


Pieniądze zawsze wywo-łują emocje, tak jest i tymrazem w Polskiej Grupie Gór-niczej. Nie ma się co dziwić, żekomentarze o „sprzedaniu sięza 6%” latają w Internecie jakptaki na wietrze i całkowiciezdominowały narrację. Bo tonie 12 procent, a połowa czyli6... Bo związki odpuściły, amożna było zrobić węglowerewolucje wzorem tych kuli-narnych Magdy Gessler... Bodostali 6 procent i odpuścili,zamiast obalić ten rząd... Tegotypu teksty SPAM-ują Sieć.Jedni sami je wymyślają, innirobią kopiuj-wklej, trzeci udo-stępniają bezmyślnie. Wszy-stko ku uciesze największychwrogów węgla i górnictwaoraz zagorzałych przeciwni-ków związków zawodowych.Trwa walka polityczna i bizne-sowa. Nie trzeba być Sherloc-kiem, by wiedzieć przez kogojest inspirowana. Przez tych,którym porozumienie zawartew PGG sporo w planach i inte-resach namieszało. Putinowi,totalnej opozycji i tych wszyst-kich, którzy trzymali mocnozaciśnięte kciuki za to, aby 12-procentowe podwyżki płacdoprowadziły do szybkie-go bankructwa największejspółki węglowej w Unii Euro-pejskiej.
„Sprzedali się za 6%”Porozumienie w PGG tokompromis, a jak to z kompro-misami bywa – nie zadowalaon nikogo, bo każda ze stronmusiała ustąpić. Jest 6 procentpodwyżki z 12, które byłypunktem wyjściowym. Nie jestto ani wielki sukces, ani sro-motna porażka. Nie ma po-wodu do otwierania szam-pana, ale i nie ma koniecznościzakładania worka pokutnego!Wolny Związek Zawodowy„Sierpień 80” znany jest z ra-dykalnych działań. Nie pudru-jemy rzeczywistości i nieowijamy w bawełnę. Zawszeszliśmy pod prąd, choćby samiprzeciw innym. Mamy terazodwagę powiedzieć dziśgłośno, że nie było najmniej-szych szans na wywalczeniewiększych podwyżek bezprzyczynienia się do całkowi-tej upadłości PGG. W drodzeniełatwych negocjacji, udałosię osiągnąć maksimum.Na stole początkowo byłainna propozycja. – Rząd przy-jechał tutaj z propozycją, którabyła dużo mniejsza – wskazał

zaraz po rozmowach Bogu-sław Ziętek, przewodniczącyWZZ „Sierpień 80”.– To kończy pierwszą częśćsporu. Zawiesiliśmy akcję pro-testacyjną natomiast nie koń-czymy sporu. W porozumieniujest zapisane, że we wrześniusiadamy do dalszych rozmówdotyczących wynagrodzeń. O-czekujemy teraz od minister-stwa działań mających na celurozładowanie zwałów, tak abywęgiel z Polskiej Grupy Górni-czej był odbierany na bieżąco.To powinno poprawić płyn-ność finansową spółki, co po-zwoli we wrześniu usiąść irozmawiać o dalszym wzro-ście wynagrodzeń. 21 kwiet-nia powiemy premierowi„sprawdzam” – zapowiedziałszef górniczej „Solidarności”Bogusław Hutek.Organizacje związkowe anizwiązkowcy za podpisanie po-rozumienia nie dostali w za-mian żadnych przywilejów czypieniędzy – jak to teraz pró-buje się „fejkować”.
„Za mało!”Podwyżki będą kosztowałyspółkę prawie 270 mln zł wskali roku. – Spółka będziemusiała podjąć zadanie wy-gospodarowania tych środ-ków w ramach pieniędzy,którymi zarządza – powie-dział po zakończeniu negocja-cji płacowych Tomasz Rogala,prezes Polskiej Grupy Górni-czej. Podwyżki obowiązują od 1stycznia. Wypłata za luty bę-dzie już obejmować podwyżki.Wyrównanie za styczeń zosta-nie wypłacone na początkumarca. Podwyżki mają trafićdo pracowników dzięki pod-niesieniu dodatków do dnió-wek, które są częścią wy-

nagrodzeń w PGG na mocy po-rozumienia z 2018 r. Najwię-cej mają zyskać pracownicydołowi bezpośrednio związaniz produkcją. – Chodzi o to,żeby pieniądze trafiły najbar-dziej do tych osób, które sązwiązane bezpośrednio z pro-cesem produkcyjnym i świad-czą tę pracę, bo to dopłata dowykonanej pracy – zaznaczyłprezes Rogala.Do tej pory w zależności odstanowiska pracy, pracownicyPGG otrzymywali od 18 zł do32 zł dopłaty do każdej prze-pracowanej dniówki. Jak poin-formowali przedstawicielestrony związkowej, po pod-wyżce dopłaty mają się zwięk-szyć w następujący sposób: o22 zł dla pracowników zatrud-nionych w wyrobiskach doło-wych, o 20 zł poza wy-robiskami pod ziemią, o 19 złw zakładach przeróbki me-chanicznej węgla oraz o 13 złna pozostałych stanowiskachna powierzchni. Jak wyli-czono, dzienne stawki górni-ków pracujących w wyro-biskach pod ziemia wzrosną wprzeliczeniu na 21 dni robo-czych o 462 zł brutto mie-sięcznie. Podwyżki stawekpracujących pod ziemią, alepoza wyrobiskami to 420 złbrutto, a zatrudnionym w za-kładach przeróbki mechanicz-nej zarobki wzrosną o 399 złbrutto. Najniższe podwyżkiotrzymają pracownicy admi-nistracji i inni pracownicy nastanowiskach na powierzchnidostaną o 273 zł brutto. 
„Trzeba było 

docisnąć PGG”Jak wspomniano, 6-pro-centowy wzrost płac to prawie270 mln zł w skali roku. Wynikfinansowy, który w minionym

roku wypracowała PolskaGrupa Górnicza, ma być znanynajprawdopodobniej jeszczew lutym. Z nieoficjalnych in-formacji wynika, że PGG wy-pracowała w 2019 roku 86mln zł zysku, jednak w wynikudokonania odpisu spółka za-mknęła miniony rok księgowąstratą. Jak dowiedziała się PAP,wysokość straty to 427 mln zł.Rok wcześniej PGG wypraco-wała ok. 493 mln zł zyskunetto.Jak przypomina portalnettg.pl, PGG wyemitowałaobligacje, które objęły banki,aby spłacić długi po KompaniiWęglowej i Katowickim Hol-dingu Węglowym. Programwykupu obligacji ma potrwaćdo 2027 r. i opiewa na łącznąkwotę 2,36 mld zł. W minio-nym roku spółka spłaciłapierwszą transzę w wysokości25 mln zł. W tym roku nawykup obligacji PGG musiprzeznaczyć ok. 180 mln zł. Nafinanse PGG nie wpływa ko-rzystnie bardzo kosztownapolityka klimatyczna Unii Eu-ropejskiej. Uprawnienia zaemisję CO2 wzrosły pięcio-krotnie!Atutem podczas negocjacjipłacowych związków zawodo-wych z rządem i zarządemspółki nie mógł być też ostat-nio opublikowany raport Naj-wyższej Izby Kontroli. Wdokumencie NIK stwierdziła,że mimo spadku wydajnościwydobycia węgla (o 2 proc.),rosły średnie wynagrodzenia(o 13 proc.). Tu akurat PGGpróbuje się bronić i twierdzi,że pomiędzy 2018 a 2019 ro-kiem wydajność per capita (najednego zatrudnionego) wzro-sła w PGG o 3 proc. „Energetyka odmówiła do-sypania kolejnych pieniędzy(od 2016 roku w PGG wpom-powano ok. 4,5 mld zł), z bu-dżetu dosypać się nie da, bobyłaby to forma pomocy pub-licznej możliwa do zakwestio-nowania przez Unię Euro-pejską” – napisała specjalizu-jąca się w tematyce górniczejpublicystka Karolina Baca-Po-gorzelska.Przelicytowanie, wymu-szenie na PGG 12-procentowejpodwyżki płac mogłoby byćefektem zarżnięcia kury zno-szącej stale złote jaja na jedno-razowy rosół. Gdyby PGGstraciła płynność finansową inie byłoby na comiesięcznewynagrodzenia za pracę, albo

gdyby upadła, zbankrutowałai kopalnie by zamknięto, awszystkich pracowników byzwolniono to na kogo wów-czas spadłoby odium winy? Ajak! Na roszczeniowe górniczezwiązki zawodowe. Plulibywszyscy, łącznie z górnikami,którzy szliby po zasiłki dlabezrobotnych do pośredniaka.Wtedy naprawdę rozpętałobysię piekło, które dotyczyłoby43 tysięcy pracowników PGG iich rodziny.W efekcie zawartego poro-zumienia, do września PGGma podjąć działania na rzeczzwiększenia przychodów izysku. To ma być tez w oparciuo sprzedaż węgla ze zwałów.Wówczas analizie będziemożna to, czy jest kasa na ko-lejną podwyżkę i dobicie dotych 12-procent, które stały wzwiązkowych postulatach. 
„Trza było na Warszawę,

trza było strajk!”Zawieszenie zaplanowanejna 28 lutego demonstracji wWarszawie najbardziej odża-łować nie mogą akurat ci, któ-rzy wyśmiewali ten pomysł iuważali, że niegodne jest bygórnicy jechali protestować wstolicy, bo nie będą umieli siętam zachować. Mowa oczywi-ście o Sebastianie Darulu ijego środowisku. Darulzresztą zapraszał do uczest-nictwa w pikiecie w Warsza-wie, która odbyła się 21lutego. W pikiecie tej m.in.przed Sejmem i Pałacem Pre-zydenckim uczestniczyła małagrupka, w której najmniej byłogórników. Zakres tematycznyod Sasa do Lasa – od zasobównaturalnych, przez sprzeciwwobec sieci telefonii generacji5G po kwestie mienia żydow-skiego. Sama śmietanka egzo-tycznego planktonu polity-cznego.Do komentarzy na Face-booku rzuciła się też drugastrona politycznej barykady.Ludzie związani z totalną opo-zycją. Gdy okazało się, że wPGG zawarto porozumienie,dorwali się do swoich klawia-tur i zaczęli pisać o zdradzie.Ewidentnie liczyli, że rękomagórników uda dokonać się za-machu stanu, obalenia rząduczy na cokolwiek oni tam li-czyli. Trwa kampania prezy-dencka, więc tego typudziałania są efektem strategiiróżnych sztabów. 
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W PGG nie wylano dziecka z kąpielą
Gdy zauważysz post na Facebooku, że porozumienie w PGG to g..., 6-procentowa podwyżka to marne grosze, a związki zawodowe
się sprzedały – przeczytaj ten tekst do końca.

PATRYK KOSELA



Porozumienie w PolskiejGrupie Górniczej podpisane.Ani protesty, ani spór zbio-rowy nie są zakończone, leczjedynie zawieszone. Będziemypilnie monitorować realizacjęzapisów porozumienia przezrząd i zarząd PGG. Postulatybyły 4, a udało się spełnić 3,5ich całości:
1) Podwyżki płac o 12

procent – od początku szcze-
rze mówiliśmy załogom ko-
palń i pracownikom zakła-
dów PGG, że będzie to naj-
trudniejszy do zrealizowa-
nia postulat. Jeszcze kilka dnitemu nie zgadzano się, abyzwiększyć płace choćby o uła-mek procenta. W drodze nie-łatwych negocjacji, udało sięwywalczyć połowę tego, co wpierwotnym postulacie płaco-wym, tj. o 6%. Daje to średnio

350-380 zł netto dla każdegopracownika. Tyle się udałougrać i lepsze to niż nic, tymbardziej, że w górnictwie pod-wyżek nie było od 2012 roku.Można było odrzucić porozu-mienie i nie uzyskać nic.Można było nie uzyskać nicnawet demonstrując w War-szawie, albo uzyskać o 5 zło-tych więcej, ale na przykładkosztem braku spełnienia ko-lejnych 3 postulatów, co wprostej mierze prowadziłobydo ogromnych problemów(dalszy import, zasypanie ko-palń zwałami), a w efekciebankructwa PGG, likwidacjikopalń i tysięcy miejsc pracy.To było na szali. Z całą mocą podkreślamy,że nie wyczerpuje to postula-tów podniesienia wynagro-dzeń pracowników PGG. Wewrześniu br. wznawiamy roz-mowy płacowe. Co się zmienido tego czasu? Będą przy-chody ze sprzedaży zakon-traktowanego, lecz nieodebra-nego dotąd przez energetykęwęgla. Z pracy odejdzie też ok.500 osób z kierownictwa ko-palń i wyższego dozoru, któreod kilku lat mają już upraw-nienia emerytalne, a jeszczepracują. To zwiększy FunduszPłac.
2) Zatrzymanie importu

węgla do Polski – mamy na
piśmie gwarancje rządu, że
spółki Skarbu Państwa nie
będą importowały węgla do
Polski, ani nie będą kupo-
wały w Polsce importowa-
nego węgla. Polskie elektro-wnie palić będą polskim węg-

lem. Od tego postulatu zaczę-liśmy nasze protesty, blokująctory. Dzięki temu najpierwbyły deklaracje medialnerządu, że państwowe spółkinie będą sprowadzały węglazza granicy. Teraz mamy napiśmie, że nie będą nie tylkoimportowały, ale i nie będą ku-powały importowanego odpośredników.

3) Odblokowanie kopalń
ze zwałów węgla – kopalnie
nie będą zasypane własnym
węglem, bo sukcesywnie od-
bierać go będzie energe-
tyka. Nie udusimy się więctymi zwałami, nie będzieprzerw w wydobyciu i nie bę-dzie wysyłania górników naprzymusowe urlopy (co wią-załoby się z o wiele  mniej-szym wynagrodzeniem).Ten zapis wymusił zmianyw zarządzie Polskiej GrupyEnergetycznej (PGE). Prezes,który nie chciał się poddaćtemu nakazowi, już nie jestprezesem. Były już prezes PGEnie chciał bowiem inwestowaćani w węgiel kamienny, ani wwęgiel brunatny, co niosło zasobą też koniec jakichkolwiekszans na uruchomienie od-

krywki „Złoczew”, niezbędnejdla dalszej żywotności KopalniWęgla Brunatnego „Bełcha-tów” i Elektrowni Bełchatów.
4) Powstrzymanie cichej

likwidacji kopalń – nie bę-
dzie przyśpieszonej likwi-
dacji kopalń. Ruch „Pokój”kopalni zespolonej „Ruda”prowadził będzie wydobyciena największej ścianie, przy-

gotowanej wcześniej do wydo-bycia, lecz zatrzymanej. Odwóch pozostałych ścianach„Pokoju” będziemy dalej roz-mawiać. Chcemy, by i one ru-szyły. Tu zarząd PGG prze-konuje, że ściany te niosą za-grożenie szkód na po-wierzchni. Nie odpuszczamyjednak woli fedrowania natych ścianach. Rozmowy będąprowadzone.Rozmowy o systemowychrozwiązaniach nie tylko dlaPGG, ale i dla Tauronu orazJastrzębskiej Spółki Węglowej– dla całego górnictwa węglo-wego i energetyki będą konty-nuowane. Ruszą do 21kwietnia, czyli jeszcze przedwyborami prezydenckimi! Konsolidacja górnictwa ienergetyki musi nastąpić, aby

nie prowadzono dalej wojnypolsko-polskiej, a poszcze-gólne spółki wskutek konku-rencji między sobą, niemusiały sprzedawać węgla po-niżej jego ceny. Dziś borykamysię bowiem nie tylko z proble-mem importu węgla do Polski,ale i importu energii elek-trycznej, kiedy to energetykawoli importować gotowy prądi odsprzedawać go dalej. Im-port gotowego prądu do Pol-ski bije obecnie rekordy, coodbywa się ze szkodą dla pol-skiego górnictwa węglowego.Jak widać, problemów jestwiele i wszystkie je trzeba roz-wiązać, by branża mogła dalejfunkcjonować, a kopalnie niezostały zamknięte. Chodzi tuzarówno o bezpieczeństwoenergetyczne, miejsca pracy ipieniądze na wynagrodzenia.Wywalczenie nawet 20-procentowych podwyżekwielkimi protestami w War-szawie i na Śląsku, strajkiembezterminowym – nie rozwią-załoby innych postulatów, leczz miejsca spowodowałoby lik-widację branży, czego życzysobie Unia Europejska, światfinansów i wielu innych nie-przychylnych węglowi i górni-kom grup interesu. Weźmy topod uwagę, oceniając zawar-te porozumienie pomiędzyzwiązkami zawodowymi, rzą-dem i zarządem PGG.Z całą mocą podkreślamy,protesty nie zostały zakoń-czone, lecz zawieszone. Walkatrwa!             Bogusław Ziętek
Przewodniczący 

WZZ „Sierpień 80”

Protesty zawieszone, ale walka trwa!

O tym, jak ważne jest pod-pisane porozumienie międzyzwiązkami zawodowymi, wi-cepremierem Jackiem Sasi-nem i zarządem PGG świadczyproblem gigantycznych zwa-łów przy kopalniach. Zobo-wiązano się na piśmie doprzyśpieszenia rozładowaniazwałowisk.W ubiegłym roku polskiekopalnie wydobyły więcejwęgla niż sprzedały. W końcugrudnia ub. roku stan zapasówwęgla wynosił rekordowoponad 5,2 mln ton, wobec nie-spełna 2,4 mln ton rok wcześ-niej oraz prawie 1,7 mln ton wkońcu grudnia 2017 – wynikaz opublikowanych właśnie da-nych katowickiego oddziałuAgencji Rozwoju Przemysłu,monitorującego rynek węgla.

W 2019 r. polskie kopalniewydobyły ponad 61,6 mln tonwęgla kamiennego - ok. 1,8mln ton mniej niż rok wcześ-niej. Sprzedaż węgla spadłarok do roku o 4,1 mln ton, doponad 58,4 mln tonOd początku ubiegłegoroku do końca grudnia kopal-nie wydobyły ponad 61,6 mlnton węgla, wobec prawie 63,4mln ton w roku 2018 (spadeko 1,8 mln ton, czyli ponad 2,8proc.), 65,5 mln ton w roku2017 i 70,4 mln ton w roku2016. Ubiegłoroczna wielkośćsprzedaży węgla przekroczyła58,4 mln ton, wobec 62,5 mlnton w roku 2018 (spadek o 4,1mln ton, czyli ponad 6,5 proc.),prawie 66,3 mln ton w roku2017 oraz 73,1 mln ton wroku 2016.

Komitet 
Centralny– Rząd do tej pory propo-nował doraźne rozwiązania.One nam w niczym nie po-mogą – przestrzega BogusławZiętek, przewodniczący WZZ„Sierpień 80”. – Polskie kopal-nie są zasypane węglem. Zachwilę będziemy musieli za-przestać produkcji, a ludziebędą musieli pójść na przymu-sowe urlopy. Może nawetdojść do likwidacji kopalń.Większość śląskich kopalń jestpełna surowca, którego nie magdzie sypać. On jest rozjeż-dżany i miażdżony – mówiszef „Sierpnia 80”.Bogusław Ziętek prze-strzega przed sytuacją, w któ-rej składowany obecnie węgieltrafi w późniejszym czasie na

rynek jako niepełnowarto-ściowy produkt po zawyżonejcenie. Zwałowanie psuje jegojakość. Za chwilę surowiecmoże przestać się nadawać doczegokolwiek, a miejsca nanowy po prostu zabraknie. Toz kolei grozi zatrzymaniem ko-palń!Doraźne rozwiązania tooczywiście Centralny MagazynWęgla zlokalizowany w Ostro-wie Wielkopolskim. „Magazynten przyjmuje już węgiel.Dzięki temu polskie kopalniemogą bezpiecznie pracować” -poinformowało na TwitterzeMinisterstwo Aktywów Pań-stwowych. Obecnie jest tamzdeponowane około 300 ty-sięcy ton węgla przez jedną zespółek. Maksymalnie ostrow-ski magazyn ma przyjąć 1 mln

ton węgla, wobec 5 mln ton,które zalegają na przykopal-nianych zwałowiskach!W Ostrowie Wlkp. znajdujesię jedno z największych skła-dowisk węgla w Europie o po-wierzchni 42 ha, należące doCentrali Zbytu Węgla „Węgloz-byt”. Spółka ta należy do Węg-lokoksu. Pytane o koszty tejoperacji ministerstwo odsyłanas do spółek, bo jak napisał,to one dokonują „ustaleń doty-czących technicznych, logis-tycznych i finansowych aspe-któw wywozu”. Nieoficjalniekoszt tony węgla wiezionegodo Ostrowa Wielkopolskiegowzrasta o 45-50 złotych. Niewpływa to na atrakcyjność ce-nową śląskiego węgla.
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DZIĘKUJEMY!WZZ „Sierpień 80” wyraża serdeczne podziękowanie tymwszystkim, którzy zaangażowali się w protesty na torach orazw strajk ostrzegawczy. Dziękujemy uczestnikom masówek orazosobom, które zapisały się na wyjazd na demonstrację doWarszawy. Wasza aktywność była bardzo ważna i nie poszła namarne.Wyrazy wdzięczności także dla środowisk, które wspierałygórników z PGG. Dla kolegów z węgla brunatnego z Bełchatowaoraz dla hutników i pracowników przemysłu motoryzacyjnego.Już zawsze musimy działać solidarnie!

Jest pisemne zobowiązanie rządu

A zwały rosną i zasypią kraj…
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>> dokończenie ze str. 3
Doraźne rozwiązaniaWśród przyczyn wyso-kiego stanu zapasów węgla,Tomasz Rogala, prezes naj-większej górniczej spółki wy-mienił m.in. ciepłą zimę,skutkującą spadkiem sprze-daży do sektora komunalno-bytowego oraz wysoki importenergii, co powoduje, że nazwałach leży obecnie ok. 1,6mln ton miałów energetycz-nych, które zgodnie z kontrak-tami miały w ub. roku trafić doelektrowni. Rogala przypomi-nał, że podobnie sytuacja nazwałach wyglądała w 2015 r.,jednak dzięki współpracy zodbiorcami udało się wówczas

zmniejszyć zapasy.Miały energetyczne to ok.80 proc. węgla sprzedawa-nego przez PGG. Grupa dostar-cza ok. 24 mln ton węgla tegogatunku, z czego prawie 20mln ton do tzw. energetyki za-wodowej. W ostatnich kilku la-tach elektrownie z roku na rokzwiększały zapotrzebowaniena węgiel, co znalazło odbiciew wieloletnich kontraktach zPGG. Ilość zakontraktowanegowęgla wzrosła do 19,9 mlnton, wobec 14,9 mln ton czterylata temu.– Ideą umów wieloletnichbyło zakontraktowanie przezodbiorców takiego wolumenu,który bez względu na wahania

koniunkturalne miał być zuży-wany – wyjaśnił Rogala, wska-zując, iż w latach 2017-2018,gdy ceny węgla z importukształtowały się na poziomieok. 330 zł za tonę, surowiec zPGG był znacznie tańszy.
Palący problemProblem pełnych zwałówwęgla jest palący w sensie do-słownym! Zwały „czarnegozłota” to nie tylko problem ko-palń, ale i elektrowni, w któ-rych pojawia się poważneryzyko samozapłonu węgla –pisze portal BiznesAlert.pl. Sa-mozapłony są w tej chwilirealnym zagrożeniem za-równo na placach kopalń, jak i

elektrowni. A koszty tych za-biegów też nie ułatwiająsprawy.Zalegający na zwałach wę-giel to problem nie tylko finan-sowy. Jastrzębska SpółkaWęglowa, w której urosły za-pasy koksu, według naszychrozmówców handlujących su-rowcem, zaczęła go wyprzeda-wać za bezcen, nawet poniżejkosztów produkcji.Związkowcy są pełni obawo przyszłość Polskiej GrupyGórniczej. Pełne zwały przykopalniach, pełne zwały wenergetyce zaczynają przypo-minać 2015 rok. – Nie mo-żemy dopuścić do sytuacji, żeznowu załogi kopalń będą od-

powiadać za złe decyzje rzą-dzących i złe decyzje zarzą-dzających spółkami górni-czymi oraz energetycznymi.Mamy do czynienia z jakimśabsurdem, że importuje sięwęgiel, podczas gdy nasz kra-jowy leży na zwałach. Chcemywiedzieć, ile tego węgla spro-wadza się z zagranicy i jakajest jego faktyczna cena. Do-magamy się też odpowiedzi napytanie, czy to prawda, że tenimportowany węgiel w przeli-czeniu złoty na gigadżul (GJ –jednostka energii) został za-kontraktowany po cenach wy-ższych, niż można kupić wPGG – podnoszą związkowcy.
Anna Bojko

>> dokończenie ze str. 2Ludzie z rożnych stron Polskina polecenie formacji politycz-nych, nagle stali się na forachinternetowych specami odgórnictwa, węgla i ruchuzwiązkowego.No właśnie, związki zawo-dowe. Trwa skumulowanyatak na górnicze organizacjezwiązkowe. Że biura podróży,że się sprzedali, że odpuścili,że dali się Sasinowi, że kochająKaczora, że dostali łapówkę.Tylko kompletny ślepiec, niejest w stanie zauważyć, żetrwa skumulowana akcja ma-jąca na celu zohydzić związki,a tym samym osłabić je. Takbyło w innych wielkich bran-żach i tylko w górnictwiezwiązki pozostały nadal silne.To sól w oku wielu. By móc do-prowadzić od zamykania ko-palń i rezygnacji z węgla,najpierw trzeba zwalczyćzwiązki zawodowe. Od ze-wnątrz się nie udaje, więctrwa próba zniszczenia ich odwewnątrz, czyli poprzez na-mawianie górników do wypi-sywania się. A wtedy niktoporu stawiać już nie będzie.Górnictwo dołączy do prze-mysłu włókniarskiego czystoczniowego, które wygum-kowano z Polski.Ci, którzy przeboleć niemogą, że protest w Warszawiei strajk nie doszły do skutku,nie wspominają, że spośród43 tysięcy pracowników Pol-skiej Grupy Górniczej, do War-szawy na protest chciałojechać ledwie 6000 osób. Wmasówkach podczas strajkuostrzegawczego uczestniczyły

też nie jakieś wielkie grupyosób. Były też takie osoby,które postanowiły zjechać ipracować podczas strajku.Wyłamywały się też niektóreorganizacje związkowe jakZZG na kopalni „Jankowice”,które wycofało się ze SztabuProtestacyjno-Strajkowego.Strajk właściwy, który miałbyć ogłoszony po ważnym re-ferendum strajkowym byłbyzresztą na rękę PGG. Nietrzeba byłoby płacić za okresdni strajkowych, kopalnie coprawda by nie fedrowały, aletyle ton węgla leży na zwałach,że nie stanowiłoby to nie tylkoformy nacisku, ale sprawiłobynawet radość zarządowi PGG. 
„Zlikwidują kopalnie 

zamiast zwałów”Nie, nie będzie przyśpie-szonej likwidacji kopalń! Ruch„Pokój” pójdzie ze ścianą 517.– Będę bardzo konsek-wentnie namawiał zarządypaństwowych spółek energe-tycznych, żeby przede wszyst-kim wykonywały kontrakty,które zawarły z polskimi do-stawcami, a dopiero przybraku możliwości dostarcze-nia odpowiedniej ilości węglamyślały o imporcie – powie-dział wicepremier Sasin wPolskim Radiu 24. Importwęgla ma być możliwy tylko wprzypadku braku krajowegosurowca. Jak twierdzi ten mi-nister aktywów państwowych,polskie kopalnie są w staniezaspokoić zapotrzebowaniepaństwowych spółek energe-tycznychNasz węgiel zalegający na

zwałach będzie miał pierw-szeństwo zakupu u państwo-wych podmiotów energety-cznych.
„W górnictwie bez zmian”Do 21 kwietnia przedsta-wiciele pracowników i praco-dawcy wraz z rządem będąanalizować rozwiązania syste-mowe dla górnictwa i energe-tyki. – Będą pewnie dużekorekty jeśli chodzi o funkcjo-nowanie całego sektora pali-wowo-energetycznego. Chodzio schemat rozwiązań syste-mowych dla całego sektora.Być może będzie tak, że kon-strukcja organizacyjna sektorabędzie wyglądać na koniectego roku zupełnie inaczej –zapowiedział Dominik Kolorz,szef śląsko-dąbrowskiej „S”.Odpowiedzialny za górnictwowiceminister Adam Gawędazadeklarował z kolei  „że wnormalnym cyklu współpracybędziemy się spotykać mini-mum raz na kwartał, bo komu-nikować się wzajemnie opodejmowanych działaniach,sytuacji naszej rynkowej i ze-wnętrznej na rynku europej-skim i światowym”.Protesty spowodowałyjeszcze tę dobrą zmianę, żeprzypomniały rządowi o gór-nictwie i jego problemach.Zmiany mają być systemowe,a nie doraźne, jak do tej pory. Ito jest bardzo dobra wiado-mość. Poza tym, trzeba doko-nać łączenia rodzin, czyligórnictwa i energetyki. Ta se-paracja była szkodliwa.Polska Grupa Górnicza, jaki całe górnictwo czekają na za-

kładowe lub – najlepiej – nabranżowy układ zbiorowypracy. – Jestem zwolennikiemmaksymalnego uproszczeniasystemu płac i włączenia, ilesię da, w podstawę wynagro-dzenia. Dzisiaj bowiem utrzy-mywanie iluś tam doda-tkowych elementów płaco-wych działa na niekorzyśćgórnika – mówił już w 2017roku Bogusław Ziętek, prze-wodniczący „Sierpnia 80”. No-woczesny ponadzakładowyukład zbiorowy pracy – to za-danie, przed którym stoi gór-nicza branża Prace nadukładem dla PGG ciągną się odlat. – Górnictwo jest branżąszczególną. Udział płacy wkosztach wynosi 50 proc. iwcale to nie cieszy, ale na tonie wolno się obrażać. Wiem,że w przemyśle motoryzacyj-nym to zaledwie 10 proc., jed-nak w górnictwie taki poziomnie jest możliwy do osiągnię-cia. O ile w normalnym przed-siębiorstwie mamy do czy-

nienia z pracą sapera, któryrozbraja miny, to w górnictwieten sam saper pracuje w wa-runkach trzęsienia ziemi. Podziemią nie mamy do czynieniajedynie z prostymi procesamitechnologicznymi i produkcyj-nymi, ale z ciągłą walką z si-łami natury. Tu ryzyko jest owiele większe. Trzeba myślećnie nad redukcją kosztówpracy, a nad zwiększeniemprzychodów firmy – zaznaczył2 lata temu szef WZZ „Sierpień80”.Poczekajmy więc z wyro-kami, a komentarze na Face-booku wymagają nieco więcejwyczucia niż powtarzaniemodnych, lecz niepopartychniczym sloganów. Na rzetelneoceny poczekać trzeba będziekilka miesięcy. W tym czasie ispór zbiorowy i protesty sątylko zawieszone. W każdym,dowolnym momencie możnaje odwiesić. Dziś najważniej-sze, że PGG – a wraz z nią ko-palnie i miejsca pracy w nich,uratowano.

W PGG nie wylano dziecka z kąpielą

A zwały rosną i zasypią kraj…


