
Rozmowa na czasie

Aleksandra Stańczyk, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych: 
Powinniśmy 
wyprzedzać zmiany, 
bo tylko wtedy 
będziemy mogli 
dostosować się
do potrzeb rynku.
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Rozsądek przed 
emocjami
Rozmowa 
z Dominikiem 
Kolorzem, prze-
wodniczącym 
śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

strona 3

Mocni w gębie, słabi 
w rozumie
Rozmawiamy z zarządem na 
tematy, które mają złożyć się na 
nowy zakładowy układ zbioro-
wy pracy. Regulamin pracy ma 
być jego istotnym elementem. 
Reprezentatywne związki zawo-
dowe doszły do wniosku, że 
warto dobre fragmenty przyszłe-
go ZUZP wprowadzać w życie.

strona 4

Niezwykle groźne 
decybele

Hałas problemem naszego wieku. 
strona 5

Silnik też się skarży

Informacje motoryzacyjne. 
strona 9

Powitanie z Afryką
Podróże marzeń.

strona 10

Zgodnie z porozumieniem rządu z Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno-Strajkowym  
z 17 stycznia br. kopalnia Brzeszcze powinna mieć nowego właściciela albo wejść w skład Nowej Kompanii 

Węglowej. Teraz jest w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Tauron Polska Energia chce, aby Brzeszcze 
kupiła spółka celowa z udziałem koncernu energetycznego. Cena: 1 złoty plus VAT. Zatrudnienie ma być 
obniżone, a prawie połowa pracowników nie byłaby na etatach kopalnianych. Znaczna część zarobków 
zależałaby od efektów pracy. Okazuje się, że koncepcja powiązania górnictwa z energetyką jest możliwa 

do realizacji, ale energetyka nie chce płacić za restrukturyzację nawet jednej kopalni. Sojusznikiem 
zarządu Taurona są związki zawodowe działające w Grupie Kapitałowej Tauron Polska Energia.  

Komentarz na s. 2

KWK Brzeszcze. Do Taurona?

Kopalnia za złoty plus VAT

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK



2 W W W . N O W Y G O R N I K . P L1 6 – 3 1  S I E R P N I A  2 0 1 5

B E Z  F A J R A N T U

Skąd patrzysz, 
tak widzisz

P ryska mit jednomyślności związków zawodowych 
w poglądach na sposób restrukturyzacji górnictwa 

węgla kamiennego. Wyraźnie widać, że punkt widzenia 
zależy od miejsca siedzenia. Ci, którzy siedzą w firmach 
w miarę zrestrukturyzowanych, nie chcą słyszeć frazesów 
o bezpieczeństwie energetycznym, dla którego warto 
poświęcić wszystko. Przeciwnie. Uważają, że skoro 
poświęcili wiele, aby zrestrukturyzować swoje firmy, to nie 
można oczekiwać od nich poświęceń na rzecz obcych. 
Klasycznym przykładem są związkowcy z grupy Tauron. 
Firma ma zaangażować się w ratowanie kopalni Brzeszcze. 
Oznacza to, że powinna ją kupić od Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. „Kupimy, ale za złotówkę plus podatek VAT” – 
taka informacja wyszła z zarządu Taurona. W dodatku 
w komentarzach pojawiło się stwierdzenie, że zanim Tauron 
przejmie kopalnię, trzeba ograniczyć w niej zatrudnienie. 
Firma energetyczna wzięła pod uwagę także ryzyko 
związane z uznaniem przez Komisję Europejską pomocy 
rządu dla górnictwa za niedozwoloną pomoc publiczną. 
Zarząd poparła rada nadzorcza Taurona. 

Związki zawodowe uznały ofertę swojej firmy 
za wystarczająco hojną. Rada społeczna Grupy 

Kapitałowej Tauron Polska Energia, którą tworzą 
organizacje związkowe działające w firmach tworzących 
Grupę, wyraziła głębokie zaniepokojenie wydarzeniami 
i ostatnimi informacjami dotyczącymi przejęcia 
kopalni Brzeszcze. Co niepokoi związkowców? Z pisma 
skierowanego do Andrzeja Czerwińskiego, ministra Skarbu 
Państwa, napisanego w bardzo dyplomatycznym języku 
i opublikowanego na wielu internetowych stronach 
związkowych, wynika, że związkowcy nie chcą, aby Tauron 
realizował politykę rządu, ale by kierował się interesem 
załogi i akcjonariuszy.

Z wiązkowcy napisali między innymi: „Rada społeczna 
Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia SA, 

zrzeszająca organizacje związkowe działające w Grupie, 
wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami i ostatnimi 
informacjami dotyczącymi przejęcia KWK Brzeszcze przez 
nasz holding. Uczestniczymy na bieżąco w spotkaniach 
z zarządem Tauron Polska Energia, na których jesteśmy 
informowani o założeniach i sposobie przejęcia kopalni 
Brzeszcze. W pełni je akceptujemy”.  Wszystkie słowa 
w ostatnim zdaniu są napisane wielkimi i wytłuszczonym 
literami. Związkowcy uważają, że przejęcie kopalni 
musi się opierać na doświadczeniach wypracowanych 
w Grupie przez wiele lat, a w szczególności przez zakłady 
górnicze tworzące Tauron Wydobycie. „Kopalnie Taurona 
przeszły głęboką restrukturyzację, co wiązało się z dużymi 
wyrzeczeniami górników. Nie były to łatwe procesy – 
wzbudzały one niepokoje społeczne. Jednak dzięki temu 
dziś spółka wydobywcza Grupy Tauron funkcjonuje 
na zasadach rynkowych i równocześnie daje stabilizację 
i bezpieczeństwo pracownikom i rodzinom górniczym 
(…) Po trudnych procesach restrukturyzacji w Grupie 
nie ma naszej zgody na doprowadzenie do sytuacji, 
która zachwieje funkcjonowaniem spółki wydobywczej, 
a w następstwie całej Grupy Tauron”.

M inister Czerwiński znalazł się w trudnej sytuacji. 
Musi przeprowadzić zmiany, dzięki którym Tauron 

weźmie Brzeszcze. Spór nie toczy się o cenę kopalni. 
Chodzi o to, kto ma ponieść koszty restrukturyzacji. 
Zarząd spółki energetycznej wyliczył, że w kopalni 
wystarczy niespełna 900 osób na etatach i około 700 osób 
z firm zewnętrznych. Teraz etaty ma około 2 tys. osób. 
Nawet związki górnicze z Taurona popierają tę koncepcję. 
Tak, punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. l

Nie ufam deklaracjom polityków prawicy i liberałom. 
Trwa wyborcza licytacja między PiS a PO pod hasłami: 
kto nam da więcej, kto zrobi lepszą politykę socjalną, 
kto bardziej szanuje obywateli. Jak długo jest to prze-
rzucanie się wyborczymi deklaracjami, tak długo moż-
na bezkarnie składać obietnice. 

N iestety, kiedy przychodzi do czynów, okazuje 
się, że obietnice pozostają obietnicami, a życie 
toczy się jak do tej pory. Prezydent Andrzej Duda 

obiecał sporo w kampanii wyborczej. Teraz odkrył, 
że jego obietnice może realizować rząd, na który on 
nie ma wpływu. Miały być projekty ustaw, są projekty 
tłumaczące niemożność. Trwa także wielka gra wiekiem 
emerytalnym. Nie rozumiem problemów, z jakimi wal-
czą politycy dwóch największych partii prawicowych – 
PO i PiS. Informuję, że w Sejmie leży projekt nowelizacji 
ustawy o emeryturach i rentach autorstwa lewicy, który 
wprowadza kryterium 40 lat stażu pracy dla mężczyzn, 
uprawniającego do przejścia na emeryturę, i 35 lat dla 
kobiet. Chodzi o to, aby przejście na emeryturę zależało 
nie tylko od wieku, ale też od stażu pracy. Już w czasie, 
gdy rząd podwyższał wiek emerytalny, lewica propono-
wała to rozwiązanie. Niestety, ten głos był traktowany 
jak wołanie na puszczy. Przypomnę tylko, że wiek eme-
rytalny 67 lat obowiązuje w Polsce od stycznia 2013 
roku. Zmiany w ustawie o emeryturach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych Sejm uchwalił w maju 2012 
roku. Przed zmianami kobiety miały prawo do emery-
tury po osiągnięciu 60. roku życia, a mężczyźni – 65 
lat. Od 2013 roku wiek emerytalny wzrasta co kwartał 
o miesiąc – dla mężczyzn będzie wynosił 67 lat w 2020, 
a dla kobiet – w 2040 roku. W czasie kampanii prezy-
denckiej Bronisław Komorowski obiecywał, że zgłosi 
projekt powrotu do starych zasad. Obecny prezydent 
Andrzej Duda zapewniał, że nie jest zwolennikiem 
zmian wprowadzonych przez obecnie rządzących. 
I co? I nic. Projekt lewicy leży w sejmowej zamrażarce, 
a prawicowi politycy udają, że coś robią.

Przypomnę boje o wzrost płacy minimalnej. Do-
szło do sytuacji, że poważni ekonomiści i biznesmeni 
uważają, że zarabiamy za mało. Tylko politycy tak 
nie uważają, bo ograniczają się do decyzji, które mają 
wymiar symboliczny.

Polska scena polityczna została podzielona mię-
dzy Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. 
To niedobrze, bo programy socjalne obu partii fajnie 
brzmią tylko w czasie kampanii wyborczej. Czy wy-
borcy zdołają się tym razem wyrwać z tego szkodliwe-
go podziału? Naprawdę istnieje życie poza PO i PiS. 
Istnieją prospołeczne programy polityczne. Wierzę, 
że nauczeni smutnym doświadczeniem będziemy szu-
kać odpowiedzi na podstawowe pytanie: co oni zrobili 
dla nas do tej pory? l

Pięścią w stół

Co politycy zrobili do tej pory

Scena polityczna 
została podzielona 
między PO i PiS. 
To niedobrze, 
bo programy 
socjalne obu partii 
fajnie brzmią 
tylko w czasie 
kampanii.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Opozycja wylansowała obraz Polski w ruinie zasiedlo-
nej wyłącznie przez nędzarzy i głodne dzieci. Nie mogę 
patrzeć na zdjęcia bałtyckich plaż. Dziesiątki tysięcy 
ubogich codziennie rano walczy dla siebie i rodziny 
o kilka, czasem kilkanaście metrów kwadratowych 
piachu. Bój o kawałeczek plaży zaczyna się już około 
piątej rano. Pas kolorowego płótna i parę kołków wy-
starczą, żeby kilka osób odgrodziło się od reszty świa-
ta i zajęło dla siebie kawałeczek planety. Na skrawku 
piachu leżą w pełnym słońcu. Nie stać ich na więcej. 
Ci, którzy nie zdążą znaleźć miejsca na stałym lądzie, 
starają się grodzić swoje siedlisko na przybrzeżnych 
łatach piachu.

P olska jest w ruinie. Ludzie muszą mieszkać nawet 
po kilka godzin dziennie w słonej, zimnej i mo-
krej wodzie, bo nawet na plaży nie starczyło dla 

nich miejsca. Po ośmiu latach rządów koalicji PO–PSL 
w kraju zabrakło suchej wody nie tylko w Bałtyku, 
ale w większości jezior mazurskich. Choć rządzący 
prowadzili politykę ciepłej wody z kranu, temperatura 
wody w Bałtyku i w jeziorach jest znacznie niższa niż 
w Adriatyku. Jest niższa niż w Morzu Czarnym. Nasze 
góry są śmiesznie niskie w porównaniu z Himalajami. 
Wszystko skarłowaciało. Nawet lasy mamy rzadsze, 
a drzewa niższe w porównaniu z najbardziej zacofa-
nymi rejonami z dorzecza Amazonki.

Jak żyję, nie widziałem tak przygnębiające-
go obrazu. Ludzie musieli wyjechać w środku lata 
ze swych miejscowości wygnani przez powszechną 
nędzę. Propaganda Platformy Obywatelskiej twierdzi, 
że to wczasowicze. Reżimowi dziennikarze w polsko-
języcznych mediach wzmacniają ten przekaz. Żaden 
myślący wyborca nie da się złapać na to kłamstwo. 
Wiadomo, że w Polsce nikogo nie stać na wczasy. 
W jeszcze gorszej sytuacji są ci, którzy zostali zmu-
szeni na początku wakacji do wyjazdu do Tunezji. 
Strzelanina, terroryści, niemal wojna domowa, a oni 
nie znaleźli miejsca dla siebie w kraju i musieli le-
cieć do obcych kulturowo islamistów. Czas rządów 
Platformy Obywatelskiej i PSL to exodus naszych 

obywateli do Turcji. To skandal, żeby tyle Polek było 
zmuszanych do kilkudniowego, a czasem nawet kilku-
nastodniowego wyjazdu gorszego niż jasyr. Gorszego, 
bo za własne pieniądze.

Widziałem dramatyczne sceny w centrach handlo-
wych. Sezon wyprzedaży to jedyny czas, kiedy społe-
czeństwo uciskane przez rządzącą koalicję może za pół 
ceny kupić pełnowartościowe towary. Ten tłok, to upa-
dlające, kilkuminutowe czekanie w kolejce do kasy, 
a często brak wolnych miejsc parkingowych, pogłębiają 
poczucie przygnębienia wywołane widokiem zrujno-
wanego kraju.

Polska jest w tak wielkiej ruinie, że ambasada Rosji 
uznała za stosowne pochylić się nad naszą biedą. Kilka 
dni temu w Rosji w świetle kamer zniszczono kilka ton 
zatrzymanej na granicy żywności z Polski. Minister 
rolnictwa Marek Sawicki zaapelował, by nie niszczyć 
jedzenia, bo to nieetyczne. W odpowiedzi ambasada 
Rosji w Warszawie zarzuciła mu bronienie interesów 
tych, którzy łamią prawo. Rosja zakazała importu żyw-
ności między innymi z Polski. W oświadczeniu jest taki 
fragment: „Na rosyjskim rynku nie ma braku żywności. 
Zarówno w Rosji, jak i w Polsce – tak jak w każdym 
innym kraju – istnieje problem ludzi biednych, którzy 
nie dojadają. W swoim wystąpieniu po objęciu urzędu 
6 sierpnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan 
Andrzej Duda mówił o dzieciach w Polsce, których 
wiele dzisiaj nie dojada, zwłaszcza na obszarach wiej-
skich. Chyba problem ten wywołuje u pana Ministra 
zaniepokojenie nie mniejsze, niż zagrożenie głodem 
w Rosji? Być może tu przydałyby się produkty, które 
nieuczciwi przedsiębiorcy próbują przewieźć kontra-
bandą do Rosji?”.

Rosyjskie władze państwowe chcą, aby polska 
żywność była spożywana w miejscu jej wytwarzania. 
Władimir Putin przy pomocy ambasadora Rosji w Pol-
sce zareagował na słowa prezydenta Andrzeja Dudy 
bardzo szybko. Jesteśmy tak zrujnowani, że nawet 
Rosja pochyla się nad naszą biedą. Gotowi sobie od ust 
odjąć, żeby nam się polepszyło. 

 l

Jesteśmy tak 
zrujnowani, 
że nawet Rosja 
pochyla się nad 
naszą biedą. 
Gotowi sobie 
od ust odjąć, 
żeby nam się 
polepszyło.
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Kij w mrowisko

Polska w ruinie

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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 XNowy GórNik: Mamy sierpień i – obok 
tej za oknem – temperatury nabiera kam-
pania wyborcza. To dobry czy kiepski czas 
dla górnictwa?
DomiNik kolorz: Może 
okazać się sprzyjający. 
Zwłaszcza w kontekście 
realizacji porozumienia 
z 17 stycznia tego roku, 
które podpisałem wraz 
z Wojciechem Kowalczy-
kiem, pełnomocnikiem 
rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, 
w asyście premier Ewy Kopacz i kilku mi-
nistrów z jej gabinetu. Chcę wierzyć, że dla 
polityków, którzy obecnie rządzą w naszym 
kraju, ów dokument jest na tyle silnym zobo-
wiązaniem, iż nie do pomyślenia jest sytuacja, 
by graniczna data 30 września – moment usta-
nowienia Nowej Kompanii Węglowej – mo-
gła zostać niedotrzymana, a porozumienie 
niezrealizowane.

 X Pytam o tę kampanię nieprzypadkowo. 
Bo oto na jednym biegunie mamy taki mniej 
więcej komunikat: jest program dla gór-
nictwa, ba, dla Śląska, i bądźcie spokojni 
o pomyślny bieg rzeczy. Tymczasem na dru-
gim skrzeczy krańcowo odmienny: w grud-
niu górnictwo nie będzie miało pieniędzy 
na wypłaty. Pan nie czuje się skołowany 
tym kontrastem?

– Powiedzmy sobie szczerze: autorzy 
i jednego, i drugiego przekazu – jak to na-
sza klasa polityczna – nie mówią do końca 
prawdy. Można to poniekąd zrozumieć: grają 
na emocjach potencjalnych wyborców. Jedni 
mrożą wizją: jeśli ci będą dalej rządzić, to, 
zobaczycie, że nie dostaniecie wypłaty. Drudzy 
uspokajają: wszystko jest cacy, nic złego się 
nie dzieje, i rzeczy idą w dobrym kierunku. 
Namawiam do zachowania rozsądku przed 
emocjami.

 X Spójrzmy więc rozsądnie.
– Po podpisaniu styczniowego porozu-

mienia powiedziałem wszystkim górnikom 
coś, co zapewne nie każdemu się podobało: 
ta umowa jest dobra, ale bardzo trudna do speł-
nienia. I – jak potwierdza codzienna rzeczy-
wistość – jest trudna. W nasze górnictwo bije 
wiele zjawisk zewnętrznych. Co tu dużo mówić 

– choćby nie wiem, kto rządził, to trudno wy-
obrazić sobie następstwa sytuacji, że przyjdzie 
styczeń–luty i cena tony węgla spadnie poniżej 
50 dolarów. Dalej: choćby nie wiem, jak zaci-
skać pasa i dławić koszty, choćby nie wiem, 
jak ograniczać napływ na polski rynek obcego 
węgla – co jest notabene sprawą niezwykle 
trudną – to przy takiej hipotetycznej cenie 
niepodobna być optymistą.

Innymi słowy, nie ma podstaw do hurra-
optymizmu, ale też do popadania w przesadny 
lęk. Tak dramatycznie, by bać się o grudniową 
wypłatę – myślę – nie jest. Jednak taka sy-
tuacja mogłaby się zdarzyć, gdyby do końca 
września nie została ustanowiona Nowa Kom-
pania Węglowa. My celowo, właśnie pamię-
tając o wyborczym kalendarzu, obstawaliśmy 
przy umieszczeniu tej daty w styczniowym 
porozumieniu. Chodziło nam o to, aby poli-
tycy czuli jej presję.

 X Ze zjawisk, jakie biją w polskie górnictwo, 
jest jeszcze pakiet klimatyczny.

– Bez wątpienia, i to bodaj jeszcze bar-
dziej niż niskie ceny węgla. Jeśli więc nie po-
wstrzyma się antywęglowego trendu z tegoż 
pakietu, jeśli ulegniemy niemiecko-francuskie-
mu dyktatowi w tej sferze, to trzeba się liczyć 
z tym, że naszemu górnictwu zostanie wbity 
nóż w plecy. Być może – nawiązując do nieod-
ległych wyborów – nowe rozdanie polityczne 
spowoduje, że w tej fundamentalnej sprawie 
nie będziemy się poruszali na europejskich 
salonach na kolanach, że to pakietowe sza-
leństwo zostanie powstrzymane. Inaczej 
przygotowywane, zaostrzone dyrektywy kli-
matyczne mogą spowodować, że za pięć lat 
polska energetyka oparta na polskim węglu 
przestanie istnieć.

 X Polem szczególnej związkowej wrażli-
wości jest zachowanie miejsc pracy. Tym-
czasem ważnym elementem cięcia kosz-
tów w przedsiębiorstwach górniczych jest 
redukcja zatrudnienia. Tej prawdy nie zmie-
nia przenoszenie części załóg wraz ze schył-
kowymi zakładami do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń, ponieważ w gruncie rzeczy ci 
najstarsi stażem mają tam dorobić do eme-
rytury. Czyż nie?

– Niezupełnie. Raz jeszcze wrócę do po-
stanowień styczniowego porozumienia. Tam 

jest wyraźnie napisane, że wniesione do tej 
spółki kopalnie – jeśli znajdą swojego inwe-
stora lub wymyślą inny model gospodarczy 
– będą dalej egzystowały. Bliska nowej po-
staci aktywności produkcyjnej, według mojej 
wiedzy nastąpi to lada moment, jest kopalnia 
Brzeszcze. Uratowany, mimo ogłoszonej już 
publicznie zapowiedzi pani premier o jego 
likwidacji, został Bobrek. Wraz z Piekarami 
znalazł się pod parasolem Węglokoksu. Cóż, 
Centrum nie uniknie, niestety, fizycznej likwi-
dacji. Jest pomysł – tak przynajmniej wynika 
z dopiero co sporządzonego planu napraw-
czego – na przedłużenie wydobycia w Ma-
koszowach. Zapewne nie w dotychczasowej 
obsadzie personalnej, niemniej najważniejsze 
jest to, aby jak najwięcej ludzi miało robotę. 
Krótko mówiąc – obecność w Spółce Restruk-
turyzacji Kopalń nie w każdym przypadku 
oznacza gaszenia światła.

 X Chcę zapytać o jeszcze jedną wrażliwą 
kwestię: pracę w soboty. Górniczy przed-
siębiorcy od dawna podnoszą argument, 
że warte kilkadziesiąt milionów wyposa-
żenie ściany wydobywczej nie może stać 
bezczynnie przez dwa dni. Deklarują więc 
gotowość respektowania pięciodniowego ty-
godnia pracy górnika, ale przy sześciodnio-
wym fedrunku. Nawiasem mówiąc, także do-
tąd, w trosce o zawartość indywidualnych 

portfeli, wielu górników zapisywało się 
na sobotnie szychty. Solidarność podcho-
dzi do tej sprawy ortodoksyjnie?

– Ortodoksyjnie, czyli…?

 XMyślę o przywiązaniu do związanej z po-
rozumieniem jastrzębskim historii.

– To, rzeczywiście, niezmiernie trudna 
sprawa. Powiedzmy sobie szczerze: w więk-
szości kopalń i tak w soboty się fedruje. Jednak 
proponowany przez przedsiębiorców nowy 
model pięć dni pracy–sześć dni fedrunku spo-
woduje, że górnik mniej zarobi. Mniej, ponie-
waż sobotnia szychta będzie już zwyczajną, 
czarną szychtą. Dotąd była lepiej opłacana, 
bo wyliczana na odrębnych zasadach. Roz-
wiązanie, że wszyscy pracują od poniedziałku 
do soboty za czarne szychty, jest więc trudno 
akceptowalne. 

Skoro i tak, i tak w soboty się fedruje, 
to znajdźmy cywilizowane rozwiązanie, które 
spowoduje, że maszyny będą w ruchu, a górnik 
nie będzie przymuszany do sobotniej pracy. 
Na całym normalnym świecie dobre pieniądze 
zarabia się przez pięć dni w tygodniu. Tym-
czasem, o czym doskonale pan przecież wie, 
polski górnik żyje jak człowiek ledwie dwa razy 
w roku: kiedy bierze barbórkę i czternastkę. Czy 
dalej – jak już utarło się o nas mawiać – mamy 
pozostawać Chińczykami Europy?

 Rozmawiał: JERZY CHROMIK

Rozmowa z Dominikiem kolorzem, przewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności

Rozsądek przed emocjami

Portal gazeta.pl 12 sierpnia opublikował tekst 
„Skandal w kopalni Piast. Ratownicy odmówi-
li pomocy górnikom”. Wypowiada się w nim 
między innymi Andrzej Dzwigoń, przewodni-
czący Komisji Zakładowej Sierpień 80 z kopal-
ni Piast. Z tego, co mówi, wynika, że ratownicy 
górniczy nie udzielili pomocy górnikom, któ-
rzy byli w rejonie tąpnięcia na poziomie 650 
metrów. Związkowcy z Sierpnia 80 postano-
wili zgłosić sprawę do prokuratury. Związek 
Zawodowy Ratowników Górniczych w Pol-
sce przedstawił swoje stanowisko w sprawie 
artykułu.

„W związku z artykułem zamieszczonym 
w portalu internetowym www.gazeta.pl pt. 
»Skandal w kopalni Piast. Ratownicy odmówili 
pomocy górnikom«, niesłusznie szkalującym 
działania zastępu ratowniczego przez prze-
wodniczącego Komisji Zakładowej Sierpień 
80 z KWK Piast Andrzeja Dźwigonia, zarząd 
ZZRG w Polsce wyraża wstępne stanowisko 
w tej sprawie. 

3 sierpnia 2015 roku w Kopalni Węgla 
Kamiennego Piast w Bieruniu w chodniku 
odstawczym na poziomie 650 o godz. 18.04 
odnotowano tąpnięcie. Siła wstrząsu przekra-
czała 2 stopnie w skali Richtera. Tąpnięcie było 

silnie odczuwalne przez zatrudnioną załogę 
w tym rejonie. Podczas samoratowania zało-
ga wycofywała się o własnych siłach, udzie-
lając pomocy dwóm górnikom na noszach. 
Dyspozytor ruchu kopalni podjął jedyną 
słuszną i zasadną decyzję, aby zastęp dyżu-
rujący na dole kopalni natychmiast skierować 
do oceny sytuacji w czole przodka, aby mieć 
całkowitą pewność, czy na drogach uciecz-
kowych nie są jeszcze inni poszkodowani 
i jakie panują warunki górnicze i techniczne. 
Naszym zdaniem w tej fazie prac dyspozytor 
postąpił słusznie. Andrzej Dźwigoń, przewod-
niczący Komisji Zakładowej Sierpnia 80, nie 

ma żadnych podstaw do innej oceny faktów. 
W przeszłości w podobnych zdarzeniach, 
podczas samoratowania załogi dochodziło 
do identycznych zachowań. Reasumując, 
każdy zastęp pod kierunkiem zastępowego 
wykonuje prace na polecenie dyspozytora 
(w tej fazie akcji) i każde inne zachowanie jest 
niezgodne z przepisami. Takie rygorystyczne 
postępowanie jest jedynie słuszne i potwier-
dzone również praktyką. Co do dalszego po-
stępowania kopalni po fazie samoratowania 
w niniejszym stanowisku nie ustosunkowuje-
my się, czekamy na oficjalną ocenę właściwego 
Okręgowego Urzędu Górniczego”. l

Stanowisko Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce

Po tąpnięciu w kopalni Piast
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Rozwiązanie, że wszyscy pracują od poniedziałku do soboty za czarne szychty, jest trudno akceptowalne
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Soboty nie będą dniami czarnymi. Nikt niko-
go nie zmusi do pracy w te dni. Tam, gdzie 
jest bardzo dobry węgiel, można będzie 
pracować w sobotę, żeby dorobić. Szczegó-
ły mamy ustalać z zarządem. Jeżeli ktoś twier-
dzi, że jest inaczej, kłamie.

Jesteśmy zadziorną załogą. Biliśmy się 
przez siedem lat. Czas pokazał, że było warto. 
Jednak nawet największe i najdłuższe mordo-
bicie trzeba skończyć, kiedy okręt zaczyna 
nabierać wody. Albo staniemy do pomp, żeby 
pozbyć się wody, albo pójdziemy na dno. Sy-
tuacja jest poważna. Albo wspólnie uratujemy 
firmę, albo utoniemy. Tylko zarząd JSW nie 
utonie. W historii górnictwa jeszcze nie było 
zarządu, który nie dostałby pracy w innej fir-
mie. Dokąd pójdziemy my, górnicy kopalń 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej? Do kopalń 
Kompanii Węglowej? A może do kopalń Ka-
towickiego Holdingu Węglowego? Do kopalni 
Silesia? Tam nie wiedzą, co zrobić ze swoimi 
załogami. Kopalnia Bogdanka, przedstawia-
na jako najlepsza, najwydajniejsza i najlepiej 
zarządzana polska kopalnia, ogranicza zatrud-
nienie. Dookoła nas wszystko się wali. Tylko 

ślepiec może twierdzić, że jest inaczej. Odpo-
wiadamy za kilkadziesiąt tysięcy rodzin. Nie 
nakarmimy dzieci rozróbami, głupią gadką 
i fermentem. Nasze żony nie zapłacą w sklepie 
naszym wrzaskiem.

My i zarząd jesteśmy w sytuacji przymu-
sowej. Dlatego staramy się wypracować poro-
zumienia, które pozwolą pracownikom i firmie 
więcej zarobić. Więcej można zarobić w soboty. 
Ledwie ustaliliśmy, że soboty nie są dniami 
czarnymi, a już pojawiła się plotka, że będzie 
odwrotnie. Nie będą dniami czarnymi, bo w re-
gulaminie pracy jasno jest zapisane, że obo-
wiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Pracuje-
my obowiązkowo od poniedziałku do piątku 
włącznie. Możemy pracować w sobotę. Jednak 
jest to dobra wola każdego pracownika. Nikt 
nie może go zmusić do pracy w sobotę. 

Trwają rozmowy z zarządem na temat 
wynagrodzeń za pracę w ten wolny dzień. Za-
rząd chce, aby to opłacało się firmie. My chce-
my, aby opłacało się pracownikowi. I zarząd, 
i reprezentatywne związki zawodowe chcą się 
dogadać w tej sprawie. Jeżeli będzie wydobycie 
w sobotę, to tylko tam, gdzie można fedrować 
najlepszy i najdroższy na rynku węgiel. Tylko 

wtedy firma zarobi dodatkowe pieniądze i za-
robią górnicy. Cholera, wystarczy tego postu. 
Ludzie chcą dorobić. My nie będziemy prze-
szkadzać. Będziemy pilnować, żeby pracodaw-
ca uczciwie rozliczał się z dodatkowego zysku. 
Tyle i aż tyle. Nie pozwolimy, żeby kryzys był 
pretekstem do wykorzystywania ludzi. Nie 
pozwolimy, aby niezadowolenie spowodowane 
przez kryzys niszczyło firmę. 

Ze zdziwieniem usłyszałem, że reprezen-
tatywne związki zawodowe są przyczyną zła. 
Czy to one zaniżają ceny węgla koksowego? 
A może niereprezentatywne związki są lepsze? 
Jednym z najgłośniejszych krzykaczy jest eme-
rytowany pracownik naszej firmy. To łatwe. 
Emerytury nikt nie straci. Nawet jak firma 
padnie. Największym wrogiem związków jest 
emeryt, który raz w miesiącu będzie dostawał 
pieniądze. My musimy dbać o tych, którzy 
muszą mieć zakład pracy, żeby w nim zara-
biać na życie.

Krzykacze opłacani przez ZUS, macie 
lepsze pomysły na ratowanie firmy? Potra-
ficie wywalczyć wyższe ceny na rynkach 
światowych? Walczcie! Mocni w gębie, słabi 
w rozumie zawsze urwą dla siebie pięć minut 

na masówce. Ale potem każdy z nas ma ra-
chunki do zapłaty.

Od kilku miesięcy rozmawiamy z zarzą-
dem na tematy, które mają złożyć się na nowy 
zakładowy układ zbiorowy pracy. Regulamin 
pracy ma być jego istotnym elementem. Re-
prezentatywne związki zawodowe doszły 
do wniosku, że warto dobre fragmenty przy-
szłego ZUZP wprowadzać w życie. Za to lu-
dzie, którzy nie pracują w naszej Spółce, którzy 
nie mają nic wspólnego z dotychczasowymi 
bojami, a później porozumieniami, wrzesz-
czą, że trzeba to wszystko rozwalić. Rozwalić 
i co dalej? Można wypiąć się na związki zawo-
dowe. Można obrażać przedstawicieli załogi. 
Ale co w sytuacji, kiedy kryzys nas wykończy? 
Mamy się bić między sobą? Możemy. Ale mo-
żemy szukać kompromisu, który pozwoli nam 
jak najmniej stracić! Powinniśmy to robić. Re-
prezentatywne związki zawodowe działające 
w JSW SA starają się znaleźć rozwiązania, 
dzięki którym nasza firma przeżyje, a załoga 
będzie miała okazję dorobić. Reprezentatyw-
ność zobowiązuje do myślenia o całej załodze. 
Z mocnymi w gębie i słabymi w rozumie nic 
nie wymyślimy.  PAWEŁ KOŁODZIEJ

Rozmawiamy z zarządem na tematy, które mają złożyć się na nowy zakładowy układ zbiorowy 
pracy. Regulamin pracy ma być jego istotnym elementem. Reprezentatywne związki zawodowe 

doszły do wniosku, że warto dobre fragmenty przyszłego ZUZP wprowadzać w życie

Mocni w gębie, słabi w rozumie

Dokument zawiera wiele zapisów, które są ko-
rzystniejsze dla pracowników od regulacji 
dotąd stosowanych, zwłaszcza dotyczących 
czasu pracy.

Praca w soboty ma odbywać się na zasa-
dzie dobrowolności, bo sobota jest dniem wol-
nym. Prace niezbędne do wykonania w dniach 
wolnych wykonują pracownicy, którzy wcze-
śniej zadeklarowali pracę w te dni. Wszyscy 
wiemy, że prace wymagane w ruchu ciągłym, 
a taki system mamy w kopalniach, muszą być 
wykonywane także w dni wolne. Nigdzie nie 
ma tu jednak mowy o przymusie pracy, nie 
ma też zapisów o jakichkolwiek konsekwen-
cjach służbowych dla pracownika, który – po-
mimo deklaracji– z ważnych przyczyn nie był 
w stanie stawić się do pracy w dniu wolnym. 
Pracownicy nadzorujący pracę rozdzielni, 
pomp, wentylatorów, pomiarowcy czy też 
górnicy ze ścian wydobywczych zagrożonych 
zaciśnięciem czy wręcz pożarem doskonale 
wiedzą, czym dla kopalni może być brak obło-
żenia tych stanowisk w sobotę czy w niedzielę. 
Tak było, jest i będzie, nawet w trakcie straj-
ków, jak pamiętamy z niedalekiej przeszłości. 
Rozumiemy także, że w ciężkiej sytuacji eko-
nomicznej może być konieczne prowadzenie 

wydobycia na niektórych ścianach, zwłaszcza 
w kopalniach wydobywających węgiel kokso-
wy typu 35, o ile praca ta będzie odpowiednio 
wyżej opłacana i z zachowaniem zasady pełnej 
dobrowolności.

Wielu pracowników JSW SA ma jednak 
wątpliwości, czy zasady zapisane w regula-
minie nie będą nadinterpretowane przez 
pracodawcę. Jeżeli tak będzie się dziać, 
przepisy zostaną doprecyzowane w toku 
prac nad jednolitym zakładowym układem 
zbiorowym pracy dla pracowników JSW SA, 
którego integralną częścią będzie omawiany 
regulamin.

PAK

Przedstawiciele trzech największych, 
reprezentatywnych organizacji związkowych 
i pracodawcy uzgodnili i podpisali jednolity 

regulamin pracy Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA

Zapisy korzystniejsze 
dla pracowników
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„Nadejdzie dzień, gdy człowiek będzie mu-
siał walczyć z bardzo niebezpiecznym wro-
giem swego zdrowia – hałasem – tak samo, 
jak kiedyś walczył z cholerą i dżumą” – na-
pisał ponad 100 lat temu niemiecki lekarz 
Robert Koch.

Spełniły się słowa odkrywcy m.in. bakte-
rii wywołujących wąglika, cholerę i gruźlicę. 
Jednym ze znaczących odkryć Kocha było 
opracowanie sterylizacji z wykorzystaniem 
pary wodnej. W 1905 roku został laureatem 
medycznej Nagrody Nobla. W Wolsztynie, 
gdzie pracował jako lekarz, znajduje się jego 
muzeum.

Akustyczny smog

Hałas nazywa się akustycznym smo-
giem. Specjaliści twierdzą, że jest najczęst-
szym powodem absencji chorobowej w Unii 
Europejskiej.

Najnowsze analizy Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) wskazują, że głuchota już 
niedługo może być poważnym problemem 
najmłodszych pokoleń. W krajach o średnich 
i wysokich dochodach nawet 50 proc. nasto-
latków oraz młodych dorosłych w wieku 12–35 
lat jest narażona na niebezpieczne poziomy 
dźwięku.

Za niebezpieczne uznaje się m.in. eks-
pozycję na hałas przekraczający 85 decybeli 
(dB) przez osiem godzin lub też 100 dB przez 
kolejne 15 minut. – Wiele osób nie zdaje sobie 
sprawy, że utracony słuch nie powraca – pod-
kreśla dr Etienne Krug, dyrektor Departamen-
tu Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi 
WHO.

głośnA muzykA 
i słuchAwki

Wielu Polaków słyszy coraz gorzej, a licz-
ba osób, u których stwierdza się problemy 
ze słuchem, rośnie lawinowo. Przyczyną jest 
towarzyszący codziennie hałas – na ulicy, 
w miejscu pracy, w dyskotekach i na koncer-
tach, ale także ten, który serwujemy sobie 
sami – słuchając muzyki przez wewnątrzuszne 
słuchawki.

Badania Unii Europejskiej ujawniły, że je-
den na dziesięciu użytkowników przenośnych 
odtwarzaczy MP3 oraz odtwarzaczy CD może 
ucierpieć z powodu trwałej utraty słuchu, po-
nieważ słucha zbyt głośnej muzyki. Ryzyku-
ją ci, którzy słuchają jej dłużej niż godzinę 
dziennie.

Laryngolodzy podkreślają, że znaczenie 
ma nie tylko natężenie hałasu, ale też odle-
głość od jego źródła. Jeśli głośne dźwięki do-
cierają do ucha bezpośrednio (ze słuchawek), 
mogą powodować upośledzenie słuchu, cza-
sowe lub trwałe. Dlatego słuchawki nauszne 
są lepsze niż douszne.

szum fAl w zAbAwkAch

Naukowcy z Uniwersytetu 
w Toronto przetestowali 
14 najpopularniejszych 
zabawek usypiają-
cych. Są one 

montowane np. w pluszowych misiach. Emi-
tują różne dźwięki: od szumu morskich fal, 
przez krople spadającego deszczu, po śpiew 
słowika.

Okazało się, że w odległości 30 centy-
metrów od główki dziecka są one w stanie 
emitować dźwięki o głośności od 68 do pra-
wie 93 dB! Aż trzy urządzenia przekroczyły  
85 dB, a więc dopuszczalny przez prawo  
limit bezpieczeństwa w miejscu pracy dla 
osób dorosłych podczas ośmiogodzinnej 
zmiany.

Dlatego naukowcy przekonują, że zabawki 
emitujące usypiające dźwięki i melodie w wie-
lu przypadkach mogą przynieść więcej szkód 

niż korzyści. Mogą się niekorzystnie odbić 
na rozwoju dziecka i jego zdrowiu.

mApy hAłAsu

Przepisy unijne oraz prawo ochrony śro-
dowiska nałożyły na miasta powyżej 100 tys. 
mieszkańców obowiązek oceny stanu aku-
stycznego środowiska i obserwacji jego zmian, 
poprzez sporządzanie 
co pięć lat map 
akustycznych.

Taką mapę wykonano w 2012 roku w Ru-
dzie Śląskiej. Okazało się, że hałas w nie-
których rejonach miasta zbliża się do 90 
dB, na jego obrzeżach jego natężenie spada 
do około 50 dB.

Pomiary wykonywano przez całą dobę. 
Hałas drogowy sprawdzany był w 130 punk-
tach, kolejowy w 15, tramwajowy w ośmiu, 
a przemysłowy w 40. Dodatkowo zmierzono 
poziom hałasu na 20 parkingach przy dużych 
obiektach handlowych.

niebezpieczne skutki

Zbyt duży hałas to nie tylko dyskomfort, 
lecz także poważne zagrożenie dla naszego 

zdrowia! Bombardujące nas codziennie de-
cybele powoli, lecz skutecznie pozostawiają 
ślad na zmyśle słuchu. Jego utrata to proces 
długo niepowodujący objawów, niemal niezau-
ważalny, a przez to bez pomocy specjalistów 
bardzo trudny do wychwycenia.

Według badań niekorzystne zmiany w or-
ganizmie może sprawiać już hałas o natężeniu 
około 70 dB. Jeżeli przekracza 75 dB, skutkiem 
mogą być np. nadciśnienie czy zaburzenia 
pracy żołądka. Hałas powyżej 90 dB skutkuje 
osłabieniem i ubytkami słuchu.

Jest jednym z czynników wywołujących 
stres – działa na organizm człowieka poprzez 
uwalnianie w organizmie adrenaliny, która jest 
hormonem strachu i ucieczki. Uwalnia ona 
z wątroby glukozę oraz kwasy tłuszczowe, 
które stanowią źródło energii dla pracy mięśni. 
W czasie ucieczki, która jest normalną reak-
cją po uwolnieniu hormonu, glukoza i kwasy 
tłuszczowe ulegają spaleniu w mięśniach. 
Przed hałasem nie uciekamy, a niespalone 
metabolity zmieniają się w cholesterol, który 
odkłada się na ściankach naczyń krwiono-
śnych. Może to doprowadzić do nadciśnienia, 
udaru mózgu lub zawału.

zAburzeniA słuchu

Stopień ubytku słuchu określa się w de-
cybelach. Przy minimalnym upośledzeniu 
(do 25 dB) zmiany są prawie niezauważalne. 
Problemy ze słyszeniem cichej mowy i roz-
mowy osób stojących dalej pojawiają się, gdy 
mamy lekkie upośledzenie słuchu (do 40 dB). 
O umiarkowanym ubytku słuchu (do 55 dB) 
świadczy to, że nie słyszymy wypowiedzi oso-
by stojącej obok.

Przykre objawy daje słyszenie fantomowe, 
czyli tinnitus. Cierpiący na tę dolegliwość sły-
szą dźwięki, które nie pochodzą z zewnątrz, 
nie mają realnego źródła. Uszkodzenie struk-
tur słuchu i zaburzenia przewodzenia dźwięku 
powoduje nieprzyjemne doznania: szumy, 
dzwonienia, piski, stukanie, syczenie, trza-
ski, tykanie, cykanie. To poważne obciążenie 
psychiczne, które prowadzi do zaburzeń snu, 
niezdolności do pracy czy depresji.

BARBARA WARPECHOWSKA

Hałas problemem naszego wieku  

Niezwykle groźne decybele

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kilka dni temu operator systemu przesyło-
wego, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
(PSE), ogłosił 20. stopień zasilania (najbardziej 
restrykcyjny, najłagodniejszy to 11.). Tym sa-
mym przypomniał energetyczny problem 
braku mocy, który był codziennością Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

Według PSE krajowe zapotrzebowanie 
na energię wynosiło 22,3 GW, podczas gdy 
realna moc operatora to 25 GW. Można by po-
wiedzieć, że to bezpieczna nadwyżka – jednak 
pod warunkiem niezakłócenia produkcji. Jak 
się okazało, podczas takich długich upałów 
jest to niemożliwe. Na dodatek wysoka tem-
peratura zwiększa zapotrzebowanie na energię 
elektryczną.

Około 78 proc. naszej energii pochodzi 
ze źródeł wymagających wody do chłodzenia. 

Elektrownie węglowe lokowano nad rzekami, 
w których chłodzenie turbin odbywa się w sys-
temie otwartym. Jeżeli jednak pobierana woda 
ma temperaturę 27 stopni i więcej, to zrzuca-
na staje się wręcz gorąca. W takich warun-
kach spada sprawność bloku energetycznego 
– nawet o jedną czwartą. Poza tym trzeba 
pamiętać o normach ochrony środowiska. 
Kontroluje się temperaturę oddawanej wody 
– każda elektrownia ma możliwości lokalne-
go jej podgrzania (zwykle od 1,5 do 2 st. C) 
i graniczną temperaturę, jaką może osiągnąć 
zbiornik wodny.

Problem ten będzie się nawarstwiał, po-
nieważ poziom wody w rzekach spada, wysoka 
temperatura ogranicza ilość wody chłodzącej, 
a sytuacja za tydzień lub dwa może być kry-
tyczna – nie będzie technicznych możliwości 
pobierania wody.

W lepszej sytuacji znajdują się elektrow-
nie z charakterystycznymi chłodniami komi-
nowymi, czyli bardziej niezależnym od kapry-
sów natury systemem obiegowym.

Kolejną kwestią są remonty. Jak przy-
pomina prof. Konrad Świrski z Politechniki 
Warszawskiej, sierpień to tradycyjny mie-
siąc remontów w energetyce. To oznacza 
wyłączenie niektórych bloków. Trudno te 
ubytki zastąpić. Przydałby się jeden rynek 
energetyczny w Europie – moglibyśmy 
np. kupić prąd w Hiszpanii ze słonecznych 
elektrowni.

W związku z tym 11 sierpnia Rada Mi-
nistrów wydała rozporządzenie w sprawie 
wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze energii elektrycznej. Do końca mie-
siąca ograniczy się jej dostarczanie i pobór 
dla odbiorców o mocy umownej powyżej 300 

kW (fabryki, huty, duże zakłady przemysłowe, 
sieci handlowe).

Ograniczenia nie obejmą odbiorców 
indywidualnych – szpitali, obiektów woj-
skowych, lotnisk i tym podobnych instytucji 
– poinformowało Centrum Informacyjne 
Rządu.

Upały to efekt spowolnienia tzw. prądu 
strumieniowego, przenoszącego z zachodu 
na wschód ogromne masy powietrza na po-
graniczu troposfery i stratosfery, czyli na wy-
sokości 10–12 kilometrów. Prąd ten formuje 
się między sąsiadującymi masami powietrza 
o dużej różnicy temperatur i kontrast powo-
duje jego przemieszczanie. Jednak klimat się 
zmienia, następuje ocieplanie Arktyki i takie 
mamy efekty. My upały, a Amerykanie wyjąt-
kowo długie mrozy.

BARBARA WARPECHOWSKA

Upały przyniosły kłopoty z dostawą energii elektrycznej

Dwudziesty stopień zasilania
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stanowisk. Idealnym rozwiązaniem byłoby 
pozyskanie średnich firm. Wielką przeszko-
dą we wdrażaniu zmian jest bardzo wąska 
specjalizacja naszych pracowników, dlatego 
kładziemy duży nacisk na szkolenia. Opłaca-
my im studia podyplomowe, ale tylko na tych 
specjalnościach, które są potrzebne w firmie.

Elastyczność kompetencji zawodowych 
i zatrudnienia – to pojęcia, o których wielu 
naszych pracowników bądź nie słyszało, bądź 
sądzi, że ich to nie dotyczy. Niestety, nie moż-
na zakładać, że jak ktoś 30 lat temu wyspecja-
lizował się w wąskiej dziedzinie i zaczął pracę 
w jakimś dziale, to będzie pracował w nim 
do emerytury i wykonywał tę samą albo bar-
dzo podobną pracę. Mnie jest łatwiej, bo mam 
za sobą pracę w kilku korporacjach. Wiem, 
jaki jest komfort pracy w CUW w porówna-
niu z nimi. Wiem, jakie są czas pracy, wyna-
grodzenie i relacje międzyludzkie. W CUW 
panuje rodzinna atmosfera, która ma niewiele 
wspólnego z korporacyjnym obyczajem. Bar-
dzo ją cenię, jednak powoduje ona, że wielu 
pracowników boi się zmian.

 X Bo między innymi pryśnie rodzinny 
klimat?

– Może to być jeden z powodów obaw.

 X Bez względu na to, jak pani ceni tę at-
mosferę, musi pani zmieniać firmę. Holding 
i firmy z grupy kapitałowej nie będą płacić 
za usługi tyle, aby wystarczyło na utrzyma-
nie załogi bez względu na poziom zatrud-
nienia u nich.
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 XNowy GórNik: W Katowickim Holdingu 
Węglowym jest coraz mniej pracowników 
w oddziałach produkcyjnych. Ograniczanie 
zatrudnienia w kopalniach może pozostać 
bez wpływu na zatrudnienie w Centrum 
Usług Wspólnych?
AleksANdrA stAń-
czyk: Z biznesowego 
punktu widzenia jest 
to niemożliwe. Centrum 
Usług Wspólnych działa 
ponad trzy lata. W tym 
czasie zatrudnienie w ko-
palniach Katowickiego 
Holdingu Węglowego 
zmniejszyło się o ponad 3 tys. osób, a z CUW 
odeszło na emeryturę kilka osób. Poza tym 
nie było u nas redukcji zatrudnienia. Dlatego 
aby przetrwać, musimy obsługiwać wszystkie 
firmy wchodzące w skład grupy kapitałowej 
KHW SA. W spółkach, które obsługujemy, zo-
stały zlikwidowane działy kadr i księgowości. 
Podobnie będzie w kolejnych przypadkach.

 X Centrum Usług Wspólnych przejmowało 
pracowników z tamtych firm?

– To były pojedyncze przypadki. Pracow-
nicy dostawali inne stanowiska pracy. Zgodnie 
ze strategią firmy mamy obsługiwać całą grupę 
kapitałową. To nie jest odkrywanie Ameryki. 

Wystarczy spojrzeć na przykład na strony 
internetowe dużych grup energetycznych. 
Wszystkie mają centra usług wspólnych. Kra-
ków jest ośrodkiem, w którym działają cen-
tra europejskich korporacji. Powstają także 
na Śląsku.

 X Zmiany w grupie KHW wymuszają zmia-
ny w Centrum Usług Wspólnych?

– Powinniśmy wyprzedzać zmiany, 
bo tylko wtedy będziemy mogli dostosować 
się do potrzeb rynku. Od razu chciałabym po-
informować, że zmiany w CUW nie oznaczają 
jego likwidacji. To zmiana formuły, w której 
funkcjonujemy. Jesteśmy jednostką organiza-
cyjną KHW. W planach jest wniesienie CUW 
do Spółki Szkoleniowej. Dzięki temu nasza 
pozycja rynkowa się wzmocni. Będziemy 
funkcjonować jako spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością. To da nam większe szanse 
na zdobycie zleceń spoza firm grupy kapita-
łowej. Musimy ich szukać, żeby przetrwać. 
Część naszych działów zostanie przeniesiona 
bezpośrednio do kopalń, do struktur KHW – 
na przykład informatycy i Dział Transportu. 
Są one bezpośrednio powiązane z obsługą 
produkcji. 

Zapewniam, że przygotowywane prze-
kształcenia w CUW nie są prostą operacją 
łączenia na zasadzie „kopiuj wklej”. Cztery 

lata temu tworzyłam program dla CUW, ko-
rzystając z najlepszych wzorców. Po ponad 
trzech latach funkcjonowania Centrum wi-
dać, co sprawdziło się, a co należy poprawić. 
Musimy przeprowadzić niezbędne zmiany, 
żebyśmy mogli istnieć.

 X Czy oprócz obsługi grupy kapitałowej 
ma pani pomysły, aby wyjść poza grupę?

– Szansą jest połączenie ze Spółką Szko-
leniową. Działa w niej Centrum Kształcenia 
Kadr Górnictwa. Można starać się o fundu-
sze europejskie na projekty szkoleniowe dla 
firm z grupy KHW i dla firm zewnętrznych. 
Zaczynamy myśleć nad tym, żeby wyodręb-
nić grupę pracowników, którzy obsługiwa-
liby na przykład małe firmy. Mam na myśli 
obsługę kadrową i księgową. Jednak nie jest 
to łatwe. Rynek jest bardzo trudny, ponieważ 
wielu emerytowanych księgowych za nie-
spełna 200 złotych poprowadzi księgowość 
i sprawy kadrowe kilkuosobowych firm. Im się 
to opłaca, bo w ten sposób dorabiają do eme-
rytury. Ciężko byłoby za taką sumę świadczyć 
usługi w sytuacji, kiedy nasze koszty są duże. 
Bardzo dobre warunki pracy, drogie systemy 
informatyczne i dobre płace powodują, że nie 
możemy konkurować z emerytowanymi księ-
gowymi. Jednak stosując oprogramowania dla 
małych firm, można spróbować stworzyć kilka 

Centrum usług WspólnyCh. Centrum Usług 
Wspólnych (CUW) zostało powołane jako zakład Katowickiego 

Holdingu Węglowego SA uchwałą zarządu z listopada 2011 
roku, by ujednolicić i zintegrować wiele powtarzalnych 

funkcji operacyjnych, wykonywanych dotychczas niezależnie 
we wszystkich kopalniach, oraz niektóre funkcje przejęte 

z biura zarządu KHW. CUW zaczął oficjalnie funkcjonować 
w strukturach Holdingu od maja 2012 roku. Po trzech latach 

działalności zadania związane z uporządkowaniem, standaryzacją 
i uproszczeniem procesów zostały zrealizowane, jednak niezbędne 
są dalsza poprawa efektywności w obsługiwanych obszarach oraz 

optymalizacja kosztów funkcjonowania CUW. nie jest chaosem

Centrum Usług Wspólnych działa ponad trzy lata. W tym czasie zatrudnienie w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego zmniejszyło się o ponad 3 tys. osób, a z CUW odeszło 
na emeryturę kilka osób. KHW wciąż racjonalizuje zatrudnienie. CUW nie ma wyjścia, musi się zreorganizować

To, co się dzieje,
Bezpośrednio łączy się to z realizacją założeń 
przyjętych do programu naprawczego Ka-
towickiego Holdingu Węglowego SA, który 
w ramach działań dostosowawczych zakłada 
przeprowadzenie restrukturyzacji technicz-
no-organizacyjnej spółki. Zakładane efekty 
uporządkowania struktury organizacyjnej 
KHW mają charakter:

– jakościowy – to jest odciążenie spółki 
od realizacji zadań niezwiązanych z bezpo-
średnim przedmiotem jej działalności, jakim 
jest wydobycie i przeróbka węgla kamiennego;

– wartościowy – zakładanym efektem 
reorganizacji ma być optymalizacja kosztów 
funkcjonowania spółki, poprzez redukcję 
kosztów związanych z obszarami obsługiwa-
nymi przez Centrum Usług Wspólnych.

Przeprowadzenie działań restrukturyza-
cyjnych w obszarze działania CUW planowa-
ne jest w kilku etapach:

1. Księgowość, Kadry, Płace, Obsługa 
ZFŚS, Archiwum, Szkolenia

Przeprowadzenie reorganizacji struktural-
nej w KHW poprzez wydzielenie części CUW 
i wcielenie w struktury Spółki Szkoleniowej 
sp. z o.o. Stworzy się w ten sposób jedną spółkę 
zależną KHW, co wiąże się z efektem synergii 

oraz ze stale malejącym zatrudnieniem w ob-
sługiwanych dotychczas przez CUW i Spółkę 
Szkoleniową sp. z o.o. kopalniach KHW.

2. Dział Nadzoru Właścicielskiego
Włączenie do zespołu biura zarządu 

KHW ze względu na realizację zadań zwią-
zanych z nadzorem podmiotów z udziałem 
Holdingu. Polega on na monitorowaniu sy-
tuacji ekonomiczno-finansowej, analizie efek-
tywności ich funkcjonowania – stanowiących 
podstawę do rekomendacji zarządowi KHW 
stosownych działań.

3. Dział Inwentaryzacji Ciągłej
Włączenie do zespołu standaryzacji 

i kontroli w biurze zarządu KHW ze wzglę-
du na prowadzenie i koordynowanie prac in-
wentaryzacyjnych majątku Holdingu zgodnie 
z ustawą o rachunkowości, które to zadania 
nie powinny być wykonywane przez obcy 
podmiot.

4. Zespół Zarządzania IT
Włączenie w struktury zakładów KHW 

– decentralizacja funkcji operacyjnych 
w celu optymalnego wykorzystania zasobów 
ludzkich.

5. Dział Transportu
Włączenie w struktury zakładów KHW 

– jako dział trwale i bezpośrednio związany 

z obsługą procesów produkcji i składowania 
węgla, gospodarki maszynami i urządzeniami 
oraz przewozem załóg górniczych.

6. Zespół Zarządzania Majątkiem 
Pozaprodukcyjnym

Rozszerzenie zakresu umowy o za-
rządzanie zawartej ze Śląsko-Dąbrowską 
Spółką Mieszkaniową Sp. z o.o. (ŚDSM 
Sp. z o.o.) m. in. o zarządzanie majątkiem 
pozaprodukcyjnym i przeniesienie obecnych 
pracowników Zespołu Zarządzania Majątkiem 
Pozaprodukcyjnym CUW (z wyłączeniem 
Działu Nadzoru Właścicielskiego) do ŚDSM 
Sp. z o.o. Przypisanie majątku CUW, będącego 
przedmiotem umowy o zarządzanie i nadzoru 
nad realizacją umowy, do komórki Nadzoru 
Właścicielskiego w biurze zarządu KHW.

W celu realizacji oszczędności koszto-
wej z tytułu przejęcia przez ŚDSM Sp. z o.o. 
funkcji zarządzania majątkiem do umowy 
o świadczenie usług zostaną włączone zapi-
sy zobowiązujące ŚDSM Sp. z o.o. do podję-
cia działań mających na celu optymalizację 
przejętych przez nich procesów biznesowych.

– To, co się dzieje, nie jest chaosem. 
Wszystkie działania były zaplanowane – mówi 
Aleksandra Stańczyk, dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych.  l

Rozmowa z AleksAndrą stAńCzyk, dyrektor Centrum Usług Wspólnych
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– Zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli zostanę 
osobą odpowiedzialną za zmiany, będę musia-
ła je przeprowadzić. Umowy z firmami będą 
zawierane z uwzględnieniem kosztów i nie-
wielkim naddatkiem. Każdego roku będziemy 
musieli przedstawiać kosztorys. Nikt nie jest 
krwiopijcą. Pracownikom trzeba opłacić ba-
dania, odpowiednie warunki pracy, szkolenia 
itp. Jednak KHW nie zapewni pieniędzy, które 
pozwolą utrzymać zatrudnienie bez związku 
z liczbą obsługiwanych pracowników w fir-
mach należących do grupy kapitałowej.

 XWiem, że porównując CUW z innymi tego 
typu centrami, jesteście o kilkadziesiąt pro-
cent lepsi w płacach i o kilkadziesiąt pro-
cent gorsi w wydajności pracy.

– Inne centra usług, nawet w aglome-
racji śląskiej, pracują w innych warunkach. 
Porównując suche dane – liczby wystawio-
nych faktur – nasze centrum wystawia ich 
mniej. Zarobki i warunki pracy są lepsze. 
Jednak będę bronić naszych pracowników. 
Tam pracują osoby w wieku 20 plus. U nas 
większość to osoby 50 plus. Dla młodych 
pracowników świat Internetu, programów 
komputerowych, informatycznych technik 
obliczeniowych jest czymś naturalnym. Nie 
porównujmy tych światów. 

Młodzi ludzie, którzy pracują w innych 
centrach usług wspólnych, są gorzej opłacani, 
ponieważ trafili do rzeczywistości, w której 
na przykład nie obowiązują zasady umowy 
zbiorowej. Nasi pracownicy są objęci holdingo-
wą umową zbiorową, która bardzo precyzyjnie 

reguluje zasady wynagradzania, premiowania 
i wypłacania dodatkowych świadczeń. Kiedy 
zaczynałam pracę w CUW, nie wiedziałam, 
czym jest holdingowa umowa zbiorowa pra-
cy. HUZ jest bardzo propracownicza. Mało 
tego, pracownicy nie mogą powiedzieć: do-
brze, my nie chcemy części praw wynikających 
z HUZ, ale za to chcemy, żeby nie było zmian 
w firmie. Zgodnie z prawem pracownik nie 
może zrzec się swojego wynagrodzenia wyni-
kającego z umowy zbiorowej. 

Powołuje się pan na opracowanie, które 
ja przygotowywałam. Poza suchymi danymi 
pokazuję w nim uwarunkowania, w których 
pracujemy. Nie chodzi tylko o zasady wyna-
gradzania uregulowane przez HUZ. Sprzęt 
komputerowy w innych centrach jest znacznie 
lepszy. W górnictwie komputery dla admini-
stracji naprawdę nie są priorytetem. Na końcu 
tego zestawienia jest człowiek. Pozwoliłam so-
bie na kilka uwag między innymi akcentujących 
różnicę wieku i stopień znajomości nowocze-
snych technik informatycznych.

 X Bardzo pani broni pracowników, ale 
przed ekonomią ich pani nie obroni.

– Nie będziemy zieloną wyspą. Wiem 
o tym.

 XW jakim stopniu pracownicy CUW zdają 
sobie sprawę, że zmiany są nieuniknione?

– Wiedza pracowników, którzy robią spra-
wozdawczość dla całej grupy, jest duża i oni 
wiedzą, że zmiany są potrzebne. Kadra zarząd-
cza wyższego i średniego szczebla też to wie.
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Centrum Usług Wspólnych działa ponad trzy lata. W tym czasie zatrudnienie w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego zmniejszyło się o ponad 3 tys. osób, a z CUW odeszło 
na emeryturę kilka osób. KHW wciąż racjonalizuje zatrudnienie. CUW nie ma wyjścia, musi się zreorganizować

To, co się dzieje,
 X To jest 15 osób?

– Więcej. Około 50 osób.

 X Ile zostaje?
– Około 300 osób.

 X I one żyją nadzieją, że jakoś to będzie.
– Dla wszystkich jest praca. Przez rok 

po przekształceniu będą obowiązywały zasady 
wynagradzania ustalone w holdingowej umo-
wie zbiorowej. To będzie okres ochronny, któ-
ry musimy wykorzystać na przeprowadzenie 
zmian, dzięki którym utrzymamy się na rynku.

W nowym regulaminie pracy są przygo-
towane zapisy, które pozwalają na zawiesza-
nie lub ograniczanie niektórych dodatków. 
W przypadku holdingowej umowy zbiorowej 
nie ma takiej możliwości. Nowy regulamin jest 
bardziej elastyczny. Da nam pole manewru 
i pozwoli przez jakiś czas utrzymać zatrud-
nienie mimo niesprzyjających okoliczności. 
Jednak pozostanie aktualne pytanie, co się 
stanie, kiedy będziemy musieli ciąć koszty? 
Jeżeli nastąpi taki moment i nie znajdziemy 
innych źródeł finansowania, będziemy musieli 
podjąć niepopularne, ale bardzo ekonomiczne 
decyzje. Obym tego nie doczekała.

 XMówiła pani o grupie osób, które nie zda-
ją sobie sprawy ze skali trudności. Czy one 
wiedzą, że któregoś dnia zarząd KHW może 
dostać dyspozycję: jeszcze bardziej tnijcie 
koszty? Ciężko będzie ciąć w innych miej-
scach niż w CUW.

– W CUW powstał Związek Zawodowy 
Pracowników Powierzchni. Domaga się utrzy-
mania CUW w dotychczasowym kształcie. 
Źródłem finansowania ma być KHW. Rze-
czywistość w spółce prawa handlowego jest 
bezlitosna. Jeżeli będzie choć minimalna 
szansa na uratowanie miejsc pracy, będziemy 
je ratować. Jeżeli nie będzie pieniędzy na opła-
cenie pracowników, muszą być zwolnienia. 
To dotyczy nas i całej grupy kapitałowej KHW. 
To reguła powszechna dla wszystkich firm 
działających w gospodarce rynkowej.

 X Ilu pracowników CUW wie, ile pieniędzy 
brakuje KHW na wypłaty?

– Kilka osób, ale to bardzo wąskie grono. 
Pracownicy biura zarządu KHW na pewno 
orientują się w kłopotach.

 X Pytam o to, bo chciałbym się dowiedzieć, 
czy pani pracownicy wiedzą, że KHW nie 
może sypać pieniędzmi w sytuacji, kiedy 
sam ma wielkie problemy.

– Jak długo wypłata wpływa na konto, tak 
długo wszystko jest dobrze. To powszechny 
sposób myślenia. Jednak może nadejść mo-
ment, kiedy fakty będą bezlitosne. Uważam, 
że pracownikom trzeba przede wszystkim 
mówić prawdę.

 X Pani mówi prawdę i co?

– Muszę ją mówić częściej i dobitniej. 
Zdradzę panu pewną tajemnicę. Oprócz no-
wego związku zawodowego powstała w CUW 
nieformalna grupa pracowników, którzy 
chcieli spotkać się z przedstawicielem zarzą-
du i rady nadzorczej z wyboru pracowników. 
Jednym z charakterystycznych stwierdzeń 
było: „nie zauważyliśmy, że coś się pogorszyło”. 
Co miałoby się pogorszyć? Wciąż są szkolenia, 
stoi woda mineralna, działa klimatyzacja.

 X Jak długo nie będzie pani oszczędzać 
na wodzie, tak długo będzie wrażenie 
dobrobytu?

– Obawiam się, że tak. Muszą być pie-
niądze na szkolenia, na BHP i nawet na wodę 
mineralną. Wskaźniki świadczą o kondycji 
firmy i na nie trzeba zwracać uwagę. Niestety, 
obawiam się, że wciąż mamy do czynienia 
z zaklinaniem rzeczywistości. Trzeba będzie 
stanąć przed pracownikami i powiedzieć, 
jak wygląda sytuacja i jak możemy starać się 
ratować.

 X Stanie pani przed pracownikami?
Stanę.

 X I będzie pani płakać nad losem CUW?
– Przyznaję, że przekształcenie CUW 

to trudne zadanie, jednak nie załamuję 
rąk. Zręby tej koncepcji zaczęły powsta-
wać od grudnia ubiegłego roku. Z prostych 
porównań wyszło, że na przykład w CUW 
zajmujemy się nieruchomościami i spółka 
mieszkaniowa też zajmuje się nieruchomo-
ściami. Dublujemy się. W CUW pracuje 15 
osób zajmujących się szkoleniami, a w Spół-
ce Szkoleniowej – 25 osób. Mój szef kiedyś 
powiedział, że nie stać nas na utrzymywanie 
bizantyjskiej rozrzutności. Trzeba restruktu-
ryzować swoją działalność. Trwa to od po-
nad pół roku. To, co się dzieje, nie jest cha-
osem. Wszystkie działania były zaplanowane. 
W CUW i w biurze zarządu KHW są osoby, 
które wiedzą, jak tę zmianę przeprowadzić, 
i chcą ją przeprowadzić.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI 

Powinniśmy wyprzedzać 
zmiany, bo tylko wtedy 
będziemy mogli dostosować 
się do potrzeb rynku. Od razu 
chciałabym poinformować, 
że zmiany w CUW nie 
oznaczają jego likwidacji. 
To zmiana formuły, w której 
funkcjonujemy.
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Rozmawiałem z kilkunastoma osobami pra-
cującymi w Centrum Usług Wspólnych. Nikt 
nie był entuzjastycznie nastawiony do zmian. 
Młodzi, oprócz zagrożenia, dostrzegają szan-
sę na rozwój. Pracownicy z wieloletnim sta-
żem obawiają się, że bez parasola ochronne-
go, jakim jest Katowicki Holding Węglowy, 
będzie bardzo trudno. Mimo obaw wszyscy 
wiedzieli, że zmiany są nieuchronne. Oto naj-
częściej powtarzające się opinie: Rok po re-
organizacji Centrum Usług Wspólnych nie 
będzie obowiązywał holdingowy układ zbio-
rowy. Stracimy na tym, ale czy pozostanie 
w strukturach spółki daje nam – pracowni-
kom administracji – gwarancję zachowania 
świadczeń wg HUZ? W obecnie obserwowa-
nej trudnej sytuacji rynkowej całego sektora 
chyba nie.

Reorganizacja wywołuje niepewność. 
Jednak daje też szansę na rozwój. Skoro nie 
można utrzymać dotychczasowej struktury, 
musimy się z tym pogodzić.

Restrukturyzacja i zmiany organiza-
cyjne w KHW trwają od wielu lat. Jesteśmy 
przyzwyczajeni. Do tej pory nikt nie stracił 
pracy. Mamy nadzieję, że tym razem będzie 
tak samo. Czy poza strukturą KHW da się 
utrzymać wszystkie miejsca pracy?
Ilona Polonek: Przez trzy lata istnienia 
Centrum Usług Wspólnych odegrało waż-
ną rolę w zintegrowaniu wielu procesów, 

w standaryzacji i optyma-
lizacji kosztów. Wydzie-
lenie CUW ze struktur 
KHW i powołanie spółki 
zależnej, która będzie 
świadczyła usługi spół-
kom zależnym w grupie 
kapitałowej KHW i szu-
kała odbiorców usług poza grupą, jest ko-
lejnym etapem zmian. Katowicki Holding 
Węglowy realizuje program naprawczy i re-
organizacja CUW się w niego wpisuje. Ma ona 
na celu wydzielenie ze spółki funkcji niezwią-
zanych z jej podstawową działalnością, jaką 
jest wydobycie węgla.
katarzyna Poczęta: 
Mówiąc o panujących 
wśród załogi CUW na-
strojach, wywołanych 
obecną sytuacją, można 
jednoznacznie odpowie-
dzieć, że euforii z tego 
powodu nie ma. Dotarła 
do nas wiadomość o pla-
nowanych zmianach polegających m. in. 
na wyłączeniu nas spod zapisów holdingo-
wego układu zbiorowego. To istotna zmiana 
w kontekście zasad wynagradzania. Obawy 
załogi dotyczą głównie gwarancji zachowa-
nia miejsc pracy. Dotychczas przekazywa-
ne informacje o planowanych zmianach nie 
są w ocenie pracowników zbyt szczegółowe. 

Wiążemy to z trwającym wciąż procesem 
opracowania koncepcji zmian w CUW. Wy-
czerpująca informacja na pewno uspokoiłaby 
nastroje. Większość naszych pracowników 
mieści się w przedziale wieku 45–50 lat i po-
wyżej. Trudno wtedy znaleźć pracę na ryn-
ku, dlatego obawy w tej grupie pracowników 
są zrozumiałe. Niestety, dane z KHW są jed-
noznaczne. W tym roku tylko do SRK przeszło 
ok. 750 pracowników. Ubywa pracowników 
w kopalniach, ubywa pracy dla nas. Mamy 
świadomość konsekwencji tych zmian i ich 
przełożenia się na działalność CUW. Wie-
my także, że ich wprowadzenie jest spójne 
z przyjętymi założeniami do opracowanego 
w styczniu programu naprawczego spółki. 
Tylko reżim w wykonaniu tych założeń może 
przynieść oczekiwane efekty.
katarzyna MorkIs: Nie 
znam ani jednej osoby, 
która byłaby zadowo-
lona z proponowanych 
zmian. Trudno ocenić, 
na ile są one zagroże-
niem, a na ile szansą. 
Zmiana warunków pracy 
i płacy wywołuje niepo-
kój. Co nas czeka w nowej rzeczywistości? 
Walka o zlecenia i o utrzymanie miejsc pra-
cy. Zdajemy sobie sprawę, że nasza sytuacja 
wynika ze stanu KHW. W spółce jest realizo-
wany program naprawczy. Myślę, że rozmowy 

i tłumaczenie wszystkich wątpliwości złagodzą 
stan niepewności.
PIotr MIchałek: Pracuję 
w Dziale Transportu. Zo-
stanę przeniesiony do ko-
palni. Szkoda, że prze-
stanę być pracownikiem 
CUW, ale wciąż będę 
pracował w grupie kapi-
tałowej. Liczę na większe 
możliwości i perspektywy 
rozwoju zawodowego. Podchodzę racjonal-
nie do zmian. Najważniejsze, żeby mieć stałą 
pracę i stałe wynagrodzenie. Wiem, że od nas 
zależy, czy zmiany wykorzystamy jako szansę 
na rozwój.
katarzyna szczePa-
nIk: Restrukturyzacja 
w KHW trwa od wielu 
lat i duża część pracow-
ników jest przyzwycza-
jona do zmian. Kopalnie 
Kleofas i Katowice już nie 
istnieją. Było łączenie ko-
palń. W tym czasie nikt 
nie stracił pracy. Ludzie przechodzili do in-
nych kopalń albo na inne stanowiska pracy. 
Nasz los zależy od sytuacji na rynkach świa-
towych. Musimy się dostosować. Oczywiście, 
każdy wolałby zachować świadczenia i przy-
wileje na następne lata. Ale czy to możliwe? 

l
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Centrum Usług Wspólnych

Zmiany 
są nieuchronne

W kopalni Budryk, należącej do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, zakończono prace przy po-
głębianiu szybu VI – łącznie o 286 metrów. 
Teraz jego głębokość wynosi 1320 metrów. 
– To prawdopodobnie najgłębszy szyb w pol-
skim górnictwie – mówi Jan Płaczek, kierow-
nik Działu Przygotowania Produkcji, Inwesty-
cji i Rozwoju Kopalni Budryk.

Pogłębianie szybu VI to kolejny etap 
wielkiej inwestycji pod nazwą „Uruchomie-
nie poziomu 1290”, której celem jest dotarcie 
do 122,5 mln ton najlepszego węgla koksowe-
go zalegającego pomiędzy poziomami 1050 
a 1290. Dzięki udostępnieniu pokładów w tym 
ogromnym złożu wydłużają się perspektywy 
istnienia kopalni – będzie mogła prowadzić 
wydobycie do 2077 roku.

Pierwsza tona poszukiwanego na rynku 
węgla koksowego typu hard ma zostać wy-
dobyta z nowego poziomu w połowie 2017 
roku. Będzie to ściana Cw-1 w pokładzie 402.

Pogłębianie szybu rozpoczęto w lipcu 
2011 roku od poziomu 1050 metrów, a prace 
wykonywano podczas normalnej pracy. Obec-
nie w szybie prowadzone są roboty związane 

z dozbrajaniem pogłębionego odcinka, ko-
nieczne też będzie zabudowanie w nim różne-
go rodzaju rurociągów, np. doprowadzających 
na dół sprężone powietrze, odwadniających 
i przeciwpożarowych. Końcowym etapem 
tej inwestycji będzie wykonanie pompowni 
na podszybiu na poziomie 1290.

W najbliższych latach kopalnia Budryk 
planuje przedłużenie do poziomu 1290 wy-
ciągu szybowego zabudowanego w przedziale 
północnym szybu, który dochodzi obecnie tyl-
ko do poziomu 900. Dopiero te prace pozwolą 
na prowadzenie jazdy ludzi oraz opuszczanie 
materiałów na poziom 1290, który w przy-
szłości będzie głównym poziomem w kopalni 
Budryk.

Budowa poziomu 1290 w kopalni Budryk 
to nie tylko prace pod ziemią, ale również 
na powierzchni. W czasie gdy na dole jest 
pogłębiany i zbrojony szyb VI oraz budo-
wany nowy skip w szybie I, którym będzie 
wyciągany urobek z dołu, na górze bardzo 
poważnie modernizowany jest zakład przerób-
czy. Trzeba go przygotować do selektywnego 
odbioru urobku i produkcji węgla koksowego 
o wysokich parametrach jakościowych. l

KWK Budryk

Najgłębszy szyb 
w Polsce
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Współczesne silniki są coraz nowocześniejsze, 
mają też znacznie większą moc. Ze względu 
na duże obciążenia, jakimi są poddawane, 
są też o wiele bardziej narażone na różne-
go rodzaju usterki i awarie. Niektóre można 
zauważyć lub wyczuć podczas codziennej 
eksploatacji.

Czasami z silnika naszego auta mogą też 
dochodzić różne stuki, zgrzyty, piski i inne 
nienaturalne odgłosy. Ważne, aby zapamiętać 
rodzaj hałasu oraz to, czy pojawił się na krót-
ko czy też był słyszalny stale i w którym mo-
mencie jazdy. Dokładne informacje pozwolą 
mechanikom na szybszą identyfikację usterki.

Jeśli zauważymy wyciek, należy sprawdzić, 
w którym miejscu pod samochodem wystą-
pił oraz jaki kolor ma płyn. Plama w kolorze 
niebieskim i różowym pod przednią częścią 
auta może oznaczać płyn chłodniczy. Strzałka 
temperatury wkraczająca na czerwone pole 
może świadczyć o niskim poziomie oleju, 
braku płynu w chłodnicy, awarii termostatu 
bądź awarii pompy.

Innym powszechnym objawem nieprawi-
dłowej pracy silnika jest dym wydobywający 
się z rury wydechowej. Czarny, kopcący dym 
może być spowodowany przez niesprawny 
wtryskiwacz, rozregulowany gaźnik, zanie-
czyszczony filtr powietrza bądź złej jakości 
paliwo. Niebieski jest najprawdopodobniej 
oznaką uszkodzenia pierścieni tłoka lub cy-
lindra, co najczęściej niestety wiąże się z wy-
sokimi kosztami naprawy. Z kolei biały dym 
może oznaczać wyciek płynu chłodniczego lub 
nadmierne zużycie oleju. Najprawdopodob-
niejszymi przyczynami usterki są nieszczelna 
uszczelka głowicy, uszkodzenie głowicy lub 
ściany cylindra.

Słodkawy zapach może pojawić się w au-
cie w wyniku przegrzania silnika, a wyczu-
walna woń przypominająca palącą się gumę 
często oznacza przegrzanie sprzęgła lub ha-
mulców. Gryzący, podobny do zapachu spala-
nego plastiku może być znakiem awarii układu 
elektrycznego.

Przyczyny uszkodzeń i awarii silnika 
mogą wynikać m.in. z wad konstrukcyjnych, 
nieprawidłowej eksploatacji czy stosowania 
niewłaściwego oleju. Jednym ze sposobów 
pozwalających na utrzymanie wysokich pa-
rametrów eksploatacyjnych silnika jest wybór 
odpowiedniego środka smarnego.

Shell chwali się ostatnio olejami Helix 
opartymi na olejach bazowych wytwarza-
nych w technologii Shell PurePlus. Polega 
ona na syntezie gazu ziemnego w ciecz (gas-
-to-liquid) i pozwala na otrzymanie krysta-
licznie czystej, syntetycznej bazy olejowej, 
która stanowi od 75 do 90 proc. zawartości 
oleju silnikowego. Shell zapowiada, że oleje te 
są pozbawione praktycznie wszelkich zanie-
czyszczeń znajdujących się w ropie naftowej.

Golf na bezdroża

Podczas gdy coraz więcej aut typu SUV 
i crossoverów oferuje wersje z napędem tylko 
na przednią oś, pojawia się także wiele miej-
skich samochodów przystosowanych do jazdy 
poza asfaltowymi drogami. Mają nieco wyż-
szy prześwit, prosty napęd 4x4 oraz osłony 
nadkoli czy progów. Celuje w tym koncern 
Volkswagen, który ma już w ofercie np. Sko-
dę Octavię Scout oraz Volkswagena Passata 
Alltrack. Teraz wersję Alltrack otrzyma także 
Golf.

Golf Alltrack został zaprojektowany 
tak, aby doskonale sprawdzał się zarówno 

na utwardzonych drogach, jak i w terenie. 
Podstawę stanowi napęd na wszystkie koła 
4MOTION, wyposażony w sprzęgło Haldex 
najnowszej generacji. Przy niewielkim ob-
ciążeniu napędzana jest przede wszystkim 
przednia oś; tylna jest odłączona, co pozwala 
obniżyć zużycie paliwa. W razie konieczno-
ści tylna oś jest dołączana płynnie w ciągu 
ułamka sekundy przez sprzęgło Haldex piątej 
generacji, uruchamiane elektrohydrauliczną 
pompą olejową. Przekazuje na tylną oś niemal 
100 proc. momentu napędowego.

Gama silnikowa to same jednostki turbo 
i z bezpośrednim wtryskiem paliwa – jeden 
silnik benzynowy (TSI) i trzy wysokoprężne 
(TDI). Nowością w ofercie Golfa jest silnik 1.8 
TSI o mocy 180 KM. Jako TDI, Golf Alltrack 
oferowany jest z silnikami o mocy 110 KM 
(1.6 TDI), 150 KM (2.0 TDI) i 184 KM (2.0 
TDI). Wersje 180 KM TSI i 184 KM TDI se-
ryjnie przenoszą moc na wszystkie koła przez 
sześciobiegową, dwusprzęgłową przekładnię 
DSG.

Czystsze asX
Nowy, spełniający normy EURO-6 turbo-

diesel 1,6 l oraz bogatsze wyposażenie to naj-
ważniejsze zmiany wprowadzane przez Mitsu-
bishi do gamy ASX. Nowy turbodiesel ma moc 
114 KM i maksymalny moment obrotowy 270 
Nm. Emisja dwutlenku węgla będzie niższa 
niż w wypadku jednostki, którą nowy turbo-
diesel zastępuje, i wyniesie 109 g/km w cyklu 
pozamiejskim i przy napędzie na przednie 
koła. Silnik będzie oferowany w obu kon-
figuracjach – 2WD i 4WD. W przypadku 
napędu na przednią oś maksymalna pręd-
kość ma wynosić 182 km/h, przyspieszenie 
11,2 sekundy, a średnie spalanie 4,2 l/100 km. 

Dla samochodu z napędem 4WD wartości 
te będą wynosić odpowiednio 180 km/h, 11,5 
sekundy oraz 5,6 l/100 km. Wydłużą się okresy 
międzyprzeglądowe i wymiana oleju będzie 
wymagana co 20 tys. kilometrów, a nie co 15 
tys., jak obecnie.

Mitsubishi wprowadza także nowe, bo-
gatsze wersje wyposażenia. Auto wzbogaci 
się m. in. o nowe tapicerki. Do oferty wpro-
wadzono także bogato wyposażoną wersję 
ASX Instyle, która może się pochwalić między 
innymi: systemem nawigacji MMCS SD zinte-
growanym z najwyższej klasy nagłośnieniem 
Rockford Fosgate i dziewięcioma głośnikami, 
szklanym, panoramicznym dachem z oświe-
tleniem typu LED, skórzaną tapicerką siedzeń, 
fotelem kierowcy, który można elektrycznie 
regulować w czterech płaszczyznach, kamerą 
cofania i czujnikami parkowania, relingami 
dachowymi w czarnym kolorze oraz tapicerką 
drzwi ze wstawkami z winylu.

seat zmienia ibizę

Samochód został poddany kosmetycznym 
modyfikacjom maski i osłony chłodnicy, a tak-
że zyskał nowe kolory. Reflektory ze światłami 
LED przeznaczonymi do jazdy dziennej mają 
poprawić widoczność w każdych warunkach. 
W kabinie odnowiono także gamę kolorów 
wraz z wprowadzeniem nowych tapicerek, 
zmodernizowano deskę rozdzielczą, zwracając 
ją bardziej w stronę kierowcy i zmieniając wy-
loty powietrza. Ibiza zyskała nowy, trzyipół-
calowy wyświetlacz pokazujący m.in. dane 
nawigacji, funkcję MirrorLink, kamerę cofania 
i nowe systemy zwiększające bezpieczeństwo. 
Odmłodzona Ibiza pojawi się w polskich sa-
lonach w drugiej połowie tego roku. 

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Silnik też się skarży

Golf Alltrack został zaprojektowany tak, aby sprawdzał się zarówno na utwardzonych drogach, jak i w terenie Mitsubishi wprowadza nowe, bogatsze wersje wyposażenia

Ibiza została poddana kosmetycznym modyfikacjom maski i osłony chłodnicy, ma także nowe koloryASX Instyle może się pochwalić między innymi systemem nawigacji MMCS SD
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Podróże marzeń

Powitanie z Afryką
Położona na samym krańcu Czarnego Lądu 
Republika Południowej Afryki reklamuje się 
jako cały świat w jednym kraju. Na obszarze 
równym łącznej wielkości Francji i Hiszpanii 
zaskakuje bogactwo krajobrazu: od maje-
statycznych gór i wodospadów, przez dzikie 
sawanny, aż po piaszczyste plaże ciągnące 
się u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. Turyści 
przyjeżdżają tu przede wszystkim dla safa-
ri. Przy odrobinie szczęścia mogą zobaczyć 
„wielką piątkę” afrykańskich zwierząt: lwa, 
bawoła, lamparta, nosorożca i słonia.

Potężny lew krąży leniwie wokół samo-
chodu. Kierowca terenowego jeepa nie za-
uważył jeszcze, że wjeżdżając do rezerwatu, 
zapomniał zamknąć okno. Po chwili dra-
pieżnik staje na tylnych łapach i wsadza łeb 
do środka pojazdu. W rozwartym pysku lśnią 
rzędy ostrych zębów.

– Spokojnie, w tym tygodniu lwy już 
były karmione – rzuca mężczyzna, usiłując 
rozhuśtać samochód. Udaje nam się bez-
piecznie odjechać. Po spotkaniu z królem 
zwierząt pozostają jedynie ślady pazurów 
na karoserii.

Spacer z hieną

Możliwość przyjrzenia się z bliska zwy-
czajom wielkich kotów jest jedną z atrakcji 
Parku Lwów w Johannesburgu. Zwierzętami 
zajmują się wolontariusze z całego świata.

– Hej, co robisz z tą hieną? – zagaduję 
jednego z nich.

– Wyprowadzam ją na spacer – odpo-
wiada chłopak.

W parku mieszkają również żyrafy, an-
tylopy, zebry i strusie. Jednak najwięcej tury-
stów przyciągają młode lwiątka, które moż-
na pogłaskać po grzbiecie i sfotografować. 
Sześciotygodniowe kociaki są tak pochło-
nięte zabawą, że w ogóle nie zwracają uwagi 
na odwiedzających.

Wracając do hotelu, mijamy podmiejskie 
wille i strzeżone osiedla. Większość z nich 
otaczają wysokie mury zakończone drutem 
kolczastym. Johannesburg cieszy się wątpliwą 
sławą miasta ogarniętego brutalną przestęp-
czością. Na poprawę wizerunku z pewnością 
nie wpłynął nagrodzony Oscarem film „Tsotsi”, 
opowiadający historię afrykańskiego gangste-
ra wywodzącego się z tutejszych slumsów. 
Nic więc dziwnego, że zagraniczni turyści 
zatrzymują się w mieście tylko przejazdem, 
w drodze do bardziej przyjaznego Kapsztadu 
lub parków narodowych.

Sala Skazańców

Republika Południowej Afryki przez lata 
kojarzyła się głównie z apartheidem – rasi-
stowskim systemem społecznym, opartym 
na rządach białej mniejszości. Symbolem walki 
o równouprawnienie stał się charyzmatyczny 
działacz, więzień i prezydent Nelson Mandela. 
Dziś o przeszłości przypomina Muzeum Apar-
theidu, urządzone tak, żeby zwiedzający mogli 
na własnej skórze poczuć, na czym polegała 
segregacja rasowa. W budynku są osobne 

wejścia dla białych i czarnych, a podczas 
zwiedzania obowiązuje ścisły podział gości. 
Największe wrażenie robi sala, w której z su-
fitu zwisa 131 sznurów zakończonych pętlami. 
Reprezentują 131 opozycjonistów skazanych 
na śmierć podczas trwania reżimu.

Położony na styku Oceanu Indyjskiego 
z Atlantyckim Kapsztad to zupełnie inne 
miasto. Tutejsi mówią, że to właśnie w nim 
wydawane są pieniądze zarobione w Johan-
nesburgu. Na rozległej równinie u stóp Góry 
Stołowej rozpościera się nowoczesna metro-
polia otoczona winnicami i sadami owocowy-
mi. Pobyt warto rozpocząć od wjazdu kolejką 
linową na płaski szczyt wzgórza. Zbudowane 
w Szwajcarii wagoniki zabierają za każdym ra-
zem 65 osób, a ich podłoga obraca się dookoła 
własnej osi, dając wszystkim jednakową szansę 
na podziwianie widoków. Ze szczytu Góry 
Stołowej jak na dłoni widać skaliste wybrze-
że, statki kołyszące się w porcie i białe plaże 
obmywane wzburzonymi wodami oceanu.

Statek widmo

Łańcuch górski ciągnie się aż do Przy-
lądka Dobrej Nadziei. Trudno wyobrazić 
sobie pobyt w Kapsztadzie bez wycieczki 
do Cape Point, czyli jego najbardziej wysu-
niętego na północ odcinka. To tutaj podczas 
sztormu o skały rozbił się Latający Holender 
– mityczny okręt, którego kapitan zaprzedał 
duszę diabłu, od ponad trzech stuleci ukazuje 
się żeglarzom, zwiastując nieszczęście. Wciąż 
widywany jest w zatoce. Kto wie, może tułając 

się po świecie, próbuje gdzieś we mgle odna-
leźć drogę do domu?

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Ponieważ pory roku przy-
padają odwrotnie niż na półkuli północnej, 
do RPA najlepiej wybrać się pomiędzy grud-
niem a marcem.

Język: W Republice Południowej Afryki 
obowiązuje 11 języków urzędowych, m.in. 
angielski, afrikaans i zulu.

Waluta: Rand południowoafrykański: 
1 rand = 0,30 złotego.

Wiza: Nie jest wymagana w przypadku 
wyjazdów turystycznych krótszych niż 30 dni.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Zjedz stek w restauracji The Meat Co. 
w Johannesburgu. Na smakoszy czekają soczy-
ste kawałki wołowiny przyrządzane na grillu 
oraz wyśmienite wina.

Odwiedź Narodowy Ogród Botaniczny 
Kirstenbosch usytuowany na zboczach Góry 
Stołowej. Zajmujący 5 kilometrów kwadrato-
wych kompleks zaliczany jest do przyrodni-
czych cudów świata. Występuje w nim ponad 
6000 gatunków roślin.

Zobacz kolonię pingwinów na plaży Bo-
ulders w okolicach Kapsztadu. Zamieszkuje 
ją ponad 3000 ptaków, które można obser-
wować, spacerując drewnianym pomostem.
 MAGDALENA CHROMIK

Będąca symbolem Kapsztadu Góra Stołowa, 1086 metrów. Wjazd kolejką linową na jej szczyt trwa około 5 minut W Narodowym Ogrodzie Botanicznym Kirstenbosch występują rośliny typowe dla tej części Afryki

W Parku Lwów w okolicach Johannesburga można przyjrzeć się z bliska życiu dzikich kotów Pomnik upamiętniający Nelsona Mandelę – prezydenta RPA, laureata Pokojowej Nagrody Nobla
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Piwo przez wieki

Wyznawcy piwa

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Stopa bezrobocia w polSce jeSt najniż-
Sza od Siedmiu lat – w lipcu wynioSła 
10,1 proc. W urzędach pracy na koniec lipca 
zarejestrowanych było 1587 tys. osób – wynika 
z szacunków MPiPS. W ciągu miesiąca liczba 
bezrobotnych spadła o ponad 35,1 tys. i był 
to najsilniejszy spadek w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Sytuacja poprawiła się we wszystkich wo-
jewództwach – najbardziej na Śląsku, Dolnym 
Śląsku i w Wielkopolsce. Minister pracy i po-
lityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz 
liczy, że w sierpniu stopa bezrobocia będzie już 
jednocyfrowa i taka utrzyma się do końca br.

polacy mają coraz gorSzy doStęp 
do świadczeń zdrowotnych – wynika 
z analiz prowadzonych przez Fundację 
watch health care, która od pięciu lat 
monitoruje Służbę zdrowia w naSzym 
kraju. W stosunku do roku 2014 czas ocze-
kiwania na świadczenia zdrowotne w naszym 
kraju wydłużył się o tydzień. Na podstawowe, 
gwarantowane świadczenia zdrowotne Po-
lacy oczekują obecnie średnio 2,9 miesięcy. 
Zgodnie z obserwacjami Fundacji najwięk-
szym problemem systemu opieki zdrowotnej 
w Polsce jest ograniczony dostęp do lekarzy 
specjalistów, ale także bardzo długi czas ocze-
kiwania na świadczenia diagnostyczne. Na-
tomiast najkrótsze kolejki zaobserwowano 
w neonatologii – dwa tygodnie, onkologii – 2,4 
tygodnia, radioterapii onkologicznej – 2,4, 
chirurgii onkologicznej – 2,9, położnictwie 
i ginekologii – trzy tygodnie.

od Stycznia 2016 roku ruSzą punkty 
bezpłatnych porad prawnych. Prawni-
cy doradzą, jak rozwiązać daną sprawę, ale 
nie wniosą jej do sądu. Ustawa przewiduje, 
że w całym kraju powstanie 1,5 tys. punktów 
porad. Korzystać z ich usług będą mogły osoby 
niezamożne, które są uprawnione do świad-
czeń z pomocy społecznej, oraz młode do 26. 
roku życia, seniorzy po 65. roku życia, kom-
batanci, weterani, posiadacze Karty Dużej 
Rodziny i ofiary klęsk żywiołowych. Porad 
udzielą radcy prawni i adwokaci, w szczegól-
nych przypadkach także aplikanci.

globalny wzroSt goSpodarczy wyha-
muje w tym roku do najwolniejSzego 
tempa od czaSu oStatniego kryzySu Fi-
nanSowego – podaje SerwiS bbc. Prognoza 
wzrostu została zredukowana dla Stanów Zjed-
noczonych i wielu wschodzących gospodarek. 
W przypadku strefy euro przewidywania ob-
niżono w nieznacznym stopniu. Zdaniem eko-
nomistów największym zagrożeniem dla świa-
towego wzrostu pozostaje Grecja. Kolejnym 
czynnikiem ryzyka jest sytuacja w Chinach, 
które od kilku miesięcy borykają się ze zbyt 
mocnym wyhamowaniem swojej gospodarki. 

Krzyżówka panoramiczna nr 16

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „wSpólna praca łączy”.  
Nagrodę wylosowała:  pani joanna nowak z katowic.

Nazwy browarów rzemieślniczych i kon-
traktowych zwykle już na pierwszy rzut oka 
odwołują się do całego inwentarza związa-
nego z piwowarstwem. Od trendu tego tyl-
ko pozornie odstaje jeden z warszawskich 
„kontraktowców”.

Ninkasi, bo o nim właśnie mowa, powstał 
w maju 2013 roku jako inicjatywa warszaw-
skiego małżeństwa – Moniki i Marcina. Jest 
to browar kontraktowy, który warzy trunki 
w różnych zaprzyjaźnionych zakładach, np.  
w Astravo na Litwie. Już po samej nazwie 
przedsiębiorstwa, dość intrygującej, można 
wywnioskować, że piwo i jego historia to pasja 
właścicieli. Nawiązuje ona do początków tego 
trunku, które datuje się na około czwarte ty-
siąclecie przed naszą erą. Wówczas warzeniem 
piwa zajmowali się Sumerowie, którzy podczas 
swojej pracy modlili się do bogini Ninkasi, 
patronki alkoholowych trunków. To właśnie 
na jej cześć warszawscy piwowarzy nazwali 
swój browar, oddając tym samym produkty 
i proces ich wytwarzania pod metaforyczną 
opiekę sumeryjskiej bogini.

Główną ideą pary browarników było 
szerzenie wśród klientów wiedzy na temat 
piwnych stylów. Z tego powodu właśnie w ich 
ofercie na próżno szukać tradycyjnych la-
gerów czy pilsów. Stawiają na oryginalność 
i są odważni w swoich kolejnych piwnych 
projektach.

Większość piw tego przedsiębiorstwa 
ma dość tajemnicze nazwy, złożone z li-
tery N, liczby i litery C. Odnoszą się one 

do definicji poszczególnych stylów według 
klasyfikacji Beer Judge Certification Pro-
gram, która określa wszystkie parametry 
poszczególnych gatunków piwa. Pierwszym 
trunkiem browaru Ninkasi było N°13.C, 
uwarzone w stylu Oatmeal Stout. Nawią-
zuje ono bezpośrednio do angielskich piw, 
które, podobnie jak produkt warszawskiego 
browaru, mają bardzo ciemny kolor. Idealnie 
pasuje do niego ciemnobeżowa piana, która 
wspaniale oblepia szkło, do którego przele-
wane jest piwo. W zapachu czuć wyraźną 
słodycz, przez którą przebijają się aromaty 
kawy, czekolady, orzechów i leśnych owo-
ców. Podobne nuty można odnaleźć w jego 
smaku, choć tutaj dochodzą jeszcze pra-
żony jęczmień i płatki owsiane. Jak radzą 
browarnicy na stronie internetowej, trunek 
ten dobrze komponuje się z serem cheddar, 
serami pleśniowymi i grillowanym mięsem. 

W ofercie browaru odnajdziemy również 
piwo nazywane przez browarników „wytraw-
nym ciastkiem z karmelem”. Mowa o N°11.C, 
uwarzonym w stylu Northern English Brown 
Ale. Ma ono brązową barwę i jest mętne. 
Smak czaruje orzechem, karmelem i toffi, 
które współgrają z delikatnym chmielem 
i goryczką. Dzięki temu piwo to nadaje się 
do serwowania z wołowiną i wieprzowiną.

Warszawscy browarnicy przygotowali 
również coś specjalnego na lato – N°6, czyli 
Cream Ale. To piwo bardzo pijalne i orzeź-
wiające, dzięki użyciu w jego produkcji 
płatków ryżowych. Ma złocisty kolor i białą 
pianę. Smakuje dość wytrawnie, można wy-
czuć w nim chmiel i cytrusy, które nadają mu 
kwaskowatości. Jest średnio mocne – 5 proc. 
alkoholu. Wśród oferowanych trunków nie 
brakuje także wariacji na temat klasycznego 
American Pale Ale. Piwo N°10.A ma burszty-
nową barwę i pianę w kolorze écru. Wyczu-
walne są nuty słodowe, karmelowe, chlebowe 
oraz cytrusy pochodzące z zastosowanych 
w warzeniu amerykańskich chmieli. Polecane 
jest jako dodatek do hamburgerów, serów 
cheddar i camembert oraz potraw kuchni 
meksykańskiej i tajskiej.

Obok piw firmy Ninkasi nie sposób 
przejść obojętnie. Zapadająca w pamięć na-
zwa, intrygujące nazwy poszczególnych piw, 
ujednolicona etykieta nawiązująca do sume-
ryjskiego pisma klinowego oraz niepowta-
rzalny smak – oto cechy charakterystyczne 
warszawskiego browaru.

ŹRÓDŁO: WWW.BROWAR-NINKASI.PL
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