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Petycja
Dotyczy : Programu naprawczego polskiego górnictwa węgla kamiennego.
Przeprowadzony audyt w Kompani Węglowej S.A. przedstawia wiele patalogi oraz wskazuje
na możliwości poprawy efektywności gospodarowania w górnictwie . Nie wdając się w
szczegółowe rozważania dotyczące treści zawartych w tym audycie , stwierdza się, że
zawiera ocenę stanu rzeczy powszechnie znaną od wielu lat fachowcom górniczym
zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych zarówno w Kompani … jak i kopalniach .
Lojalność połączona z obawą o utratę pracy, a niekiedy egoistyczny interes , stanowiły
zaporę przed pryncypialnym ukazywaniem prawdy. Zmiana opcji politycznej pozwoliła na
ukazanie szerszych obszarów działalności górnictwa w sposób bardziej rzetelny , zgodny z
prawdą. Nie dostrzeżono i nie ustosunkowano się jednak do wielu spraw zasadniczych ,
przykładowo takich jak : stan gospodarki narodowej , a zapaść finansowa górnictwa ;
funkcjonowanie górnictwa w obecnym systemie prawnym, obciążenia górnictwa z tytułu
podatków i opłat , system sprzedaży węgla.
Sprawy te, jak i wiele innych zostały obiektywnie przedstawione w obszernym opracowaniu
„ Polskie górnictwo węgla kamiennego wczoraj, dziś i jutro. Przyczynki do programu
naprawczego .” Opracowanie to, ze stycznia 2015 roku , firmowane jest przez Zespół
Seniorów z kopalń rybnickich i jastrzębskich oraz Stowarzyszenie Sprawiedliwość i Prawda.
Rola naszego Stowarzyszenia była decydująca. Dokument ten wysłano do wielu adresatów
zarówno centralnych - rządowych , partyjnych, władz wojewódzkich , związków
zawodowych , mediów itd. ze skutkiem jednakowym – potraktowano go jako nieistniejący.
Chwalebnym wyjątkiem był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Górnictwa , który spowodował jego niezwłoczne opublikowanie w swoim biuletynie –
Wspólne sprawy nr 2 , luty 2015 r.
Wszystkie działania naszego Stowarzyszenia były w pełni społeczne, wykonane poza pracą
zawodową , łącznie z pokryciem wszystkich wydatków z budżetów rodzinnych. Pisanie , że
za obecny audyt nie pobrano żadnego wynagrodzenia budzi niesmak , skoro wiadomo, że
wiodącą rolę w jego tworzeniu odegrał etatowy senator. Jeszcze większy dyskomfort
psychiczny towarzyszy powziętej wiadomości , że za 4 ostatnie lata wydano w Kompani …
45 milionów złotych na usługi doradcze.
Na ile wycenia się nasze opracowanie „ Polskie górnictwo węgla kamiennego wczoraj, dziś
i jutro. Przyczynki do programu naprawczego .” Uprzednia władza nie zdobyła się nawet
na stwierdzenie , że dokument ten otrzymała , a obecna ... ?
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