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Ostatnie miesiące to okres 
prawdziwej rewolucji w 
górnictwie. Przestała fe-
drować kopalnia „Mako-
szowy”, zamknięta może 
zostać kopalnia „Krupiń-
ski”, a Katowicki Holding 
Węglowy trafi w części do 
Polskiej Grupy Górniczej. 
Rewolucja przebiega w 
ciszy, bez większych pro-
testów ze strony pracow-
ników. Na pierwsza ogień 
poszła kopalnia „Mako-
szowy”. Zatrudniający 
prawie 1400 osób zakład 
był jedyną czynną kopal-
nią w SRK, która miała 
spokojnie pracować do 
2018 r. Tymczasem przed-
stawiciele rządu stwier-
dzili w listopadzie 2016 
r., że decyzją Komisji 
Europejskiej przynoszący 
straty zakład jedynie do 
końca roku może korzy-
stać z dopłat do produkcji 
węgla. Sprawa rozegrała 
się tak szybko, że pra-
cownicy nawet nie zdążyli 
protestować. Na jedyną 
pikietę przed bytomską 
siedzibą Spółki Restruk-

Koniec „Makoszów”, Holding do PGG

turyzacji Kopalń przyje-
chało około 150 osób. Za-
raz potem były Barbórki, 
święta, a już od stycznia 
zakład przestał fedrować. 
Dla pracowników przy-
gotowano oferty pracy w 
innych kopalniach Pol-
skiej Grupy Górniczej, Ja-
strzębskiej Spółki Węglo-
wej, a także pozostałych 
zakładach SRK. Więk-
szość z nich skorzystała. 

Teraz w podobny sposób 

zamknięta może zostać 
kopalnia „Krupiński” z 
grupy JSW. Decyzja w tej 
sprawie zarząd firmy już 
do 1 lutego przeniósł część 
pracowników, około 200 
osób, do Ruchu Borynia 
i Ruchu Zofiówka kopalni 
Borynia - Zofiówka – Ja-
strzębie. Następna setka 
zostanie przeniesiona w 
połowie lutego do kopalni 
Pniówek i Budryk. Trud-
ny okres ma przed sobą 
Katowicki Holding Wę-

glowy. Według przedsta-
wicieli rządu firma ma 
zostać połączona z Polską 
Grupą Górniczą. Trwają 
rozmowy zarządu  i strony 
społecznej na temat szcze-
gółów projektu. Po połą-
czeniu konieczna będzie 
restrukturyzacja kopalń 
KHW i dokapitalizowanie 
na poziomie kilkuset mi-
lionów. W proces zaanga-
żują się prawdopodobnie 
państwowe firmy - Enea, 
TF Silesia i Węglokoks.

Niedawno wpadł mi w ręce 
artykuł o emerytowanej 
37-letniej sędzi z Trójmia-
sta. W 2001 roku z asystenc-
kiego stanowiska została 
przewodniczącą Wydziału 
Karnego sądu w Sopo-
cie. W awansie pomógł jej 
ten sam sędzia, który przy 
okazji afery Amber Gold. 
Nabrał się na prowokację 

dziennikarską i obiecywał 
rzekomemu urzędnikowi 
kancelarii premiera Do-
nalda Tuska ustalenie do-
godnej daty przesłuchania 
zatrzymanego szefa firmy. 
Sędzia na etacie przepra-
cowała zaledwie trzy lata, 
z pracy odeszła ze względu 
na zły stan zdrowia. Pomo-
gła jej pozytywna opinia 

Krajowej Rady Sądownic-
twa. Dziś dostaje 6700 zł 
emerytury. Normalnego 
człowieka, gdy czyta takie 
teksty, zalewa krew. Przez 
media przetaczają się dys-
kusje, czy górnikom należy 
się emerytura po 25 latach 
pracy pod ziemią, czy po-
winien przysługiwać im de-
putat węglowy, wynoszący 
rocznie niewielką część 
miesięcznej emerytury pani 

sędzi. Najchętniej zabrał-
bym tę panią i jej kolegów 
z KRS na krótki spacer po 
kopalni, by zobaczyła, czy 
te warunki pracy też zasłu-
gują na specjalne traktowa-
nie. Czy w tym kraju skoń-
czy się kiedyś sytuacja, że 
w wielu obszarach życia 
społecznego wciąż są równi 
i równiejsi? 

 Marek Klucewicz

Emeryci równi i równiejsi

Demonstracja górników z „Makoszów” przed siedzibą SRK



Tym żyje Kontra

Połączenie PGG z KHW, 
sytuacja kopalni „Krupiń-
ski” oraz sprawa deputatu 
węglowego to najpilniej-
sze do rozwiązania pro-
blemy branży górniczej, o 
których mówiono na spo-
tkaniu sekcji branżowej 
Kontry, 8 lutego.

Najwięcej uwagi poświę-
cono problemom, związa-
nym z połączeniem  PGG 
z KHW. Związkowcy wy-
razili nadzieję, że do PGG 
przyłączona zostanie tyl-
ko zdrowa część zakładu, 
a zbędny majątek trafi do 
Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Na przeniesienie 
do SRK zbędnej części 
firmy liczy też KWK So-
śnica. Marek Klucewicz, 
przewodniczący Kon-
try, mówił, że Sośnica to 
obecnie najlepszy zakład 
w PGG, który przekracza 
dzienne plany wydobycia 
nawet o 1000 ton.

Najpilniejsze problemy górnictwa

W grupie JSW niewyja-
śniona jest sytuacja kopal-
ni Krupiński, choć firma 
zaczęła przenosić pracow-
ników do innych zakła-
dów. Rozmawiano też o 
kopalni Makoszowy, któ-
ra wprawdzie zakończyła 
już wydobycie, ale być 
może po jej węgiel sięgnie 
pobliska Sośnica. Przed-
stawiciele Kontry czekają 
na ministerialne decyzje w 
tej sprawie.

Związkowcy czekają na 
procedowaną już w Sej-
mie ustawę, dotyczącą 
ujednolicenia zasad wy-
płacania deputatu węglo-
wego. Obecnie w różnych 
firmach górniczych wy-
płacany jest on (lub nie) 
na kilkunastu różnych 
zasadach. W tej chwili w 
Sejmie czeka już na roz-
patrzenie projekt ustawy, 
która ma ujednolicić to 
świadczenie.

Krzysztof Kozik, prze-
wodniczący sekcji gór-
nictwa w Kontrze: 

Największe wyzwanie dla 
branży górniczej to trwają-
cy proces jej restrukturyza-
cji, zapoczątkowany przez 
powstanie PGG, do której 
teraz ma dołączyć Kato-
wicki Holding Węglowy. 
To dobry pomysł, ale waż-
ne też, by przy połącze-
niu zadbać o zachowanie 
wszystkich miejsc pracy 
w KHW i ocalić potencjał 
wydobywczy KHW. Są 
tam dobre kopalnie, które 

po restrukturyzacji bez pro-
blemu powinny się utrzy-
mać. Oczywiście to połą-
czenie niesie też elementy 
ryzyka dla PGG, ale jeśli 
tego nie zrobimy, KHW 
nie przetrwa. Z punktu 
widzenia związku trzeba 
dostosować strukturę do 
zmian w górnictwie. Tak 
się już dzieje. W PGG po-
wstały kopalnie zespolone 
i struktury Kontry musiały 
się do tego dostosować. 
Zależy nam, by utrzymać 
reprezentatywność w spół-
kach, by być partnerem 
zarządów. Związek przez 
lata dobrze reprezentował 
pracowników i liczę, że 
będzie tak dalej. Obecna 
reforma pomaga zagospo-
darować zbędny majątek 
firm, które dotąd obciąża-
ły wynik górnictwa. Teraz 
staramy się go wydzielać. 
PGG przejęła tylko akty-
wa górnicze, reszta trafiła 
do Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń. Zostawiając w 
nowej firmie produkcję, 
może ona spokojnie funk-
cjonować na rynku. Nasza 
gospodarka opiera się na 
paliwach kopalnych i przez 
wiele lat się to nie zmieni.  

Marek Klucewicz, prze-
wodniczący ZZ Kontra: 

Największe zagrożenia 
dla górnictwa to wciąż 
ogromna ilość płaconych 
przez branżę podatków. 
Mało kto zdaje sobie z 
tego sprawę, ale na dzień 
dzisiejszy są to 34 różnego 
rodzaju daniny publiczne, 
co obciąża kopalnie sumą 
około 100 zł na każdej 
tonie wydobytego węgla. 
Trudno z takim obciąże-
niem skutecznie konkuro-
wać na rynku światowym. 

Ta kwestia powinna być 
uregulowana na szczeblu 
rządowym lub parlamen-
tarnym, bo bez tego ko-
palnie bardziej już swoich 

kosztów nie obniżą. Ko-
lejna sprawa to sprowa-
dzanie węgla ze Wschodu. 
Jego ilość to roczna pro-
dukcja czterech dużych 
polskich kopalń. Sprowa-
dza się zwykle najtańszy 
węgiel złej jakości, który 
potem przyczynia się też 
do nasilania się smogu, 
duszącego duże polskie 
miasta. Gdy te problemy 
w skali kraju się rozwiąże, 
górnictwo sobie poradzi i 
jestem pewny, że będzie 
dochodowe. 



* Co odpowiada Pan 
oponentom, którzy pyta-
ją, po co znowu ta zmia-
na w oświacie - likwida-
cja gimnazjów?

Obowiązująca od 1991 r. 
ustawa z 7 września 1991 
r. o systemie oświaty była 
jedną z najczęściej nowe-
lizowanych ustaw. Licz-
ne, a przy tym obszerne 
nowelizacje wprowadzały 
zmiany w samej ustawie 
oraz wiele przejściowych 
regulacji, czyniąc ustawę 
nieprzejrzystą i niejasną 
nawet dla prawników. 
Potrzeba przygotowania 
nowego aktu ustawowego 
o znaczeniu systemowym 
dla oświaty była wskazy-
wana także w ubiegłych 
latach. Wprowadzona w 
1999 r. zmiana struktury 
systemu oświaty, mająca 
na celu wyrównanie szans 
edukacyjnych i podniesie-
nie jakości nauczania, któ-
ra doprowadziła po trzech 
latach do przekształcenia 
obowiązującego od 1968 
r. dwustopniowego syste-
mu szkolnictwa w struktu-
rę trzystopniową, a znana 
głównie z wprowadzenia 
gimnazjów, nie odniosła 
spodziewanych efektów. 
Nie osiągnięto spodzie-
wanej minimalnej liczby 
uczniów uczęszczających 
do gimnazjów, a ponad-
to większość gimnazjów 
działa w zespołach ze 
szkołą podstawową, co 
powoduje przebywanie 
dzieci de facto w tym sa-
mym organizmie szkol-
nym przez dziewięć lat. 
Gimnazja nie zrealizowa-
ły także celu wyrównania 
wyników szkół ponad-
gimnazjalnych. Dodatko-
wo wskazuje się na zbyt 
krótki okres nauki w li-
ceum ogólnokształcącym, 

Dlaczego rząd likwiduje gimnazja? Co proponuje w zamian? Jak będzie wyglądała sieć szkół po zmianach. Odpowiada 
Jarosław Wartak, zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, były przewodniczący komisji oświatowej Związku Zawodowego „Kontra”.

Gimnazja idą do likwidacji
w którym obserwuje się 
koncentrację na przed-
miotach rozszerzonych 
(co kłóci się z ideą kształ-
cenia ogólnego) oraz 
przeznaczenie znacznego 
okresu nauczania (ok. 3 
semestry) właściwie na 
przygotowanie do egza-
minu maturalnego. Obni-
żyła się także sprawność 
szkolnictwa zawodowego. 
Ponadto postępujący niż 
demograficzny (w bieżą-
cym roku szkolnym liczba 
gimnazjalistów stanowi 
jedynie 2/3 analogicznej 
liczby z roku 2005/2006) 
przy wzrastającej liczbie 
gimnazjów może dopro-
wadzić do trudności w 
finansowaniu tych szkół. 
Powyższe czynniki legły 
u podstaw konstrukcji 
przyjętej w nowej ustawie 
– Prawo oświatowe zmia-
ny struktury szkolnictwa 
ogólnego. 

* Jak docelowo będzie 
wyglądała po zmianach 
struktura oświaty?

Docelowa struktura szkół 
obejmie: 8-letnią szko-
łę podstawową, 4-letnie 
liceum ogólnokształcą-
ce, 5-letnie technikum, 
3-letnią szkołę branżową 
I stopnia, 2-letnią szkołę 
branżową II stopnia.

 * A jak będzie w szko-
łach artystycznych?

 W systemie szkolnictwa 
artystycznego planuje się 
wprowadzenie następują-
cej struktury:  

- Zachowuje się istnienie 
sześcioletnich szkół mu-
zycznych I i II stopnia, 
realizujących wyłącznie 
kształcenie artystyczne. 

- Wprowadza się ośmio-

letnią ogólnokształcącą 
szkołę muzyczną I stop-
nia, równoważną w za-
kresie szkolnictwa ogól-
nego szkole podstawowej. 
Jednocześnie zachowuje 
się sześcioletnią ogólno-
kształcącą szkołę muzycz-
ną II stopnia, realizującą 
kształcenie ogólne na po-
ziomie VII i VIII klasy 
szkoły podstawowej oraz 
liceum ogólnokształcą-
cego, umożliwiając kan-
dydatom przystąpienie 
do nauki w tej szkole po 
ukończeniu szkoły mu-
zycznej I stopnia i VI kla-
sy szkoły podstawowej 
lub VI klasy ogólnokształ-
cącej szkoły muzycznej. 
Absolwenci pełnego cyklu 
ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I stopnia będą 
mogli zdawać do klasy III 
ogólnokształcącej szko-
ły muzycznej II stopnia 
w trybie przewidzianym 
przepisami na warunkach 
i trybie przyjmowania 
uczniów do publicznych 
szkół i publicznych pla-
cówek artystycznych oraz 
przechodzenia z jednych 
typów szkół do innych. 
Wprowadzana regulacja 
dostosowuje zintegrowa-
ne szkolnictwo ogólne i 
muzyczne do regulacji 
ustawowych.

- W zakresie szkolnictwa 
plastycznego wprowa-
dza się jeden typ szkoły 
– pięcioletnie liceum pla-
styczne dla absolwentów 
szkoły podstawowej. Do-
tychczasowe sześcioletnie 
ogólnokształcące szkoły 
sztuk pięknych bez wy-
jątku funkcjonowały w 
ramach zespołów szkół z 
liceami plastycznymi, w 
oparciu o tę samą kadrę 
nauczycielską. Planowa-
ne przekształcenie szkół 
cztero- i sześcioletnich 
w pięcioletnie korzystnie 
wpłynie na cykl kształce-
nia i nie spowoduje nega-
tywnych skutków w struk-
turze zatrudnienia.

- Nie będzie zmian w 
strukturze szkół baleto-
wych, sztuki cyrkowej 
oraz artystycznych szko-
łach policealnych.

- Kontynuuje się wyga-
szanie działalności szkół 
pomaturalnych. Mamy 
deklaracje kilku ośrod-
ków akademickich o chęci 
utworzenia na ich bazie 
kierunków studiów o pro-
filu wspólnym z dotych-
czasowymi szkołami tego 
typu.

* Czy nauczyciele po-
winni bać się o pracę? 

 Moim zdaniem, w od-
niesieniu do szkół arty-
stycznych, ze względu na 
zachowanie w przeważa-
jącej części elementów 
dotychczasowej struktury 
szkolnictwa artystyczne-
go, nie zachodzi żadna 
konieczność redukcji za-
trudnienia nauczycieli w 
związku z reformą syste-
mu szkolnictwa.
* Dziękuję za rozmowę.
DARIUSZ CHROST

Edukacja po nowemu



Od 2017 roku weszły w ży-
cie nowe przepisy Kodek-
su pracy. Nowe regulacje 
dotyczą m.in. świadectw 
pracy, regulaminu wyna-
gradzania, a także terminu 
złożenia do sądu odwołania 
od wypowiedzenia umowy 
o pracę. Nowelizacja prze-
pisów kodeksu pracy nastą-
piła na podstawie przyjętej 
w dniu 16 grudnia 2016 r. 
ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu poprawy 
otoczenia prawnego przed-
siębiorców (Dz.U. z 2016r. 
poz. 2255). Nowe regulacje 
zaczęły obowiązywać od 1 
stycznia 2017 r.  W zakresie 
prawa pracy wprowadzono 
zmiany pięciu przepisów 
dotyczących:

* regulaminu wynagradza-
nia – zmiana sprowadza się 
do obowiązku ustanowienia 
Regulaminu Wynagradza-
nia u przedsiębiorcy zatrud-
niającego powyżej 50 osób, 
jego fakultatywnego wpro-
wadzenia w jednostkach nie 
zatrudniających 50 pracow-
ników – oraz ustanowienia 
Regulaminu Wynagradzania 
w jednostkach zatrudniają-
cych od 20 do 50 pracowni-
ków na żądanie zakładowej 
organizacji związkowej,

* wydawania świadectw 
pracy – pracodawca ma 
obowiązek niezwłoczne-
go – najpóźniej w terminie 

7 dni wydania świadectwa 
pracy, o ile nie zamierza 
kontynuować zatrudnienia 
pracownika, a jeśli zamie-
rza go zatrudniać nadal po 
zakończeniu jednego sto-
sunku pracy – świadectwo 
może być wydane – na 
żądanie pracownika złożo-
ne na piśmie lub w formie 
elektronicznej, a nadto za-
warto delegację dla mini-
stra właściwego dla spraw 
pracy do wydania nowego 
wzoru świadectwa pracy.,

* wprowadzania regulami-
nu pracy -  zmiany de facto 
tożsame ze zmianami doty-
czącymi Regulaminu Wy-
nagradzania,

* współodpowiedzialności 
materialnej pracownika- 
zmieniono treść  art. 125 
§ 1 stanowiący, że umowa 
o współodpowiedzialności 
materialnej pracowników 
musi być zawarta na piśmie 
pod rygorem nieważności,

* terminów odwołania do 
sądu pracy

Ostatnia ze wskazanych 
zmian dotyczy Działu XII 
Kodeksu Pracy - Rozpatry-
wanie sporów o roszczenia 
ze stosunku pracy. Nowe 
brzmienie otrzymał art. 
264:

§ 1. Odwołanie od wypo-
wiedzenia umowy o pracę 

wnosi się do sądu pracy w 
ciągu 21 dni od dnia dorę-
czenia pisma wypowiadają-
cego umowę o pracę.

§ 2. Żądanie przywrócenia 
do pracy lub odszkodowa-
nia wnosi się do sądu pracy 
w ciągu 21 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia o 
rozwiązaniu umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia lub 
od dnia wygaśnięcia umo-
wy o pracę.

§ 3. Żądanie nawiązania 
umowy o pracę wnosi się 
do sądu pracy w ciągu 21 
dni od dnia doręczenia za-
wiadomienia o odmowie 
przyjęcia do pracy.

Dotychczas obowiązywa-
ły następujące terminy na 
wnoszenie odwołań do 
Sądu Pracy :

odwołanie od wypowiedze-
nia umowy o pracę, jak i 
warunków umowy o pracę 
wnosi się w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania przez 
pracownika wypowiedze-
nia;

żądanie przywrócenia do 
pracy lub odszkodowania 
wnosi się do sądu pracy w 
ciągu 14 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia o 
rozwiązaniu umowy o pra-
cę bez wypowiedzenia lub 
od dnia wygaśnięcia umo-
wy o pracę;

żądanie nawiązania umowy 
o pracę wnosi się do sądu 
pracy w ciągu 14 dni od 
dnia doręczenia zawiado-
mienia o odmowie przyję-
cia do pracy.

Po wejściu w życie znowe-
lizowanych przepisów - od 
1 stycznia 2017 r. wszyst-
kie te terminy ulegają wy-
dłużeniu do 21 dni.

Zmiany te są korzystne dla 
pracownika. Jeśli na wy-
powiedzeniu pracodawca 
wpisuje 7 dniowy termin 
odwołania, to taki zapis 
jest nieprawidłowy i pra-
cownika obowiązuje termin 
21 dniowy. Termin liczy 
się jako 21 dni kolejnych, 
a więc wlicza się do niego 
soboty i niedziele. Dopiero 
gdy ostatni dzień terminu 
przypada na niedzielę lub 
dzień ustawowo wolny od 
pracy termin kończy się w 
kolejnym zwykłym dniu, 
np. jeśli termin kończy się 
11.11, to wtedy koniec ter-
minu nastąpi 12.11, a jeśli 
kończy się w niedziele, to 
ostatnim dniem terminu bę-
dzie poniedziałek.

UWAGA: Zachowanie ter-
minu procesowego – czyli 
terminu odwołania nastę-
puje albo poprzez złoże-
nie pozwu w sądzie albo 
poprzez nadanie go na Po-
czcie Polskiej.

To warto wiedzieć

Kodeks Pracy - zmiany w przepisach

W styczniu miał miejsce po-
żar w Elektrowni Łagisza. 
Nikomu nic się nie stało, 
jednak dostawy ciepła w 
rejonie zostały ograniczo-
ne. Komisja „Kontry” już w 
listopadzie 2016 r. wskazy-
wała, że rabunkowa polity-
ka zarządu firmy i pseudo-
oszczędności na remontach i 
zatrudnieniu w Tauron Wy-
twarzanie spowodują zagro-
żenia dla pracowników. Na 
wielu stanowiskach nie ma 

Kontra ostrzegała przed gorszymi warunkami pracy
pełnej obsady, a pozosta-
łym pracownikom zwięk-
sza się zakres obowiązków,  
do tego sporo niezbędnych 
remontów zostało przesu-
niętych. I na efekty nie trze-
ba było czekać, a praca na 
niedoinwestowanych urzą-
dzeniach zwiększa ryzyko 
kolejnych awarii. Za zaist-
niałą sytuację związkowcy 
obarczają nie tylko zarząd 
Tauron Wytwarzanie, ale i 
właściciela, Tauron Polska 

Energia. Hasło „oszczędzać, 
oszczędzać, oszczędzać, 
choćby nie wiem, ile to mia-

ło kosztować”, powinno wi-
sieć przed bramami każdej 
elektrowni TPE S.A. 


