
Temat na czasie

Zbigniew Stopa, prezes  
LW Bogdanka: – Zarząd  
i związki zawodowe 
chcą uprościć  
system płac. 
W tym jesteśmy 
zgodni. 
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Potrzebny sygnał 
z rządu
– Tylko restruk-
turyzacja pozwala 
rozwiązać problem. 
Jednorazowe dota-
cje i euroobligacje 
pomagają na krót-
ko, ale nie rozwią-
zują problemu. 
Zachęcam do myśle-
nia na lata w przód – mówi prof.
Andrzej Karbownik.

strona 3

Wskrzeszanie kopalni
– Górnictwo ma 
przyszłość. Nigdy 
nie wątpiłem, że uda 
mi się zrealizować 
marzenie sprzed 
ćwierć wieku o wła-
snej kopalni – mówi 
Zdzisław Bik, prezes 
Fasing SA.

strona 5

Konkursowa szychta
W kopalni Wujek 11 uczniow-
skich zespołów rywalizowało 
wiedzą i umiejętnościami.

strona 9

Małe SUV w natarciu
Informacje motoryzacyjne.

strona 10

Kompania WęgloWa. Odwołanie prezesa

Upadek czy naprawa?
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Prezes Kompanii Węglowej Mirosław Taras został odwołany ze stanowiska. Przez ponad pół roku 
w KW nie opracowano planu naprawczego dla firmy. Ostatni, zaakceptowany przez właściciela, 

zdezaktualizował się po kilku dniach. Nowy plan restrukturyzacji będzie przygotowywał 
pełnomocnik rządu.
Więcej na s. 8
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Niech św. Barbara 
nas chroni 
i dodaje otuchy

Handlują nami jak towarem. – Jankowice będą 
sprzedane Węglokoksowi – takie informacje czytam 

kilka razy w tygodniu. – Sprzedajecie kopalnie czy 
sprzedajecie ludzi? – chciałbym zapytać. Nie mogę, bo nie 
ma kogo zapytać. Ponad naszymi głowami odbywa 
się debata o naszej przyszłości. To niedobry obyczaj. 
Zawsze było tak, że jak inwestor chciał kupić jakiś zakład, 
oprócz rozmów czysto biznesowych odbywały się 
rozmowy z załogą i z jej reprezentantami. Teraz wszyscy 
udają, że w Jankowicach i w innych kopalniach, które 
Kompania Węglowa chce sprzedać Węglokoksowi, nie 
ma ludzi. Informuję uprzejmie, że pracują w nich ludzie. 
We wszystkich kopalniach pracują ludzie i chcą mieć 
wpływ na decyzje, jakie są podejmowane. Potrafimy się 
upomnieć o ten wpływ. Przed nami święto górnicze. 
Mimo ponurej atmosfery składam wszystkim najlepsze 
życzenia. Obyśmy doczekali lepszych czasów, a przez 
kryzys żebyśmy przeszli zjednoczeni i gotowi do obrony 
naszej godności. Niech św. Barbara nas chroni i dodaje 
otuchy.

Otucha jest potrzebna. Byłem w siedzibie zarządu KW, 
kiedy trwała okupacja. Tłumaczyłem dziennikarzom, 

że to kłamstwo, że koledzy w budynku zarządu 
Kompanii Węglowej domagają się czegoś nierealnego. 
Domagali się decyzji, dzięki którym górnictwo będzie 
mogło funkcjonować. Taką decyzję może podjąć tylko 
właściciel. Od dawna chcemy zmusić rząd, aby przestał 
być wyłącznie grupą urzędników, a zaczął być grupą 
ludzi odpowiedzialnych za dobro narodowe. Ja wiem, 
że rozwiązywanie problemów jest gorszym zajęciem 
niż brylowanie na międzynarodowych salonach. Jednak 
to brylowanie nic nie daje. Najlepszy dowód to pakiet 
klimatyczny. Polski rząd przyjął dyktat Unii Europejskiej 
i mamy efekty. Nikt nie chce pożyczać pieniędzy 
polskiemu górnictwu. Powód? Skoro UE skazała węgiel 
na zagładę, to nikt w nas nie zainwestuje. Niestety 
nie ma gospodarza, który zadbałby o polskie spółki 
górnicze. Właśnie przeciwko temu protestujemy przy 
każdej okazji. Mówi się nam, że państwo do nas nie 
może dokładać. Moim zdaniem nie powinno dokładać. 
Wystarczy, żeby w odpowiedni sposób zadbało o swoją 
własność.

Jesteśmy obywatelami państwa i jego pracownikami, 
gdyż pracujemy w państwowej firmie. I jako obywatele 

i pracownicy państwowej firmy cierpimy z powodu 
braku należytej troski państwa o obywateli i braku 
troski właściciela o własność. Czy nadszedł odpowiedni 
moment, żeby coś się zmieniło? Niektórzy uważają, 
że odwołanie prezesa Mirosława Tarasa coś zmieni. Nic 
nie zmieni. Czy od tego przybyło nam pieniędzy? Czy 
zmniejszyły się straty? Nie. Coś zacznie się zmieniać, kiedy 
właściciel zacznie interesować się kopalniami.

Właściciel do tej pory nie zauważył, że polityka 
klimatyczna zabija polskie górnictwo. Państwo 

dopłaca miliardy złotych do budowy wiatraków, spalania 
tak zwanej biomasy i do energii słonecznej. Gdyby te 
same pieniądze przeznaczyć na doskonalenie technologii 
produkcji paliw płynnych z węgla, mielibyśmy kolosalny 
postęp. Niestety kilkanaście lat temu ktoś wydał wyrok 
na górnictwo. Czy państwo polskie jest na tyle silne, żeby 
ten wyrok anulować? Oby tak było. Także tego sobie 
i wszystkim górnikom życzę z okazji barbórkowego 
święta.
 l

Oddajmy się opiece św. Barbary, bo tylko siły wyższe 
mogą nas wesprzeć w wychodzeniu z zapaści. Świę-
to górnicze bardziej skłania do smutnej zadumy niż 
do optymizmu. Jednak na przekór złym czasom ży-
czę wszystkim Górnikom nadziei i spełnienia marzeń 
o bezpiecznym, stabilnym i docenianym górnictwie. 
Szczęść Boże Górniczej Braci.

B arbórka zawsze była okazją do wstępnego podsu-
mowania roku. Niestety rok 2014 był dla nas zły. 
Jest iskierka nadziei, że 2015 rok będzie lepszy. 

Jednak boję się, że właściciel górnictwa może wciąż tkwić 
w marazmie i raczyć nas niespełnionymi obietnicami 
i fałszywymi nadziejami. Ponad rok temu zaczęliśmy 
taniec, który nie ma końca, celu i sensu. Kompania Wę-
glowa się sypie. Katowicki Holding Węglowy walczy 
o byt. Jastrzębska Spółka Węglowa resztkami sił opiera 
się kryzysowi. Strata wszystkich firm górniczych może 
w tym roku osiągnąć poziom 2 mld złotych. Zobowiąza-
nia krótkoterminowe górnictwa to ponoć już około 12 mld 
złotych. Na zwałach leży przynajmniej 9 mln ton węgla. 
Dramat. Ktoś zapyta: co nas obchodzą inne spółki? Ano 
obchodzą, bo nie jesteśmy wyspą. Nazwa JSW nie chroni 
nas przed niczym. Jeżeli wkoło wszystko się wali, to tylko 
kwestia czasu, kiedy i my poczujemy zagrożenie. Okazuje 
się, że żadna z cudownych koncepcji nie ratuje górnictwa. 

W Kompanii Węglowej nie dał rady nic zrobić Mi-
rosław Taras, człowiek-legenda, który miał tak zmienić 
KW, żeby była blisko wyjścia na prostą. Dla KW pro-
sta to pewność wypłat dla pracowników i odzyskanie 
płynności finansowej. Prezes Taras został odstrzelony 
po tym, jak publicznie, na konferencji zorganizowanej 
przez Nowy Przemysł, poinformował, że bez pomocy 
państwa naprawa KW przypomina reanimację trupa. 
Przy okazji trochę nawrzucał związkom zawodowym 
za opór wobec antypracowniczych rozwiązań i Unii 
Europejskiej za antywęglową politykę. Wicepremier 
Janusz Piechociński poinformował, że Taras stracił sta-
nowisko, bo właściciel chciał w ten sposób przestrzec 
innych prezesów i nakłonić ich do odpowiedzialnego 
wysławiania się. Uważam, że to fatalna argumentacja. 
Czyżby zostało nam tylko ścinanie głów jako jedyny 
sposób zapanowania nad branżą? Czy jest jakiś bunt 
prezesów spółek górniczych? Czy pod topór pójdą dwaj 

pozostali prezesi? Takie pytania zadawałem zaprzyjaź-
nionym politykom. Rozkładali bezradnie ręce. – Sta-
ry, tym na razie nikt nie kieruje. Nikt nie ma pojęcia 
o tym, jak naprawiać górnictwo – mniej więcej taką 
odpowiedź słyszałem. No i się przeraziłem.

Nie chcę bronić prezesów, bo oni sami dadzą sobie 
radę w życiu. Natomiast chciałbym zapytać, czy to nie 
przesada, że od ponad roku Kompania Węglowa nie 
ma planu ratunkowego? Ostatni, zatwierdzony przez 
wicepremiera Piechocińskiego, obowiązywał przez kilka 
dni. Następny ma przygotować pełnomocnik do spraw 
restrukturyzacji górnictwa. Został powołany po tym, 
jak związkowcy rozpoczęli okupację siedziby Kompanii 
Węglowej. Zdecydowali się na ten krok, bo były prezes 
postawił znak zapytania nad grudniowymi wypłatami. 
Pełnomocnik dostał trzy tygodnie na opracowanie planu 
ratunkowego. Czy w ciągu trzech tygodni można przy-
gotować plan restrukturyzacji KW i reszty górnictwa? 
Skoro można to zrobić na przełomie listopada i grudnia 
2014 roku, to dlaczego nie można było tego robić rok 
wcześniej? Dlaczego właściciel się nie sprężył na trzy 
tygodnie siedem lat temu i nie przygotował czegoś dla 
górnictwa? Niestety odwołanie Tarasa nie poprawiło 
sytuacji KW, tak jak upadek górnictwa nie poprawi 
sytuacji w naszym regionie. 

Podobno jak padnie górnictwo, górnicy założą 
firmy i będą inaczej zarabiać na życie. Proszę sobie 
wyobrazić Jastrzębie-Zdrój bez kopalń JSW. Proszę 
sobie wyobrazić kilka śląskich miast bez kopalń Kom-
panii Węglowej. A może Mysłowice, część Katowic 
i Rudy Śląskiej bez kopalń KHW będą się w końcu 
dynamicznie rozwijać? Na razie Gliwice, miasto aka-
demickie i z nowoczesnym przemysłem samochodo-
wym, upominają się o kopalnię Sośnica-Makoszowy. 
Odwołany prezes Taras ogłosił, że to studnia bez dna 
i trzeba ją zamknąć. Specjaliści z Politechniki Śląskiej 
przygotowali program, z którego jasno wynika, że ko-
palnia może być dochodowa. Trzeba ją tylko wesprzeć 
w restrukturyzacji. Ja myślę, że polskie górnictwo wy-
starczy wesprzeć, a będzie dochodową branżą. Nie 
chodzi mi o żadne przywileje. Chodzi o konsekwentną 
politykę, dzięki której na przykład przestaniemy płacić 
ponad 20 różnych danin. To właściciel obciąża nas 
takimi podatkami, że trudno przeżyć. l

Pięścią w stół

W siłach wyższych nadzieja

Podobno jak 
padnie górnictwo, 
górnicy założą 
firmy i będą 
inaczej zarabiać 
na życie. Proszę 
sobie wyobrazić 
Jastrzębie-Zdrój 
bez kopalń JSW.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Chcemy mieć górnictwo węgla kamiennego czy nie 
chcemy? Od odpowiedzi na to pytanie należy rozpo-
cząć wszystkie analizy. Ja uważam, że nie możemy 
rezygnować z górnictwa. Dlaczego? Bo wtedy staliby-
śmy się krajem bardzo wrażliwym na szantaż energe-
tyczny. O tym, że źródła energii są bronią w sytuacjach 
spornych, świadczy przypadek Ukrainy. Nie chodzi 
o kłopoty z importem rosyjskiego gazu. Chodzi także 
o kłopoty z importem rosyjskiego węgla.

R osja wysyła sygnały, że może wstrzymywać eks-
port węgla potrzebnego Ukraińcom. My zaś zda-
jemy się nie zauważać tego problemu. Wydaje 

się nam, że zawsze będziemy mogli liczyć na dostawy 
ze wschodu. Otóż będziemy mogli na nie liczyć tak 
długo, jak długo Rosja nie dojdzie do wniosku, że trze-
ba użyć broni węglowej. Czy to oznacza, że mamy 
traktować górnictwo jak studnię bez dna, do której 
trzeba wsypywać masę pieniędzy? Nie. To znaczy, 
że trzeba z tej branży uczynić dochodowy interes. Nie 
muszą to być zyski liczone w miliardach. Muszą jednak 
pozwalać na rozwój, na uczciwe płace dla górników, 
na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań służących 
między innymi bezpieczeństwu.

Moim zdaniem mają rację ci, którzy twierdzą, że nie 
wystarczą wysiłki managementu górniczego czy strony 
społecznej, aby zmieniać górnictwo. Potrzebne są także 
działania rządu. Mamy pełnomocnika, który ma zająć 
się restrukturyzacją branży górniczej. Mam nadzieję, 
że w końcu zacznie się coś dziać. Co jakiś czas z try-
buny sejmowej zwracam uwagę na problemy śląskiego 
górnictwa. Apeluję o to, aby zastanowić się, czy branża 
w czasie kryzysu musi ponosić tak duże ciężary fiskalne. 
Polska i Europa cierpią z powodu niepokojów za naszą 
wschodnią granicą. Apeluję, abyśmy z troską przyj-
rzeli się branży, od której zależy, czy będziemy mieli 
pewność, że nie zabraknie nam energii. W 2013 roku 
pomoc udzielona przedsiębiorstwom wyniosła 22,7 mld 
złotych, z czego 16,5 mld złotych to pomoc publiczna. 
84 proc. z ogólnej kwoty pomocy stanowiło wsparcie dla 
firm prywatnych. To oznacza, że górnictwo jest branżą 
gorzej traktowaną. Powinniśmy znaleźć sposób, aby tak 
je zrestrukturyzować, aby było dochodowe. Powtarzam 
– nie chodzi o dawanie pieniędzy. Chodzi o uczynie-
nie z firm górniczych zdrowych przedsiębiorstw. Tego 
z całego serca życzę wszystkim górnikom z okazji ich 
święta. Chciałbym wyrazić głęboki szacunek dla pracy 
górników. Szczęść Boże Górniczej Braci. l

O tym, że źródła 
energii są bronią 
w sytuacjach 
spornych, 
świadczy 
przypadek 
Ukrainy. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Szacunek dla górniczej pracy

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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 XNowy GórNik: W poprzednim numerze 
ukazała się rozmowa z panem. Pierwsze 
reakcje można streścić w jednym zdaniu: 
profesor opowiada się za restrukturyzacją, 
to znaczy opowiada się za zamykaniem ko-
palń, likwidacją miejsc pracy, upadkiem ko-
operantów górnictwa, a to wszystko ozna-
cza ekonomiczną katastrofę w regionie.
ANdrzej kArbowNik: Restrukturyzacja 
ma na celu takie zmiany 
w firmach, dzięki którym 
ich działalność będzie 
rentowna. To oznacza 
utrzymanie niezbędnych 
miejsc pracy, termino-
we i pełne regulowanie 
zobowiązań, w tym tych 
wobec kooperantów. Al-
ternatywą jest finansowy krach Kompanii Wę-
glowej, a on rzeczywiście może wywołać duże 
problemy ekonomiczne i społeczne. Oczywi-
ście restrukturyzacja wiąże się z utratą części 
miejsc pracy w spółce. Zawsze ma także nega-
tywne skutki społeczne. Jednak nie są one tak 
dramatyczne jak w przypadku, kiedy mamy 
do czynienia z niewypłacalnością tak dużej 
firmy, jaką jest Kompania. Restrukturyzacja 
jest procesem zaprogramowanym i ściśle kon-
trolowanym. To oznacza, że można przygoto-
wać program, który złagodzi jej negatywne 
skutki. Niekontrolowany krach finansowy 
niszczy wszystko i wszystkich. Proszę sobie 
na przykład wyobrazić sytuację, że Kompa-
nia Węglowa nie ma pieniędzy na wypłaty. 
Mamy problem o wiele większy niż problem 
z kopalnią Kazimierz-Juliusz. Wtedy trzeba 
było się nim zająć na zasadzie gaszenia pożaru 
i tym razem trzeba byłoby tak działać. Ja wiem, 
że restrukturyzacja wymaga odwagi, progra-
mu, pieniędzy i stanowczej decyzji. Jednak 
skutki uboczne nie mogą być argumentem 
przeciwko niej. Powtarzam – program ogra-
niczania skutków społecznych powinien być 
częścią rządowego programu restrukturyzacji 
górnictwa. Jeżeli zaproponujemy górnikom 
odprawy, dołączymy do tego programu osło-
nowego ułatwienia dla inwestorów tworzących 
miejsca pracy i uwzględnimy w nim aspekt 

regionalny, to wtedy wszystko nabiera sensu. 
Tak powinna przebiegać restrukturyzacja, 
o której mówię. Zachęcam do myślenia w ka-
tegoriach działań naprawczych, a nie w ka-
tegoriach zasypywania „dziury finansowej” 
środkami z zewnątrz. Zachęcam do myślenia 
na lata w przód.

 X Restrukturyzacja górnictwa czy tylko 
Kompanii Węglowej? W poprzedniej roz-
mowie poświęciliśmy KW najwięcej uwa-
gi. – Dlaczego profesor mówi o KW, a pomi-
ja milczeniem pozostałe spółki? – to także 
częste pytanie.

– Jastrzębska Spółka Węglowa ma w tym 
roku poważne straty finansowe. Wynikały one 
przede wszystkim z dużych kłopotów z wy-
dobyciem węgla. We wrześniu sytuacja się 
ustabilizowała, a czwarty kwartał powinien 
być widocznie lepszy. Jeżeli JSW nie będzie 
mieć kłopotów z wydobyciem, powinna usta-
bilizować swoją sytuację. Ta spółka nie stoi 
na skraju bankructwa. Oczywiście musi ogra-
niczać koszty, ale zarząd przygotowuje odpo-
wiedni program. Katowicki Holding Węglowy 
ma kłopoty finansowe, ale ma dobrej jakości 
węgiel. Moim zdaniem po przeprowadzeniu 
restrukturyzacji jednej z kopalń firma może 
wyjść na prostą. Wiem, że zarząd nad tym 
pracuje i jestem przekonany, że poradzi sobie 
z problemem. Natomiast Kompania Węglo-
wa jest w dramatycznej sytuacji finansowej 
i nie ma żadnych atutów na konkurencyjnym 
rynku.

 X Górnictwo dla Śląska jest ważne. Wolał-
bym najpierw rozmawiać o znaczeniu tej 
branży dla regionu i dla kraju.

– Czysta demagogia. Węgiel jest takim 
samym towarem rynkowym jak ropa naftowa, 
gaz ziemny, stal, środki żywności itp. Nie wy-
dobywamy ropy naftowej i kraj funkcjonuje. 
Fakt, że mamy złoża węgla, nie zmusza nas 
do ich eksploatacji, kiedy jest to nieopłacalne, 
technicznie bardzo trudne i coraz bardziej 
niebezpieczne dla górników. Trzeba skoncen-
trować wydobycie w tych kopalniach, gdzie 
jest ono ekonomicznie uzasadnione. Przez 

dziesięciolecia węgiel był podstawą rozwoju 
naszego regionu. Wtedy eksploatacja węgla 
była konieczna i opłacalna. Teraz kopalnie 
są coraz głębsze, zagrożenia potęgują się. Pro-
szę pamiętać, że 25 lat temu w śląskim górnic-
twie pracowało ponad 400 tys. osób. Rocznie 
wydobywaliśmy trzy razy więcej węgla niż 
obecnie. Teraz pracuje 100 tys. osób i region 
funkcjonuje. Jeżeli stworzymy racjonalny pro-
gram dla górnictwa i dla regionu, który powoli 
żegna się z wielkim wydobyciem węgla, to nie 
będzie tragedii. Tragedia będzie wtedy, kiedy 
pozwolimy, aby z powodu nierentowności 
kopalń wybuchały społeczne pożary, ponieważ 
ich gaszenie przyniesie większe straty finan-
sowe i społeczne niż zaplanowana polityka 
wobec górnictwa.

 X Zachodni analitycy stwierdzili, że JSW 
i KW mogą ubiegać się o lepsze warunki 
emisji euroobligacji, jeżeli przeprowadzą 
restrukturyzację kosztową.

– Pozwolę sobie na stwierdzenie, które 
wynika z moich obserwacji i kuluarowych roz-
mów. Otóż polskie banki czekają na czytelny 
sygnał od rządu, że zostanie przygotowany 
i będzie realizowany program restrukturyzacji, 
dzięki któremu spółki węglowe zostaną wy-
prowadzone na prostą. Wtedy można liczyć 
na wsparcie finansowe krajowych banków 
komercyjnych.

 X Bank Gospodarstwa Krajowego przed 
wakacjami stwierdził, że może zaangażo-
wać się finansowo, jeżeli na przykład KW 
przedstawi wiarygodny plan restruktury-
zacji. To była dyplomatyczna odpowiedź 
na naciski, żeby zrobił to jak najszybciej.

– BGK jest bankiem rządowym. Ja mówię 
o bankach komercyjnych, które mogą dawać 

kredyty, ale tylko wtedy, gdy będą miały w tym 
interes. Wspieranie kredytami upadających 
firm nie jest interesem. Jest przedłużaniem 
fazy upadku. Jestem przekonany, że jasny 
sygnał ze strony rządu: „Mamy program, 
mamy źródła finansowania tego programu, 
restrukturyzujemy górnictwo” spowoduje, 
że polskie banki komercyjne będą wspierać 
spółki węglowe.

 X Bankierzy cierpią na nadpłynność – mają 
pieniądze i nie mają ich w co zainwestować. 
Dlaczego już teraz nie ogranicza się choć 
minimalnie nadmiaru pieniędzy, kierując 
je do górnictwa?

– W pańskim pytaniu jest odpowiedź. 
Banki muszą te pieniądze zainwestować, a nie 
stracić. Dlatego z niecierpliwością czekają 
na sygnał rządu.

 XWiele zmieniło się w czasie dwóch tygo-
dni po naszej pierwszej rozmowie. Prezes 
KW Mirosław Taras został odwołany. Wice-
minister skarbu Wojciech Kowalczyk jest 
pełnomocnikiem rządu ds. restrukturyza-
cji górnictwa. Po takim tąpnięciu będzie 
zapaść czy wychodzenie na prostą? W na-
zwie funkcji wiceministra Kowalczyka jest 
słowo „restrukturyzacja”. To tylko przejęzy-
czenie czy zapowiedź działań, do których 
pan nawołuje?

– Myślę, że nie jest to przejęzyczenie. Ale 
poczekajmy na pierwsze zapowiedzi progra-
mowe pełnomocnika rządu. Żałować tylko na-
leży, że okres sześciu miesięcy „rządów” pre-
zesa Mirosława Tarasa na stanowisku prezesa 
zarządu KW SA został stracony dla procesu 
restrukturyzacji Kompanii Węglowej, a spółka 
poniosła dalsze poważne straty finansowe.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Tylko restrukturyzacja pozwala rozwiązać problem. Jednorazowe dotacje i euroobligacje 
pomagają na krótko, ale nie rozwiązują problemu. Zachęcam do myślenia na lata w przód – 

mówi prof. Andrzej KArbowniK

Potrzebny sygnał z rządu

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mi-
rosław Koziura został uhonorowany przez 
Głównego Inspektora Pracy Iwonę Hickiewicz 
Nagrodą im. Haliny Krahelskiej. Uroczyste 
wręczenie wyróżnienia odbyło się 25 listo-
pada br. w Warszawie w Sali Wielkiej Zamku 
Królewskiego.

Nagroda imienia Haliny Krahelskiej jest 
prestiżowym wyróżnieniem. Przyznaje się 
ją od 1989 roku za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie nadzoru i kontroli nad prze-
strzeganiem prawa pracy, prewencji zagrożeń 
zawodowych oraz popularyzacji zagadnień 

związanych z bezpieczeństwem i prawem 
pracy.

Halina Krahelska w latach 1919–1921 
i 1926–1931 pełniła funkcję zastępcy Głów-
nego Inspektora Pracy, zajmując się głównie 
systemem ochrony pracy i opieki społecznej 
(m.in. ochroną macierzyństwa kobiet pra-
cujących). Od 1931 roku była rzeczoznawcą, 
reprezentującym Polskę do spraw pracy przy 
Międzynarodowym Biurze Pracy w Genewie. 
W czasie II wojny światowej walczyła w sze-
regach Armii Krajowej. Aresztowana przez 
Gestapo, zmarła w obozie w Ravensbrück 
w 1945 roku. l

WUG

Wyróżnienie dla prezesa 
Mirosława Koziury

Po wielodniowych negocjacjach prowa-
dzonych od 4 listopada 2014 roku mię-
dzy zarządem KHW SA a stroną spo-
łeczną – organizacjami związkowymi 
będącymi sygnatariuszami holdingowego 
układu zbiorowego pracy (HUZ) obowiązu-
jącego w Katowickim Holdingu Węglowym 
SA – w poniedziałek, 17 listopada br. doszło 
do podpisania porozumienia zawieszające-
go na okres trzech lat (2015–2017) niektóre 
z istotnych zapisów holdingowego układu 
zbiorowego pracy.

Dotyczą one m.in.: uprawnień emerytów 
i rencistów górniczych do bezpłatnego węgla 
i zasad wypłaty nagrody z okazji Dnia Górnika 
i tzw. 14. pensji. W okresie zawieszenia zapisy 
HUZ będą zastąpione przez regulaminy wcze-
śniej uzgodnione i podpisane przez strony. 
Nagrody, według tych regulaminów, mają mieć 
charakter motywacyjny dla pracowników.

Nagroda za rok 2014 (14. pensja) zostanie 
wypłacona w KHW SA w terminie później-
szym, tj. do 4 marca 2015 roku, na dotych-
czasowych zasadach. l

Zarząd KHW podpisał porozumienie ze związkami
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Około 800 pracowników będzie wydobywać 
rocznie 1,5 mln ton węgla. Koszt wydobycia 
tony powinien zamknąć się na poziomie 190 
złotych. Nawet jeżeli tona dobrego węgla 
w portach ARA albo na granicy z Rosją bę-
dzie kosztować 70 dolarów, to interes będzie 
opłacalny.

– W żaden sposób nie chcemy porówny-
wać się z kopalniami dużych spółek węglo-
wych. Ich koszty związane z rozbudowaną 
infrastrukturą, zobowiązaniami socjalnymi 
i układami pracy są zupełnie inne. My stawia-
my na dobrze zorganizowane i nowoczesne 
wydobycie bardzo dobrego węgla – mówi 
Zdzisław Bik, prezes Fasing SA.

W dużych spółkach węglowych kopal-
nie wydobywające około 1,5 mln ton rocznie 
zatrudniają ponad 2000 osób. – W naszym 
biznesplanie przyjęliśmy wygórowane za-
łożenia kosztowe. Dzięki temu mamy dość 
spory margines rezerwy na wypadek, gdyby 
sytuacja na rynku węglowym pogarszała się. 
Dlatego nawet cena trochę ponad 60 dola-
rów za tonę węgla nie oznacza, że przedsię-
wzięcie będzie nierentowne – mówi prezes 
Bik. Dlaczego Fasing wybrał dawną kopalnię 

Barbara-Chorzów? W chorzowskiej kopalni 
wciąż jest część infrastruktury potrzebnej 
do tego, by wydobycie mogło ponownie ru-
szyć. W załomie zalega bardzo dobry węgiel. 
Do wydobycia nadaje się przynajmniej 15 mln 
ton węgla typu 34.1 i 34.2. Władze samorzą-
dowe są przychylne projektowi.

Choć wydobycie w polskich kopalniach 
w ostatnich latach spada, to rośnie import 
węgla. Nie ma logistycznych przeszkód, aby 
do Polski sprowadzać rocznie około 30 mln 
ton tego paliwa. Polskie porty, kiedyś na-
stawione wyłącznie na eksport, teraz mogą 
także przyjmować statki z węglem impor-
towanym. To oznacza, że polska energetyka 
będzie potrzebować węgla przez wiele lat. 
– Chcemy skorzystać z tej sytuacji, stąd de-
cyzja o uruchomieniu wydobycia w kopalni 
Barbara-Chorzów – mówią przedstawiciele 
zarządu Fasing SA.

Podstawową działalnością Grupy Fasing 
jest produkcja światowej klasy łańcuchów dla 
górnictwa, energetyki i rybołówstwa. W Pol-
sce firma ma około 85 proc. rynku łańcuchów 
dla przemysłu wydobywczego, w Niemczech 
ok. 60 proc., a na świecie ok. 12 proc. ryn-
ku (bez uwzględnienia rynku chińskiego). 

– To działalność stabilna i przewidywalna. 
Dzięki niej od wielu lat mamy zyski. Gór-
nictwo będzie kolejnym segmentem, dzięki 

któremu będziemy umacniać swoją pozycję 
finansową – mówi Zdzisław Bik, prezes Fa-
singu. ST

 XNowy GórNik: Przez kilka lat prosił pan, 
aby nie upubliczniać planów górniczych 
Fasingu. Bał się pan, że to zbyt nierealne 
marzenie?
ZdZisław Bik: Tu i ów-
dzie pojawiały się in-
formacje na ten temat. 
Jednak oficjalnie nie za-
bierałem głosu, ponieważ 
byliśmy na etapie wstęp-
nych przygotowań. Fasing 
jest spółką giełdową, dla-
tego nie możemy mówić o marzeniach tak, 
jakby były to gotowe projekty.

 X Ile kosztuje marzenie o własnej kopalni?
– Z naszego biznesplanu wynika, że po-

trzebujemy około 500 mln złotych. Maszyny 
i urządzenia będziemy dzierżawić albo leasin-
gować. To oznacza, że będziemy je spłacać 
z bieżącego wydobycia. Teraz mamy zapew-
nione finansowanie na poziomie około 250 
mln złotych. Sądzę, że jeszcze w tym roku 
znajdziemy źródło finansowania na pozostałe 
250 mln złotych.

 XWęgiel traci swoją pozycję w Europie 
i w Polsce. Pan chce inwestować w kopal-
nię. Dlaczego płynie pan pod prąd euro-
pejskich trendów?

– Zużycie węgla w Europie jest na usta-
bilizowanym poziomie. Czasem rośnie, cza-
sem trochę maleje. W Polsce jeszcze przez 
kilkadziesiąt lat energetyka węglowa będzie 
oparta na węglu kamiennym. Z zagranicy im-
portujemy rocznie przynajmniej 10 mln ton. 
Analitycy twierdzą, że import będzie rósł, 

bo na dobry węgiel zawsze będzie zapotrze-
bowanie. My taki węgiel będziemy oferować 
z polskiej kopalni. Jestem przekonany, że dzię-
ki jakości i konkurencyjnej cenie zdobędziemy 
kontrahentów i nie będziemy mieli kłopo-
tu ze sprzedażą. Proszę pamiętać, że u nas 
koszt wydobycia tony węgla będzie oscylował 
w granicach 63 dolarów. Naprawdę będziemy 
konkurencyjni.

 X Rok temu, w czasie konferencji zorga-
nizowanej przez redakcję gazety Dzien-
nik Gazeta Prawna, powiedział pan, że bu-
dowa kopalni jest bardziej opłacalna niż 
unowocześnianie starej kopalni. Dlaczego 
zdecydował się pan na inwestycję w sta-
rą kopalnię?

– Będziemy wykorzystywać część starej 
infrastruktury, ale maszyny i urządzenia będą 
nowoczesne. Zgodnie z naszymi potrzeba-
mi zaplanujemy rozcinkę złoża. Organizacja 
pracy i system wynagrodzeń będą dostoso-
wane do oczekiwanej efektywności. Moim 
zdaniem to będzie praktycznie nowa kopalnia. 
Wyznaję zasadę, że łatwiej wybudować nowy 
dom, niż remontować stary, rozsypujący się 
i niefunkcjonalny. Nasza kopalnia musi być 
funkcjonalna, bo tylko wtedy będziemy mogli 
stosować efektywne maszyny.

 X Pokaże pan państwowym spółkom, jak 
można efektywnie wydobywać węgiel?

– Z nikim nie mam zamiaru konkurować 
czy komukolwiek cokolwiek udowadniać. Przy 
dużych spółkach będziemy naprawdę małą 
kopalnią. Proszę także pamiętać, że kopal-
nie państwowe mają sztywny gorset układów 

zbiorowych pracy i innych obciążeń socjal-
nych. Jeżeli w jakiejś firmie produkcyjnej 
koszty pracy stanowią około 60 proc. kosz-
tów stałych, to ciężko mówić o efektywności.

 X Jest pan przekonany, że banki wesprą Fa-
sing w tym przedsięwzięciu. Jednak ani JSW 
SA, ani Kompania Węglowa nie wynegocjo-
wały dobrych warunków dla emisji swoich 
euroobligacji. Zrezygnowały, bo oprocen-
towanie było bardzo wysokie.

– Szukamy partnera biznesowego, a nie 
wsparcia, aby zachować płynność finansową. 
Poza tym my nie potrzebujemy miliardów. 
W grę wchodzi około 250 mln złotych, któ-
rych brakuje do ostatecznego spięcia strony 
finansowej przedsięwzięcia. Nasz biznesplan 
wzbudza zaufanie. Moje przekonanie ma so-
lidne fundamenty finansowe. Nasi partnerzy 
finansowi będą mieli gwarancję, że zainwe-
stowane środki zwrócą się. Wiem, że w śro-
dowisku górniczym mam opinię człowieka, 
który jest zafascynowany górnictwem węgla 
kamiennego. Jednak inwestorów nie przeko-
nam swoją fascynacją. Mogę ich przekonać 
dobrym projektem. Ta inwestycja ma dać 
korzyści im i firmie Fasing. Wspomniał pan 
kilka razy o polskim górnictwie. Otóż jest 
ono potężnym domem wymagającym wiel-
kiego remontu. Możliwe, że w czasie tego 
remontu nie wszystkie ściany wytrzymają. 
Nasze przedsięwzięcie budujemy od pod-
staw, od fundamentów. To także atut dla 
inwestorów.

 X Pan może planować rozwój firmy na wiele 
lat. W górnictwie plany i strategie zmieniają 

się szybko. Trzeba mieć wyjątkową przy-
chylność Opatrzności, żeby realizować swo-
je plany powoli, ale skutecznie?

– Przychylność Opatrzności jest bardzo 
ważna. Ja mam także ten komfort, że kieru-
ję firmą od 14 lat. Ma ona ustabilizowany 
akcjonariat, zarząd ma zaufanie u akcjo-
nariuszy i partnerów biznesowych. Tak, 
mam wielki komfort, bo zarządzam bardzo 
dobrą firmą i mogę długofalowo planować 
jej rozwój. Wiemy, co chcemy robić za 10 
lat i mamy marzenia, które zrealizują się 
za jakieś 20 lat. Ja już w 1989 roku marzyłem 
o kopalni. To było wtedy, kiedy sprzeda-
łem pierwszą tonę polskiego węgla. Minę-
ło ćwierć wieku. Moje marzenie przybiera 
realny kształt, ale tylko dzięki bardzo do-
bremu podejściu biznesowemu. Chciałbym 
podkreślić, że koszt wydobycia tony węgla 
w naszej kopalni to 192 złote. Według ofi-
cjalnych danych za rok 2013 średni koszt wy-
dobycia tony w dużych spółkach węglowych 
to ponad 300 zł. Nasze pozostałe koszty też 
są mniejsze. Inwestorów przekonaliśmy na-
szym „czarnym scenariuszem”. Wszystkie 
koszty zawyżyliśmy.

 X To oznacza, że można wydobyć tonę wę-
gla taniej niż za 192 złote.

– W naszej kopalni będzie to możliwe, 
ponieważ tworzymy ją od fundamentów. 
Nie mamy żadnych obciążeń historycznych. 
Wskrzeszanie kopalni i tworzenie planu, dzię-
ki któremu będzie ona efektywna, to niesa-
mowite uczucie. Udowadniamy, że górnictwo 
może być efektywne i potrzebne.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Górnictwo ma przyszłość. Nigdy nie wątpiłem, że uda mi się zrealizować marzenie sprzed 
ćwierć wieku o własnej kopalni – mówi ZdZisław Bik, prezes Fasing SA.

Wskrzeszanie kopalni

Fasing inwestuje w węgiel

Kopalnia Barbara-Chorzów ożyje

Około 800 pracowników będzie wydobywać rocznie 1,5 mln ton węgla
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Rozmawia: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Zaproponował pan związ-
kom zawodowym negocjacje na temat no-
wego układu pracy. Na czym panu najbar-
dziej zależy?
ZbiGNiew Stopa: Zarząd 
i związki zawodowe chcą 
uprościć system płac. 
W tym jesteśmy zgodni. 
Rozmawiamy, jak to zro-
bić, aby spełnić oczekiwa-
nia załogi. Obecne układy 
zbiorowe pracy to prze-
żytek, relikt przeszłości 
z wieloma zapisami sprzed 30 lat. Chcemy, aby 
element motywacyjny odgrywał większa rolę. 
Zasada jest prosta – praca jest efektywniejsza, 
płaca jest lepsza. Chcemy także rozwiązać 
problem z deputatami dla emerytów.

 X Rozwiązać, czyli zlikwidować?
– Na razie przyglądamy się rozwojowi 

wypadków na Śląsku. Jedna z koncepcji mówi 
o tym, aby państwo przejęło te zobowiązania. 
Jeżeli tak się stanie, to Bogdanka powinna 
także zostać zwolniona ze zobowiązań i po-
winno je przejąć państwo. Jednak podkreślam 
– są to wstępne rozważania.

 X Jeżeli państwo nie przejmie zobowiązań?
– W przypadku deputatu dla emerytów 

mamy do czynienia z prawami nabytymi. 
Jest to problem, ale mamy pewien pomysł. 
Nie chcę mówić o szczegółach, bo wyma-
ga on jeszcze trochę pracy, między innymi 
prawniczej.

 X Chcecie państwo uprościć system płac. 
Kiedy górnicy na Śląsku słyszą: „uprosz-
czenie systemu płac, premiowanie za efek-
tywność, dostosowanie systemu wyna-
gradzania do współczesnych warunków”, 
to od razu myślą: „będzie zabieranie, bę-
dzie dziczenie”. Jak pan przekonał liderów 
związkowych, że warto dyskutować na ten 
temat i szukać rozwiązań?

– Po pierwsze, to kwestia zaufania. Za-
rząd nie chce zabierać pieniędzy, gdyż nie 
będziemy mieli dobrych efektów. My chcemy 
lepiej wynagradzać tych, którzy lepiej pracują. 
W Bogdance prowadzono badania kultury 
organizacji pracy. Pracownicy wypełniali an-
kiety i wyniki są bardzo ciekawe. Otóż widzą 
oni luki w obecnym systemie wynagradzania. 
Między innymi chcieliby zwiększenia elemen-
tu motywacyjnego. W Bogdance obowiązuje 
system opłacania za stanowisko pracy. To zna-
czy, że górnik, który ma na przykład 20 lat 
pracy, nie jest tak samo opłacany, bez względu 
na to, co robi. Jest opłacany za konkretną pra-
cę w konkretnym dniu. Ale na danym stano-
wisku pracy można pracować wydajnie i efek-
tywnie albo słabo i nieefektywnie. Żeby system 
premiowania efektywności i wydajności był 
sprawiedliwy, chcemy w sposób ciągły mierzyć 
te wskaźniki. To oznacza, że po szychcie pra-
cownik wiedziałby, ile zarobił. Mógłby także 

kontrolować tę ocenę na bieżąco. Jak dotąd 
jest oceniany na koniec miesiąca. To oznacza, 
że tak naprawdę nie wie, ile zarobił za kon-
kretny dzień i jak był oceniany za konkret-
ną pracę. Chcemy uniknąć uznaniowości, 
bo to rodzi konflikty. Zawsze jest podejrzenie, 
że jak kierownik kogoś lubi, to da mu zarobić 
więcej, a jak nie lubi, to nie da. W pracy ocena 
przekłada się na konkretny zarobek i dlatego 
chcemy wdrożyć system informatyczny, który 
będzie informował pracownika na bieżąco 
o efektach jego pracy przekładających się 
na zarobek w konkretnym dniu.

 XNa Śląsku popularnie mówi się, „co-
dziennie na łopacie można policzyć, ile 
dziś zarobiłem”.

– To tradycyjne górnicze powiedzenie. 
Teraz nie trzeba będzie niczego liczyć. System 
informatyczny poinformuje o tym każdego 
pracownika. Będzie działał online, na bieżąco.

 X Taki system oznacza totalną kontrolę 
i sprawdzanie pracownika.

– To oznacza ocenę na bieżąco, bez jakie-
gokolwiek widzimisię przełożonego.

 XW śląskich kopalniach elektroniczny sys-
tem monitorowania ruchu załogi w rejo-
nach niebezpiecznych wzbudzał kontro-
wersje, bo górnicy obawiali się ciągłego 
śledzenia. Pan chce wprowadzić elektro-
nicznego karbowego.

– W Bogdance planujemy wprowadze-
nie elektronicznego systemu kontroli ruchu 
załogi. W sytuacjach jakiegokolwiek wy-
padku pozwala on na dokładną lokalizację 
górników potrzebujących pomocy. Łatwiej 
kierować akcją ratunkową i łatwiej nieść 
pomoc. Systemy informatyczne pomogą 
nam także w sprawiedliwym premiowaniu. 
Kopalnia Bogdanka ma w tej chwili chyba 
najmłodszą załogę w polskim górnictwie. 
Młodzi ludzie chcą przyjść do pracy, pra-
cować solidnie i za taką pracę wziąć solid-
ne wynagrodzenie. Ponieważ w tak dużym 
zespole są pracownicy solidniejsi i mniej 
solidni, dlatego załoga chce być oceniania 
sprawiedliwie. Górnicy często pytają: dla-
czego ja mam pracować wydajniej, skoro 
mniej wydajny kolega zarabia tyle samo? 
Górnictwo jest pracą zespołową. Takie 
pretensje psują atmosferę w zespole. Skoro 
około 60 proc. załogi chce zmiany, dzięki 
której wynagrodzenie będzie uzależnione 
od efektów, to obowiązkiem zarządu jest 
poważne potraktowanie ich opinii. 

 X Bogdanka jest nielubianym prymusem 
w polskim górnictwie. Wszyscy robią bo-
kami, a pan przeznaczył w 2014 roku po-
nad 700 mln złotych na inwestycje, kopalnia 
będzie zwiększać wydobycie, wciąż macie 
zyski. Każda tona węgla więcej z Bogdan-
ki oznacza tonę mniej sprzedaną ze Ślą-
ska. Zabieracie rynek śląskim kopalniom. 
Rozmawia pan ze związkami o systemie 
wynagradzania, który będzie premiował 
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Bogdanka. – Kopalnie muszą obniżać koszty jednostkowe 
i poprawiać efektywność, żeby utrzymać się na wolnym rynku. 

My to robimy bez względu na koniunkturę, żeby w czasie 
kryzysu mieć jakiś zapas pozwalający jeszcze bardziej obniżyć 

cenę naszego produktu. Oczywiście nie możemy tego robić 
w nieskończoność. Jednak nożyce między ceną a kosztami muszą 
być odpowiednio rozwarte. Moim zdaniem na Śląsku są kopalnie, 
które mogłyby radzić sobie tak samo dobrze jak Bogdanka. Trzeba 
je doinwestować, zmienić organizację pracy i poprawić wydajność 

– mówi Zbigniew Stopa, prezes LW Bogdanka.

Obniżanie kosztów, poprawa efektywności i sprawiedliwe wynagradzanie za pracę jest jedynym sposobem na utrzymanie firmy

Nasz węgiel nie

efektywność. Nie ma z tego powodu pro-
testów. Dlaczego u was jest inaczej?

– W jednym pytaniu zadał pan tyle py-
tań, że nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. 
Są wśród kierownictwa kopalni i wśród dzia-
łaczy związkowych osoby, które musiały wiele 
lat temu co trzeciemu pracownikowi powie-
dzieć: dobrze pracowałeś, ale musisz odejść, 
bo to jedyna szansa, żeby pozostali przeżyli. 
Jeżeli co trzeciego marynarza trzeba wyrzu-
cić za burtę, żeby ocalić okręt i resztę zało-
gi, to tę traumę pamięta się do końca życia. 
Wtedy robi się także wszystko, aby nie było 
powtórnie takiej sytuacji. Ja nie chciałbym już 
nigdy w życiu być świadkiem takich tragedii. 
Dlatego jednoczymy siły i szukamy sposo-
bów, które nas uchronią przed dramatem. 
Obniżanie kosztów, poprawa efektywności 
i sprawiedliwe wynagradzanie za pracę jest 
jedynym sposobem na utrzymanie firmy. 
To nieprawda, że nasz węgiel sprzedaje się 
sam. To mit, że w Bogdance nic nie trzeba 
robić, żeby efektywnie fedrować. Moim zda-
niem śląskie kopalnie nie mają wyjścia. Muszą 
poprawiać efektywność, zmieniać organizację 
pracy i dostosować się do wymagań rynku.

 XNawet za cenę wyrzucenia co trzeciego 
za burtę?

– O tym nie chcę rozmawiać, bo już mó-
wiłem, że to były dramatyczne sytuacje. Nie 
wiem, co wybiorą śląskie spółki. Natomiast 
wiem, że nie można w nieskończoność fedro-
wać i przynosić wielkie straty. Rozmawiajmy 
proszę o Bogdance.

 X Uważa pan, że Polska potrzebuje węgla 
z polskich kopalń?

– Węgla potrzebuje energetyka. Jednak 
chce mieć relatywnie tanie paliwo. Dlatego 
kopalnie muszą obniżać koszty jednostkowe 
i poprawiać efektywność, żeby utrzymać się 
na wolnym rynku. My to robimy bez względu 
na koniunkturę, żeby w czasie kryzysu mieć 
jakiś zapas pozwalający jeszcze bardziej ob-
niżyć cenę naszego produktu. Oczywiście nie 
możemy tego robić w nieskończoność. Jed-
nak nożyce między ceną a kosztami muszą 
być odpowiednio rozwarte. Moim zdaniem 
na Śląsku są kopalnie, które mogłyby radzić 
sobie tak samo dobrze jak Bogdanka. Trzeba 
je doinwestować, zmienić organizację pracy 
i poprawić wydajność. Mało tego, obawiam 
się, że byłyby lepsze niż Bogdanka, bo mają 
lepszą strukturę złoża i lepszej jakości węgiel.

 X Bogdanka była uznawana za trwale 
nierentowną, a teraz jest perłą polskiego 

sprzedaje się sam
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Obniżanie kosztów, poprawa efektywności i sprawiedliwe wynagradzanie za pracę jest jedynym sposobem na utrzymanie firmy

górnictwa. Może te złe śląskie kopalnie też 
kiedyś staną się perłami?

– Pewnych technicznych i geologicznych 
uwarunkowań nie można przeskoczyć. Dla-
tego śląskie górnictwo musi być zrestruktu-
ryzowane. Z taką wydajnością jak teraz nie 
ma szans. My musieliśmy jednocześnie prze-
prowadzić restrukturyzację zatrudnienia oraz 
techniczną i organizacyjną. Nie dostaliśmy 
na to od państwa nawet grosza. Musieliśmy 
wszystko robić za własne pieniądze. To do-
wód, że można ratować firmę po to, aby nie 
została po niej ekonomiczna czarna dziura 
w regionie.

 X Kilka miesięcy temu rozmawiałem z gór-
nikami Bogdanki. Kiedy dowiedzieli się, 
że przyjechałem ze Śląska, pytali: wam się 
tam w głowach poprzewracało? To był czas, 
kiedy zanosiło się na radykalną restruktu-
ryzację Kompanii Węglowej, a górnicy KW 
grozili protestami. Wy wszyscy w Bogdan-
ce nie lubicie Śląska?

– Lubimy Śląsk, mamy wielki szacunek 
dla górników, którzy pracują w ciężkich 
warunkach, w ciągłym zagrożeniu. Jednak 
nie rozumiemy wielkiej niechęci do zmian. 
My wciąż mamy w pamięci wielkie ofiary 
poniesione w czasie naszej restrukturyzacji. 

Gdybyśmy czekali z nią dłużej, byłaby nie-
możliwa do przeprowadzenia albo koszty 
społeczne byłyby jeszcze większe.

 XDzięki tym zmianom Bogdanka opano-
wała około 20 proc. rynku węgla energe-
tycznego w Polsce?

– Do energetyki zawodowej dostarczamy 
25 proc. węgla. W całym rynku węgla energe-
tycznego mamy 20 proc. udziału.

 X I wciąż będziecie zwiększać wydobycie?
– Musimy. Jeżeli nie chcemy zmniejszać 

zatrudnienia, to musimy zmniejszać koszty 
jednostkowe, czyli zwiększać wydobycie i po-
prawiać efektywność.

 X Górnicy w Bogdance zarabiają mniej niż 
na Śląsku?

– Średnia płaca w Bogdance to 7211 zło-
tych. Więcej niż w Katowickim Holdingu 
Węglowym i w Kompanii Węglowej i mniej 
niż w JSW. Płacimy dobrze za dobrą pracę.

 X Po zmianie systemu wynagradzania bę-
dziecie mniej płacić?

– Nie chcemy ograniczać funduszu płac. 
Chcemy bardziej premiować za efektywność.

l
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sprzedaje się sam
Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka SA, 
w związku z otrzymaniem w dniu 12 listopada 
2014 roku decyzji Ministerstwa Środowiska 
o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez spół-
kę decyzji z dnia 5 września 2014 roku o od-
mowie udzielenia koncesji na wydobywanie 
węgla kamiennego ze złoża Lubelskie Zagłę-
bie Węglowe – obszar K-6 i K-7, informuje, 
że niezwłocznie złoży skargę na ww. decyzję 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie.

– Decyzja Ministerstwa Środowiska jest 
według nas wadliwa, dlatego też nie skła-
damy broni w walce o koncesję na obszar 
K-6‒7. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi 
deklaracjami rozstrzygnięcie sporu znajdzie 
swój finał na drodze sądowej. Przyznanie 
koncesji na K-6‒7 naszej spółce to nie tylko 
rozwiązanie zapewniające zagospodarowanie 
nowych, perspektywicznych obszarów przez 
Bogdankę, dostarczającą ponad 25 proc. węgla 

dla polskich elektrowni. To także gwaran-
cja, że złoża w tym sąsiadującym z Bogdanką 
i rozpoznanym już obszarze zostałyby wy-
korzystane w sposób najbardziej efektywny 
i racjonalny, co leży przecież w żywotnym in-
teresie Skarbu Państwa. Nie sposób zgodzić 
się także z przesłanką odmowy udzielenia 
koncesji w postaci tzw. „interesu publicznego” 
– powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu 
LW Bogdanka SA.

– Niezależnie od działań podjętych 
w związku z obszarem K-6‒7 spółka kon-
tynuuje prace mające na celu zapewnienie 
rozwoju Bogdanki w kierunku północnym, 
poprzez przygotowanie dokumentacji kon-
cesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów 
i Orzechów, na które posiadamy już koncesje 
rozpoznawcze. Nasze obecne zasoby opera-
tywne zapewniają żywotność kopalni do około 
2034 roku, jednak chcielibyśmy je co najmniej 
podwoić przed 2020 rokiem – dodał Zbigniew 
Stopa. l

Stanowisko LW Bogdanka SA w sprawie 
odmownej decyzji Ministerstwa Środowiska 
dotyczącej wniosku o koncesję wydobywczą 

na obszar k-6-7

Kopalnia idzie  
do sądu

R E K L A M A
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Mirosław Taras na konferencji Nowego Prze-
mysłu powiedział między innymi, że dotych-
czasowy sposób ratowania Kompanii Węglo-
wej przypomina reanimację trupa. Wzywał 
rząd do wsparcia górnictwa. Prognozował, 
że obecna polityka klimatyczna spowoduje, 
że za około 15 lat polskie górnictwo padnie. 
Krytykował rozwiązania prawne, które są we-
dług niego sztywnym gorsetem. Dwa dni póź-
niej Taras już nie był prezesem KW.

Jednak jego odwołanie w niczym nie zmie-
niło sytuacji. Kompania co miesiąc traci 150 
mln złotych. Kapitał własny KW to 450 mln 
złotych. Sprzedaż czterech albo pięciu kopalń 
Węglokoksowi może uratować sytuację na kil-
kanaście miesięcy. – Jeżeli rząd nie wesprze re-
strukturyzacji, będę w takiej samej sytuacji jak 
teraz. Będę musiał złożyć wniosek o upadłość, 
a zaraz po nim złożę swoją dymisję – grzmiał 
Mirosław Taras. Czy jego dymisja miała zapo-
biec takim decyzjom? Nie wiadomo. Politycy 
publicznie nie poruszali tego wątku wypowie-
dzi. Albo go nie znają (na konferencji nie było 
żadnego polityka), albo udają, że nie znają.

WarszaWo, usłysz nas
– Nie można racjonalnie zmieniać górnic-

twa, jeżeli ograniczymy się wyłącznie do wysiłków 
menedżerów i strony społecznej. Jeżeli Warszawa, 
polski rząd nie napisze wreszcie programu, w któ-
rym zdecyduje się albo na oficjalne wspieranie 
górnictwa z budżetu państwa, albo radykalne 
cięcia, to nie ma szans, aby nie było w tej branży 
wstrząsów – podkreślił były prezes.

Choć koszty płac w KW wynoszą 60 proc., 
zdaniem Tarasa wcale nie płace w górnictwie 
są największym problemem, lecz niska wydaj-
ność i przerost zatrudnienia.

– My zatrudniamy dwa razy więcej lu-
dzi, niż powinniśmy. Dlatego mamy wysokie 
koszty. Do tego dochodzą podatki obciążające 
górnictwo. Obecnie koszt wydobycia tony 
węgla przekracza 313 złotych – podkreślił 
były prezes. Wskazał także na balast histo-
ryczny. W latach 60. i 70. surowce były dla 
Polski jedyną walutą wymienialną. Państwo 
rozbudowało tę gałąź przemysłu, a pracowni-
kom przyznało wielkie przywileje. Zostały one 
do dziś. To bardzo obciąża wyniki górnictwa, 
szczególnie w czasie kryzysu na rynku węgla.

– Proponowana przez związki zawodo-
we fuzja kopalń z energetyką to rozwiązanie, 
w którym koszty poniesie energetyka, a final-
nie polskie społeczeństwo, płacąc wyższą cenę 
za prąd. Na takie rozwiązanie muszą zgodzić 
się politycy zarządzający górnictwem i przed-
stawiciele energetyki. Zawsze jako alternatywa 
jest radykalna i bolesna społecznie restruktu-
ryzacja – powiedział Taras.

Przygnębiające dane

Po trzecim kwartale tego roku spółki wę-
glowe straciły na sprzedaży węgla 1,6 mld zło-
tych. Na koniec 2012 roku krótkoterminowe 

zadłużenie górnictwa wynosiło 9,7 mld zło-
tych. W 2013 roku – 11,9 mld złotych. Obecnie 
zobowiązania wynoszą około 13 mld złotych. 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Kompanii Wę-
glowej nie udało się wyemitować euroobligacji 
na korzystnych warunkach.

W drugim kwartale tego roku akumulacja 
ujemna wyniosła prawie 50 złotych na tonie 
– średni koszt produkcji był na poziomie 319 
złotych, a cena zbytu około 270 złotych.

Organizatorem konferencji Górnictwo 
2014 była grupa PTWP, wydawca miesięcznika 
Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Mirosław Taras, prezes Kompanii Węglowej, został odwołany ze stanowiska. Przez ponad 
pół roku w KW nie opracowano planu naprawczego dla firmy. Ostatni, zaakceptowany 

przez właściciela, zdezaktualizował się po kilku dniach. Nowy plan restrukturyzacji będzie 
przygotowywał pełnomocnik rządu

Upadek czy naprawa

Na konferencji Górnictwo 2014 Mirosław Taras ostatni raz wystąpił w roli prezesa KW
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Martin Ćmok, Patryk Kubica, Mateusz Malik. 
Trójka osiemnastolatków, czwartoklasistów 
w rybnickim Zespole Szkół Technicznych. Tata 
Martina pracuje w Jankowicach, Mateusza – 
w Knurowie-Szczygłowicach, natomiast Patry-
ka – do niedawna w Chwałowicach. Ale górni-
cze powinowactwa całej trójki młodzieńców 
można wywodzić, począwszy od pradziad-
ków, poprzez dziadków, nie licząc gromady 
wujków. Ot, śląskie biografie.

Można więc sobie wyobrazić Martina, 
Patryka i Mateusza, jak przy barbórkowych 
obiadach latami z nabożeństwem przysłu-
chiwali się dotąd „fedrowaniu” dziadków i oj-
ców. W tegoroczną Barbórkę – tym bardziej 
że w kontekście kiepskiego położenia branży 
nie zanosi się na szczególnie radosną – być 
może po raz pierwszy zostaną głównymi akto-
rami górniczego święta w swoich domach. Oto 
będą się mogli pochwalić rodzinnej starszyź-
nie sukcesem w międzyszkolnym konkursie 
górniczej wiedzy i praktycznych umiejętności, 
a także zademonstrować otrzymane za ten 
prymat dyplomy i nagrody. Nieprzypadkowo 
właśnie – zaplanowana na 2 grudnia – uro-
czystość barbórkowa w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach ma być 
oprawą do podsumowania VII edycji konkursu 
i rozdania nagród wszystkim laureatom.

Obok mysłowickiej „dwójki” współorga-
nizatorem rywalizacji była kopalnia Wujek, 
a honorowy patronat nad konkursem objęli 
prezes Katowickiego Holdingu Węglowego 
oraz śląski kurator oświaty. Do jego VII już 

edycji zostało zgłoszonych 12 trzyosobowych 
zespołów ze śląskich, małopolskich i zagłę-
biowskich szkół średnich, kształcących w gór-
niczych specjalnościach. Ostatecznie jednak 
w środę, 19 listopada do Wujka – jedynej 
kopalni rozporządzającej na poziomie 370 
metrów podziemnym ośrodkiem szkolenio-
wym – zjechało 11 uczniowskich ekip.

Wiedza W teście

– Sprawdzian wiedzy polegał na wypełnie-
niu przez każdego uczestnika testu z zestawem 
30 pytań z zakresu przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz znajomości Prawa geo-
logicznego i górniczego. Mieli na to pół go-
dziny, a więc minutę na wskazanie właściwej 
odpowiedzi. Suma indywidualnie uzyskanych 
punktów stanowiła po dodaniu dorobek zespo-
łu. Pięć tak wyłonionych ekip przeszło do prak-
tycznej części konkursu, przygotowanej w od-
dającym realia kopalni ośrodku szkoleniowym 
– wyjaśniła konkursowe reguły gry Ewa Zając, 
dyrektor mysłowickiej „dwójki”.

Umiejętności pod ziemią

Dołowy sprawdzian umiejętności był po-
zornie nieskomplikowany, acz przygotowujący 
tę konkurencję górnicy postanowili trochę 
namieszać przyszłym młodym kolegom.

– Każdy z pięciu zespołów mierzył się 
z jednym, identycznym zadaniem: montażem 
dwóch rynien przenośnika Skato-Śląsk z po-
łożeniem górnej nitki łańcucha i pięcioma po-
łączonymi za pomocą tak zwanych pasówek 
zgrzebłami. Dodatkowe utrudnienie polegało 

na tym, że pierwsze i ostatnie zgrzebła miały 
się znaleźć na krańcach rynny. Ale żeby zadanie 
nie było całkiem banalne i by zmusić młodych 
adeptów górnictwa do myślenia przy robocie, 
uciekliśmy się do złośliwego troszeczkę zabiegu. 
Otóż w zestawie potrzebnych elementów i na-
rzędzi znalazło się trochę fałszywych pasówek, 
niepasujących śrub i kluczy. Oczywiście oprócz 
obserwowania poprawności wykonywanego za-
dania jurorzy szczególnie uważnie baczyli, czy 
każda trójka pracuje bezpiecznie, począwszy 
od kontroli stanowiska pracy, po stosowanie 
środków ochrony osobistej – wyjaśnia zaan-
gażowany w przygotowanie praktycznej części 
konkursu Waldemar Kuśmierczyk, kierownik 
działu rekrutacji w kopalni Wujek.

nagrody W BarBórkę
Na potyczki z rynnami przenośnika 

zespoły miały dwie godziny. Potem już ru-
tynowa górnicza droga: klatka, nadszybie, 
markownia, lampownia, łaźnia… Kiedy przed 
zgłodniałymi stanął bogracz, Ewa Zając 
i Waldemar Kuśmierczyk mogli już zako-
munikować ostateczne wyniki rywalizacji. 
Po wspomnianych już rybniczanach na dru-
gim miejscu uplasowała się trójka z Zespołu 
Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, 
zaś na trzecim – ekipa z Powiatowego Ze-
społu Szkół w Bieruniu. Teraz już pozostaje 
im tylko czekać na zaproszenie na Barbórkę 
w Mysłowicach.

JERZY CHROMIK

W kopalni Wujek 11 uczniowskich zespołów rywalizowało wiedzą i umiejętnościami

Konkursowa szychta

Po raz piąty rozstrzygnięto ogólnopolski kon-
kurs „Bezpieczny Oddział Wydobywczy”, któ-
rego organizatorami są WUG oraz działająca 
przy WUG Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. 
prof. W. Cybulskiego. W odróżnieniu od po-
przednich edycji 12 tegorocznych laureatów 
zostanie uhonorowanych statuetkami św. Bar-
bary bezpośrednio w swoich zakładach pracy, 
a nie jak w minionych latach, gdy wręczano 
je podczas uroczystości barbórkowej WUG.

21 listopada br. statuetki św. Barbary uro-
czyście wręczono przedstawicielom oddziału 
G-4 z O/ZG Lubin KGHM Polska Miedź. Aż 
10 laureatów otrzyma wyróżnienie 4 grudnia 
br. podczas zaplanowanych na ten dzień zakła-
dowych uroczystości Dnia Górnika. Gratula-
cje, podziękowania za bezpieczną pracę i pre-
stiżowe statuetki przekazują wyróżnionym 
oddziałom przedstawiciele WUG i Fundacji 
Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskie-
go. Reprezentacja Podziemnego Magazynu 
Gazu Wierzchowice z PGNIG SA zostanie 
wyróżniona 5 grudnia br.

W tej specyficznej rywalizacji za bezwy-
padkowe wydobycie różnorodnych kopalin 
w 2014 roku (w konkursie oceniane są wyniki 
12 kolejnych miesięcy poprzedzających termin 
zgłoszenia wniosku, który upływał 5 listopada 
br.) nagrodzono następujące oddziały:

– oddział G-3 z KWK Piast – KW SA;
– oddział MMUD-4 z KWK Ziemowit 

– KW SA;
– oddział GRP-3 z KWK Marcel – KW SA;
– oddział III z kopalni Olkusz-Pomorzany 

– ZGH Bolesław SA;
– oddział KG-2 z KWK Murcki-Staszic 

– KHW SA;
– oddział GRP-2 z ZG Sobieski – Tauron 

Wydobycie SA;
– Podziemny Magazyn Gazu Wierzcho-

wice z PGNIG SA;
– oddział WW z LW Bogdanka SA;
– oddział G-4 z O/ZG Lubin – KGHM 

Polska Miedź SA;
– oddział TWOj z KWK Borynia-Zofiów-

ka-Jastrzębie – JSW SA;
– oddział ALP.II z ZG Siltech Sp. z o.o.;
– Zespół Operacji Morskich z Lotos Pe-

trobaltic SA.
Mirosław Koziura, prezes WUG, twierdzi, 

że ten konkurs jest wyjątkowy wśród wie-
lu związanych tematycznie z BHP. – Sukces 
oddziału górniczego to wynik pracy całego 
zespołu, wszystkich jego pracowników, ich od-
powiedzialności, wiedzy i rozwagi na każdym 
stanowisku. Symboliczną statuetką świętej 
Barbary nagradzamy solidaryzm górniczy, 
poczucie więzi i koleżeńskość w najszerszym 
tego słowa znaczeniu.  l

Konkurs „Bezpieczny Oddział Wydobywczy” rozstrzygnięty

Solidaryzm oznacza 
bezpieczeństwo

jedno Ujęcie

Zaskoczenia nie było
– Zadanie, przed którym stanęli moi uczniowie, nie było dla nich jakimkolwiek zasko-
czeniem. Nasza szkoła posiada sztolnię szkoleniową, gdzie w trakcie zajęć praktycznych 
mieli już sposobność oswoić się z urządzeniami, narzędziami i techniką montażu prze-
nośnika. Wreszcie to nie lada trójka, już wcześniej ozłocona sukcesami w olimpiadzie 
o Złotą Lampkę Górniczą – cieszyła się z powodzenia Martina, Patryka i Mateusza Alicja 
Mańka, nauczycielka eksploatacji złóż w rybnickiej szkole. Laureaci najpierw zgodnie 
powtarzali, że o wyborze szkoły i specjalności przesądziła rodzinna tradycja. Po chwili 
jednak dorzucali: Patryk: – Pewna i stabilna praca po szkole, choć kto wie, czy będzie 
tak dalej. Mateusz: – Zarobki też są przecież nieobojętne. O samym konkursie Martin: 
– Tak zupełnie gładko – myślę o części praktycznej – nam nie szło. Było trochę proble-
mów ze śrubami łączącymi zgrzebła. Mateusz: – Zespołowa formuła na pewno jest plu-
sem… Patryk: – …bo jeden drugiemu doradzi. Mateusz: – No i musieliśmy się nawzajem 
pilnować, żeby mieć okulary, rękawice i pod ręką pochłaniacz. Inaczej traciło się punkty. 
Martin: – Zanosi się na fajną Barbórkę. No i będzie się czym pochwalić w domu. JCH

A
RC

H
IW

U
M

 

Dołowy sprawdzian umiejętności był pozornie nieskomplikowany



1 – 1 5  G R U D N I A  2 0 1 410 W W W . N O W Y G O R N I K . P L

M O T O R Y Z A C J A

Kierowcy kochają małe auta typu SUV. Mok-
ka jest jednym z najlepiej sprzedających się 
modeli Opla. ASX to bestseller Mitsubishi 
w Polsce, co jest tym ważniejsze, że mar-
ka ta zwiększyła swoją sprzedaż na naszym 
rynku o 60 proc. Nieco wyższe nadwozia 
tych aut zapewniają wygodniejsze wsia-
danie, więcej miejsca i lepszą widoczność, 
a w ruchu miejskim ewentualne niedobory 
aerodynamiki nie mają praktycznie żadne-
go znaczenia. Podobnie jak napęd 4 x 4, 
więc znaczna część SUV-ów ma tylko napęd 
na jedną oś.

Wkrótce do walki o portfele klientów 
stanie w tym segmencie kolejny model – 
Mazda CX-3, która właśnie debiutowała pod-
czas salonu samochodowego w Los Angeles. 
Miejski SUV będzie miał długość 4,275 m, 
szerokość 1,765 m, wysokość 1,55 m i styl 
znany z większych modeli Mazdy. W gamie 
silników będą półtoralitrowe turbodiesle 
Skyactiv-D i dwulitrowe benzynowe silniki 
Skyactiv-G, które będą dostępne z automa-
tycznymi i manualnymi skrzyniami biegów. 
Rynkowy debiut zaplanowano na wiosnę 
przyszłego roku.

Sportback na wodór
Audi pokazało w Los Angeles prototyp 

samochodu napędzanego wodorem, zapo-
wiadając, że auta zasilane ogniwami paliwo-
wymi trafią do seryjnej produkcji. – Audi A7 
Sportback h-tron quattro to Audi w pełnym 
tego słowa znaczeniu – sportowe i wydajne. 
W myśl filozofii konstrukcji e-quattro wy-
posażono je w dwa silniki elektryczne napę-
dzające cztery koła. Koncepcyjny samochód 
typu h-tron jest najlepszym przykładem, 
że koncern z Ingolstadt wszedł w erę roz-
wiązań technicznych opartych na ogniwach 
paliwowych. Gdy tylko rynek i infrastruktura 
będą gotowe, rozpoczniemy produkcję seryjną 
– mówi prof. dr Ulrich Hackenberg, członek 
zarządu Audi AG ds. rozwoju technicznego. 
Nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi i w zasa-
dzie co oznacza gotowość rynku? Akceptację 
zaporowej ceny tego typu rozwiązań?

Prototyp ma się rozpędzać do 100 km/h 
w 7,9 sekundy, a maksymalnie osiągać 
180 km/h. Zasięg na jednym baku ma sięgnąć 
pół tysiąca kilometrów. Dokładniej mówiąc, 
to zasięg na czterech zbiornikach wodoru 
o łącznej pojemności 5 kg gazu. Według Audi 
1 kg gazu potrzebny na przejechanie 100 km 
to ekwiwalent 3,7 l benzyny. Energia jest także 

magazynowana w zestawie akumulatorów, 
pozwalającym na przejechanie ponad 50 km 
– ładowanie trwa cztery godziny ze zwykłej 
sieci domowej lub dwie godziny przy wyko-
rzystaniu przemysłowej sieci 360 V.

Koła napędzają dwa silniki elektryczne 
o mocy 85 kW każdy. Krótkotrwały wzrost 
napięcia może podnieść moc do 114 kW. Mak-
symalny moment obrotowy każdego silnika 
to 270 Nm.

drogi śnieg na aucie

W tym roku zima była dla nas jak dotąd 
niezwykle łaskawa. Niestety nie możemy li-
czyć, że potrwa to do samego lata. Poranne 
przymrozki zmuszają powoli do wcześniej-
szego wychodzenia z domu i rozbudzania się 
przy skrobaniu lodu z szyb, a wkrótce dojdzie 
jeszcze odśnieżanie. Tylko komu się to rano 
chce robić? Niektórzy zwolennicy dłuższego 
spania wyjeżdżają na ulice autami z nieprzej-
rzystymi, zarośniętymi szronem lub pokryty-
mi śniegiem oknami. To nie tylko kwestia wy-
glądu, ale też bezpieczeństwa, gdyż kierowca 
mniej widzi – i dlatego ma to swoje odbicie 
w przepisach. Za nieodśnieżone auto i po-
kryte szronem szyby można zapłacić mandat 
nawet do 500 złotych.

Przy okazji warto przypomnieć o prze-
czyszczeniu tablicy rejestracyjnej i jej oświe-
tleniu, które powinno zapewniać możliwość 
odczytania znaków na niej w nocy przy do-
brej przejrzystości powietrza z odległości 
co najmniej 20 metrów. Nieczytelne tablice 
to ryzyko mandatu w wysokości 100 złotych.

Niestety odśnieżanie także może się 
skończyć karą, bo wielu kierowców robi 
to przy włączonym silniku, chcąc, by nieco 
się już rozgrzał. Tyle że w Polsce zabronio-
ne jest pozostawianie odpalonego samo-
chodu, o czym wielu kierowców zapomina. 
Długie poranne odśnieżanie z włączonym 
silnikiem może kosztować 100 złotych w te-
renie zabudowanym i 50 złotych poza nim. 
Istnieje jednak także możliwość większej 
kary – za używanie pojazdu w sposób powo-
dujący uciążliwości związane z nadmierną 
emisją dwutlenku węgla lub hałasem grozi 
300 złotych.

Rozwiązaniem może być ogrzewanie 
postojowe Webasto, które przyspiesza pora-
dzenie sobie z tymi problemami. Niestety jest 
drogie, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, 
że w praktyce ryzyko otrzymania mandatu jest 
w sumie niewielkie. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Małe SUV w natarciu

Mazda CX-3, która właśnie debiutowała podczas salonu samochodowego w Los Angeles SUV będzie miał długość 4,275 m, szerokość 1,765 m, wysokość 1,55 m

Ogrzewanie postojowe Webasto, które przyspiesza poradzenie sobie z tymi problemamiWedług Audi 1 kg gazu potrzebnego na przejechanie 100 km to ekwiwalent 3,7 l benzyny
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Piwo przez wieki

Wielki powrót

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy chcą Przeciętnie wydać na święta 
ok. 1160 złotych. Jest to o 13 proc. więcej niż 
w zeszłym roku. Biorąc pod uwagę dane GUS-u 
dotyczące wynagrodzeń za III kwartał, wyni-
ka, że statystyczny Polak przepracuje niecały 
tydzień, żeby zarobić na świąteczne wydatki 
w tym roku. To ponad dwa dni krócej niż w 2013 
roku. Zwiększenie kwoty planowanych wydat-
ków świątecznych ma związek z podniesieniem 
się cen produktów spożywczych oraz z faktem 
zmiany naszych preferencji zakupowych w kie-
runku coraz lepszych produktów spożywczych.

Polska jest rynkiem Przyszłości – niemiec-
ki tygodnik wirschafts woche umieścił 
nas na drugim miejscu krajów, które 
są najbardziej obiecującymi rynkami 
gosPodarczymi. Polska średnia krajowa 
pensja jest relatywnie wysoka (23 tys. dolarów 
rocznie), a wzrost gospodarczy relatywnie ni-
ski (1,3 proc.), mimo to państwo było w stanie 
ściągnąć w 2013 roku inwestycje zagraniczne 
o wartości 248 mld dolarów oraz importować 
towary o wartości 207 mld dolarów. OECD za-
klasyfikowało nasz kraj jako rynek o najniższym 
ryzyku, bardzo atrakcyjny dla niemieckiego 
biznesu. Wirtschafts Woche podkreśla, że pol-
ski rynek jest najszybciej rosnącym rynkiem 
w Europie. W rankingu przegoniła nas tylko 
Nigeria, która liczy sobie 179 mln mieszkań-
ców. Średnie roczne zarobki tam to zaledwie 
5700 dolarów na osobę, a gospodarka rośnie 
w tempie 6,2 proc. rocznie. W dziesiątce naj-
bardziej obiecujących gospodarek przyszłości 
znalazły się także Czechy (10. miejsce), Wę-
gry (9. miejsce), Algieria (8. miejsce), Maroko 
(7. miejsce), Meksyk (6. miejsce), Turcja (5. 
miejsce), Korea Południowa (4. miejsce) oraz 
Indonezja na 3. miejscu.

Polacy należą do najbardziej chorowi-
tych Pracowników w euroPie. Jak wynika 
z danych ZUS, w minionym roku spędziliśmy 
na L4 ponad 213 mln dni, prawie o 7 mln więcej 
niż rok wcześniej (i to licząc tylko zwolnie-
nia z tytułu własnej choroby, a nie np. dzieci). 
Koszty zwolnień wyniosły w pierwszym półro-
czu ponad 23 mld złotych, o 6 proc. więcej niż 
rok wcześniej, a w skali całego roku mogły prze-
kroczyć 50 mld złotych. Prawie 1,5 tys. złotych 
rocznie  w przeliczeniu na jednego pracownika 
wynoszą koszty firm związane z siedmioma 
najbardziej popularnymi chorobami. Pracow-
nik jest nieobecny z powodu choroby średnio 
12 dni w roku. Do tego kilka razy w roku chodzi 
do lekarza w godzinach pracy, a w czasie złego 
samopoczucia mniej wydajnie pracuje. Należy 
także doliczyć koszt wynikający z niepełnego 
wykorzystania maszyn, budynków i kapitału 
przedsiębiorstwa oraz wynagrodzenie za nad-
godziny zlecone pozostałym pracownikom lub 
koszty rekrutacji pracowników na zastępstwo.

Krzyżówka panoramiczna nr 23

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „baza ratownicza”.  
Nagrodę wylosowała: teresa dudek z katowic.

W naszym kraju powstaje wiele małych bro-
warów, których celem jest produkowanie ory-
ginalnych trunków, mających podbić całą 
Polskę. Niestety duża część z nich nie wy-
trzymuje konkurencji i zostaje zamknięta. 
Zdarzają się jednak wypadki, że wstrzymanie 
produkcji jest tylko chwilowe, a po przerwie 
można wrócić z zupełnie nowymi, zaskakują-
cymi piwami. Tak było w przypadku Browaru 
Krajan, położonego w Trzeciewnicy obok Na-
kła nad Notecią.

Browarnictwo w tym regionie ma długą 
tradycję, pierwsze wzmianki pochodzą z XVI 
wieku i dotyczą nadania przez króla Zyg-
munta III przywileju pozwalającego warzyć 
piwa w grodzie w Nakle nad Notecią. Cztery 
wieki później, w 1994 roku, powstał Krajan. 
Początkowo był to zakład prywatny, który 
działał pod szyldem podnakielskiej spółki 
ogrodniczej w Trzeciewnicy. Oprócz piwa, 
którego roczna produkcja wynosiła 20 tys. 
hektolitrów, produkowano tu także napo-
je winopodobne. W 1997 roku założyciele 
podjęli decyzję o utworzeniu w tym miejscu 
browaru regionalnego z prawdziwego zda-
rzenia. Zmiany te spowodowały, że mini-
browar zmienił się w duże przedsiębiorstwo, 
produkujące rocznie aż 100 tys. hektolitrów 

piwa. W 2004 roku nastąpiły także zmiany 
organizacyjno-prawne, których skutkiem 
było powstanie spółki Krajan Browary Ku-
jawsko-Pomorskie. Rok 2010 okazał się dla 
zakładu pechowy, ponieważ zapadła decyzja 
o zaprzestaniu warzenia piwa. Na szczęście 
nie trwało to długo, bo już jesienią następ-
nego roku powrócił ze swoimi starymi trun-
kami, a także zaczął wprowadzać na rynek 
zupełnie nowe piwa.

Krajan produkuje zarówno jasne, jak 
i ciemne piwa. Przeważającą część oferty 
stanowią lagery. Jednym z nich jest Kujawskie 
Bursztynowe, które uwarzone jest w stylu 
amber lager. Ma jasnobursztynowy kolor, 
lekki zapach i delikatną goryczkę. Do jego 
produkcji użyto słodu jęczmiennego i chmie-
lu. Dla wielbicieli lagerów browarnicy przy-
gotowali także Krajana Niefiltrowanego. 
Urzekają w nim miodowo-herbaciany kolor, 
gęsta piana i zapach, w którym wyczuwa się 
zboża, słód, orzechy, miód i karmel. Inną 
propozycją browaru jest Kujawskie Pils. Piwo 
to wchodzi w skład serii trunków nawiązu-
jących do regionu Kujaw. Wyprodukowane 
zostało z naturalnych składników, takich jak 
słód, chmiel i drożdże. Okres jego leżakowa-
nia wynosi trzy tygodnie, podczas których 
tworzy się jego unikalny smak. Piwosze mogą 

sięgnąć także po piwo Nelson India Pale Ale, 
uwarzone w angielskim stylu, jednak oparte 
na polskich chmielach, takich jak marynka 
i lubelski. Krajan oferuje także piwa ciemne, 
do których należą m.in. Kujawskie Ciemne 
i Porter Krajan. W zapachu tego pierwszego 
wyczuwalne są nuty czekoladowe, a w sma-
ku czuć lekką goryczkę. Drugi natomiast 
ma ciemny, burgundowy kolor i beżową gę-
stą pianę. Po jego otwarciu uderza aromat 
palonego słodu, śliwki, wiśni i czekolady. 
Jest dość mocne, ma 9 proc. alkoholu. Warto 
również sięgnąć po Koźlaka, który zachęca 
lekko karmelowym zapachem i orzeźwiają-
cym, słodowo-karmelowym smakiem.

Browarnicy nie planują jednak poprze-
stać na dotychczas zaprezentowanych pi-
wach. Na grudzień zapowiedzianych jest 
kilka premier: poprawiona wersja Nelson 
IPA oraz zupełne nowości – Nelson IPA 
Black oraz piwo górnej fermentacji – Ale 
Krajan.

Browar przy warzeniu swoich produk-
tów korzysta z tradycyjnych receptur, które 
łączy z nowoczesną technologią. Dzięki temu 
trunki te znane są nie tylko w województwie 
kujawsko-pomorskim, ale zyskały zwolenni-
ków w całym kraju.

ŹRÓDŁO: WWW.ALEBROWAR.PL
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