Nasz Wspólny Śląski Dom
44-218 Rybnik, ul. Barwna 27c,
tel.: 32 – 42 25 774,
e-mail: nasz.wspolny.slaski.dom@gmail.com,
http:// www.nwsd.pl

Rybnik,20 czerwca 2016r.

Minister Energii
Szanowny Pan Krzysztof Tchórzewski
Pełnomocnik Rządu
ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Szanowny Pan
Grzegorz Tobiszowski
Wniosek
w sprawie wdrożenia najlepszego programu naprawczego polskiego górnictwa
węgla kamiennego.
W nawiązaniu do pisma Ministerstwa Energii Departamentu Kontroli i Nadzoru z
dnia 11 maja 2016 r., znak DKN -IV – 053-3/16 skierowanego do Stowarzyszenia
Sprawiedliwość i Prawda w odpowiedzi na jego pismo do Szanownych Panów
stwierdzamy , że nowe , pozytywne podejście do inicjatyw obywatelskich przez
aktualną władzę napawa optymizmem .
Znany jest nam wyłącznie z informacji prasowych audyt w Kompani Węglowej S.A.
przedstawiający wiele patalogi w branży węgla kamiennego oraz wskazujący na
możliwości poprawy efektywności gospodarowania w górnictwie.
Zarząd Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląśki Dom składający się wyłącznie z osób
z wyższym wykształceniem , którzy przepracowały po kilkadziesiąt lat w górnictwie
na stanowiskach kierowniczych zarówno ruchowych jak i w służbie ekonomicznofinansowej kopalń oraz zakładów pracujących na ich potrzeby , jako jedyna
organizacja pozarządowa od początku popierała opracowanie firmowane przez
Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda pod tytułem „Polskie górnictwo węgla
kamiennego wczoraj , dziś i jutro „ . Wsród nich są fachowcy wyróżnieni
honorowymi stopniami dyrektorów górniczych , w tym jeden generalnego
dyrektora górniczego.
Od czasów bezpośrednio poprzedzających transformację ustrojową wnikliwie
śledzimy to co dzieje się w górnictwie. Niestety nasze działania oraz głosy
fachowców zatroskanych o los polskigo górnictwa na przestrzeni tych lat nie miały
racji bytu ze względu na panujące chore koncepcje władzy centralnej , które w
ostatecznym rozrachunku doprowadziły do zapaści finansowej jednostek
organizacyjnych górnictwa.
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Z uwagą śledziliśmy wszelkie koncepcje zmian oraz programy realizacyjne w
trakcie rozpoczęcia transformacji ustrojowej jak i w ostatnim ćwierćwieczu.
Nastawienie nie obiektywne lub wręcz pisanie pod oczekiwanie mocodawców ,
charakteryzuje większość opracowań dotyczących górnictwa .
Przykładowo w okresie tym napisano między innymi :
1. Koncepcje racjonalnych zmian systemowych i organizacyjnych w
górnictwie węgla kamiennego , wydane przez Wydawnictwo Głównego
Instytutu Górnictwa w 1989 roku. Wśród ponad 20 artykułow zawarte były
mniej lub bardziej wartościowe koncepcje dotyczące niemal wszystkich
aspektów działalności górnictwa od projektowania inwestycji, gospodarki
złożem poprzez działalność eksploatacyjną na rozliczeniach finansowych i
efektywności ekonomicznej skończywszy. Niestety wybierano rozwiązania
złe na przykład przyjęcie i wdrożenia podstawowego założenia , że
podstawowym podmiotem gospodarczym powinny być w pełni kopalnie .
W dobie globalizmu w Polsce przez kilka lat funkcjonowały samodzielne
kopalnie , wiadomo, że z opłakanymi skutkami.
2. Opracowania obywatelskie , w tym Krzysztofa Tytko – praktyka górniczego
mającego rozległe horyzonty znajomości problemów górniczych,
3. Raporty i analizy pod zamówienia lub oczekiwania mocodawców
nieprzychylnych w założeniach wstępnych górnictwu,
4. Fachowe , kompleksowe , nie ukrywające prawdy i zawierające
konstruktywne przyczynki do programu naprawczego „Polskie górnictwo
węgla kamiennego ,wczoraj , dziś i jutro' , zasadniczo autorstwa
Stowarzyszenia Sprawiedliwość i Prawda.
5. Mnóstwo tendencyjnych artykułów prasowych zawierajacych wybiórcze
aspekty złej kondycji finansowej górnictwa węgla kamiennego , przy
minimalnej ilości publikacji względnie sprawiedliwie przedstawiających
jego sytuację .
Nie znając pełnej treści wymienionego na wstępie audytu nie mamy możliwości
szerszego ustosunkowania się do treści tam zawartej. Tym niemniej wielokroć
podawane w prasie stwierdzenie : „Eksperci postulują , aby docelowo każda
kopalnia dysponowała co najmniej jedną ścianą o wysokiej koncentracji
wydobycia' , z jednoczesnym wskazaniem , że tylko z trzech ścian uzyskiwane jest
wydobycie powyżej 5 tysięcy ton na dobę, budzi uzasadniony niepokój . Zachodzi
obawa , czy przysłowiowe polskie chciejstwo oderwane od rzeczywistości ,nie
zastępuje twardych realiów techniczno – ekonomicznych w jakich pracuje
górnictwo. To między innymi warunki geologiczne zalegania złóż węglowych są
istotnym czynnikiem kształtowania się kosztów chociażby ze względu na
możłiwości koncentracji wydobycia.. Upatrując z uporem deficytowości w
produkcji węgla , wyłącznie w jego cenach światowych oraz przyczynach tkwiącyh
w samym górnictwie nie ma perspektyw trwałej i znaczącej poprawy wyników
finansowych. Szermuje się cenami światowymi węgla loco Australia lub porty
zachodnioeuropejskie nie podając / zapewne z wyrachowania / kosztów transportu
do finalnego odbiorcy w Polsce. Inny aspekt sprawy to fakt, że obniżenie podatku
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od wynagrodzeń do rosyjskiego / nie tylko/ poziomu 13 procent , automatycznie
spowodowałoby rentowność górnictwa węgla kamiennego. Generalnie przemilcza
się fakt wielości opłat i podatków wnoszonych przez górnictwo na rzecz państwa.
We wszystkich latach transformacji , a zwłaszcza tych pierwszych, górnictwo
węgla kamiennego ponosiło w zasadzie, jako jedyna branża nieuzasadnione , przez
władze narzucone ograniczenia możliwości podnoszenia cen węgla . Dzięki temu w
warunkach szalejącej hiperinflacji polskie górnictwo było głównym hamulcem
wzrostu inflacji. Skutki tego oddziałują negatywnie na górnictwo do dnia
dzisiejszego. Od ćwierć wieku w dobrym poprawnie politycznym tonie było
okazywanie niechęci / pogardy / górnikom i górnictwu węgla kamiennego.
Aktualnie górnictwo węgla kamiennego łącznie z energetyką opartą na tanim węglu
jest stosunkowo wysoko rentowne i stanowi ostatni bastion niezależnej
gospodarki narodowej wpływają na zachowanie suwerenności Polski. Chociażby z
tego powodu , należy rozpatrywać jako integralną całość - górnictwo wraz z
energetyką . Wnioskujemy tworzenie podmiotów gospodarczych w skład których
odpowiednio wchodzić będą : kopalnie, elektrownie i ciepłownie.
Powyższe działanie i pełna realizacja innych przyczynków służących naprawie
górnictwa zawartych w opracowaniu „Polskie górnictwo węgla kamiennego
wczoraj, dziś i jutro „ będzie optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia polskiej
gospodarki narodowej w interesie ogółu obywateli. Realizacja wniosków „Audytu”
dotyczących w zasadzie tylko jedostek organizacyjnych górnictwa nie spowoduje
trwałej i w liczącej się skali poprawy efektywności gospodarowania , gwarantującej
utrzymanie w ruchu kopalń. Proces zarządzania górnictwem musi uwzględniać nie
tylko uwarunkowania wewnętrzne górnictwa, ale także stworzone przez władze
centralne oraz globalną gospodarkę.
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Małgorzata Niezgoda
2.według rozdzielnika
Rybnik, dnia 8 czerwca 2016 roku
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