuszków”
– mam na myśli drużyny Chile, Kolumbii, Kostaryki i Algierii – zawiodły natomiast przede
wszystkim zespoły Kamerunu i Rosji. Jeżeli chodzi o tę drugą drużynę, jest to wielce zastanawiające. Potencjał futbolu rosyjskiego jest bardzo duży, w rosyjskiej ekstraklasie gra przecież wielu
uzdolnionych zawodników, niestety nie przekłada się to na występy reprezentacji. Cztery lata
temu zabrakło Rosji w mistrzowskim turnieju w Republice Południowej Afryki. Na Euro 2012
zespół rosyjski nie wyszedł z grupy – winą za słaby występ obarczono wówczas holenderskiego
trenera Advocata, który starał się uczyć rosyjskich zawodników grać po holendersku. Po ostatnim meczu trener nie wrócił z drużyną do Moskwy – z Warszawy od razu udał się do swojego
kraju, widocznie bał się oceny swojej pracy. Z tegorocznym turniejem ekipa rosyjska rozstała
się równie szybko. Nie uszczęśliwił rosyjskich kibiców wysoko opłacany włoski trener Fabio
Capello, który uczył Rosjan grać po włosku. No cóż, rosyjska federacja piłkarska nie ma szczęścia
do zatrudniania zagranicznych trenerów. To jednak sprawa Rosjan.
Wszystkie niespodziewane rezultaty w fazie grupowej nie miały jednak większego wpływu
na końcowy efekt mistrzowskiej rywalizacji. Do najlepszej czwórki turnieju awansowały zespoły, które od początku zaliczane
były do głównych kandydatów do medali
– mam na myśli Brazylię, Niemcy, Holandię
i Argentynę.
Kiedy piszę te słowa, wiadomo już, jakie drużyny wystąpią w finałowym meczu
na słynnym stadionie Maracana w Rio de
Janeiro. Pierwsi rozgromili, wręcz ośmieszyli
Brazylijczyków Niemcy. W Brazylii, gdzie
niemal wszyscy wierzyli, że ich reprezentacja sięgnie po swój 6. mistrzowski tytuł,
nastała sportowa żałoba. Na pocieszenie
pozostała Brazylijczykom walka o brązowy
medal. Całkiem inny przebieg miał mecz Holendrów z Argentyńczykami, w trakcie którego
trwała wyrównana walka, w której żadnej z drużyn nie udawało się oddawać celnych strzałów
na bramkę rywala. Dogrywka nie wyjaśniła sprawy awansu, o wszystkim zadecydowały więc
rzuty karne. Argentyński bramkarz obronił dwie jedenastki i dzięki temu w finale z Niemcami
zagrają Argentyńczycy.
Nie będę się wymądrzał w kwestii szans obu zespołów na ostateczny triumf w mistrzostwach
świata – i to z dwóch powodów. Po pierwsze typowałem finał Niemcy–Holandia. Po drugie
Czytelnicy, biorąc do ręki ten numer Nowego Górnika, będą już znali rezultat finałowego meczu, nie ma więc sensu rozprawiać o szansach obu drużyn. Dodam jednak, że moim zdaniem
Niemcy mają większą siłę ofensywną. Czy to wystarczy do przełamania znakomitej argentyńskiej defensywy? I drugie pytanie – czy Messi będzie potrafił zaskoczyć niemiecką obronę?
Niemieccy kibice wierzą w sukces swojej drużyny i życzą jej zdobycia 4. tytułu mistrzów
świata, na który czekają od 24 lat. Z kolei Argentyńczycy zdobyli dotąd 2. tytuły mistrzowskie,
a teraz oczekują kolejnego sukcesu od 1986 roku. Czekają i są niemal pewni sukcesu Messiego
i jego kolegów z drużyny.
W tej chwili w pizzeriach i restauracjach argentyńskich najpopularniejsze są dwie pizze. Nie
będę wymieniał ich składników, bo ich nie jadłem, ale na podstawie opisów wiem, że różnią się
ich doborem i ceną. Pierwsza to Pizza Maradona, druga to Pizza Messi. Pizza Maradona jest
nieco droższa. Dlaczego? Argentyńczycy szybko to wyjaśniają. Maradona z drużyną wywalczył
tytuł mistrza świata, natomiast Messi jeszcze tego nie dokonał. Jeżeli Messi z kolegami wywalczy
tytuł mistrza świata, wówczas Pizza Messi będzie droższa od Pizzy Maradona. Sympatyczna
kuchenna sprawa.


HENRYK MARZEC
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Ś W I E C I E

MCMORAN, które w roku 2014 zamierzają podwoić produkcję. Sprzeciwia się temu
prezydent, który zaapelował o niewydawanie nowych pozwoleń na zasilanie zakładów
górniczych, co wynika z deficytu mocy elektrowni. Energia elektryczna ma być racjonowana. Kongo importuje z Zambii ok. 100 MW.
Problem ma być rozwiązany po wybudowaniu
zapory wodnej Inga III na rzece Kongo z elektrownią o mocy 4800 MW.

R osja : sterowce dla
górnictwa
Brytyjska firma Amur Minerale Corporation przygotowuje odkrywkową eksploatację

złoża rud niklu i miedzi Kun-Manie w Rosji.
Złoże, które ma zasoby 660 tys. ton niklu i 170
tys. ton miedzi, znajduje się na granicy okręgu amurskiego, jakuckiego i chabarowskiego
ok. 640 km na północ od Błagowieszczeńska.
Brak dróg i niskie temperatury zmusiły firmę
do zastosowania sterowców do transportu
koncentratów. Nowoczesny sterowiec wypełniony niepalnym gazem ma udźwig 250 ton
i osiąga prędkość do 100 km na godzinę. Może
on startować i lądować pionowo. Oszczędność
ocenia się na 140 mln USD, gdyż tyle kosztowałaby linia kolejowa prowadząca do portu
nad Morzem Ochockim.
AM
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
W ubiegłym roku na autostradach zginęło 40 osób, a 289 zostało rannych w 414
wypadkach, co stanowiło ok. 1 proc.
wszystkich wypadków. Gdy jednak dojdzie
do wypadku na autostradzie, z reguły jest on
tragiczny w skutkach ze względu na prędkość.
Polska, gdzie wybudowano dotychczas ponad
1,5 tys. km autostrad i 1,3 tys. km dróg ekspresowych, jest krajem usytuowanym na szlaku
transportowym wschód–zachód oraz północ–
południe, co generuje bardzo duży ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Straży Granicznej,
w ubiegłym roku przez zewnętrzne granice UE
do Polski wjechało ponad 13 mln pojazdów.
Według policyjnych statystyk w 2013 r. w całym
kraju doszło do ponad 35 tys. wypadków drogowych, w których zginęło 3357 osób, a ponad
44 tys. zostało rannych. Ograniczenie prędkości na autostradach, wynoszące 140 km/h,
jest powyżej dozwolonego poziomu w innych
państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Rzeczywisty niedobór funduszy własnych
SKOK-ów sięga już 1,5 mld zł. Cały system
SKOK w zeszłym roku wykazał zysk, ale wśród
wszystkich działających SKOK-ów więcej niż połowa miała straty. Jest to wynik złego zarządzania
i nadzoru, skoro co trzeci kredyt jest zagrożony,
a co dziesiąty SKOK ma ujemne kapitały własne.
W I kwartale 2014 r. cały sektor SKOK wykazał
łączną stratę w wysokości 8,5 mln zł, jednak
zgodnie z ustaleniami inspekcji Urzędu Komisji
Nadzoru Finansowego wyniki finansowe powinny zostać skorygowane i strata byłaby wtedy
większa o 721 mln zł – wynika z najnowszego
raportu KNF. Jeżeli masz problem z bankiem,
rozwiązania poszukaj na stronie „Subiektywnie
o finansach”. Jest to jedno z najpopularniejszych
w internecie miejsc spotkań ludzi zainteresowanych finansami osobistymi.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Rehabilitacja węgla”.
Nagrodę wylosowała: Teresa Semik z Katowic.

Piwo przez wieki

ARCHIWUM

Cudze chwalicie… (2)
Poprzednią część naszego cyklu poświęciliśmy piwu grodziskiemu, którego receptura
powstała w naszym kraju przed kilkuset laty.
Wspomnieliśmy również o tym, że grodziskie,
choć w opinii znawców przedmiotu zasługuje bezsprzecznie na miano perły polskiego piwowarstwa, jest już dziś jedynie piwną
legendą, jego produkcja, którą ze względu
na jakość ograniczono jedynie do Grodziska
Wielkopolskiego, została bowiem wstrzymana z chwilą, gdy grodziskie browary przejęła
firma Lech Browary Wielkopolski.

Wspomniana firma, kierując się względami zysku, postanowiła – jak wiadomo –
nie włączać do swojej oferty grodziskiego,
twierdząc, że współcześni piwosze nie są zainteresowani oryginalnymi recepturami z kilkusetletnią tradycją, lecz trunkami, które nie
zawracają zbytnio głowy, czyli lagerami. Jak
na ironię właśnie w ten sposób, a zatem jako
piwo „głowy nie zawracające”, charakteryzował grodziskie Jędrzej Kitowicz, autor XVIII-wiecznego „Opisu obyczajów za panowania
Augusta III”, którego fragment przytaczaliśmy
dwa tygodnie temu…
Na szczęście kultura piwna w Polsce
nie stoi w miejscu, lecz się rozwija, o czym
świadczą podejmowane coraz częściej i z coraz większym powodzeniem próby wskrzeszenia naszego piwnego skarbu narodowego.
Pierwszym owocem tych piwnych guseł było
powstałe w roku 2003 z inicjatywy wielkopolskiego przedsiębiorcy Zbigniewa Drzymały piwo Groclin Grodziskie. Był to trunek

okolicznościowy, uwarzony z myślą o niewielkim gronie odbiorców, nie dziwi zatem,
że nie zyskał wielkiej popularności. Co więcej,
nie był to grodzisz we właściwym tego słowa znaczeniu, lecz typowo belgijskie piwo
górnej fermentacji. Jakkolwiek było, pisanie
pośmiertnej historii grodziskiego należy zaczynać właśnie od tego projektu.
Idea wskrzeszenia grodzisza łączy się jednak przede wszystkim z lubelskim browarem
restauracyjnym Grodzka 15. To właśnie tam
narodziła się bowiem idea uwarzenia trunku nawiązującego stylem do legendarnego

grodziskiego. Jego autorzy – Ziemowit Fałat
i Grzegorz Zwierzyna – zaprezentowali po raz
pierwszy swoje dzieło w roku 2010 na Festiwalu Birofilia w Żywcu, gdzie A’la Grodziskie
odniosło ogromny sukces, który miał decydujący wpływ na późniejsze powstanie browaru
kontraktowego PINTA, o którym wielokrotnie
przy różnych okazjach pisaliśmy na łamach
naszego cyklu. Również A’la Grodziskie różniło się nieco od oryginalnego grodzisza – nie
powstało bowiem na bazie słodu wędzonego
pszenicznego, lecz wykorzystano do jego produkcji słody pszeniczny jasny oraz wędzony
jęczmienny. Warto dodać, że wspomniany
trunek nie był ostatnim podejściem do grodziskiego piwowarów z Pinty – niedawno swoją
premierę miały Grodziskie 2.0 oraz Grodziskie
3.0, którym zdecydowanie bliżej – jeśli wierzyć znawcom – do oryginalnego grodzisza.
Warto na koniec nadmienić, że legenda
grodziskiego uwodzi nie tylko Polaków. To,
że swoje eksperymenty z grodziszem przeprowadzali Czesi (chodzi o piwa Grodziczki
z browaru Pivovar Kocour z Varnsdorfu i Grodziskie z browaru Pivovarský Dům z Pragi),
nie jest z pewnością aż taką niespodzianką,
jednak fakt, że podobne inicjatywy podejmowano np. w krajach skandynawskich czy
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (Grodziski, Vlad the Inhaler, X Kliber Gratzer Ale)
świadczy już o tym, że grodzisz jest nie tylko
perłą naszego rodzimego piwowarstwa, lecz
stanowi także nasz istotny wkład w światową
kulturę piwa.

MACIE J RZEPECKI

Wartość majątku przeciętnego Polaka
w 2013 r. to 20,8 tys. dolarów – wynika
z raportu Global Wealth Databook. Majątek jest w nim definiowany jako wartość aktywów
finansowych i niefinansowych (przede wszystkim
domów, mieszkań i ziemi) pomniejszonych o długi. Najmajętniejsi Europejczycy to Szwajcarzy –
tu jedna osoba zgromadziła przeciętnie majątek
o wartości 407,2 tys. dolarów. Według raportu
w znacznie gorszej sytuacji od Polaków są Bułgarzy (13,6 tys. dol. majątku na osobę) i Rumuni
(11,1 tys.). Nieco biedniejsi są Litwini (18,6 tys.)
i Łotysze (19,6 tys.), zaś nieco bogatsi Słowacy
(21,5 tys. dolarów), Węgrzy (22,6 tys. dolarów)
i Chorwaci (21,1 tys. dolarów), natomiast znacznie
bogatsi w regionie są Czesi (36,2 tys. dolarów).
Jeśli chcemy być w przyszłości krajem bogatym,
musimy zwiększyć poziom oszczędności, a trzeba
przyznać, że oszczędzanie nie jest naszą mocną
cechą narodową.
D W U T Y G O D N I K
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Rozmowa z K rzysztofem M ariankowskim , przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych
Górnictwa Węgla Brunatnego

XXNowy Górnik: Na Śląsku sprawy i problemy ludzi związanych z wydobyciem węgla brunatnego pozostają, co zrozumiałe, w tle czarnego górnictwa. Na początek proszę więc
o minimum wiedzy o federacji i jej liderze.
Krzysztof Mariankowski: Pracami
naszej centrali kieruję od niedawna, czyli
od 6 czerwca, kiedy funkcję tę powierzyli
mi delegaci zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. Nie jestem jednak człowiekiem
zupełnie „nowym”, ponieważ w poprzedniej kadencji pełniłem rolę wiceprzewodniczącego. Na moją biografię działacza
związkowego składa się wszak przede
wszystkim aktywność w Związku Zawodowym Górnictwa
Węgla Brunatnego w kopalni Bełchatów trwająca od początku
lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, czyli właściwie odkąd
zatrudniłem się w tym zakładzie. Przez dwie ostatnie kadencje pozostaję przewodniczącym tutejszej organizacji będącej
największą siłą w federacji. Obok niej nasza ponadzakładowa
struktura skupia trzy dalsze organizacje z kopalń węgla brunatnego oraz trzy kolejne z firm z otoczenia tej gałęzi górnictwa.
Łącznie grupują one ponad trzy tysiące związkowców.
XXTa klientela rośnie czy maleje?

– Trzy edycje forsowanego przez przedsiębiorcę programu
dobrowolnych odejść i naturalne nabywanie przez najstarszych pracowników świadczeń emerytalnych zauważalnie
przetrzebiły szeregi naszych organizacji związkowych. Zabiegamy o odwrócenie tej tendencji i odbudowę siły związków.
Dzieje się to głównie poprzez rozmowy z niezrzeszonymi
REKL A M A

Bliżej ludzi

pracownikami, których przekonujemy, że dobrze jest należeć
do związku, bo zawsze – zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych
– jest to istotny parasol ochronny. Jednocześnie zabiegamy
o upowszechnianie związkowej przynależności w spółkach,
które wyodrębniły się z Polskiej Grupy Energetycznej. Ze skutecznością takich starań bywa różnie, są to bowiem na ogół
prywatne firmy, w których część właścicieli i menedżerów
w przekonaniu, że związki tylko im przeszkadzają, krzywym
okiem spogląda na tę postać organizowania się pracowników.

kolegów z kopalń węgla kamiennego. Ciekaw jestem pańskiego spojrzenia na tę kwestię.
– Moją intencją, także jako członka kolegium konfederacji,
jest ścisła współpraca z kolegami z górnictwa podziemnego.
I u nas, i u nich istnieją co prawda specyficzne problemy sektorowe, które warto nawzajem poznawać i rozumieć, ale jest
zarazem szeroka przestrzeń spraw i zagadnień wspólnych dla
załóg całej branży wydobywczej. Powinniśmy się więc wspierać
i być razem zwłaszcza w momentach kryzysowych.

XXCzym przekonał pan na początku czerwca delegatów,
że w głosowaniu na przewodniczącego federacji wskazali
właśnie na Mariankowskiego?
– Myślę, że na tę decyzję wpłynęło kilka elementów, a więc
zapewne znaczenie bełchatowian w federacji oraz fakt, że w poprzedniej kadencji pełniłem rolę jej wiceprzewodniczącego.
Sądzę jednak, że nieobojętna dla delegatów była moja wizja
przybliżania federacji do zrzeszonych w niej organizacji. Przekonywałem, że jest rzeczą kluczową, by nie zaszywać się we wrocławskiej siedzibie centrali, stąd moja inicjatywa wyjazdowych
posiedzeń prezydium do organizacji zakładowego szczebla.
Każde takie spotkanie stwarza doskonałą sposobność do rozmów z ludźmi, poznawania ich problemów, a jednocześnie prób
zaradzenia przynajmniej tym najprostszym z uwierających ich
kłopotów w bezpośrednich kontaktach z zarządami firm. Byłem
orędownikiem sytuacji, w której federacja jest bliżej ludzi, jest
dla nich widoczna, w której odczuwa się jej aktywność.

XXBędąc przewodniczącym federacji, niejako z klucza zasiada pan zarazem w radzie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. To jedynie prestiżowa rola czy
też kolejna istotna funkcja?
– Zdecydowanie to drugie, ponieważ na tym szczeblu
waży się wiele spraw nadzwyczaj istotnych dla pracowników.
Dla przykładu – od dawna jest głośno o rzekomo koniecznej,
przynajmniej w optyce tych, którzy chcieliby ograniczenia
związkowych prerogatyw, nowelizacji ustaw o związkach
zawodowych oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Jest zrozumiałe, że będziemy przeciwni dławieniu pozycji
i uprawnień ruchu związkowego, a OPZZ jest dobrą płaszczyzną przeciwdziałania tego rodzaju zakusom. Porozumienie zamierza wykorzystać również wywodzących się
z ruchu zawodowego parlamentarzystów w przeniesieniu
na Wiejską inicjatywy stworzenia nowego modelu podatków
przyjaźniejszego ludziom o niewygórowanych dochodach.
Takich możliwych obszarów współpracy federacji z OPZZ
jest oczywiście więcej.

XXIstnieją wcale nieodosobnione opinie, że interesy odkrywkowych górników nie są tożsame z interesami ich
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