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Temat na czasie
Prezes Tomasz Gawlik jest
królem Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Jest też żebrakiem.
Jak na Króla to dość
upokarzające zajęcie.
Na pociechę można stwierdzić,
że jest dobry w tym, co robi.
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Zalecenie –
dostosować się
do rynku
Audyt w Katowickim Holdingu
Węglowym.
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Wydobycie ponad
życie? Już minęły te
czasy
Rozmowa
z Waldemarem
Stachurą, dyrektorem kopalni
Borynia-Zofiówka-Jastrzębie JSW SA.
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Lepszy dekagram
profilaktyki
niż kilogram
roboty
Pełnomocnik zarządu JSW do spraw
technicznych Józef
Pawlinów: Pomyśleć
to nie łaska?
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Nowe źródła, stare
problemy
Bariery dla rozwoju OZE
w Polsce.
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Nowe auta
z Poznania
Informacje motoryzacyjne.
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Najlepiej żyje się
w Melbourne
Podróże marzeń.
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Nie udało się zawrzeć porozumienia w sprawie zasad wynagradzania w Polskiej Grupie Górniczej, która
ma powstać z Kompanii Węglowej. Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego Górnika, była nadzieja,
że 16 kwietnia może dojść do zbliżenia stanowisk. Czas po 18 kwietnia powinien być poświęcony
na dopinanie wszystkich formalności związanych z powołaniem Polskiej Grupy Górniczej, tak aby od
1 maja nowa spółka mogła zacząć działać. – Rozmawiamy o tym, czy na Śląsku ponad 100 tys. ludzi straci
pracę czy nie. Chodzi o 30-tysięczną załogę KW i kilka razy tyle osób pracujących dla KW – powiedział
14 kwietnia Krzysztof Tchórzewski, minister energii. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski poinformował,
że jest szansa, aby część zadłużenia KW została zamieniona na udziały banków. Do tej pory banki nie
chciały angażować się w PGG.

2

W W W.NOW YGORNIK.PL

16 –30 K W I E T N I A 2016

B E Z

F A J R A N T U

Pięścią w stół

Górnictwo tonie
Trwa walka o powołanie Polskiej Grupy Górniczej.
To nowa firma, która przejmie 11 kopalń Kompanii
Węglowej i cztery zakłady należące do KW. To jedyny
sposób, żeby uratować tę firmę przed plajtą. Od ponad roku obserwujemy serial poświęcony ratowaniu
kopalń Kompanii. I od ponad roku jesteśmy informowani, że rozmowy trwają. Czasem są to rozmowy
z potencjalnymi inwestorami, czasem ze związkami
zawodowymi o tym, na jakich warunkach w nowej
firmie mają pracować górnicy. Nowa firma miała powstać rok temu. Wciąż jej nie ma. Możliwe, że kiedy
będziecie Państwo czytać ten tekst, dojdzie w końcu
do porozumienia między stroną społeczną a zarządem Kompanii Węglowej i przedstawicielami rządu.

P

oświęcam uwagę Kompanii Węglowej, ponieważ
jest to największa spółka górnicza. Jej niekontrolowany upadek oznaczałby upadek dużej części firm
kooperujących z górnictwem. Dziesiątki tysięcy rodzin
zostałyby bez środków do życia. Jastrzębska Spółka Węglowa jest w równie złej sytuacji. Różnica między KW
a JSW polega tylko na tym, że nasza załoga zgodziła się
na wyrzeczenia. Reprezentatywne związki zawodowe
zaakceptowały zawieszenie części świadczeń na trzy lata.
W Kompanii Węglowej związki są nieustępliwe. Czy
to znaczy, że popełniliśmy błąd? Uważam, że błąd popełniają wszyscy, którzy odpowiadają za sytuację w Kompanii. Nie oszukujmy się. Można odgrywać twardzieli,

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Dlaczego KW jest
oczkiem w głowie
rządzących,
a JSW nie? Tego
nie potrafię
wytłumaczyć.

Komentuje Wojciech Piecha
być niezłomnym negocjatorem, ale tylko wtedy, gdy
ma się za co żyć. Polskie górnictwo nie ma za co żyć.
Zwracam uwagę, że powołanie Polskiej Grupy Górniczej
to dopiero początek, a nie koniec rozwiązywania problemów Kompanii Węglowej i 11 kopalń, które mają wejść
w skład nowej firmy. Życzę wszystkim, aby za rok o tej
porze można było powiedzieć, że Polska Grupa Górnicza radzi sobie i są szanse na ustabilizowanie jej pozycji
rynkowej. W JSW decydując się na ograniczenia części
świadczeń pracowniczych, wychodziliśmy z założenia,
że ważna jest przyszłość, a nie tylko teraźniejszość.
Kompania Węglowa jest przereklamowana. Jeżeli
porówna się zatrudnienie w KW i w Grupie JSW (kopalnie, koksownie, spółki energetyczne), to okazuje się,
że jesteśmy firmami podobnej wielkości. Znaczenie
JSW dla Jastrzębia-Zdroju jest tak wielkie, że jej upadek
oznacza katastrofę dla miasta i regionu jastrzębskiego.
Dlaczego w takim razie KW jest oczkiem w głowie
rządzących, a JSW nie? Tego nie potrafię wytłumaczyć. Gdybym był osamotniony w tej bezradności,
nie byłoby problemu. Jednak załoga JSW też nie potrafi zrozumieć, dlaczego nasza firma jest traktowana
trochę z buta. Przypominam rządzącym, że załoga
JSW czeka na realizację publicznie składanych obietnic. Górnictwo tonie. Nawet największa pomoc dla
Kompanii Węglowej nie rozwiąże problemów branży.
Reformowanie jednej firmy to za mało, żeby uzdrowić
całe górnictwo.
l

Kij w mrowisko

Jest plan dla JSW
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przedstawił w Sejmie aktualne działania mające na celu
wsparcie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tym samym
zaprzeczył plotkom, jakoby JSW była osamotniona
w czasie kryzysu. W odpowiedzi na pytania posłów
Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Krzysztofa Gadowskiego z PO poinformował, że Agencja Rozwoju Przemysłu, Polskie Inwestycje Rozwojowe, PGNiG Termika
i Towarzystwo Finansowe Silesia będą kupować część
udziałów w spółkach należących do Grupy Kapitałowej JSW. Wiceminister zapewnił, że w większości
spółek JSW zachowa pakiety kontrolne. Jedynie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma być sprzedane
w całości, ale kupi je spółka kontrolowana przez państwo. W koksowniach JSW zachowa pakiet kontrolny.
Cała operacja ma być przejrzysta. W każdą inwestycję
będzie zaangażowana firma pod kontrolą państwa.
Dzięki temu nie będzie ryzyka, że JSW w jakiś sposób
zostanie wykorzystana przez obcy kapitał.

M

inister Tobiszowski zaprzeczył, jakoby kopalnia Krupiński miała zostać sprzedana
inwestorowi zagranicznemu. Związkowcy
z Krupińskiego obawiali się tego i w liście skierowanym do parlamentarzystów prosili o interwencję. Nie
ma także planów zwolnień. Pracownicy JSW tak jak
pracownicy innych spółek węglowych będą mogli
skorzystać ze świadczeń osłonowych w przypadku
przekazywania części zbędnego majątku kopalń Spółce Restrukturyzacji Kopalń. JSW ma już od PGNiG
Termika ofertę zakupu Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej należącego do Spółki Energetycznej Jastrzębie
z Grupy Kapitałowej JSW. Agencja Rozwoju Przemysłu zaangażuje się w koksownię Victoria. Dzięki
temu wałbrzyska koksownia będzie mogła rozwijać
się i umacniać swoją pozycję na rynku.
Górnicy JSW martwią się sytuacją na rynku
węgla koksowego. – Musimy mieć wsparcie od akcjonariusza większościowego – mówią przedstawiciele załogi. Minister Tobiszowski po raz kolejny

GRZEGORZ
JANIK
poseł RP

Agencja Rozwoju
Przemysłu,
Polskie Inwestycje
Rozwojowe,
PGNiG Termika
i Towarzystwo
Finansowe Silesia
będą kupować
część udziałów
w spółkach
należących
do Grupy
Kapitałowej JSW.

potwierdził, że to wsparcie nadchodzi. Jest realna szansa, że do czerwca Spółka ustabilizuje swoje finanse.
Wtedy ma także zostać oceniony poziom realizacji
porozumienia z bankami. Firma wciąż ma do spłacenia
prawie 1,5 mld złotych kredytu.
W JSW trwa audyt. Zespół fachowców ma przygotować propozycje zmian, dzięki którym zostanie
zwiększona efektywność. Sądzę, że dobrym pomysłem
jest przygotowanie kopalń do spełnienia konkretnych
wymagań rynku. W czasie spotkań z górnikami często
słyszę, że wszystkie pomysły są dobre, ale wciąż brakuje
konkretów. Jednak trzeba pamiętać, że ciągłe spadki
cen na węgiel koksowy powodują, że trzeba uaktualniać
założenia biznesowe. Muszą to robić JSW i potencjalni
inwestorzy. Ponieważ jest to firma giełdowa, nie można niczego robić na skróty. Z tego samego powodu
nie chcę pisać o szczegółach planów wsparcia JSW.
Wszystkim krytykom chcę tylko zadać jedno pytanie:
Czy sądzicie, że JSW funkcjonowałaby mimo tragicznej
sytuacji rynkowej, gdyby nie wsparcie? Wielki udział
w ratowaniu firmy mają załoga i reprezentatywne
organizacje związkowe. Zawieszenie praw do części
świadczeń pracowniczych znacznie ułatwiło rozmowy
z bankami i potencjalnymi inwestorami.
W marcu JSW podała, że jej strata netto za ubiegły
rok przekroczyła 3,1 mld złotych. Większość z tej kwoty
– 2,83 mld złotych – to odpisy na majątku aktualizujące, czyli utrata na wartości majątku w wyniku kryzysu.
Na koniec, ku refleksji wszystkich, krótka informacja: „Amerykańska spółka Peabody Energy Corporation
złożyła wniosek o upadłość. To symboliczny koniec
epoki. Założona w 1883 roku w Chicago przez Francisa
Peabody’ego firma była największą prywatną grupą
górniczą na świecie. Firmę pogrążyły niskie ceny węgla”. Tę wiadomość powtarzały największe serwisy gospodarcze najpoważniejszych agencji informacyjnych
i strony biznesowe najpoważniejszych gazet w Polsce
i na świecie. Rząd robi wszystko, żeby żadna polska
spółka węglowa nie poszła drogą wytyczoną przez
światowego giganta.
l

senator, szef zespołu audytującego KHW SA

KHW musi
wykorzystywać swój
potencjał

Z

akończył się audyt w Katowickim Holdingu
Węglowym. Nie oszukujmy się. W dającej się
przewidzieć przyszłości nie można uczynić z KHW
prężnej firmy, która będzie miała imponujące zyski.
Holding powinien skoncentrować się na tym, żeby stać
się atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów, którzy
wyłożą pieniądze po to, aby firma mogła realizować
plan restrukturyzacji. W aktualnej sytuacji rynkowej
KHW nie jest w stanie samodzielnie spłacić zobowiązań
wynikających z wyemitowanych obligacji, których
zapadalność przypada na rok 2018. W związku z tym firma
będzie starała się znaleźć źródła nowego finansowania.
Jest to ujęte w planie naprawczym.

G

órnictwo nie jest atrakcyjnym partnerem dla
banków. Wiele z nich oficjalnie informuje, że nie
będzie kredytować gałęzi przemysłu węglowego
i energetyki wykorzystującej węgiel. Mimo
niesprzyjających trendów na rynku finansowym
Katowicki Holding Węglowy w ostatnich dwóch
latach wynegocjował z wierzycielami zmianę
struktury zobowiązań. Nastąpiła zamiana zobowiązań
krótkoterminowych na długoterminowe. Dzięki udanym
negocjacjom z wierzycielami KHW utrzymał płynność
finansową. To oznacza, że spółce udało się utrzymać
zaufanie instytucji finansowych. Uważam, że zachowanie
tego wizerunku ułatwi zawieranie kolejnych porozumień
z bankami. Jeżeli Holding chce utrzymać płynność
finansową, musi przygotować kolejny katalog działań
naprawczych. Inwestorzy potrzebni są po to, aby
zrealizować program naprawczy i plany modernizacyjne.
Tylko wtedy KHW utrzyma się na rynku.

N

ie można liczyć na gwałtowny i długotrwały wzrost
cen węgla energetycznego. Nie ma najmniejszych
szans, żeby górnictwo węgla kamiennego zdołało
konkurować z węglem z tanich kopalń odkrywkowych
w Rosji, Australii, Azji czy obu Amerykach. Wciąż będziemy
poddawani presji rynku globalnego. Przy obecnym
poziomie cen nie możemy walczyć o liczące się kontrakty
w Europie. Coraz trudniej utrzymać pozycję na polskim
rynku. Jestem przekonany, że w takiej sytuacji lepiej
spojrzeć prawdzie w oczy, niż żyć złudzeniami.

O

kazją do konfrontacji z rzeczywistością jest
zakończenie audytu. Wniosek jest jeden – jeżeli
firma nie dostosuje się do rynku, to padnie. Badaliśmy
finanse w latach 2011–2015. Przez pięć lat KHW miał
straty na produkcji węgla. W 2016 roku też zanosi się
na stratę, dlatego wdrażany program naprawczy trzeba
dostosować do aktualnych warunków rynkowych.
Co to oznacza w praktyce? Dotychczasowe działania
zarządu KHW były racjonalne. Przyniosłyby dobre efekty
ekonomiczne, ale w czasie realizacji tego planu węgiel
znacząco staniał. Górnicy pracują w trudnych warunkach
naturalnych. Wymaganie, aby fedrowali coraz głębiej,
coraz taniej, graniczy z absurdem ekonomicznym.
Dlatego trzeba szukać sposobów na przetrwanie
do czasu poprawy koniunktury. Należy między innymi
prowadzić produkcję z maksymalnym wykorzystaniem
potencjału. Mówiąc po ludzku – można pracować pięć dni
w tygodniu, ale nie można wtedy mówić, że wykorzystuje
się potencjał firmy. Firmie, która nie wykorzystuje swojego
potencjału, ciężko będzie znaleźć inwestorów i partnerów
finansowych. Sądzę, że koniec prac audytorów jest okazją
do rozpoczęcia debaty o tym, jak można wykorzystać
potencjał KHW po to, aby spółka przetrwała kryzys. 
l
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Rysunkowa inicjatywa „Drogi Górniku”

Zalecenie – dostosować Kopalnia kredkami
się do rynku
kolorowana
Średnia wydajność pracy w kopalniach KHW
SA w 2015 roku wahała się w przedziale
652–761 ton na pracownika w ciągu roku.
To słaby wynik – zakłady KHW są w drugiej
dziesiątce polskich kopalń węgla kamiennego. Żeby poprawić tę średnią, kopalnie KHW
trzeba doinwestować, przeprowadzić zmiany
organizacyjne i zoptymalizować zatrudnienie.
Holding nie wykorzystuje swojego potencjału. Między innymi takie wnioski sformułowali
audytorzy, którzy zakończyli prace analityczne w kopalniach KHW.

Katowicki Holding Węglowy jest dobrą
firmą, w której trzeba jak najszybciej przeprowadzić niezbędne zmiany, aby przyciągnąć
inwestorów. Pogłębiający się kryzys na rynku
węgla energetycznego spowodował, że plan
naprawczy KHW trzeba dostosować do aktualnej sytuacji.
Holding ma najlepszy węgiel energetyczny na polskim rynku. Jednocześnie przedstawione plany zakładają eksploatację węgla
z pokładów o niskich parametrach jakościowych. Wydobycie z tych pokładów oraz robót
przygotowawczych będzie stanowić 46 proc.
wydobycia ogółem. Planowana na 2016 rok
wartość opałowa jest niższa niż założona
w „Programie naprawczym KHW SA”.

Z apewnić przewagę
rynkową
Zgodnie ze strategią KHW SA powinien
być producentem sortymentów średnich
i grubych. Ich produkcja w skali spółki wynosi ok. 21 proc. wydobycia ogółem i w ocenie zespołu nie jest dostatecznie duża. Aby
zapewnić KHW przewagę rynkową, należy
ją zwiększyć. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na unowocześnienie zasad sprzedaży drobnicowej. Firma może więcej zarabiać dzięki
wykorzystaniu metanu.

L epiej wykorzystać

Dołączano je też do pism kierowanych
do osobistości z całego świata: papieża Franciszka, prezydenta RP Andrzeja Dudy, Michelle Obamy, Billa i Melindy Gatesów i dużych
polskich koncernów. I oczywiście do Świętego
Mikołaja. Rysunkowa inicjatywa „Drogi Górniku” ma uczyć poszanowania do drugiego
człowieka i otoczenia, w którym on żyje i pracuje – czy to przedszkola, szkoły, czy kopalni.
Zosia w swoich rysunkach chciała pokazać szacunek, jakim górnicy darzą swoje
miejsce pracy oraz otaczające i chroniące
ich przedmioty. Młoda artystka zdradziła,
o czym myślała podczas rysowania: – Chcę,
aby w firmie, w której pracuje moja mama,
było zawsze dużo pieniędzy i żebyśmy byli
bezpieczni. Tak jak w przedszkolu – żeby
nam się udało, wszyscy muszą razem współpracować, sprzątać i dbać o zabawki. Jeśli będziemy je szanować, wystarczą nam na długo,

T rzeba wykorzystać
potencjał
Brak ścian rezerwowych przy relatywnie
dużym ryzyku związanym z produkcją stanowi zagrożenie dla realizacji planu. Nadwyżki
sprzętu niezagospodarowanego mogłyby zostać wykorzystane do wyposażenia tych frontów. Zdolność produkcyjna poszczególnych
ogniw technologicznych jest wykorzystana
na niskim poziomie.
Audytorzy zwracają uwagę, że możliwość produkcyjna kopalń posiadających perspektywiczne zasoby (KWK Murcki-Staszic
i KWK Mysłowice-Wesoła) wskazuje na ich
duże możliwości bez inwestowania w główne
ogniwa technologiczne, a tylko zwiększenie
zdolności frontu eksploatacyjnego. Dla każdej
z tych kopalń oznacza to poprawę wyników,
a dla KWK Murcki-Staszic szansę na uzyskanie rentowności.
Wydobycie w soboty i niedziele służy
uzupełnieniu zaległości w wydobyciu w dni
czarne. Sposób ewidencjonowania wydobycia
powoduje, że wskaźniki nie odzwierciedlają
efektywności. Audytujący uważają, że należy prowadzić produkcję z maksymalnym
wykorzystaniem potencjału. Ograniczenia
związane z maksymalnym wykorzystaniem
potencjału produkcyjnego, tj. we wszystkie
dni tygodnia, jako element planowej działalności spółki wynikają z zapisów Kodeksu
pracy i holdingowego układu zbiorowego
pracy KHW SA.
ST
NOWY GÓRNIK

maszyny i urządzenia
Audytorzy wskazują na brak koordynacji w zagospodarowaniu sekcji obudowy
ścianowej. Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania posiadanych przez KHW sekcji

Sześcioletnia Zosia Królikowska z Publicznego Przedszkola nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju
narysowała szereg ślicznych prac o tematyce
górniczej. Jej rysunki ukazują górniczy trud
i wyrażają szacunek dla tego zawodu. Młoda
rysowniczka, która uwielbia też malować,
wycinać i kleić figury z gliny, ma na swoim
koncie liczne osiągnięcia – jej prace wspierały
przedszkolną akcję „Mikołaj”.

obudowy zmechanizowanej i planowanych
w roku 2016 zakupów nowych sekcji, należy
rozważyć w pierwszej kolejności możliwość
zagospodarowania już posiadanych sekcji.
W kopalniach KHW nie wykorzystuje się
w pełni kombajnów chodnikowych i ścianowych. Wobec wysokich kosztów doprowadzenia do pełnej funkcjonalności nieużywanych
obecnie kombajnów chodnikowych i relatywnie niskich kosztów dzierżawy tego rodzaju
maszyn zaleca się zbycie lub dzierżawienie
innym podmiotom nieużywanych obecnie
ciężkich kombajnów chodnikowych należących do KHW.

Pogłębiający się kryzys na rynku węgla energetycznego spowodował, że plan naprawczy KHW trzeba
dostosować do aktualnej sytuacji

a wychowawczyni będzie mieć pieniądze
na kupienie innych fajnych rzeczy. Wtedy
będzie dobrze.
l
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Bez obrazy proszę, to tylko pamflet

MAT. PRAS/ AGNIESZKA MATERNA

Król, ale żebrak
Prezes Tomasz Gawlik jest królem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jest też żebrakiem.
Podstawowym zadaniem Króla JSW jest
chodzenie po prośbie do bankierów i prezesów firm z dominującym udziałem państwa.
– Potrzebuję gotówki na wypłatę dla 26 tys.
pracowników. Oni mają na wyżywieniu kilkadziesiąt tysięcy dzieci i żony, które najczęściej zarabiają po 1200 złotych na rękę albo
są na bezrobociu. Dajcie trochę pieniędzy
na wypłatę, bo jak nie, to będą niepokoje społeczne. Wtedy firma splajtuje, 26 tys. pracowników i ich rodziny zostaną bez pieniędzy
i będzie dramat – przekonuje Król.

Jak na Króla to dość upokarzające zajęcie.
Na pociechę można stwierdzić, że jest dobry
w tym, co robi. Dawni profesjonalni żebracy
byliby z niego dumni. Poddani są wdzięczni, ale miarka zaczyna się przebierać. Przed
każdym wyjazdem na żebry Król informuje,
że bez zaciskania pasa firma długo nie pociągnie, bo darczyńcy mają dość comiesięcznych składek na JSW. – Nie można za bardzo zaciskać pasa tylko po to, aby Król mógł
mieć coraz większe sukcesy w żebraninie.
Co to za władca, który umie tylko żebrać –
pomrukują poddani. – Schował pieniądze
na tajnych kontach. Stać go, żeby dać podwyżki, żeby płacić barbórki, czternastki i dawać węgiel. On żebrze u bankierów i okrada
nas. Co robi z tą kasą? – zaczęli pomrukiwać
poddani. Na początku mruczeli pod nosem.
Teraz pomruki są coraz głośniejsze.

Powołaliśmy do życia
spółdzielnię KWK Wspólnota,
która przy wsparciu rządu
i chętnych do przystąpienia
do spółdzielni górników
udowodni, że polskie
górnictwo można wyciągnąć
z zapaści, do której było
celowo prowadzone przez
niszczące Polskę rządy PO
i PSL.
D ziura na dziurze
W JSW wciąż krąży mit o silnej spółce.
W czasach świetności była warta 15 mld złotych. Na początku 2016 roku jej wartość była
niższa niż odprowadzane przez nią opłaty
i podatki. JSW w 2015 roku zapłaciła w podatkach blisko 1,4 mld złotych. To o 25 proc.
więcej, niż wynosi jej bieżąca kapitalizacja
giełdowa. Jest grupa działaczy związkowych,
do których nie dociera prosty fakt – w 2016
roku JSW SA jest ponad 10 razy tańsza niż
w czasie debiutu giełdowego. Gdyby ktoś
chciał tę firmę sprzedać, to w najlepszym
przypadku za równowartość kilkumiesięcznego funduszu płac.
Dziura finansowa jest łatana kolejną
dziurą finansową.
W oficjalnych komunikatach giełdowych
zarząd JSW informuje: „Obecna sytuacja płynnościowa grupy jest trudna. W związku z generowanymi ujemnymi przepływami, w tym
ponoszeniem wysokich wydatków o charakterze inwestycyjnym, brakiem dostępnych

W tym budynku urzęduje Król JSW SA. W gabinecie na czwartym piętrze są ukryte numery tajnych kont, na których mogą być nawet miliardy złotych.
Wystarczyłoby na zrealizowanie wszystkich żądań związku Jedność
dodatkowych źródeł finansowania o charakterze długoterminowym ryzyko utraty płynności
przez grupę nadal jest bardzo wysokie”. Przekładając ten komunikat na normalny język, zarząd informuje, że firma w każdym momencie
może być niewypłacalna. Nie będzie pieniędzy na płace, na zapłatę dla dostawców towarów i usług i trzeba będzie ogłosić upadłość.
Odpowiedź Związku Zawodowego Jedność
ma w pojęciu działaczy zapewne poprawić
sytuację finansową Spółki. Jedność domaga
się między innymi wyrównania średnich płac
we wszystkich grupach zawodowych. Nie chodzi o ich obniżenie, tak żeby wszyscy zarabiali
jednakowo mało. Chodzi o to, żeby wszyscy
zarabiali jednakowo dużo.

D ajcie im kopalnie
Jedność w szeptanej propagandzie rozpowszechnia informacje o swoich bardzo
dobrych układach z Prawem i Sprawiedliwością, a nawet ze służbami specjalnymi.
Na związkowym Facebooku widnieje między
innymi taki wpis: „ (Gość) Bogdan Gizdoń:
Musimy wesprzeć działania PiS i nowego
rządu, który jest atakowany przez targowicę, która od 1989 roku prowadzi Polskę
do upadku, aby obce mocarstwa podzieliły się
Polską. Mamy program ratowania polskiego
górnictwa, który potrzebuje poparcia rządu
i zatroskanych górników o przyszłość kopalń
i swoich rodzin. Naszym głównym celem jest
obrona kopalń i złóż węgla przed przejęciem
przez obcy kapitał.
Powołaliśmy do życia spółdzielnię KWK
Wspólnota, która przy wsparciu rządu i chętnych do przystąpienia do spółdzielni górników udowodni, że polskie górnictwo można
wyciągnąć z zapaści, do której było celowo
prowadzone przez niszczące Polskę rządy
PO i PSL. Naszym drugim celem jest prośba
o przekazanie przez min. energii na rzecz
spółdzielni jednej z likwidowanych czy wygaszanych kopalń, obojętnie jak to nazwiemy.
Zrobimy audyt, który może ocenić strona
rządowa, i po akceptacji jesteśmy w stanie
wykazać, że można doprowadzić kopalnię
do uzyskania przychodów. Chcemy obalić

mit utrwalany przez pseudoekspertów górnictwa, wynajętych komentatorów, którzy
utrwalają w umysłach całego społeczeństwa,
że górnictwo to przemysł nieopłacalny, nierentowny, do którego wszyscy Polacy muszą
się dokładać, a przecież to nie jest prawda!
Górnictwo za 2015 rok wpłaciło do SP ponad 7 mld złotych”. Czy po takiej deklaracji
spółdzielnia KWK Wspólnota dostanie kopalnię Krupiński albo ruch Jas-Mos kopalni
zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzebie?
Są zwolennicy przekazania tych zakładów
Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Reprezentatywne organizacje związkowe nie zgadzają
się na to. Czy dostanie je spółdzielnia KWK
Wspólnota? Może związek Jedność?
Chciałem o to zapytać prezesa Gawlika.
Nie miał czasu odpowiedzieć. Chyba mu
wstyd, że nie potrafi zrobić z JSW dochodowej
spółki, a potrafiłby to zrobić pan Gizdoń. Rada
nadzorcza JSW ogłosiła konkurs na nowy zarząd. Czy pan Gizdoń ma już zapewnione
stanowisko prezesa JSW?

Z abójcza skromność
Obowiązują zapisy porozumienia zawartego z reprezentatywnymi organizacjami
związkowymi z JSW 16 września tego roku.
Zgodnie z nim przez trzy lata – poczynając
od 2016 roku – w JSW została wstrzymana m. in. wypłata „czternastki” i deputatu węglowego, a w przypadku administracji również
barbórki. Przez trzy lata Spółka zaoszczędzi
około 2 mld złotych. To oznacza, że płace będą
niższe o około 20 proc. Podobnej wysokości
obniżki objęły wszystkich dyrektorów kopalni i zakładów JSW oraz dyrektorów biur zatrudnionych w biurze zarządu. O tyle zostały
również ograniczone wynagrodzenia zarządu
JSW i spółek zależnych.
Król jest tak zajęty zbieraniem pieniędzy dla załogi, że poinformował o tym półgębkiem. Inaczej można byłoby rozmawiać
z pracownikami, gdyby załoga wiedziała,
że pracownicy tracą 20 proc. i menedżerowie
tracą tyle samo. A tak po kopalniach wciąż
krążą opowieści o gigantycznych premiach
wypłacanych menedżerom, choć po firmie

hula kryzys. Żebranina nauczyła Króla skromności i milczenia. To zabójcza skromność i samobójcze milczenie.

S trzeż się , K rólu
Związek Zawodowy Jedność miał być
organizacją w stu procentach społeczną. Bez
oddelegowań, składek, fuch i koneksji. Okazało się, że dynamiczny rozwój spowodował
zapotrzebowanie na oddelegowania, składki
i koneksje.
Co z tego, że obiecali, że będą działać społecznie? Prawo każe spełniać ich oczekiwania.
Co z tego, że ich pomysły mogą szkodzić firmie? Jeżeliby nawet szkodzili, to zgodnie z prawem. Co z tego, że JSW może splajtować? Jeżeli
ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, to najpierw zarząd. Wątpliwe, żeby politycy
za cokolwiek odpowiadali. Pewne, że liderzy
Jedności nigdy nie będą odpowiadać. Nie
ma takiego prawa, które pozwoliłoby ukarać
działacza związkowego za plajtę firmy, w której
jest tylko liderem związkowym. – Ludzie powinni mieć swój rozum i nie dawać się nabrać.
Jak dają się nabrać, to ich problem. To tak jak
w polityce: nie można skazać polityka, który nie
dotrzymuje obietnic albo którego populistyczne
decyzje doprowadziły do bankructwa państwa.
Związkowcy w tym przypadku są w lepszej sytuacji, bo nawet nie grozi im Trybunał Stanu.
Nic im nie grozi – wytłumaczył mi sędzia, którego poprosiłem o opinię.
Chciałem, żeby wytłumaczył mi to prezes Gawlik. Nic z tego. Kiedy się spotkaliśmy,
zdążyliśmy wymienić ogólne spostrzeżenia
na temat ogólnej sytuacji. Prezes spieszył się,
bo kilkaset kilometrów od Jastrzębia był umówiony na kolejną wizytę żebraczą. – Za pięć dni
wypłata. Rozumie pan, że muszę znaleźć pieniądze – powiedział. Ale kawę pozwolił dopić.
Na drugi dzień wysłał do współpracowników
wiadomość: „Są pieniądze, będzie wypłata”.
Daj Boże, żeby przyszedł Gizdoń, a kłopoty się skończą. No, chyba że jest ktoś jeszcze
zdolniejszy od Gizdonia. Wtedy będzie dobrobyt. Strzeż się, Królu. Jest zapotrzebowanie
na cudotwórcę, a nie na żebraka.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Prezes żebrzący. Rynek węgla koksowego padający. Związek zawodowy Jedność kontestujący. Rząd czekający. Ruch
związkowy pączkujący. Komentarze liderów reprezentatywnych organizacji związkowych działających w JSW SA

Potrzebne wsparcie
większościowego akcjonariusza
Roman Brudziński, przewodniczący
S olidarności , ruch
Zofiówka: W JSW trwa

dyskusja na temat nowego
zakładowego układu zbiorowego pracy. Chciałbym
przypomnieć, że był on
gotowy do podpisu w 2005 roku. Zabrakło
woli politycznej do wdrożenia tego układu.
Były w nim mechanizmy, które pozwalały elastycznie reagować w sytuacjach kryzysowych.
My możemy zaklinać rzeczywistość, opowiadać, że nie oddamy nawet guzika i ma być tak,
jak w latach 70. i 80. To utopia. Jest rok 2016.
Próbujemy osiągnąć porozumienie
w sprawie nowego ZUZP. Czy to możliwe
w sytuacji, kiedy w firmie działa 69 organizacji związkowych? Nie jest możliwe, żeby
69 osób plus zarząd mieli takie samo zdanie.
Większość tych związków reprezentuje bardzo wąską grupę zawodową i pracowniczą.
Nie potrafią rozmawiać o regulacjach dla
całej Spółki, bo dla nich ważny jest bardzo
mały wycinek firmowej rzeczywistości. Czy
to oznacza, że nie da się wynegocjować dobrego układu pracy? Można to zrobić, ale musimy
jasno powiedzieć – układ zbiorowy negocjują
wszystkie związki albo związki reprezentatywne. Moim zdaniem nie ma wyjścia, odpowiedzialność muszą wziąć na siebie związki
reprezentatywne działające w JSW SA. Ktoś
musi podjąć decyzję o tym, jaki ma być skład
grupy negocjacyjnej.
Rozdrobnienie ruchu związkowego w JSW
to pokłosie walki między byłym prezesem
Jarosławem Zagórowskim a związkami, które
broniły się przed marginalizacją. Organizacje zaczęły pączkować. W tym rozgardiaszu
powstawały nowe grupy. Z tych grup rodziły
się bardzo populistyczne związki, które za nic
nie odpowiadają i dlatego mogą żądać cudów i cuda obiecywać. Nie chciałbym, żeby
moja wypowiedź była potraktowana jak walka
z resztą organizacji, ale muszę wspomnieć
o roli związku Jedność. Jeżeli chcielibyśmy
wprowadzić w życie ich pomysły, już dawno nie byłoby JSW! Wiem, że nie przybędzie
nam pieniędzy, jeżeli będziemy rozliczać przeszłość, ale trzeba jasno przedstawić załodze
przyczyny złej kondycji JSW. Nie tylko kryzys
nas niszczy. Teraz odczuwamy efekty nietrafionych decyzji sprzed kilku lat. Z JSW wydrenowano miliardy złotych. Pieniądze poszły
do Skarbu Państwa i na ratowanie Kompanii
Węglowej. My teraz żebrzemy o pieniądze
na wypłaty. To jest chore.
Redakcja Nowego Górnika prosiła o skomentowanie „żebraniny”, jaką uprawia prezes
Tomasz Gawlik. Od kilku miesięcy załatwia
pieniądze na wypłaty i nie wiem, jak on to robi,
że wciąż te wypłaty są. Oczywiście prezes nie
powinien zajmować się, jak to określa redakcja, „żebraniną”. Nie używałbym tak mocnych
określeń. Wiem, że redakcja przygotowała
tekst kpiący z prezesa. Chciałbym całkiem
poważnie poinformować, że nie poradzimy
sobie bez sprzedaży części aktywów, które
ja określam jako „zabawki Zagórowskiego”.
Rozmawiamy z akcjonariuszem większościowym o tym, co ma się wydarzyć w JSW.

Jestem przekonany, że rządowa koncepcja
sprzedaży mniejszościowych udziałów w spółkach zależnych jest sensowna, ponieważ nie
stracimy nad nimi kontroli, będziemy wciąż
mieli część wpływów, a jednocześnie dostaniemy gotówkę. W lepszych czasach będziemy mogli te udziały odkupić. Państwo nie
może biernie przyglądać się kłopotom JSW.
Zamiast oszczędzać pieniądze, pompowaliśmy
je w czasach koniunktury do budżetu państwa. Choćby dlatego mamy prawo oczekiwać
wsparcia.
Paweł Kołodziej,
przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Górników
JSW SA: Nie będę owijał
w bawełnę. Prezes, który
żebrze, żeby wypłacić załodze pieniądze, zasługuje
na szacunek pracowników JSW, ale wystawia
się na pośmiewisko bankowców i innych prezesów, którzy raz w miesiącu kapną mu groszem. Ten sam prezes toleruje bałagan. Chce
wszystko negocjować z 69 związkami zawodowymi. To absurd. Większościowy akcjonariusz
potrafi tylko umizgiwać się do największych
populistów. Jaki w tym sens?
Od miesięcy reprezentatywne organizacje związkowe są atakowane przez związek
Jedność. Ostatnio dowiedziałem się z ich
przekazu, że Jedność zablokowała rozmowy
na temat układu pracy. Zarząd nie reaguje
na taką dezinformację. Otóż Jedność upubliczniła bardzo roboczą wersję układu z informacją, że jest ona bardzo niekorzystna dla
pracowników. Kłamstwo. Przecież jeszcze nie
zaczęły się rozmowy na ten temat. Organizacje reprezentatywne na żądanie Jedności
mają udowodnić swoją reprezentatywność.
To żaden problem.
To wszystko zgodne z prawem i niczego
Jedność nie zablokowała ani nie wywalczyła.
Ten związek jest przeciwny sprzedaży udziałów mniejszościowych w niektórych firmach
należących do JSW. To niech załatwią pieniądze na wypłaty.
Jedność twierdzi, że problem można
rozwiązać, zwalniając JSW z około 1,4 mld
złotych podatków i opłat, jakie odprowadziliśmy w roku 2015. Co za matołectwo! Z tych
pieniędzy to ponad 900 mln złotych odprowadzone do ZUS i na inne obowiązkowe składki
od pensji pracowniczych. Czy Jedność proponuje, żebyśmy nie płacili składek ZUS, NFZ
itp.? Może chcecie panowie zatrudnić całą
załogę na czarno? Wtedy nie będziemy płacić
żadnych danin od wynagrodzeń.
Panowie z Jedności urządzili sobie w naszej firmie Hyde Park. Opowiadają pracownikom to, co jest dla tych działaczy wygodne
i nośne. Grając tylko na siebie, mamią ludzi.
Jeżeli zarząd i większościowy akcjonariusz
nie zaczną reagować na bajdurzenia Jedności,
a będą się mizdrzyć, to jako firma polegniemy.
Mamy dramatyczną sytuację. Albo zarząd zacznie rozmawiać tylko z poważnymi partnerami, albo to wszystko się zawali. Tak to wygląda. Miałem komentować bez zacietrzewienia.
Nie zacietrzewiłem się. Mówię, jak wygląda
prawda. A prawda jest taka – że pieniędzy

w firmie dalej nie ma. Ledwie wiążemy koniec z końcem. Prezes Gawlik już nie ma kogo
naciągnąć na pieniądze. Tymczasem związek
Jedność w swoich ulotkach informuje o tym,
że jest w sporach zbiorowych i między innymi
chce większego funduszu płac, wzywa pracowników do występowania na drogę sądową
przeciwko Spółce. Przepraszam, czy tu kogoś
całkiem po…bało?
Marek Płocharski,
przewodniczący ZZ
Kadra JSW SA: Ja króciutko. Sprzedaż aktywów
jest sposobem pozyskania
gotówki. Będziemy mieć
z tego około 800 mln złotych. Potrzebujemy
jeszcze miliarda. Pamiętam spotkanie, które
odbyło się w zeszłym roku z byłym pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ministrem
Wojciechem Kowalczykiem. Mówił, że jest
gotowy plan zasilenia JSW kwotą miliarda złotych. Mieliśmy mieć to w pierwszym
REKL A M A

kwartale tego roku. Nie mamy. JSW nie płaci
swoim kooperantom. Ustaliliśmy termin 120
dni i samowolnie w ratach płacimy za faktury. Płynność finansowa jest zachwiana. Bez
wsparcia akcjonariusza większościowego
nasza sytuacja będzie się pogarszać. Było
spotkanie z ministrami energii. Zapowiedzi
były optymistyczne. Wciąż jesteśmy na etapie:
„coś ma być”. Dlatego pytam – kiedy będzie?
Potrzebujemy dokapitalizowania. Cieszę się,
że jesteśmy jednomyślni jako reprezentatywne
organizacje związkowe.
Przygotowuje się program pod banki,
którym jesteśmy winni pieniądze. Są pomysły, żeby na przykład część kopalń albo ruchów oddać Spółce Restrukturyzacji Kopalń.
Na przykład miałby tam trafić ruch Jas-Mos.
To oznacza konflikt, powstanie ognisko kryzysu. I kilka zdań o „żebraninie” prezesa Gawlika. Rzadko spotykamy się z nim, bo wciąż
załatwia pieniądze. Podziwiam go. Ze spotkań
z prezesem odnoszę wrażenie, że jest coraz
bardziej przybity, jakby ktoś podciął mu skrzydła. 
l
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Rozmowa z W aldemarem S tachurą , dyrektorem kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie JSW SA

Wydobycie ponad życie?
Już minęły te czasy

XXZawsze je wynoszono. Ubrania robocze,
gumiaki, rękawice i okulary przydawały się
do pracy na działkach i koło domu.
– Skończyło się wynoszenie. Są kary
za ten proceder.
XXZawsze można ograniczyć zużycie materiałów służących poprawie BHP.
– Jesteśmy rozliczani z materiałów służących zapewnieniu bezpieczeństwa pracy.
Na przykład łatwo sprawdzić, czy z magazynu został pobrany pył kamienny używany
do zabezpieczenia przed wybuchem pyłu
węglowego. Wiadomo, ile go potrzeba. Jeżeli nie pobrano jego odpowiedniej ilości, to znaczy, że zostały złamane przepisy
BHP. Nie ma problemu, żeby ustalić osobę
za to odpowiedzialną.
XXW górnictwie zawsze były sposoby
na omijanie zasad bezpieczeństwa pracy.
Liczył się przede wszystkim wynik.
– Dla nas wynik ekonomiczny jest bardzo ważny, dlatego kładziemy nacisk na przestrzeganie zasad BHP. Oczywiście, można
na przykład oszczędzać na profilaktyce metanowej. Proszę jednak zastanowić się, do czego
doprowadzi taka oszczędność? W którymś
momencie dojdzie do katastrofy. Katastrofa
spowodowana przez zapalenie albo wybuch
metanu oznacza, że wielu górników może
stracić zdrowie, a nawet życie.
Spółka poniesie dodatkowe koszty na usuwanie skutków tragedii i na odszkodowania.
Duża katastrofa to koszt nawet kilkudziesięciu
milionów złotych. Można oszczędzać na profilaktyce tąpaniowej. Jednak tąpnięcie może
spowodować także ofiary wśród pracowników.
Zniszczenie bardzo drogiego sprzętu to wielki
koszt. Rejon zniszczony przez tąpnięcie jest
wyłączony z produkcji. Oszczędzanie na profilaktyce się nie opłaca. Dlatego w kopalni

Borynia-Zofiówka-Jastrzębie kierownictwo
nie toleruje pozornych oszczędności.
XXPan i pańscy najbliżsi pracownicy jesteście przekonani, że nie warto łamać przepisów BHP. Jednak pracownicy pod ziemią
mają często do wyboru: pracować zgodnie
z przepisami i nie wykonać planu albo łamać przepisy, ale wykonać plan i nie stracić na zarobku. Przy okazji firma zarobi.
– To jest myślenie na krótką metę. Poza
tym poruszamy inny temat niż ten, od którego
zaczęliśmy rozmowę. Pytał pan, czy kryzys
powoduje oszczędności na bezpieczeństwie
pracy. Nie, takich oszczędności nie ma. Teraz pyta pan o to, czy są łamane przepisy
BHP i czy pracownicy pracują „na skróty”.
Tak, przepisy BHP są łamane bez względu
na koniunkturę i bez względu na koniunkturę
osoby, które pracują w sposób niebezpieczny,
są karane. Nie ma usprawiedliwienia na zasadzie: „bo chciałem wykonać plan” albo „nie
chciałem, żeby ludzie stracili na zarobku”.
Plany wydobycia są ustalane tak, aby górnicy
mogli je wykonać bez narażania życia i zdrowia. My nie pracujemy w kopalni dlatego,
że chcemy zginąć na froncie walki z naturą.
Wydobycie ponad życie? Nie, te czasy już minęły. Dziesiątki lat temu wydobycie i plan były
święte, za to czasem górnicy oddawali życie.
Mamy za sobą wiele lat edukowania kadr.
XXJak pan uświadamia kadry?

– Żeby pracować w dozorze, trzeba
mieć wiedzę i zdane egzaminy potwierdzające tę wiedzę. Są przypadki, że to zbyt mało.
Wtedy wyciągamy sankcje za ewidentne przewinienia. Nie tak dawno trzech nadsztygarów
zostało pozbawionych stanowiska. Zostali
zdegradowani dlatego, że tolerowali złe wykonanie obudowy. Były to ewidentne zaniedbania. Wykryliśmy je dzięki dokładnej kontroli
warunków bezpieczeństwa pracy. Takie kontrole nie są niczym wyjątkowym. Wyjątkowe
są niedociągnięcia, jakie zostały wykryte.

Przecież można tak zorganizować pracę, aby
wszystkie ściany miały postęp około 80 metrów
na miesiąc. W naszej kopalni wystarczą cztery
ściany z takim postępem. Nie są to imponujące
rezultaty, ale w naszych warunkach wystarczające, żeby kopalnia miała dodatni wynik.
Na razie warunki geologiczne i techniczne nie
pozwalają na to, żeby tempo prac było większe.
Z naszych analiz wynika, że jeżeli będziemy
śrubowali normy, to będziemy tracić na kulturze technicznej. Zacznie się praca na skróty,
omijanie przepisów, łamanie zasad bezpieczeństwa pracy i może skończy się to wypadkiem.
XXAnalitycy twierdzą, że to zbyt mały postęp miesięczny, żeby można było mówić
o efektywnej pracy.
– Rzeczywiście, specjaliści mówili mi,
że powinniśmy miesięcznie fedrować 120
metrów. Są to obliczenia teoretyczne. Jednak
po uwzględnieniu wszystkich ryzyk związanych ze złożem i z zagrożeniami naturalnymi
jest to w tej chwili wynik nieosiągalny. Rzeczywistość z punktu widzenia eksperta z Polskiej
Akademii Nauk jest inna niż z punktu widzenia praktyka.
Dbanie o bezpieczeństwo pracy polega
także na tym, że trzeba zdawać sobie sprawę
z ograniczeń, których nie da się pokonać tylko większym wysiłkiem. Są to ograniczenia
naturalne. Gdy byłem kierownikiem oddziału
na Boryni, jedna ze ścian osiągnęła postęp
miesięczny 170 metrów. Nie było żadnego
wypadku, a ściana miała nachylenie 30 stopni.
Było to możliwe dzięki doświadczonej załodze i dobrej organizacji pracy. Teraz już nie
ma tylu osób do dyspozycji w ścianie i tak
doświadczonych górników. Są za to większe
zagrożenia naturalne.
XXOrganizacja pracy ma wpływ na
bezpieczeństwo?
– Często od organizacji pracy zależy ludzkie życie. W kopalni zespolonej

doprowadziliśmy do sytuacji, w której wiadomo, kto za co odpowiada. W górnictwie
zbyt często odpowiedzialność rozmywała się.
Kompetencje i odpowiedzialność dublowały
się. Kilka osób na wysokich stanowiskach odpowiadało za jeden wycinek górniczej pracy.
W końcu nie wiadomo było, kogo nagradzać
za sukces, a kogo ganić za porażkę. Uważam,
że dzięki wieloletnim staraniom uprościliśmy
schemat kompetencji i odpowiedzialności.
Skutecznie unormowaliśmy zakres kompetencji i odpowiedzialności za prace bezpośrednio przy wydobyciu węgla. Za ścianę i przodki odpowiadają przodowi, którzy
są nagradzani za dobrą i bezpieczną pracę
na stanowiskach, za które ponoszą odpowiedzialność. Przodowy składa raport do dyspozytora. Jeżeli praca w przodku i w ścianie
odbywa się niezgodnie z technologią, karany
jest przodowy. Za organizację pracy, stan dróg,
za maszyny i związane z ich pracą bezpieczeństwo oraz za kontrolę odpowiada dozór. Układ
jest jasny i klarowny. Dozór jest premiowany,
jeżeli wszystko jest doskonale zorganizowane
i bezpieczne.
XXGórnicy potrafią wydobywać węgiel,
mimo że nie stoi nad nimi ważny pan w kremowym drelichu i białym hełmie?
– Mamy trudną ścianę D2. Był potężny
obwał. Byłem tam raz, żeby ocenić sytuację.
Kierownik robót co jakiś czas kontroluje postęp prac i ustala dalszą technologię prowadzenia robót. Resztą prac kierują przodowi.
Teraz ludzie pracują spokojnie, przodowi
pilnują, żeby stosowano zasady przyjęte
w projekcie technicznym. Nie ma dziczenia. Myślę, że po miesięcznej przerwie będzie można wznowić normalne wydobycie.
Profesjonalizm, planowanie i opanowanie
– to znacznie ułatwia pracę. Nie można
kryzysem usprawiedliwiać niechlujstwa
technologicznego.

XXNie szkoda karać fachowców?

– Fachowcy nie dopuściliby do takich
błędów.
XXW górnictwie zawsze można było liczyć
na solidarność zawodową. Na kolegów się
nie donosiło. Kryło się ich i chroniło przed
odpowiedzialnością nawet wtedy, gdy dochodziło do wypadków śmiertelnych.
– To fałszywie rozumiana solidarność zawodowa. Jeżeli będziemy pracować zgodnie
z zasadami sztuki górniczej, nie trzeba będzie
nikogo kryć. Mówię o tym na każdej odprawie.
To samo jest przekazywane w czasie instruktaży BHP. Oczywiście, praca w górnictwie jest
związana z wieloma ryzykami zawodowymi.
Nie wyeliminujemy zagrożeń, ale możemy
starać się wyeliminować błędy ludzkie.
XXW pańskiej kopalni dziczy się?

– Nie. Jestem zwolennikiem spokojnej,
systematycznej pracy. Pracowałem w różnych
warunkach. Kiedyś ważny był wynik jednostkowy. Liczyły się rekordy. Na przykład w ciągu
miesiąca jedna ściana miała postęp 120 metrów,
inne, gorsze, po 30 metrów. Po co bić rekordy?

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

NOWY GÓRNIK

XXNowy Górnik: Jest kryzys. Bardzo pan
oszczędza na wydatkach na BHP?
Waldemar Stachura:
Na bezpośrednią ochronę
osobistą wydajemy od 1,6
do 2 tys. złotych rocznie
na osobę. To są ubrania
robocze, buty, rękawice,
hełmy itp. Na tym nie
da się oszczędzać. Jeżeli
doliczymy do tych wydatków pieniądze przeznaczane na zwalczanie
zagrożeń naturalnych, to otrzymamy kwotę
około 270 mln złotych rocznie. Tych pieniędzy
w żadnej sytuacji nie ruszamy. Może się wydawać, że to dużo, ale jeżeli porównamy tę kwotę
z możliwością ograniczenia wydatków w innych obszarach bez uszczerbku na produkcji
i inwestycjach, to nie są to pieniądze, które
należałoby ograniczać. Poprawa organizacji
pracy, likwidacja marnotrawstwa i nieuzasadnionego zużycia materiałów – to tutaj staramy
się szukać oszczędności. Były czasy, że oszczędzano na maskach, okularach, rękawicach itp.
Doszliśmy do wniosku, że pracownik najlepiej
wie, kiedy musi wymienić rękawice, okulary,
a nawet ubranie. Ustaliliśmy jedną rzecz –
żadnych elementów ochrony osobistej nie
wolno wynosić z kopalni.

Praca w górnictwie jest związana z wieloma ryzykami zawodowymi
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Pełnomocnik zarządu JSW do spraw technicznych J ózef P awlinów : Pomyśleć to nie łaska?

Lepszy dekagram profilaktyki
niż kilogram roboty
XXNowy Górnik: Dlaczego nie goni pan
do roboty? Jest kryzys, JSW nie ma pieniędzy, a pański podwładny, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Waldemar
Stachura opowiada o zaletach spokojnego tempa pracy.
Józef Pawlinów: Dyrektor przedstawia nasz
sposób na minimalizowanie skutków kryzysu.
Mamy pracować bezpiecznie i efektywnie. Jeżeli będziemy gonić bez
opamiętania, nadejdzie
moment, w którym siły
natury nas ukarzą za lekkomyślność. Stracimy
kilka razy więcej, niż zarobimy w czasie dziczenia. Dyrektor wspomniał o ścianie, w której
doszło do zawału. Trwają w niej spokojne,
systematyczne efektywne prace zmierzające do wznowienia wydobycia. Są to działania zgodne z najsurowszymi wymaganiami
sztuki górniczej. Nie chodzi tylko o to, aby
usunąć skutki zawału. Trwają także prace,
dzięki którym zabezpieczymy ścianę przed
zapaleniem się. Przemywamy ją mieszanką
wodną z pyłami.
Co mogłoby się stać, gdybyśmy nie podjęli tych działań? Za kilka tygodni czujniki
pokazałyby podwyższone stężenie tlenku
węgla. To oznaczałoby, że powstał pożar endogeniczny. Trzeba byłoby otamować ścianę
i wyłączyć ją z eksploatacji na wiele miesięcy.
Byłyby wielomilionowe straty i wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy. Z prostej
analizy ekonomicznej wynika, że w tej ścianie
trzeba przeprowadzić wszystkie prace związane z likwidacją skutków zawału i stosować
profilaktykę pożarową.
XXCo zrobić, żeby ta rozwaga była
powszechna?
– Trzeba dobrać odpowiednich ludzi
na odpowiednie stanowiska. Bardzo ważna
jest uczciwość w relacjach między przełożonymi a podwładnymi. Osoby zarządzające
Spółką i kopalnią mają stworzyć warunki
do solidnej pracy. Potem muszą od swoich
podwładnych wymagać przestrzegania reguł.
Czy w codziennej pracy mamy od razu się
doktoryzować? Nie, mamy być uczciwymi
rzemieślnikami. Organizacja pracy i zapewnienie bezpieczeństwa jest po naszej stronie,
po stronie zarządu i kierownictwa kopalń.
Dyrektor Stachura powiedział, że wystarczy mu postęp około 80 metrów. Ma rację, ale
podkreślam – w obecnych warunkach geologiczno-górniczych, przy obecnym stopniu
zagrożeń naturalnych i naszych możliwościach
technicznych oraz organizacyjnych. Te 80 metrów to nie efekt zamiłowania do spacerowego
tempa pracy. Jeżeli będziemy przygotowani
do postępu 120 metrów, będziemy to robić.
W górnictwie nie da się najpierw ustalić
wymagań ekonomicznych, a potem zmusić naturę, żeby zgodziła się z naszymi potrzebami.
Bez odpowiedniego przygotowania nie osiągniemy zakładanych celów ekonomicznych.
Teraz kładziemy nacisk na to, aby poprawiać
efektywność bez szkody dla bezpieczeństwa
pracy i bez ryzyka, że jakiś front robót zostanie zamknięty z powodu katastrofy. Czy

możemy to ryzyko całkowicie wyeliminować?
Nie, ale możemy je minimalizować do rozsądnych granic.
XXNawet w czasie kryzysu można pracować
wydajnie, bezpiecznie i walczyć o wynik?
– Można i to robimy. W skali firmy
na szeroko rozumiane bezpieczeństwo wydajemy około 750 mln złotych. Z tej kwoty około
500 mln złotych przeznaczamy na zwalczanie
zagrożeń. To są pieniądze, które musimy wydać, żeby nie zniszczyć kopalń. Musimy je wydać także dlatego, że tak nakazała komisja pracująca przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
Oczywiście, inspektorzy WUG nie decydują
o kwotach, ale ustalają, co ma być zrobione,
żeby spełnić wymagania BHP.
XXTrzy czwarte miliarda rocznie na BHP. Jest
z czego zaoszczędzić.
– Nie ma z czego. Podam prosty przykład.
Mogę oszczędzać na zwalczaniu zagrożenia
tąpaniami. Jednak wtedy nie powinienem dziwić się, że będzie mocno trzęsło kopalnią,
będą wielkie koszty usuwania szkód i długie
przestoje. Wolę profilaktykę. W Zofiówce była
ściana, którą targały tąpania. Groziło nam,
że trzeba będzie ją zamknąć, chociaż była
wybrana tylko w połowie. Postanowiliśmy,
że zastosujemy strzelania odprężające. To wymaga czasu. Trzeba wywiercić wielometrowej
długości otwory, zastosować odpowiednie
ładunki wybuchowe.
Ktoś powie, że bawiliśmy się z tą ścianą.
Ale jakie było wyjście? Zmarnować miliony
złotych włożone w jej przygotowanie i zostawić węgiel wart fortunę? A może pofedrować
jeszcze kilka dni, żeby w końcu porządnie tąpnęło? Ucierpieliby górnicy, stracilibyśmy sporo
sprzętu i ścianę. Ogłosilibyśmy, że natura nas
pokonała, bo to bardzo dobre usprawiedliwienie na każdą głupotę. Strzelania odprężające
stały się w kopalni zespolonej standardową
procedurą zmniejszającą zagrożenie tąpaniami. „Strzelamy” raz na tydzień tam, gdzie jest
to niezbędne.
Poprawiliśmy bezpieczeństwo pracy
i efektywność. Logika górnicza nakazuje aktywnie zwalczać zagrożenia naturalne i zapobiegać im. Lepszy dekagram profilaktyki niż
kilogram roboty.
XXNie można było pracować na zasadzie

„a może się uda”?
– Nie udałoby się. Za długo pracuję, żeby
liczyć na jakiś cud. Po prostu stracilibyśmy
ścianę i, nie daj Bóg, ludzi.
XXDyrektor Stachura mówił o znaczeniu organizacji pracy. Nie przecenia jej wpływu
na bezpieczeństwo?
– Nie. Jestem zwolennikiem jasnej i jednoznacznej hierarchii. Pod ziemią nie potrzeba tabunów nadsztygarów, inspektorów
i wszelkich specjalistów od kawałka rzadko
uczęszczanego chodnika. Wprowadziliśmy
jasny podział kompetencji i odpowiedzialności. Dyrekcja kopalni i zarząd mają zapewnić
finanse, dobrą organizację i kontrolę. Za dyscyplinę technologiczną odpowiadają przodowi. Nad nimi jest kierownik robót. Górnictwo
słynęło z feudalnych dworów.

XXOrganizacja, o której pan mówi, jest w całej JSW?
– Na razie nie chciałbym wypowiadać
się na temat innych kopalń. Skoncentrujmy
się na kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie.
Kilka lat temu rozmawiałem z panem na temat
takich zmian organizacyjnych, kiedy byłem
dyrektorem technicznym ówczesnej kopalni
Borynia. Już wtedy zauważyłem, że przodowi
są zniechęceni. Odpowiadali za wiele spraw,
ale nie mieli faktycznej władzy. Wreszcie
dostali władzę i odpowiedzialność. Nie tak
dawno w ruchu Zofiówka kilku przodowych
zostało ukaranych za niedbalstwo. Jedna brygada została rozwiązana, bo nie radzili sobie
z pracą zgodnie z zasadami sztuki górniczej.
Teraz dla wszystkich jest jasne, że władza wiąże się z odpowiedzialnością.
XXBędą ograniczane etaty dla białych
hełmów?
– Będą. Okazuje się, że w kopalniach JSW
na każdym ruchu mamy średnio o 30 osób dozoru za dużo i tylu samo inspektorów za dużo.
Weryfikujemy ich kompetencje. Będziemy
przesuwać na inne stanowiska. W obu grupach są osoby z uprawnieniami emerytalnymi.
Będą z nich korzystać.

XXUcierpi bezpieczeństwo. Odejdą najlepsi
i najbardziej doświadczeni fachowcy.
– W JSW mamy nadmierne zatrudnienie.
To 40 mln złotych na płace. Proszę zestawić
dwie liczby: na profilaktykę zagrożeń naturalnych wydajemy 500 mln złotych. Na etaty, bez
których firma może funkcjonować, wydajemy
40 mln złotych. Ja mam oszczędzać na BHP
grosze, jak niepotrzebnie wydaję 40 mln złotych. Chyba musiałbym być idiotą.
Dyrektor Stachura w kopalni zespolonej stworzył kadrę rezerwową. To są osoby
z uprawnieniami, zdanymi egzaminami, spośród których będziemy wybierać tych, którzy
awansują. Oni mają za sobą także staż kopalniany i zdane wewnętrzne egzaminy. Nie
będzie luki pokoleniowej. Nigdy by jej nie
było, gdybyśmy prowadzili odpowiednią politykę kadrową. Dla nikogo nie jest tajemnicą,
że nawet najlepszy specjalista kiedyś odejdzie
na emeryturę.
Skończmy z szukaniem doskonałego wytłumaczenia się z braku chęci do myślenia
i analizowania rzeczywistości. Często wszystko zwalamy na siły natury, czasem na lukę
pokoleniową albo na kryzys. A pomyśleć
to nie łaska?
Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Sonda Nowego Górnika
Robert Mieczkowski,
przodowy, 16 lat pracy pod ziemią: Uważam,
że kryzys nie wpłynął
na pogorszenie warunków BHP. Tak zwane
dziczenie to przeszłość.
Górnictwo wciąż kojarzy się z kilofem i łopatą.
Ja pracuję przy strugu. Górnictwo kojarzy
mi się z komputerem, a nie z łopatą. Jestem
świeżo po testach psychologicznych. Trwały
pół dnia. Kiedyś odpowiedziałbym na parę
pytań i do roboty. W ciągu 16 lat mojej pracy
w górnictwie zaszły wielkie zmiany na korzyść. Kryzys nie powoduje złagodzenia wymagań. Uważam, że są one coraz większe.
Mirosław Szmidt, 24
lata pracy pod ziemią,
przodowy: Przodowi
dostali duże uprawnienia i ponoszą dużą odpowiedzialność. Uważam,
że to dobre rozwiązanie.
Po 24 latach pracy mam
porównanie z czasami
górnictwa, kiedy przede wszystkim goniło
się ludzi do roboty, i obecnym podejściem
do pracownika. To niebo a ziemia. Każdy wie,
ile i co musi zrobić w ścianie. Nie ma dziczenia. Nie ma problemu w kontaktach z przełożonymi czy dyrekcją. Można zgłaszać
uwagi. Dyrekcja i dozór liczą się z opiniami
pracowników.
Tomasz Urbanek, 14 lat pracy pod ziemią,
przodowy: Kiedyś prawdziwy plan to może

znał nadsztygar. Kto zawracałby sobie głowę
tym, żeby poinformować
przodowego albo zwykłego górnika. Plan był tajemnicą. Jest kryzys, ale
bezpieczeństwo pracy
jest najważniejsze. Podam
prosty przykład. Kiedyś
automatyczne czujniki metanometrii działały
przy stężeniu metanu 1 proc. Teraz są nastawione na 0,5 proc. Plany są realne. Jeżeli napotykamy trudności, zgłaszamy to i urealnia
się plany. Nie ma ciągłej gonitwy. Przodowi
mają większe uprawnienia i moim zdaniem
to dobre rozwiązanie.
Mateusz Obrzut, pięć
lat pracy pod ziemią,
przodowy: Mam krótki
staż pracy. Jestem przodowym, w brygadzie
pracuję z doświadczonymi górnikami. Nie mam
problemów z porozumieniem się z nimi. Nie
robimy niczego „na heja”. Jest czas na zaplanowanie pracy, na rozwiązanie konkretnych problemów. To jest zgodne z moją koncepcją pracy pod ziemią. Przede wszystkim chcę przeżyć
i nie ponieść uszczerbku na zdrowiu. Koledzy
podzielają mój pogląd. Wiem, że w przypadku
kłopotów mogę liczyć na przełożonych, mogę
także zgłosić się do dyrektora, gdyby wystąpiły
problemy z gatunku nierozwiązywalnych. Jeszcze nie było sytuacji, żebym musiał korzystać
z tej możliwości. Uważam, że jako przodowy
mam warunki do rozwoju zawodowego.
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S T R E F A
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Bariery dla rozwoju OZE w Polsce

Nowe źródła, stare problemy
Europejskie myślenie o energii odnawialnej
zmieniło się w 2006 roku, kiedy Rosja odcięła dostawy gazu dla Ukrainy, co rykoszetem
ugodziło w państwa Unii Europejskiej. Brukselscy decydenci zrozumieli wtedy, że samowystarczalność energetyczna Starego Kontynentu nie tylko niesie ze sobą korzyści
gospodarcze, ale też geopolityczne i obronne.
Władze Unii i jej krajów członkowskich przychylniejszym okiem spojrzały wtedy na odnawialne źródła energii i dostrzegły ich atuty
– nie trzeba ich importować od nieprzewidywalnych sąsiadów i można je zdobywać
na różne sposoby. Oparcie się na nich nie grozi więc ani uzależnieniem się od dostawców,
ani od jednego surowca.

Jedna z definicji bezpieczeństwa energetycznego głosi, że jego celem jest zapewnienie
odpowiedniego i pewnego poziomu dostaw
energii po rozsądnych cenach w sposób, który
nie zagraża podstawowym wartościom i celom
państwowym. W Polsce wprost mówi o tym
ustawa o prawie energetycznym z 1997 roku
– bezpieczeństwo energetyczne jest stanem
gospodarki i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie racjonalny.
Obejmuje interesy wszystkich podmiotów
związanych z surowcami: od producentów
i eksporterów, przez państwa tranzytowe,
po konsumentów i importerów.

P otencjał OZE widzimy
ogromny
W tak rozumiane bezpieczeństwo energetyczne z kilku powodów doskonale wpisują się
odnawialne źródła energii (OZE), czyli energia
uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się
procesów przyrodniczych, jak np. energia wodna, prądów morskich, słoneczna, wiatru czy
biogaz. Unijna polityka energetyczna spotyka
się tu z unijną polityką klimatyczną. W teorii
oparcie się na OZE zagwarantowałoby Polsce
suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne.
Po pierwsze, energia ta wytwarzana jest
w sposób zdecentralizowany, nie ma więc jednego ośrodka, tylko sieć rozproszonych w województwach, powiatach i gminach węzłów.
Zapobiega to katastrofie na skalę ogólnokrajową – awaria jednej stacji czy elektrowni
szkodzi tylko lokalnym odbiorcom. Po drugie, ze względu na mniejszą skalę instalacji
łatwiej i szybciej ją naprawić, przez co usterki
infrastruktury nie paraliżują na długo życia
gospodarczego i społecznego. Po trzecie, z racji rozproszenia źródeł energii region, który
cierpi na jej niedostatek, może swobodnie
podłączyć się do blisko położonych instalacji. Po czwarte, korzystanie z lokalnych źródeł energii jest silnym bodźcem dla rozwoju
gospodarczego regionu poprzez tworzenie
miejsc pracy dla ludzi konstruujących, obsługujących, nadzorujących i konserwujących
system i urządzenia.
Na OZE skorzystałyby jednak nie tylko władze, obronność kraju, budżety miast
i portfele spółek energetycznych. Byłaby
to też ostatnia deska ratunku dla społeczności
mieszkających na obszarach pozamiejskich
nieobjętych tradycyjną siecią energetyczną.
Przeciętny zjadacz chleba mógłby też zostać
miniproducentem (prosumentem) energii –
np. poprzez panele słoneczne, turbiny wiatrowe – i konsumować ją na własny użytek,
a nadwyżkę sprzedawać lokalnemu systemowi. Energetyka obywatelska z jednej strony

odciążyłaby państwo finansowo i logistycznie
w produkcji energii, a z drugiej – pozwoliłaby pojedynczym ludziom, rodzinom i społecznościom wziąć sprawy we własne ręce
i zadbać o swój dobrostan. Jest to w naszym
kraju coraz popularniejsze, jednak wciąż niszowe zjawisko.
Niestety teoria sobie, a praktyka sobie.

U trudnienia dla OZE
Jedną z największych barier dla rozwoju
energetyki odnawialnej jest to, że wszystkie
technologie przetwarzające źródła naturalne
na energię są wciąż w powijakach, nie osiągnęły jeszcze stanu rozwoju pozwalającego na stosowanie ich w wielkiej skali. Nie zarabiają też
na siebie, więc cały czas potrzebują wsparcia
od instytucji UE, państw członkowskich czy
organizacji takich jak WFOŚiGW w Katowicach, by móc funkcjonować. Jednak oprócz
problemów związanych ściśle z samą istotą
tych rozwiązań OZE napotykają w Polsce
szereg innych przeszkód, które spowalniają
ich rozwój.
Najważniejsze są oczywiście bariery kosztowe – od lat inwestorzy narzekają, że błędnie zaprojektowano obowiązujący system
wsparcia rozwoju technologii OZE. Dotuje
on głównie duże i przestarzałe elektrownie.
Brakuje koordynacji działań i długoterminowej wizji, do czego dochodzi wysoki koszt
pozyskania kapitału na inwestycje ze względu
na ryzyko związane z funkcjonowaniem systemu. Do problemów finansowych dołącza
niemoc polityczna – kwestia OZE ma niski
priorytet, dyrektywy unijne wprowadzane
są z opóźnieniem, ramy prawne są zmienne,
a proces legislacyjny nieprzejrzysty. Na domiar złego inwestycje w odnawialne źródła
energii nie zdobywają społecznego zaufania,
ludzie często nie chcą mieć pod nosem farmy
wiatraków ani paneli słonecznych. Nakłada
się na to brak szerszych akcji edukacyjnych,
co skutkuje niewiedzą i uprzedzeniami.

P od wiatr
Polska zajęła w 2015 roku drugie miejsce
w Europie w inwestycji w energetykę wiatrową. Najwięcej farm wiatrowych postawili Niemcy – 6,013 GW, polscy inwestorzy
uruchomili farmy o łącznej mocy 1,266 GW,
a potencjał naszej energetyki wiatrowej wzrósł
na koniec roku do 5,1 GW. Turbiny są najpopularniejszym na świecie, najwydajniejszym i najszybciej rozwijającym się sposobem

na zdrową energię. Obecnie zaspokajają już
ok. 2 proc. globalnego zużycia prądu. W naszym kraju energetyka wiatrowa ruszyła
z kopyta po wejściu do UE i usunięciu barier
prawnych i infrastrukturalnych. Istotnym
ograniczeniem dla jej wzrostu było cały czas
powiększanie obszarów chronionych (32 proc.
powierzchni kraju), w tym włączanych do sieci
NATURA 2000.
Jednak dopiero złożony ostatnio w lasce marszałkowskiej projekt ustawy może
całkowicie zatrzymać w Polsce rozwój farm
wiatrowych. Postulowany zakaz budowy
elektrowni w odległości mniejszej niż 1,5 kilometra od miejsc zabudowanych wyłącza
spod inwestycji 99 proc. powierzchni kraju.
Ustalona sztywna odległość 10-krotności wysokości turbiny będzie oznaczać w ciągu kilku
lat śmierć tego sektora. Wskutek tego gminy
i mieszkańcy stracą dodatkowe środki. Oblicza
się, że transfery te rocznie wynoszą ok. 1 mld
złotych, których beneficjentem jest ok. 330
gmin i ok. 70 tys. gospodarstw rolnych (ćwierć
miliona osób). A przez następne 15 lat Polska
mogłaby wytworzyć 10 GW mocy w farmach
lądowych i 6 GW w morskich na Bałtyku…

S łońce ( jeszcze nie )
w oczy
Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika) to jedno z najbardziej przyjaznych
środowisku źródeł energii. Ma wielki potencjał dzięki bezpośredniej konwersji dostępnego wszędzie promieniowania słonecznego
na prąd i jest wytwarzana za dnia, kiedy jest

na nią największy popyt, zaspokaja więc szczytowe zapotrzebowanie. Jej produkcja w Polsce
według projektu „Polityka energetyczna Polski
do 2030 roku” ma wynieść tylko 32 MWp,
czyli 0,032 GW. Wbrew jękom meteopatów
słońce częściej u nas świeci. Niestety fotowoltaika wciąż jest traktowana raczej jako
ciekawostka, a nie jako alternatywa dla starej
energetyki. Mimo to nasz rynek systemów
fotowoltaicznych wykazuje tendencję wzrostową, a ustawodawstwo powoli go normuje.

W  gazie
Produkcja biogazu może być w Polsce
bardzo wydajna i opłacalna, ponieważ wciąż
większość z nas mieszka na wsi, gdzie nie
brakuje odpadów organicznych czy kiszonki
do utylizacji. Zyskałoby i państwo, i rolnicy.
Mamy obecnie ok. 86 biogazowni rolniczych
i utylizacyjnych, bazujących na substratach
odpadowych z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, o mocy 80,88 MW. Wiele
z nich ma problemy z rentownością. Niektórych, wybudowanych z dotacji, nie uruchomiono, bo byłyby deficytowe.
W ostatnich latach rozwój branży biogazowej i tempo powstawania nowych projektów budowy biogazowni spowolniły się z racji trwających od 2012 roku prac nad ustawą
o OZE, przyjętej dopiero w lutym 2015 roku.
Nie spełniła ona wszystkich oczekiwań branży
biogazowej, ale przynajmniej zakończyła kilkuletni okres niepewności i określiła ramy dla
dalszego funkcjonowania sektora.
l

Kalendarz ekologiczny
25 kwietnia –
Międzynarodowy
Dzień Świadomości
Zagrożenia Hałasem
Ucho ludzkie rejestruje fale dźwiękowe
o częstotliwości od 16 Hz do 20 000 Hz.
Nie wszystkie docierające do niego sygnały
są wartościowe. Hałasem nazywamy występujące w środowisku dźwięki niepożądane lub

szkodliwe dla zdrowia człowieka. Jego miarą
jest poziom dźwięku wyrażany w decybelach.
Natężenie dźwięku powodujące odczucie bólu
zaczyna się od progu 130 dB (tzw. granica
bólu).
Obchodzony od 2001 roku Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem ma zwrócić uwagę na obecność dźwięków
w naszym codziennym życiu oraz na nasz
udział w ich tworzeniu. Świadomość zagrożenia hałasem pomaga w podjęciu działań
zapobiegających jego nadmiernemu generowaniu.l
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Informacje motoryzacyjne

MATERIAŁY PRASOWE

Nowe auta z Poznania

Targi zgromadziły ponad 140 wystawców z Polski i zagranicy

Volkswagen zaprezentował nowego Tiguana

Na początku kwietnia odbyły się targi Poznań
Motor Show. Tegoroczna edycja zgromadziła
ponad 140 wystawców z Polski i zagranicy.
Pokazali blisko 70 motoryzacyjnych nowości,
w tym dwa auta koncepcyjne i jedną europejską premierę – Hyundaia Elantrę. To nowa nadzieja marki w segmencie D. To już szósta generacja najlepiej sprzedającego się na świecie
modelu Hyundaia. Nowa Elantra jest o 20 mm
dłuższa i 25 mm szersza w porównaniu do poprzednika – ma przestronne wnętrze.

Maserati oczekuje, że w roku 2017, kiedy produkcja auta będzie w pełni rozpędzona, roczna
sprzedaż wszystkich aut osiągnie w sumie 50
tys. sztuk (w ubiegłym roku sprzedaż zamknęła się w 32 tys. aut).
Levante konstrukcyjnie nawiązuje do Quattroporte i Ghibli. Ma pneumatyczne amortyzatory oferujące pięć trybów jazdy i tryb
postojowy, a także system elektronicznego
sterowania siły tłumienia i inteligentny system napędu na cztery koła. W gamie silników
dwie jednostki V6 o mocach 350 KM lub 430
KM (benzyna) i 275 KM (diesel). Najsłabszy
przyspiesza do 100 km/h w 6,9 sekundy, a najmocniejszy w 5,2 sekundy. Wnętrze w skórze
i jedwabiach Ermenegildo Zegna jest nie tylko
luksusowe, ale też wysokie i przestronne. Cena
też do niskich nie należy – w Polsce to 85 tys.
euro, czyli ok. 370 tys. złotych.
Levante pojawił się w Katowicach z pompą, startując koncertem uwertur Gioacchina
Rossiniego w siedzibie NOSPR. Pokazano
także film o tym samochodzie ilustrowany muzyką na żywo. Chętnych do oglądania nowego Maserati było wielu. Zobaczymy, czy spełni pokładane w nim nadzieje
co do sprzedaży.

L evante w K atowicach
W Katowicach Maserati rośnie – nie dość,
że jest nowy salon, to jeszcze zajechał do niego
nowy Levante, pierwszy SUV tej marki. Nadzieje związane z tym samochodem są duże,
bo w ostatnich latach tego typu modele znacznie poprawiły sprzedaż luksusowych marek.

G rupa V olkswagena
przechodzi na wynajem
Marki grupy Volkswagena wprowadzają
na rynek indywidualnych użytkowników długoterminowy wynajem stosowany dotąd głównie w przypadku samochodów firmowych.
Skoda zastosowała taki system w Czechach, co przyniosło jej znaczny wzrost sprzedaży. W Polsce miesięczna opłata za nową
Skodę wynosi dokładnie 1 proc. jej ceny,
przy umowie na cztery lata, rocznym limicie
przebiegu 20 000 kilometrów oraz wkładzie
własnym 20 proc. – Dzięki temu po czterech latach użytkownik nie musi się martwić
spadkiem wartości i trudnościami w sprzedaży używanego samochodu – po prostu
oddaje kluczyki i bierze nowy – mówi Jakub
Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu
Motoryzacyjnego.
Podobne systemy będą w najbliższym czasie wprowadzali zapewne także inni producenci. Pozytywnym skutkiem ubocznym tego
rozwiązania będzie pojawienie się na rynku
wtórnym za kilka lat sporej liczby w miarę
nowych samochodów.

PIOTR MYSZOR
MATERIAŁY PRASOWE

Po raz pierwszy w Polsce pokazana została unikatowa hybryda Hyundai IONIQ –
pierwszy na świecie model, który może być
wyposażony w jeden z trzech różnych napędów: elektryczny, hybrydowy typu plug-in
lub klasyczny hybrydowy. Model hybrydowy,
który niedługo wejdzie na nasz rynek, pokazała także Kia. Niro to praktyczny, pojemny crossover o niskim zużyciu paliwa dzięki
zaawansowanemu napędowi hybrydowemu.
Mitsubishi pokazało m.in. prototypowego
crossovera eX Concept z elektrycznym napędem i bateriami pozwalającymi na przejechanie 400 kilometrów. Audi przywiozło
elektrycznego Audi E-tron Quattro Concept,

natomiast handlową premierą był kompaktowy SUV o nazwie Q2. Toyota przedstawiła
dwa przełomowe samochody hybrydowe –
Priusa czwartej generacji oraz RAV4 Hybrid.
Rolls-Royce pokazał czteroosobowy kabriolet
Dawn, nawiązujący do modeli Rolls-Royce
Silver Dawn z lat 40. i 50. Pierwsze egzemplarze trafią do klientów wiosną. Mercedes-Benz
prezentował 10. generację Klasy E, która łączy
emocjonujący design karoserii ze stylową,
szlachetnie wykończoną kabiną i szeregiem
innowacji technicznych. Na stoisku Volvo
pojawiło się m.in. nowe kombi V90, które
debiutowało w Genewie.
Przy okazji Motor Show odbyły się także targi samochodów ciężarowych, trucków
i części zamiennych. W sumie ekspozycję,
która zajmowała 10 pawilonów oraz teren
zewnętrzny, odwiedziło 133 108 osób.

Levante konstrukcyjnie nawiązuje do Quattroporte i Ghibli

Levante pojawił się w Katowicach z pompą, w siedzibie NOSPR-u
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Podróże marzeń

Najlepiej żyje się w Melbourne
Założone w czasach gorączki złota Melbourne
uważane jest za kulturalną stolicę Australii.
Miasto słynie z aromatycznej kawy, sztuki
ulicznej i niepowtarzalnego klimatu bohemy. Spacerując bocznymi alejkami, można
natknąć się na ukryte w zaułkach restauracje
i niszowe knajpki. Na dachach postindustrialnych budynków powstają modne bary. Nic
dziwnego, że Melbourne zostało okrzyknięte
jednym z najprzyjemniejszych miejsc do życia na świecie – tutaj nie sposób się nudzić!

Mieszkańcy miasta spotykają się na Federation Square – nowoczesnym placu położonym
w sąsiedztwie dworca Flinders Street Station.
Odbywają się tutaj koncerty i festiwale, a podczas turniejów Australian Open można śledzić
wydarzenia sportowe na telebimach. Dla odwiedzających miasto po raz pierwszy otwarto biuro
informacji turystycznej, oddalone tylko o parę
kroków od przystanku, gdzie zatrzymuje się
darmowy tramwaj zabierający turystów do największych atrakcji Melbourne. Można tu także
wypożyczyć rower, obejrzeć występy ulicznych
performerów lub wskoczyć na statek płynący
w rejs po rzece Yarra.

C egła po cegle

R obin H ood z antypodów
Jednym z najbardziej znanych skazańców
odsiadujących wyrok w więzieniu w Melbourne był Ned Kelly. Ten groźny bandyta irlandzkiego pochodzenia kierował gangiem
napadającym na banki. Przez wiele osób
uważany był za australijskiego Robin Hooda, sprzeciwiającego się brytyjskim władzom
kolonialnym. Kelly został schwytany podczas
krwawej obławy i skazany na śmierć przez
powieszenie. O przygodach banity nakręcono
film, w którym główną rolę zagrał wokalista
Rolling Stones – Mick Jagger.
Badacze zjawisk paranormalnych twierdzą,
że więzienie w Melbourne jest najbardziej nawiedzonym przez duchy miejscem w Australii.
Zanim przekształcono je w muzeum, odbyło
się tutaj ponad 130 egzekucji. Po zapadnięciu
zmroku w celach słychać tajemnicze szepty,
a w niektóre noce ukazuje się kobieca postać,

którą mogła być Elizabeth Scott – pierwsza kobieta powieszona w więzieniu. Władze obiektu
skwapliwie korzystają z tych pogłosek, organizując nocne wycieczki z duchami. Przebrany
za wisielca przewodnik opowiada najmroczniejsze historie, jakie wydarzyły się przez lata
funkcjonowania zakładu. Wycieczka nie jest
polecana dla dzieci poniżej 12 lat.

B ar u S zatana
Wieczór obfitujący w mocne wrażenia
warto zakończyć w barze Naked for Satan. Nazwa lokalu pochodzi od nazwiska rosyjskiego
imigranta Leona Szatanowicza, przez Australijczyków zwanego Szatanem. W czasach wielkiego kryzysu Rosjanin zajmował się destylacją
wódki w budynku obecnie zajmowanym przez
bar. Australijskie upały w połączeniu z temperaturą palników potrzebnych do produkcji
destylatów sprawiały, że Szatanowicz często
pracował w negliżu. Wkrótce „szatańska wódka” stała się najpilniej strzeżonym sekretem
Melbourne. Żeby kupić butelkę, trzeba było
podać hasło „Rozbierz się dla Szatana”.
Przestępując próg baru, można odnieść
wrażenie przeniesienia się w przeszłość. Centralny punkt pomieszczenia zajmuje miedziany destylator do wódki. Na marmurowym
kontuarze pysznią się talerze z przekąskami podobnymi do tapas – minikanapkami
z wędzonym łososiem i cebulą, suszonymi
pomidorami i chrupiącym bekonem oraz karmelizowaną gruszką z serem feta. Wystarczy
nałożyć je sobie za pomocą wykałaczek, a przy
płaceniu dać wykałaczki do policzenia kelnerowi. Lokal oferuje duży wybór wódek smakowych – ananasową, imbirową czy wiśniową

z nutą chili. Jest nawet polska Żubrówka. Pijąc
ją, można poczuć się jak w piwnicy na krakowskim Kazimierzu.

Informacje praktyczne:
Kiedy jechać: Do Australii najlepiej wybrać się podczas polskiej zimy, gdyż pory roku
przypadają odwrotnie niż w Europie.
Język: Językiem urzędowym jest angielski.
Waluta: Dolar australijski; 1 dolar = 2,85
złotych.
Wiza: Obywatele polscy podróżujący
do Australii muszą posiadać ważną wizę turystyczną. Podanie należy złożyć przez Internet
i wydrukować potwierdzenie.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:
Zachwyć się sztuką uliczną na Hosier
Lane. Ta brukowana alejka to zagłębie pełne murali i artystycznych instalacji. Graffiti
zmienia się na bieżąco – tu nawet Banksy nie
jest bezpieczny!
Zobacz Dwunastu Apostołów – grupę
niezwykłych formacji skalnych wyrastających
z oceanu. To jedna z najczęściej odwiedzanych
atrakcji turystycznych Australii. Wapienne
skały powstały wskutek erozji, przez którą
część z nich uległa zniszczeniu.
Odwiedź Dolinę Yarry słynącą z produkcji
wybornych win. W Domaine Chandon (australijskiej filii Moët & Chandon) dowiemy
się, jak powstaje wino musujące, i zostaniemy
zaproszeni na degustację trunku na tarasie
z widokiem na całą posiadłość.


MAGDALENA CHROMIK
MAGDALENA CHROMIK

Najstarszym budynkiem w mieście jest
chata kapitana Cooka mieszcząca się w ogrodach Fitzroy. Została wybudowana w 1755 roku
w angielskim hrabstwie Yorkshire. Następnie
rozebrano ją, każdą cegłę oznaczając numerem,
i załadowano na statek płynący do Australii.
W zrekonstruowanym budynku obejrzeć można ekspozycję poświęconą podróżom kapitana Jamesa Cooka. Wnętrze domu zdobią

XVIII-wieczne meble, a obsługa ubrana jest
w stroje z epoki. W ogrodach Fitzroy nie można przegapić Drzewa Elfów – liczącego sobie
ponad 300 lat pnia ozdobionego wizerunkami elfów, chochlików, kangurów i strusi emu.
Zgodnie z legendą reszta drzewa wykorzystana
została przez Aborygenów do budowy łodzi.
Po wyjściu z ogrodów wsiadamy do tramwaju jadącego w kierunku Old Melbourne Gaol.
W czasach gorączki złota powstało tu więzienie, w którym oprócz pospolitych przestępców przebywali również bezdomni i umysłowo
chorzy. Gdy w 1851 roku w Australii odkryto
złoto, liczba mieszkańców miasta zwiększyła
się czterokrotnie, sprawiając, że coraz trudniej
było wyegzekwować przestrzeganie prawa.

Chata kapitana Cooka została przywieziona do Australii z angielskiego hrabstwa Yorkshire

Melbourne jest australijską stolicą street artu

Przed dworcem Flinders Street zatrzymuje się darmowy tramwaj dla turystów

Rejs po rzece Yarra to świetny sposób na zobaczenie miasta z nieco innej perspektywy
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Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
13,3 proc. mikro- i małych firm planuje
zwiększać zatrudnienie w tym półroczu.
Ta tendencja wzrostu zatrudnienia wystąpi
w całej Polsce oprócz województw świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
– wynika z badania Instytutu Badań i Analiz
OSB oraz portalu Firmy.net. Rosnący trend
w zatrudnianiu nowych pracowników przez
małe firmy było widać już w II półroczu 2015
roku, kiedy to firmy częściej decydowały się
przyjmować ludzi (10,4 proc.), niż ich zwalniać (9,1 proc.). Najczęściej na zatrudnianie
decydowały się firmy budowlane i usługowe.
Tendencja spadku zatrudnienia wystąpiła
w branży przemysłowej i handlowej. Firmy,
które nie mają w planach zwiększania zatrudnienia, najczęściej jako powód podają brak takiej potrzeby (34,6 proc.). Część przedsiębiorców uważa, że barierą są zbyt wysokie koszty
pracownicze lub zła sytuacja finansowa firmy.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Lepiej późno niż wcale”.
Nagrodę wylosowała: Alina Śliwa z Chorzowa.

Piwo przez wieki

Wąsosz – piwa z hasztagiem
Wąsoszów ci u nas dostatek – w siedmiu polskich województwach leżą wsie, kolonie, osady i jedno miasteczko o tej nazwie. Razem
z Wąsoszem Dolnym i Górnym można naliczyć
aż 13 miejscowości. Ich główne atrakcje to zabytkowe kościoły parafialne i parki, przechodzące przez nie szlaki turystyczne, w jednej
wsi wisiał swego czasu najdłuższy w kraju
most drewniany. W mieście dzieje się więcej
– w tym ośrodku usług i drobnego przemysłu metalowego, o zabytkowym układzie architektonicznym, grał kiedyś czwartoligowy
klub piłkarski MKS Orla, a teraz mieści się
baza kajakowa. Jednak cała Polska na hasło
Wąsosz myśli o piwie warzonym w śląskiej wsi
w powiecie częstochowskim. Doprecyzujmy –
w gminie Konopiska, by nie mylić z Wąsoszem
w sąsiedniej gminie Koniecpol.

Wąsoszański zakład piwowarski jest młody – istnieje od 1994 roku, ale już kilkakrotnie
zmieniał właściciela, asortyment i szyld. Założył go znudzony swoim dotychczasowym
zajęciem hodowca pieczarek Jan Kowalski,
który od pierwszych liter imienia swej córki nadał mu nazwę Browar GAB. Do 2010
roku regionalny browar rodzinny warzył piwa
górnej fermentacji, jak GAB Stout czy Kama
Sutra. Zdrowie zmusiło piwowara-grzybiarza
najpierw do wydzierżawienia firmy Browarowi
Konstancin, produkującemu regionalne piwa
o tej samej nazwie, a w 2011 do sprzedania
go krakusom – Browarowi Południe. Kilka
ich piw pamiętanych jest do dzisiaj, między

ją z przeżywającą swoją drugą młodość i kojarzoną z hipsterami formą męskiego zarostu.

# piwozwąsem

innymi Krakowiak, znany później jako Krakauer, i dwa rodzaje Kresowego.

H ipsterski W ąsosz
Prawdziwe drugie życie browar otrzymał w 2014 roku, kiedy kupili go pasjonaci
piwowarstwa z Torunia, Michał Olszewski
i Maciej Grzywacz, związani w Browarem
Olimp. Wprowadzili wąsoszewskie browarnictwo w XXI wiek – postawili na młodego
klienta, atrakcyjny design etykiet, nawiązujące
do popkultury nazwy piw i aktywną obecność w Internecie. Wykorzystali też arcypolską nazwę wsi nie tylko na szyldzie firmy, ale
też w akcjach marketingowo-promocyjnych.
Nie użyli jednak „wąsoszy” w ich tradycyjnym znaczeniu, czyli jako miejsca, gdzie
coś się schodzi, zbiega lub łączy. Powiązali

Ta najbardziej popularna linia piw z Wąsosza tworzy spójną koncepcję smakową,
graficzną i nazewniczą. Na etykiecie każdego
trunku widnieją imię i krój wąsa noszone
przez różnych bohaterów masowej wyobraźni – aktorów, piosenkarzy, celebrytów. Niektórych patronów łatwo rozszyfrować, nad
innymi trzeba trochę pogłówkować. I tak
piwo Salvador z podkręconym fantazyjnie
wąsem, hołd dla ojca surrealizmu Dalego,
jest tak samo ekstrawaganckie jak prace mistrza – łączy wytrawność stouta z nutą czekolady, wędzonym posmakiem i delikatnie
wyczuwalną kawą arabską. Freddie z pędzlem pod nosem to piwo tak brytyjskie, jak
brytyjski był zespół Queen. W sześcioprocentowym browarze smakowo i zapachowo
dominują drewno, tytoń i zioła, a jego bazą
jest ciasteczkowa podbudowa słodowa. Brakuje tylko herbaty. Zostajemy na Wyspach
– siwy i brodaty Sean to co prawda piwo,
nie martini, ale szkocki Bond wszystko lubi
wstrząśnięte, nie zmieszane. W tym ciemnym, wyspiarskim dry stoucie czuć wyraźną goryczkę, odfermentowanie i aromaty
słodów palonych. Bohaterowie pozostałych
„nieogolonych” piw, jak Jules, Sir Arthur,
Terrence czy Albert, niech zostaną zagadką
do samodzielnego rozwiązania.

MAREK KOWALIK

Większość Polaków nie myśli o lokowaniu środków w ramach oszczędzania na emeryturę. Prawie połowa młodych
wierzy w takie sposoby jak inwestowanie
w ziemię czy nieruchomości. W dalszej kolejności wskazywane są: konto oszczędnościowe (34 proc.) czy ubezpieczenia na życie
(29 proc.). Ważnymi sposobami są również
posiadanie dzieci lub inwestycja w ich przyszłość (25 proc.). Oszczędności Polaków
są głównie zgromadzone na lokatach bankowych, w funduszach inwestycyjnych, ale
też w gotówce trzymanej w domach. To ponad bilion złotych, czyli ok. 60 proc. PKB.
Polacy mało wiedzą o polisach ubezpieczeniowych, które spełniają funkcję oszczędnościową i przede wszystkim bezpieczeństwa.
Jest to istotne, ponieważ 77 proc. badanych
osób spodziewa się emerytury w wysokości
1500 złotych lub mniejszej, z kolei 75 proc.
respondentów ma świadomość, że dla utrzymania obecnego standardu życiowego będą
potrzebować więcej niż 1500 złotych.
W ciągu kilku lat należy spodziewać się
spadku cen lokali w większości miast.
W 2015 roku oddano do użytku blisko 147,7
tys. nowych mieszkań – o 3,2 proc. więcej
niż w 2014 roku. Przez dwa pierwsze miesiące br. o 9,7 proc. r./r. wzrosła liczba lokali, których budowę rozpoczęto. Natomiast
o 16,8 proc. r./r. wyższy wynik zanotowano
dla liczby pozwoleń na budowę i zgłoszeń
z projektem. Problemem w najbliższych latach
może być niedostosowanie oferty mieszkań
do potrzeb kupujących. W ofercie deweloperów dominują małe mieszkania (30–50
metrów kwadratowych), które kupowane
są najczęściej jako inwestycje lub przez osoby
dopiero wchodzące na rynek pracy.
D W U T Y G O D N I K
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