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W czwartek 25 sierpnia odbyło się w Kompanii Węglowej kolejne 

spotkanie strony społecznej z Zarządem Kompanii, który reprezentował 

wiceprezes Piotr Rykala. Rozmowy miały dotyczyć deputatu węglowego.  

     

Na spotkaniu w dniu 19 sierpnia Zarząd przedstawił związkom 

zawodowym projekt „Deputat węglowy i bezpłatny węgiel”. Strona 

związkowa natomiast stwierdziła, że jej projektem są rozwiązania 

funkcjonujące w kopalniach byłej Nadwiślańskiej Spółki Węglowej.  

 

Czwartkowe spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia stanowisk 

stron. Wiceprezes Rykala stwierdził, że propozycja strony związkowej 

dotycząca przyjęcia w temacie węgla deputatowego rozwiązań z kopalń 

nadwiślańskich jest nie do przyjęcia i nie będzie przedmiotem negocjacji. W 

odpowiedzi strona związkowa przekazała, że propozycja złożona przez stronę 

pracodawcy, która m.in. odnosi się do sortymentu „orzech II” i zakłada 

zmniejszenie emerytom i rencistom deputatu węglowego do 2 ton przy 

równoczesnym wypłacaniu go tylko w ekwiwalencie pieniężnym jest z kolei 

dla niej nie do przyjęcia. W związku z powstałą patową sytuacją strona 

związkowa poprosiła o przerwę, po której dążąc do znalezienia platformy 

dialogu ponownie zwróciła się do Zarządu        o przedstawienie tych 

punktów z zasad dot. węgla na kopalni „Piast”, które są dla Kompanii nie do 

przyjęcia. W tym momencie zdziwienie strony społecznej wzbudził fakt, że 

strona pracodawcy nie tylko ich nie znała, ale także nie dysponowała 

wszystkimi dokumentami w tym temacie. Zdaniem związkowców taka 

sytuacja może tylko świadczyć, że Zarząd nie jest zainteresowany 

kompleksowym rozwiązaniem tematu węgla deputatowego. Po szybkim 

zapoznaniu się z zapisami dot. węgla w Nadwiślańskiej S.W. wiceprezes 

Rykala sformułował trzy zarzuty:   

• pierwszy dotyczył sortymentu - na kopalni „Piast” jest nim kostka, 

Kompania w swoich rozwiązaniach proponuje „orzech II”.  

• drugi to możliwość realizowania deputatu w naturze na innych 

kopalniach nadwiślańskich. Odpowiadając na ten zarzut związkowcy z 

KWK „Piast” stwierdzili, że ma to miejsce tylko wtedy, gdy dana 

kopalnia nie dysponuje konkretnym sortymentem. Ponadto strona 

społeczna zwróciła uwagę na zapis § 5 ust. 5 projektu Kompanii w 
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którym jest mowa, że …węgiel deputatowy może być odbierany przez 

pracowników w dowolnej kopalni w ramach Kompanii, w trybie i 

terminach obowiązujących w danej kopalni…, co wyraźnie sugeruje, że 

Kompania przewiduje realizację deputatu na innych kopalniach. 

Związkowcy uznali więc ten zarzut za bezpodstawny.  

• trzeci dotyczył możliwości wydawania deputatu w innym sortymencie 

niż przewidziany w ZUZP. Zdaniem wiceprezesa zapis ten mógłby być 

przyjęty, gdyby chodziło o wartościowe, a nie ilościowe przeliczniki. 

Strona związkowa przedstawiła wiceprezesowi stosowne dokumenty 

mówiące, że na kopalniach byłej nawisły mamy do czynienia z 

przelicznikami wartościowymi (uzależnione od ceny na wadze) a nie 

ilościowymi. Także i ten zarzut uznano za bezpodstawny z uwagi na 

zapis w projekcie kompanijnym, w którym jest mowa, że …w zamian 

za węgiel w sortymencie „orzech II” może być wydany węgiel w innym 

sortymencie w ilości skorygowanej wskaźnikiem obliczonym przez 

podzielenie detalicznej ceny węgla w sortymencie „orzech II” przez 

detaliczną cenę wydanego węgla – obowiązujących u wydającego w 

dniu wydania węgla (§ 5 ust.6). 

 

W toku dalszej dyskusji strona związkowa oświadczyła, że nie jest jej 

zamiarem blokowanie węgla w deputacie pracownikom Centrali, ale chce by 

odbywało się to na podobnych zasadach jak na kopalniach. 

Ustalono również, że na kolejne zebranie zespołu w dniu 1 września br. 

Zarząd zrewiduje swoje stanowisko co do zasad realizacji deputatu 

węglowego na kopalni „Piast”, przygotuje analizę w temacie poziomu 

wykorzystania zamienników na kopalniach byłej Nadwiślańskiej S.W. oraz 

wyjaśni, czy pracownicy Centrali i Centr Wydobywczych mieli w momencie 

ich tworzenia wliczony węgiel do podstawy. 

  


