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Wstęp

Cel oraz zasadnicze założenia badawcze pracy

Stosunki patron-klient stanowią w Polsce doby transformacji jeden z ważniejszych 
elementów dochodzenia do politycznych i ekonomicznych rozstrzygnięć, a tym sa
mym wywierają realny wpływ na tempo i kierunek przemian społeczno-gospodar
czych. Organizacyjnie skoncentrowane górnictwo węgla kamiennego, o znacznym 
potencjale społecznego konfliktu, jest branżą w wysokim stopniu odporną na re
formy rynkowe, opóźniając tym samym całościowe reformy społeczno-gospodarcze 
w państwie. 

Punkt wyjścia prowadzonych w niniejszej pracy systemowych analiz stanowi 
pytanie o źródła trwałości i względnej odporności sektora górniczego na zmiany. 
Argumentuję, iż jednym z zasadniczych mechanizmów służących przetrwaniu gór
nictwa jako systemu jest istnienie silnie rozwiniętych sieci klientelistycznych powią
zań i wzajemnych zależności pomiędzy indywidualnymi decydentami, tj. kluczo
wymi aktorami sektora górniczego, oraz jego otoczenia gospodarczego i polityczne
go. Opóźnianie procesu restrukturyzacji jest równocześnie wynikiem klasycznego 
klientelizmu masowego, opierającego się na sile przetargowej dużych grup, w tym 
przypadku — górników, w stosunku do aktualnych i potencjalnych politycznych 
patronów1. Po przełomie ustrojowym 1989 roku nową siłą napędową skłaniającą 
patronów do roztoczenia opieki nad klientami stało się bowiem zabieganie o po
parcie w wyborach parlamentarnych, co, zgodnie z teorią S. N. Eisenstadta i R. Le- 
marchanda, stanowi motywację charakterystyczną dla nowoczesnego klientelizmu 
masowego. Obserwując tempo wdrażania reformy górnictwa, można dojść do prze
konania o swoistej zbieżności interesu obu grup (tj. kluczowych aktorów sektora 
górniczego i świata polityki oraz górników), leżącego w zaniechaniu restrukturyza
cji. Dla każdej z tych grup utrzymanie status quo nieść może z sobą szereg korzyści. 1

1 Zob. S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand, „The Study of Patron-Client Relations and Recent Deve
lopments in Sociological Theory", w: S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand (eds), Political Clientelism, Patronage 
and Development, Sage Publications, Beverly Hills, London 1981. 
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Celem pracy jest analiza zjawiska klientelizmu polityczno-ekonomicznego 
z perspektywy systemowej i próba oceny jego wpływu na proces restrukturyza
cji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce po roku 1989. Sektor ów bo
wiem, zatrudniając niebagatelną liczbę pracowników i pochłaniając znaczące środ
ki z budżetu państwa, wywiera wpływ na efektywność całościowych przekształceń 
systemowych w Polsce. Górnictwo węgla kamiennego otrzymało znaczące wspar
cie finansowe ze strony budżetu państwa, jakiego nie otrzymał żaden inny sektor 
polskiej gospodarki. W latach 1990-2001, a więc od momentu rozpoczęcia proce
su transformacji, górnictwo otrzymało pomoc finansową ze środków budżetowych 
w wysokości przekraczającej 13 mld PLN. Tymczasem, pomimo ponoszonych przez 
budżet państwa kosztów, wyniki realizacji kolejnych programów restrukturyzacji 
branży w dalszym ciągu pozostają niezadowalające. Co więcej, pomimo przyjęcia 
przez rząd kolejnych ustaw, mających na celu ułatwienie procesu dostosowania gór
nictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, 
określających precyzyjnie warunki restrukturyzacji finansowej sektora, górnictwo 
nadal nie wywiązuje się ze swoich finansowych zobowiązań. W roku 2000 suma 
długów górnictwa, m. in. z tytułu nieuregulowanych należności podatkowych, zale
głości wobec ZUS oraz zaległych zobowiązań wobec dostawców towarów i usług, 
przekroczyła 22 mld PLN. Kolejna korekta do realizowanego od roku 1998 rządo
wego programu restrukturyzacji sektora, pomimo niezwykle korzystnej sytuacji na 
światowych rynkach zbytu węgla, przesunęła termin osiągnięcia rentowności przez 
branżę na rok 2002, będący ostatnim rokiem obowiązywania programu. Przyjęty 
przez Radę Ministrów w listopadzie 2002 roku program restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 zakłada osiągnięcie przez branżę 
dodatniego wyniku finansowego netto w roku 2003. 

Polityczno-ekonomiczny klientelizm prowadzi do wybiórczej dbałości o inte
resy grupowe nieopartej na rachunku ekonomicznym. Przyczyny oporu górników 
przeciwko restrukturyzacji mają swoje uzasadnienie. Programy dostosowania bran
ży wydobywczej do funkcjonowania w warunkach rynkowych oznaczają dla górni
ków, jako grupy zawodowej, wzrost niepewności związanej z zagrożeniem miejsc 
pracy oraz obniżką zarobków i ograniczeniem szeregu świadczeń pracowniczych. 
Pomimo znaczącej redukcji zatrudnienia, górnicy w dalszym ciągu stanowią grupę 
zawodową na tyle dużą, iż rząd i wszelkie siły polityczne muszą liczyć się z jej 
interesami. Faktem jest jednak, iż podczas gdy w roku 1990 liczba pracowników 
zatrudnionych pod ziemią wynosiła bez mała 400 tysięcy, w roku 2001 średnie 
zatrudnienie w kopalniach spadło do 146 tysięcy osób, zatem siła przetargowa gór
ników maleje2. 

2 Dane za: A. Karbownik, S. Jędrychowski, „Zmiany w strukturze zatrudnienia w kopalniach 
węgla kamiennego w latach 1994-1998", w: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999, Materiały 
konferencyjne, AGH, Kraków 1999; A. Karbownik, S. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, K. Wodarski, 
Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-1999, GIG, Katowice 
2000, s. 50-51; Rzeczpospolita 10-11. 02. 2001; A. Karbownik, M. Turek, S. Jędrychowski „Efekty restruktu-



Cel oraz zasadnicze założenia badawcze pracy 9

Zgodnie z założeniami pracy, kadra zarządzająca i nadzorująca sektora górni
czego oraz przedstawiciele świata polityki uwikłani w sieć wzajemnych powiązań 
tworzą swoisty samoreprodukujący się polityczno-ekonomiczny system3. Antoni 
Kamiński argumentuje, iż: „Istota związku między polityką i gospodarką w okresie 
przejścia polega na tym, iż proces przejścia ma, z natury rzeczy, charakter politycz
ny, tj. nowe instytucje gospodarcze są tworzone i wprowadzane na mocy decyzji 
politycznych. (...) A zatem, w perspektywie strategicznej, gospodarka i polityka 
są ze sobą powiązane"4. W przypadku górnictwa węgla kamiennego na wynikłe 
z natury samego procesu transformacji zależności (m.in. fakt, iż Rząd RP przy
gotowuje i zatwierdza kolejne programy restrukturyzacji sektora górniczego, zaś 
Sejm przyjmuje wspierające owe programy ustawy) nakłada się problem powiązań 
finansowych pomiędzy głównymi decydentami.

Połączenie w niniejszej pracy podejścia systemowego z teorią klientelizmu, 
stanowiącą teorię działania społecznego, umożliwiło analizę przyczyn zjawiska 
klientelizmu polityczno-ekonomicznego z perspektywy wewnątrzystemowej, a za
tem z poziomu indywidualnych aktorów. Badanie zjawiska klientelizmu z perspek
tywy mikropolityki uprawianej przez aktorów (czemu służy m.in. 40 wywiadów 
swobodnych oraz analiza wyników kontroli NIK w sektorze górnictwa węgla ka
miennego) umożliwiło wniknięcie do tzw. „czarnych skrzynek", czyli wewnątrz
systemowych mechanizmów połączeń i przepływów, by poddać analizie procesy 
samoreprodukcji systemu, w którym polityka ściśle łączy się z gospodarką5. W tym 
celu przeprowadzona została próba rekonstrukcji modelowych typów sieci powią
zań klientelistycznych wewnątrz badanego systemu, jak również między systemem 
a jego środowiskiem polityczno-gospodarczym oraz monitoring przepływów mię
dzy kluczowymi stanowiskami sektora. Odtworzenie nieformalnych układów i re
guł gry przyczyniło się do poznania rzeczywistych mechanizmów podejmowania 
decyzji o znaczeniu politycznym i gospodarczym, co z kolei pozwoliło na doko
nanie analizy wpływu zjawiska klientelizmu na zahamowanie procesu systemowe
go różnicowania się w rozumieniu Niklasa Luhmanna6. Kluczowa dla niniejszej 
pracy hipoteza mówi bowiem, iż odtwarzanie się układu powiązań polityczno-go-

ryzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2001", w: Reforma polskiego górnictwa 
węgla kamiennego — koszty i efekty reformy. Materiały konferencyjne, Politechnika Śląska, PAN, PARG S.A., 
Ustroń 2002.

3 Zob. N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), 
Sociocybernetic Paradoxes. Observation, Control, and Evolution of Self-Steering Systems, Sage, London 1986. 
Rozwinięcie tej tezy stanowi treść rozdziału 1 niniejszej pracy.

4 A Z. Kamiński, „Ułomne reguły gry a rozwój polityczno-gospodarczy RP", w: A. Z. Kamiński, 
J. A. Stefanowicz (red.), jak się buduje III Rzeczpospolitą. Ułomne reguty gry, Zeszyty Centrum Adama 
Smitha Nr 9, Warszawa 1995, s. 3.

5 Zob. N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 1994, w szczególności rozdział 7 „Samoobserwacja", s. 58-64.

6 Zob. N. Luhmann, Essays on Self-Reference, Columbia University Press, New York 1990. 
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spodarczych prowadzi do zakłócenia procesów systemowej dyferencjacji pomiędzy 
polityką i gospodarką, stanowiącej warunek systemowego rozwoju7.

7 Zob. N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), 
Sociocybernetic Paradoxes...

8 Zob. m.in. 195/98/97186/LKA Informacja o wynikach kontroli organizacji zbytu węgla kamien
nego w latach 1996-1998; 12/97/P96/073/LKA Informacja o wynikach kontroli wpływu postępowania 
oddłużeniowego na sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych w województwie kato
wickim; 236/97/P97/185/LKA Informacja o wynikach kontroli efektywności zakupów maszyn i urzą
dzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego; 210/99/P98/066/DG Informacja o wynikach 
kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich w wybranych podmiotach gospodar
czych; 59/98/P97/066/DGI Informacja o wynikach kontroli przyznawania i wykorzystywania dotacji 
budżetowych dla górnictwa węgla kamiennego; 61/99/P98/109/DSPP Informacja o wynikach kontroli 
wykonywania obowiązków przez przedstawicieli Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego.

Analiza motywacji członków kadry zarządzającej i nadzorującej sektora gór
niczego oraz aktorów otoczenia politycznego, leżących u podstaw podejmowanych 
przez nich działań prowadzących do spowolnienia tempa restrukturyzacji, opiera 
się na kilku istotnych spostrzeżeniach. Obecna struktura organizacyjna i własno
ściowa sektora górnictwa węgla kamiennego stwarza warunki do niekontrolowa
nego transferu publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni. Jeden ze sposobów 
„wyprowadzania" pieniędzy z górnictwa związany jest z relacjami spółek węglo
wych, stanowiących jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, z przedsiębiorstwami 
prywatnymi, świadczącymi usługi i dostarczającymi towary dla górnictwa. W świe
tle ostatnich wydarzeń publicznych i analiz (raporty Transparency International, 
raporty NIK8 — m.in. na temat zagrożenia korupcją, wykonywania obowiązków 
przez przedstawicieli Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego, nadużyć 
związanych z wdrażaniem wniosków racjonalizatorskich i patentów czy wresz
cie efektywności zakupów maszyn i urządzeń oraz technologii w górnictwie węgla 
kamiennego, a także fakt aresztowania przez katowicką prokuraturę, pod zarzu
tem niegospodarności i finansowych nadużyć, członków zarządów dwóch spółek 
węglowych) postawić można tezę, iż współpraca spółek węglowych z firmami pry
watnymi stwarza szerokie pole do korupcji i różnego typu nadużyć. Co więcej, 
organizacja zbytu węgla oraz zasady obrotu wierzytelnościami stwarzają możli
wości niejawnego finansowania przez górnictwo działalności partii politycznych. 
W przypadku reorganizacji górnictwa, wdrożenia programu prywatyzacji sektora, 
a nawet ścisłego egzekwowania przestrzegania zasad wynikłych z przyjęcia sze
regu ustaw leżących u podstaw programów restrukturyzacji branży możliwości 
nielegalnych przepływów finansowych i odnoszenia finansowych korzyści przez 
kluczowych aktorów sektora i świata polityki uległyby znaczącemu ograniczeniu. 
Ponadto, prywatyzacja spółek węglowych, stanowiących w chwili obecnej jedno
osobowe spółki Skarbu Państwa, pociągnęłaby za sobą likwidację możliwości obsa
dzania szeregu stanowisk w radach nadzorczych owych podmiotów gospodarczych 
przez partyjnych działaczy.
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Podejście teoretyczne
Problem badawczy pracy to relacje pomiędzy odtwarzaniem się klientelistycznego 
układu powiązań polityczno-gospodarczych w sektorze górniczym oraz procesem 
systemowego różnicowania się polityki i gospodarki w Polsce. Zaskakujące zdolno
ści adaptacyjne górnictwa węgla kamiennego, elastyczność sektora, umiejętność wy
korzystania warunków, swoiste zdolności „uczenia się" niejako narzuciły sięgnięcie 
po teorię systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna9. Problem klientelizmu 
pojawił się natomiast jako teoretyczny problem teorii systemowej, zaistniała bo
wiem potrzeba jej uzupełnienia o teorię działania społecznego. Opisywane w pracy 
zagadnienia empiryczne są ujmowane jako konsekwencje procesów systemowych, 
analizowanych poprzez pryzmat podejmowanych działań społecznych.

9 Zob. m.in. N. Luhmann, Social Systems, Stanford University Press, Stanford, California 1995; 
tenże, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer and J. Zouwen (eds) Sociocybernetic Paradoxes...; 
tenże, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Suhrkamp 1988; tenże, Essays on Self-Reference, Columbia University 
Press, New York 1990; tenże, Teoria polityczna...

10 Teorii systemowej poświęcony został rozdział 1 pracy.

U Zob. m.in. N. Luhmann, Teoria polityczna...; tenże, „The Autopoiesis of Social Systems", 
w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), Sociocybernetic Paradoxes...; tenże, Essays on Self-Reference; tenże, Trust 
and Power, John Wiley & Sons, New York 1979; tenże, Die Wirtschaft der Gesellschaft; tenże, Sociologische 
Aufklärung 4. Beitrage zur Funktionalen Differenzierung der Gesellschaft, Westdeutcher Verlag, 1987; tenże, 
„Generalized Media and the Problem of Contingency", w: J. J. Loubser, R. C. Baum, A. Effrat, V. Μ. Lidz 
(eds), Explorations in General Theory in Social Science. Essays in Honor of Talkott Parsons, The Free Press, 
New York, London 1976.

12 Zob. m.in. P. Sztompka, The Sociology of Social Change, Blackwell, Oxford & Cambridge 1994; 
tenże, System and Function. Toward a Theory of Society, Academic Press, New York 1974; A Z. Kamiński,

Jeśli więc potraktujemy układ klientelistycznych powiązań pomiędzy klu
czowymi aktorami sektora oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia jako 
system, niezwykle istotne jest zbadanie procesów wewnątrzsystemowych, służą
cych samoreprodukcji układu, a zatem analiza tego, co dzieje się wewnątrz wspo
mnianych „czarnych skrzynek". Stąd prowadzona w pracy analiza ma charakter 
dwustopniowy. Procesy zachodzące wewnątrz badanego systemu analizowane są 
z perspektywy teorii klientelizmu, zaś rekonstrukcja sieci klientelistycznych po
wiązań pomiędzy aktorami dokonana została przy zastosowaniu metod analizy 
sieciowej. Z kolei konsekwencje występowania zjawiska klientelizmu w zakresie 
systemowego różnicowania się analizowane są przy wykorzystaniu ogólnej teorii 
systemowej. Praca łączy zatem perspektywy mikro i makro, czyniąc prowadzone 
analizy bardziej kompleksowymi.

Szerszy horyzont teoretyczny niniejszej pracy stanowi teoria systemowa10 *. 
Punktem wyjścia analizy systemowych uwarunkowań oraz konsekwencji wystę
powania zjawiska polityczno-ekonomicznego klientelizmu w sektorze górnictwa 
węgla kamiennego jest teoria neofunkqonalna N. Luhmanna11. Istotne implikacje 
dla prowadzonych analiz niosą z sobą założenia modelu multisystemowego w ana
lizie funkcjonalnej P. Sztompki, jak również systemowe analizy A. Kamińskiego, 
J. Staniszkis oraz (w szczególności w aspekcie prawa) G. Skąpskiej12.
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Badania nad zjawiskiem klientelizmu mają bogatą tradycję w dziedzinie nauk 
politycznych i społecznych13. Teoretyczną podstawę prowadzonych przeze mnie ba
dań nad klientelizmem w sektorze górniczym stanowią w głównej mierze studia 
S. N. Eisenstadta, L. Ronigera, R. Lemarchanda, E. Gellnera, M. Gilsenana, A. Wein- 
groda oraz J. Waterbury'ego14. Na gruncie polskim zjawisko klientelizmu ekono- 
miczno-politycznego okresu realnego socjalizmu i po przełomie 1989 roku stano
wiło przedmiot analiz J. Tarkowskiego, J. Staniszkis oraz pośrednio (w odniesieniu 
do problemu korupcji) A. Kamińskiego15.

Z kolei zaplecze metodologiczne dla przeprowadzonej w pracy analizy siecio
wej powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora górniczego stanowiły prace 
S. Wassermana i K. Faust oraz P. Doreiana i F. N. Stokmana16.

Proces restrukturyzacji sektora węgla kamiennego w Polsce w aspekcie spo
łecznym, tj. redukcji zatrudnienia, stanowi przedmiot szeroko zakrojonych badań 
socjologicznych prowadzonych pod kierownictwem M. Szczepańskiego17. Powstały

Władza a racjonalność. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu, PWN, Warszawa 1976; J. Staniszkis, 
Patologie struktur organizacyjnych (próba podejścia systemowego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wy
dawnictwo PAN, Wrocław 1972; G. Skąpska, „Prawo i społeczeństwo: teorie systemowe w socjologii 
a koncepcje społeczeństwa aktywnego", w: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, 
Wydawnictwo A. Marszałek, Kraków 1992; taż, „Wstęp" do: N. Luhmann, Teoria polityczna...; taż, Prawo 
a dynamika społecznych przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991.

13 Analiza zjawiska klientelizmu w aspekcie teoretycznym stanowi przedmiot rozważań rozdzia
łu 2 niniejszej pracy.

14 Zob. m.in. L. Roniger, A. Gunes-Ayata (eds), Democracy, Clientelism, and Civil Society, Lynne 
Rienner Publishers, London 1994; S. N. Eisenstadt, L. Roniger, Patrons, Clients and Friends. Interpersonal 
Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge University Press, 1984; S. N. Eisenstadt, R. Lemar- 
chand, Political Clientelism...; M. Gilsenan, „Against Patron-Client Relations", w: E. Gellner, J. Waterbury 
(eds), Patrons and Clients in Mediterranean Societies, Duckworth, London 1977; E. Gellner, „Patrons and 
Clients", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients...; A.. Weingrod, „Patronage and Power", 
w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients...; J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons And 
Clients In their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients...

15 Zob m.in. J. Tarkowski, Patroni i klienci, Socjologia Świata Polityki, t. 2, ISP PAN, Warszawa 
1994; tenże, „Poland: Patrons and Clients in a Planned Economy", w: S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand 
(eds), Political Clientelism...; J. Staniszkis, Ontologia socjalizmu, Wydawnictwo In Plus, Warszawa 1989; 
taż, Post-Communism. The Emerging Enigma, ISP PAN, Warszawa 1999; taż, Patologie struktur organiza
cyjnych (próba podejścia systemowego), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 
1972; A. Z. Kamiński, „Ułomne reguły gry a rozwój polityczno-gospodarczy RP", w: A. Z. Kamiński, 
J. A. Stefanowicz (red ), jak się buduje III Rzeczpospolitą...; A. Z. Kamiński, „Corruption Under the Post- 
-Communist Transformation", w: Polish Sociological Review 2 (118) 1997, PTS, Warszawa 1997; tenże, 
„Reformowalność i potencjał rozwojowy ustrojów polityczno-ekonomicznych. Przypadek komunizmu", 
w: W: Morawski (red.), Zmierzch socjalizmu państwowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994; 
tenże, „Patologia procesu prywatyzacji. Kapitalizm polityczny. Korpucja", w: M. Jarosz (red.), Manowce 
polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN i ISP PAN, Warszawa 2001.

16 S. Wasserman, K. Faust, Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge University 
Press, 1994; P. Doreian, F. N. Stokman (eds.), Evolution of Social Networks, Gordon and Breach Publi
shers, 1997; szczegółowa analiza sieciowa powiązań między stanowiskami w zarządach 11 podmiotów 
gospodarczych działających w ramach sektora górniczego dokonana została w rozdziale 9.

17 Zob. m.in. M. S. Szczepański, Opel z górniczym pióropuszem. Restrukturyzacja województwa kato
wickiego 1989-1996, GIG, Katowice 1997; tenże, „Górnicy górnośląscy — ludzie zbędni, ludzie luźni? 
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również prace z dziedziny ekonomii traktujące o systemie zarządzania w górnic
twie18. Nie są jednak prowadzone prace badawcze dotyczące występowania po
wiązań klientelistycznych w okresie transformacji w odniesieniu do wyżej wymie
nionego sektora. Nie badano również, jak dotąd, zjawiska klientelizmu z perspek
tywy systemowej, m.in. wpływu opisywanego zjawiska na zakłócenia dyferencja- 
cji subsystemów gospodarczego i politycznego, co stanowi warunek efektywności 
przemian.

Szczegółowe hipotezy i założenia badawcze

Założenia badawcze pracy bazują na spostrzeżeniu, że w okresie reform ustro
jowych rozrastają się sieci klientelistycznych powiązań, stanowiąc zagrożenie dla 
procesu transformacji w wymiarze całościowym. W tym zakresie badania opierają 
się na hipotezie, iż wraz ze wzrostem zagrożenia interesów poszczególnych grup 
bądź jednostek przez procesy transformacji powiązania o charakterze klientelistycz- 
nym ulegają zagęszczeniu. A zatem, im bardziej poszczególne grupy lub jednostki 
były uprzywilejowane w poprzednim systemie, tym bardziej rośnie ich zagrożenie 
w wyniku reform, co prowadzi do wytworzenia się siatek nieformalnych powiązań 
opartych na pozaprawnych, nieprzejrzystych regułach gry. Przyjęcie tej hipotezy 
prowadzi do wskazania, jako odniesienia badawczego, górnictwa węgla kamienne
go, albowiem górnictwo było w okresie realnego socjalizmu jednym z najbardziej 
uprzywilejowanych sektorów polskiej gospodarki. Wszelako to, co się dzieje w sek
torze górniczym, obrazuje szersze zjawisko społeczne. Klientelizm w górnictwie 
stanowi krańcowy przypadek zjawiska charakterystycznego nie tylko dla tego sys
temu, zjawiska stanowiącego o całości polskiej transformacji.

Procesom zagęszczania się sieci klientelistycznych powiązań sprzyja, jako 
zmienna interweniująca, słabe państwo i słabe prawo, do egzekwowania którego nie 
przykłada się należytej wagi. Antoni Kamiński piszę, iż: „Kwestią podstawową przy 
ocenie przekształceń ustrojowych jest skuteczność i sprawność rozwiązań ustrojo
wych wprowadzonych po upadku komunizmu. Termin skuteczność odnosi się do 
zdolności struktury do osiągnięcia celu, dla którego realizacji została powołana. (...) 
Termin sprawność to nakłady ludzkie i materialne konieczne dla osiągnięcia, przy 
danej strukturze instytucjonalnej, wybranego celu. Niesprawne reguły gry powo
dują, że aktorzy nie będą ich respektować, tworząc szare strefy, w których interakqe

Osobowościowe uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa węglowego", w: M.S. Szczepański (red.), 
Górnicy górnośląscy — ludzie zbędni, ludzie luźni?, AMP, Kraków-Katowice 1994; tenże, „Kruszenie wę
gla i wydobywanie górników — społeczno-kulturowe uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego", w: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego — monitorowanie realizacji, Materiały kon
ferencyjne, Politechnika Śląska, Katowice 1999.

18 Zob. m.in. S. Skowron. Zarządzanie w górnictwie w perspektywie strategicznej, Wydawnictwa Uczel
niane, Politechnika Lubelska, Lublin 2000; Ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydo
bywczym. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999, Materiały konferencyjne, AGH, Kraków 1999. 
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społeczne wymykają się spod formalnej kontroli"19. Jeśli odniesiemy tę uwagę do 
górnictwa węgla kamiennego, pamiętając, iż w okresie transformacji kształt insty
tucji gospodarczych definiowany jest na mocy decyzji politycznych, sformułować 
można hipotezę, iż istnienie sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowy
mi aktorami sektora górniczego oraz świata polityki prowadzi do formułowania 
takich reguł gry, które w konsekwencji przyczyniają się do reprodukcji klienteli- 
stycznego układu; i dalej, iż aktorzy świata polityki tolerują istnienie szarej strefy 
poza formalną kontrolą, albowiem sami z istnienia owej strefy czerpią korzyści.

19 A. Z. Kamiński, „Ułomne reguły gry a rozwój polityczno-gospodarczy RP", w: A. Z. Kamiński,
J. A. Stefanowicz (red.), Jak się buduje III Rzeczpospolitą..., s. 3.

20 Wskazuje na to zarówno wstępna analiza raportów Najwyższej Izby Kontroli oraz doniesień
prasowych na temat nadużyć finansowych w spółkach węglowych, jak i analiza materiałów z pilotażo
wych wywiadów swobodnych.

21 P. Sztompka, System and Function..., s. 128.

W rozważaniach na temat problemów restrukturyzacji sektora górnictwa wę
gla kamiennego bagatelizowany jest naturalny ludzki odruch menedżerów, tzw. 
„przywiązanie do fotela". W przypadku sektora górniczego to spostrzeżenie ma 
drugie dno. Przywiązanie do fotela wynika z dostępu do szerokiego strumienia pu
blicznych pieniędzy; dostępu gwarantowanego przez sam fakt zasiadania w owym 
fotelu. Jak już bowiem wspomniano, obecna struktura organizacyjna i własnościo
wa sektora górniczego stwarza warunki do zagarniania na dużą skalę publicznych 
pieniędzy do prywatnych kieszeni20.

Kolejna hipoteza pracy głosi, iż klientelizm stanowi jeden z czynników sprzy
jających nieprzejrzystości systemu. Mamy tu do czynienia z samowzmacniającym 
się układem. Z jednej strony, w sposób oczywisty zagęszczenie sieci klientelistycz
nych powiązań sprzyja niekontrolowanemu przepływowi pieniędzy publicznych 
do osób prywatnych (zarówno w sposób bezpośredni — w formie oficjalnych i po- 
zaoficjalnych wynagrodzeń — jak i poprzez prywatne spółki prawa handlowego), 
z drugiej, wzrastające zyski powodują zagęszczanie sieci. Im większa jest stawka, 
o którą toczy się gra, tym więcej tworzy się nieformalnych powiązań i układów, któ
rych celem jest zagarnięcie stawki. Trudno jest w tym przypadku oddzielić skutek 
od przyczyny. Nasuwa się wszelako hipotetyczny wniosek, iż sam system stwa
rza możliwości zarówno dla istnienia sieci klientelistycznych, jak i dla nielegalnych 
przepływów finansowych.

Powyższe hipotezy wskazywałyby, iż na skutek odtwarzania się układu 
klientelistycznych powiązań polityczno-gospodarczych w sektorze górniczym zaha
mowany zostaje proces wyróżnicowywania się systemu politycznego od systemu 
gospodarczego. W kontekście subsystemowej analizy funkcjonalnej wagi nabiera 
analizowany przez Piotra Sztompkę problem funkcjonalnej niejednorodności (func- 
tional disunity) elementów systemu21. Sztompka przyjmuje bowiem za Robertem 
Mertonem, iż: „Pewne elementy mogą być funkcjonalne dla niektórych jednostek 1 * * * * * 



Struktura pracy 15

bądź grup, zaś dysfunkcjonalne dla innych"22. Innymi słowy, istnieje możliwość 
grania przez dany element zarówno pozytywnej, jak i negatywnej roli w odnie
sieniu do preferowanych stanów różnych subsystemów. Stawiam zatem kolejną hi
potezę, iż zagęszczanie się sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowy
mi aktorami sektora górniczego oraz jego gospodarczego i politycznego środowi
ska jest funkcjonalne zarówno z punktu widzenia owych indywidualnych aktorów, 
jak i tworzonego przez nich klientelistycznego, polityczno-gospodarczego subsyste- 
mu. Zagęszczanie sieci powiązań umożliwia samoreprodukcję subsystemu. Z kolei 
przetrwanie subsystemu zapewnia składającym się nań aktorom odnoszenie finan
sowych korzyści.

22 R. Merton, On Theoretical Sociology, Free Press, New York 1967 s. 106 za: P. Sztompka, System 
and Function..., s. 128.

23 Zob. m.in. N. Luhmann, Essays on Self-Reference; tenże, „The Autopoiesis of Social Systems", 
w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), Sociocybernetic Paradoxes...

Z przyjętego w tym miejscu założenia, że ludzie dążą do ochrony własnych 
interesów, kierując się indywidualną racjonalnością, wynikają dwie dalsze hipote
zy. Po pierwsze, zagrożenie indywidualnego interesu powoduje zagęszczenie się 
sieci klientelistycznych powiązań. Przy czym chodzi tu zarówno o interes indywi
dualnych decydentów uwikłanych w sieć, jak i górników, albowiem dla obu grup 
proces restrukturyzacji oznacza zmianę warunków działania i wzrost niepewności. 
Po drugie, wzrost natężenia zjawiska klientelizmu powoduje zagrożenie dla proce
sów transformacji, albowiem racjonalność aktorów jest różna od racjonalności szero
ko ujmowanego systemu gospodarki wolnorynkowej. Samoreprodukcja rządzącego 
się własną racjonalnością subsystemu zakłóca w konsekwencji dyferencjację poli
tyki i gospodarki, stanowiącą w ujęciu Niklasa Luhmanna warunek systemowego 
rozwoju23.

Struktura pracy

Tematem rozdziału 1 niniejszej pracy są rozważania nad konsekwencjami przy
jęcia perspektywy systemowej w badaniach nad siecią klientelistycznych powią
zań w sektorze górnictwa węglowego. W rozdziale tym omówione zostały m.in. 
ogólne założenia teorii systemowej oraz wybrane aspekty podejścia strukturalno- 
-funkcjonalnego i modelu multisystemowego w analizie funkcjonalnej. Przywołane 
zostały ponadto wybrane aspekty prowadzonej przez J. Staniszkis systemowej ana
lizy polityczno-ekonomicznych przemian zachodzących w Polsce po roku 1989. Oś 
konstrukcyjną rozdziału stanowi hipoteza o różnicy pomiędzy racjonalnością sze
roko ujmowanego systemu gospodarczego a racjonalnością funkcjonującego w je
go ramach subsystemu klientelistycznych powiązań pomiędzy głównymi aktora
mi sektora górniczego oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia. Zgodnie 
z przyjętym założeniem, działania funkcjonalne z punktu widzenia indywidual
nych aktorów (tj. zagęszczanie sieci powiązań w celu zachowania sektora górnicze
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go w możliwie niezmienionej formie gwarantującej niekontrolowany, a w każdym 
razie niedostatecznie kontrolowany, dostęp do publicznych pieniędzy) są w oczy
wisty sposób dysfunkcjonalne z punktu widzenia systemu gospodarczego oraz 
systemu politycznego. Zasadniczy przedmiot rozdziału stanowią implikacje teo
rii neofunkcjonalnej N. Luhmanna dla badań nad zjawiskiem klientelizmu w gór
nictwie. Kluczowa dla prowadzonych w rozdziale analiz jest teza N. Luhmanna 
o autonomizacji systemów24. W myśl owej tezy system w procesie rozwoju staje się 
systemem samym dla siebie, jego wewnętrzne racje stają się dla niego w coraz więk
szym stopniu dominujące. Klientelizm przyczynia się do samoreprodukcji systemu 
rządzącego się własną racjonalnością, zakłócając jednakowoż proces dyferencjacji 
systemów polityki i gospodarki.

24 Zob. N. Luhmann, Essays on Self-Reference; tenże, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Gey
er and J. Zouwen (eds), Sociocybernetic Paradoxes...

25 Na temat pojęcia „czarnej skrzynki" zob. N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 58-64.

Punkt wyjścia analiz mikroprocesów wewnątrzsystemowych stanowi roz
dział 2, w którym omówione zostały wyrosłe na gruncie socjologii, antropologii 
i politologii teorie klientelizmu. Ogólna teoria klientelizmu służy za podstawę kon
strukcji wstępnej typologii tego zjawiska w górnictwie. Klientelizm ujmowany jest 
jako rodzaj indywidualnej strategii adaptacji uczestników subsystemu do zmian śro
dowiska, przyczyniający się jednocześnie do samoreprodukcji systemu. Założenia 
teorii klientelizmu stanowią podstawę do empirycznej analizy procesów zachodzą
cych wewnątrz „czarnych skrzynek" badanych systemów25.

W rozdziale 3 przedstawione zostały wykorzystane w pracy techniki zbiera
nia danych i źródła informacji oraz zastosowane metody badawcze. W toku badań 
stworzona została baza danych obrazujących składy zarządów badanych podmio
tów gospodarczych, działających w ramach sektora górnictwa węglowego, na pod
stawie której dokonana została sieciowa analiza przepływów między stanowiska
mi. Przeprowadzone zostały badania empiryczne w formie czterdziestu wywiadów 
swobodnych z kluczowymi aktorami przemysłu górniczego oraz jego gospodar
czego i politycznego otoczenia. Ponadto zanalizowane zostały wyniki siedemnastu 
kontroli NIK w sektorze węglowym. Dokonano również analizy rządowych pro
gramów restrukturyzacji branży oraz ponad trzydziestu aktów prawnych, stano
wiących podstawę reform.

Rozdział 4 poświęcony został funkcjonowaniu prawa i pieniądza jako me
diów międzysystemowej komunikacji, tj. analizie procesu restrukturyzacji górnic
twa węgla kamiennego w Polsce od roku 1990, podstawom prawnym reform, po
noszonym przez państwo kosztom dostosowania sektora do funkcjonowania w wa
runkach gospodarki rynkowej oraz sytuacji finansowej branży. Zgodnie z przyjętym 
założeniem, opóźnienia procesu restrukturyzacji stanowią bowiem wynik istnienia 
sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora oraz je
go gospodarczego i politycznego otoczenia, jak również nowoczesnego klientelizmu 
masowego.
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Przedmiotem rozdziału 5 jest analiza przebiegu procesu restrukturyzacji za
trudnienia w górnictwie, roli górniczych związków zawodowych oraz sytuacji fi
nansowej pracowników kopalń węgla kamiennego zatrudnionych pod ziemią, sta
nowi to bowiem istotne tło klientelizmu masowego. W rozdziale przywołane zo
stały wypowiedzi przedstawicieli świata polityki oraz górników i reprezentujących 
ich związkowców, jako przykład wzajemnych uproszczonych wyobrażeń jednego 
systemu na temat drugiego, na podstawie których podejmowane są działania.

W rozdziale 6 omówiona została sytuacja finansowa kadry zarządzającej 
i nadzorującej sektora. Wysokość oficjalnie uzyskiwanych wynagrodzeń oraz fak
tyczny brak ich powiązania z wynikami ekonomicznymi spółek stanowić mogą 
jeden z czynników sprzyjających zagęszczaniu się sieci klientelistycznych powią
zań. Stanowiska w zarządach i radach nadzorczych spółek otwierają możliwości 
dostępu do innych, nierzadko balansujących na granicy prawa, źródeł finansowa
nia. W przypadku polityków, członkostwo w radzie nadzorczej spółki węglowej 
niejednokrotnie stanowi początek gospodarczej kariery.

Rozdział 7 dotyczy dodatkowych źródeł zarobków kluczowych aktorów sek
tora węglowego oraz świata polityki. Chodzi tu, z jednej strony, o powszechny 
w branży zwyczaj zasiadania w szeregu ciał doradczych i komisji, w głównej zaś 
mierze o relacje stanowiących własność Skarbu Państwa spółek węglowych z fir
mami prywatnymi, dostarczającymi towary i świadczącymi usługi dla górnictwa. 
Jak wspomniano, jedna z zasadniczych hipotez pracy głosi, iż możliwości wypro
wadzania publicznych pieniędzy do prywatnych kieszeni stanowią istotny powód 
zagęszczania się sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami 
sektora oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia, prowadzącego w konse
kwencji do wzrostu nieprzejrzystości systemu. Zaniechanie reform, utrzymywanie 
status quo umożliwia bowiem czerpanie finansowych korzyści zarówno przez indy
widualnych aktorów, jak i ugrupowania polityczne na dotychczas praktykowanych 
zasadach.

Rozdział 8 poświęcony został górniczej karuzeli stanowisk, stanowiącej me
chanizm przystosowawczy sektora do wymogów politycznego środowiska. W roz
dziale zanalizowano szczegółowo sieć przepływów pomiędzy kluczowymi stano
wiskami górnictwa węgla kamiennego. Każdorazowo bowiem po wyborach parla
mentarnych następuje szereg przetasowań na kluczowych stanowiskach w sekto
rze. Zmiany owe nie prowadzą jednak do wykluczenia zwolenników poprzedniego 
obozu rządzącego z kręgów górniczej władzy, a jedynie czasowego przesunięcia na 
mniej prominentne pozycje. Tematem rozdziału jest zatem wpływ powiązań pomię
dzy głównymi aktorami sektora i systemu politycznego na dynamikę przetasowań 
kadrowych w górnictwie oraz kształt podejmowanych wobec sektora działań re
strukturyzacyjnych.

W rozdziale 9 przeprowadzona została sieciowa analiza przepływów po
między stanowiskami w zarządach jedenastu badanych podmiotów gospodarczych 
sektora górniczego. Zrekonstruowano kolejne składy osobowe zarządów badanych 
spółek, co przy wykorzystaniu programów do analizy statystycznej (SPSS) oraz 
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sieciowej (Clementine) umożliwiło dokładne monitorowanie przepływów na sta
nowiskach w zarządach i pozwoliło na stworzenie wykresu związków pomiędzy 
spółkami.

Część pierwszą wniosków stanowi zweryfikowana w trakcie badań i poparta 
przykładami typologia klientelizmu w górnictwie. W dalszej części, w nawiązaniu 
do hipotez badawczych, wyszczególnione zostały przyczyny zagęszczania się sieci 
klientelistycznych powiązań pomiędzy głównymi aktorami sektora górnictwa wę
glowego oraz jego politycznego i gospodarczego otoczenia. Podsumowanie pracy 
stanowi analiza konsekwencji występowania zjawiska klientelizmu dla przetrwania 
oraz przekształcania się sektora górniczego, traktowanego jako specyficzny system, 
w ramach którego z kolei wyróżnić można cząstkowe systemy kluczowych akto
rów branży i górników zatrudnionych pod ziemią, oraz konsekwencji, jakie niesie 
z sobą owe zjawisko dla przemian szeroko ujmowanego polskiego systemu ekono
micznego i systemu politycznego.



rozdział

Podejście systemowe a badania nad wzorami 
funkcjonowania społeczeństwa

1.1. Tradycja teoretyczna. Podejście strukturalno-funkcjonalne 
w naukach społecznych. Model multisystemowy w analizie 
funkcjonalnej i konsekwencje jego przyjęcia 
dla prowadzonych badań

Jak wspomniano we wstępie, punkt wyjścia, a zarazem szerszy horyzont teoretycz
ny analizy zjawiska klientelizmu w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
stanowi teoria systemowa. Prekursorem podejścia systemowego w naukach spo
łecznych był Herbert Spencer. Twierdził on, iż rzeczywistość społeczna winna być 
rozpatrywana jako system, zaś procesy zachodzące w tym systemie mogą być zro
zumiane jedynie w kategoriach wzajemnych relacji ich części. Co więcej, zmiana 
w jednym z systemów pociąga za sobą zmiany w innych systemach oraz całym 
organizmie1. Sformułowana przez Spencera koncepcja społeczeństwa jako organi
zmu pozwoliła na ujmowanie badanych zjawisk i procesów społecznych zarówno 
w perspektywie całościowej, jak i kontekstowej. Szczególnie ważna wydaje się te
za Spencera mówiąca o rozwoju systemu społecznego jako wzroście złożoności 
i zróżnicowania, przede wszystkim zróżnicowania funkcjonalnego. Istotne implika
cje teoretyczne niesie z sobą teza, iż każda część organizmu jako całości stanowi 
równocześnie mikroorganizm dla samej siebie. Innymi słowy, sama dla siebie sta
nowi system2. System zaś jest obiektem względnie izolowanym, cechującym się 
pewnymi procesami działającymi w kierunku utrzymania zarówno jego integral
ności, jak i jego granic.

Mówiąc o teorii systemowej, nie sposób nie wspomnieć o strukturalnym funk- 
cjonalizmie Talcotta Parsonsa3. Wydana w roku 1951 książka Parsonsa The Social

1 J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985, s. 78-79.
2 Zob. G. Skąpska, „Wstęp" do: N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 9.
3 Niklas Luhmann, którego koncepcja systemów autopojetycznych stanowi ramę teoretyczną pro

wadzonych w niniejszej pracy analiz, uważany jest za krytycznego spadkobiercę teorii Parsonsa.



20 1. Podejście systemowe a badania nad wzorami funkcjonowania społeczeństwa

System wywarta duży wpływ na światową myśl socjologiczną4. Centralnym po
jęciem dla strukturalno-funkcjonalnej teorii Talcotta Parsonsa jest system5. Teoria 
socjologiczna, jak piszę Parsons, winna się odnosić do systemów kompleksowych, 
to jest systemów, na które składa się wiele subsystemów6. Zgodnie z przyjętą przez 
Parsonsa definicją, „system kompleksowy składa się z sieci wzajemnie zależnych 
i wzajemnie przenikających się subsystemów, z których każdy, przyjąwszy odpo
wiedni poziom odniesienia, stanowi samoistny system społeczny, (...) posiadający 
wszelkie konieczne komponenty strukturalne i zorganizowany na odpowiednim 
poziomie zróżnicowania i specjalizacji"7.

4 T. Parsons, The Social System, Routlege and Kegan Paul, London 1951.
5 Zob. T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, PWN Warszawa 1972, s. 281-316.
6 T. Parsons, „An Outline of the Social System", w: T. Parsons, E. Shils, K. E. Naegele, J. R. Pitts 

(eds), Theories of Society, Free Press, New York 1965 za: P. Sztompka, System and Function. Toward a Theory 
of Society, Academic Press, New York 1974, s. 126.

7 T. Parsons, „An Outline of the Social System", w: T. Parsons, E. Shils, K.E. Naegele, J. R. Pitts 
(eds), Theories of Society, s. 44 za: P. Sztompka, System and Function..., s. 126.

8 Zob. P. Sztompka, System and Function..., s. 125 i nast.

Istotne implikacje dla prowadzonych w pracy analiz mają założenia modelu 
multisystemowego w analizie funkcjonalnej. Piotr Sztompka pisząc o subsystemo- 
wej analizie funkcjonalnej, zwraca uwagę na fakt, iż przyjęcie modelu multisyste
mowego pociąga za sobą szereg istotnych konsekwencji badawczych8. Po pierwsze, 
należy wyodrębnić subsystemy w ramach szerszej całości i określić relacje pomię
dzy danym subsystemem a całością, jak również pomiędzy różnymi systemami. Po 
drugie, punkt odniesienia w ocenie funkcji pełnionej przez dany element stanowi 
nie tylko subsystem, do którego ów element bezpośrednio należy, ale również inne 
subsystemy, na które ów element wywierać może wpływ pośredni, przekracza
jąc granice międzysystemowe. Innymi słowy, wyodrębnienie pewnych elementów 
(instytucji, modeli działań społecznych, norm, wartości, relacji społecznych itd.) 
wewnątrz jakiejś całości, pojmowanej jako subsystem szerszego systemu, pozwala 
zbadać, w jakim stopniu owe elementy przyczyniają się do osiągnięcia bądź utrzy
mania preferowanych stanów innego subsystemu w ramach szerszego systemu. 
W takim ujęciu analiza skupia się nie na stanie konkretnego elementu dla samego 
siebie, ale na wpływie owego elementu na inne subsystemy w ramach szerszego 
systemu.

W kontekście subsystemowej analizy funkcjonalnej, piszę Sztompka, pojęcie 
funkcji nabiera nowego znaczenia. Funkcja jest rozumiana jako przyczynek danego 
elementu zawartego w jednym z systemów do osiągnięcia bądź utrzymania pew
nych preferowanych stanów w innym systemie. W tym miejscu pojawia się problem 
funkcjonalnej spójności bądź niespójności.

Robert Merton, przyjmując założenie funkcjonalnej niespójności (functional 
disunity), twierdzi, iż ten sam element może pełnić różne funkcje w stosunku do 
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różnych subsystemów systemu, którego część stanowi9. Przyjęcie założenia funkcjo
nalnej niespójności wydaje się bardziej użyteczne empirycznie. Ma, jak się wydaje, 
większy potencjał wyjaśniający i predykcyjny. „Pewne elementy, piszę Merton, mo
gą być funkcjonalne dla niektórych jednostek bądź grup, zaś dysfunkcjonalne dla 
innych"10 11. Innymi słowy, istnieje możliwość grania przez dany element pozytywnej 
i negatywnej roli w odniesieniu do preferowanych stanów różnych subsystemów. 
Rozpatrywanie różnych możliwych konsekwencji, jakie niesie za sobą dany ele
ment dla różnych subsystemów, pozwala na podjęcie próby określenia roli owego 
elementu w systemie, jako zestawu stabilizujących bądź aktywizujących tendencji. 
To z kolei jest niezwykle istotne dla wyjaśniania obecnego stanu badanego systemu, 
jak również dla przewidywania kierunków jego rozwoju11.

9 R. Merton, On Theoretical Sociology, Free Press, New York 1967 za: P. Sztompka, System and 
Function..., s. 128.

10 Tamze.
11 P. Sztompka, System and Function..., s. 128.

Przyjęcie powyższych rozstrzygnięć teoretycznych niesie z sobą szereg im
plikacji dla prowadzonych badań. W przypadku prowadzonych przeze mnie ba
dań nad zjawiskiem klientelizmu w górnictwie nie pozostaję przy analizie owe
go zjawiska samego w sobie, ale staram się ocenić jego wpływ na inne subsys- 
temy i szerzej — system społeczny. Po pierwsze, traktuję sektor górnictwa węgla 
kamiennego jako system cząstkowy w ramach szerszego systemu gospodarczego. 
Staram się zanalizować konsekwencje występowania zjawiska klientelizmu w tym 
sektorze dla stanu polskiej gospodarki. Po drugie, odnoszę zjawisko klientelizmu 
w sektorze górniczym do systemu politycznego. Staram się więc zrekonstruować 
wzajemne powiązania pomiędzy polityką i gospodarką oraz określić granicę po
między obu systemami. Z kolei wyznaczenie granicy pomiędzy obu systemami 
ma zasadnicze znaczenie dla określenia tożsamości obu systemów, w konsekwen
cji dla procesów systemowego różnicowania się. (Szerzej zajmę się tym problemem 
przy omawianiu teorii neofunkcjonalnej Niklasa Luhmanna.) Po trzecie, pokusić się 
mogę o ocenę wpływu zjawiska klientelizmu w górnictwie na szeroko ujmowany 
system społeczny. Innymi słowy, staram się określić, do jakiego stopnia elementy 
zawarte w jednym z systemów cząstkowych (działania podejmowane w ramach sie
ci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora górnictwa 
węgla kamiennego oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia) mają wpływ 
na inne systemy w ramach szerszego systemu społecznego, a także na ów szeroko 
ujmowany system społeczny.

Odrzucenie założenia o funkcjonalnej spójności (functional unity) systemu, 
rozumianej jako tożsamość efektu działania danego elementu struktury dla wszyst
kich subsystemów w ramach systemu, niesie z sobą szereg konsekwencji istotnych 
dla prowadzonych w niniejszej pracy analiz. Obecność pewnych rozwiązań struk
turalnych, dysfunkcjonalnych z punktu widzenia celów szeroko ujmowanego sys
temu, może zostać wyjaśniona poprzez stwierdzenie ich pośredniego bądź bezpo
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średniego powiązania z zaspokajaniem istotnych potrzeb określonych uczestników 
systemu cząstkowego. W toku analizy podjęta została próba wykazania, że określo
ny kształt struktury systemu stanowi rezultat zachowań stanowiących próbę odpo
wiedzi na zakłócenia równowagi w systemie i wynikłe z owych zakłóceń napięcia. 
Źródeł tych zakłóceń szukać należy w głównej mierze w zmieniającym się środowi
sku, ale również w przeszłych rozwiązaniach strukturalnych i ich nieoczekiwanych 
konsekwencjach. A zatem to, co wydaje się dysfunkcjonalne z punktu widzenia 
szerszego systemu, a więc celów przez ów system realizowanych, może być funk
cjonalne jako mechanizm obronny, służący bądź przetrwaniu systemu jako całości 
we względnie niezmienionej formie, bądź też rozładowaniu napięć powstałych na 
poszczególnych pozycjach w ramach systemu oraz realizacji celów odcinkowych 
i zaspokajaniu potrzeb związanych z tymi pozycjami12. To założenie stanowi pod
stawę dla analizy źródeł oporu uczestników systemu wobec prób wprowadzania 
do systemu zmian. Kształt struktury systemu stanowi w tym ujęciu funkcję środo
wiska i układu potrzeb na poszczególnych pozycjach w ramach systemu.

12 Por. J. Staniszkis, Patologie struktur organizacyjnych (próba podejścia systemowego), Zakład Narodo
wy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1972, s. 9.

13 Por. tamże, s. 81.
14 Na temat problemu kontyngencji, przymusu dokonania wyboru, wzrostu ryzyka działania 

nieskutecznego w świecie współczesnym zob. N. Luhmann, Social System, Stanford University Press, 
Stanford, California 1995, s. 25 oraz s. 102-136.

Jeden z celów badań stanowiło odkrycie interesów stojących za przyjętymi 
rozwiązaniami strukturalnymi w górnictwie węgla kamiennego, określenie spo
łecznej i organizacyjnej genezy tych interesów oraz analiza powodów, dla których 
szanse realizacji pewnych interesów są większe niż szanse pozostałych. Innymi sło
wy, chodziło o zobrazowanie gier i przetargów o kształt i zasady funkcjonowania 
systemu górnictwa węgla kamiennego, stwierdzenie, co aktywizuje poszczególne 
elementy w jego strukturze i co w rezultacie wyznacza kierunek i kalendarz wpro
wadzanych programów restrukturyzacji (a zatem określa faktyczny stopień aktyw
ności bądź neutralizacji poszczególnych reguł i form działania przyjętych w organi
zacji). Badania służyć miały odtworzeniu empirycznego, a nie jedynie formalnego 
kształtu struktury systemu górnictwa węgla kamiennego.

Potraktowanie górnictwa węgla kamiennego jako systemu dążącego do rów
nowagi i odczuwającego sytuację jej zakłócenia jako stresową, dolegliwą i niewy
godną pozwoliło na analizę formalnych i nieformalnych mechanizmów służących 
neutralizacji i paraliżowaniu niewygodnych rozwiązań, a także umożliwiło analizę 
problemów kosztów społecznych i ekonomicznych, jakie płaci się za te kolizje13. 
Zakłócenie równowagi z punktu widzenia systemu stwarza fakt wprowadzenia do 
jej struktury nowego rozwiązania niewygodnego z punktu widzenia partykular
nych interesów, zmuszającego do zwiększenia wysiłku i wydatkowania energii oraz 
zwiększającego ryzyko działania14. Takim zakłóceniem z perspektywy systemu gór
nictwa węgla kamiennego są każdorazowo programy restrukturyzacji sektora, któ
rych celem jest przystosowanie branży do efektywnej działalności w warunkach 
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rynkowych. Wprowadzanie zmian do organizacji funkcjonujących w sposób ciągły, 
w chwili gdy stare rozwiązania organizacyjne przeplatają się z nowymi, stwarza 
szereg napięć natury społecznej i ekonomicznej15. Zastosowanie podejścia systemo
wego w analizie procesu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego umożliwi
ło więc podkreślenie faktu współzależności elementów oraz wpływu poprzednich 
rozwiązań strukturalnych i ich nieoczekiwanych konsekwencji na swobodę wyboru 
programów restrukturyzacji w przyszłości.

15 Por. J. Staniszkis, Patologie struktur organizacyjnych..., s. 104.
15 Tamże, s. 84.
17 Por. tamże, s. 87.
18 Tamże, s. 92-93.

Powstanie, utrwalenie się i zagęszczanie sieci klientelistycznych powiązań sta
nowić może konsekwencję problemów i presji powstających przy zderzeniu szeroko 
ujmowanego systemu gospodarczego z systemem potrzeb i celów jednostek dzia
łających w ramach jednego z systemów cząstkowych. Przyjęcie perspektywy syste
mowej podkreśla problem „zróżnicowania i relatywności znaczeń, jakie ma dane 
rozwiązanie organizacyjne, procedura bądź przepis zależnie od typu pozycji w sys
temie, z charakterystycznym dlań zespołem celów pomocniczych, perspektywą po
znawczą, wreszcie z typowymi dla danej pozycji napięciami i sytuacjami stresowy
mi wraz z szansami zastosowania takich, a nie innych mechanizmów obronnych do 
ich rozładowania''16. Utrwalanie zachowań dysfunkcjonalnych z perspektywy ce
lów szerokiego systemu gospodarczego stanowić może reakcję racjonalną z punktu 
widzenia podmiotów działających w ramach systemu górniczego. Zachowania te 
mogą bowiem stanowić wyraz adaptacji podmiotu działającego do konkretnych wa
runków działania w zakresie bodźców, systemu ocen, rozmiaru niepewności itp.17 
Innymi słowy, racjonalność szeroko rozumianego systemu gospodarczego różnić się 
może od racjonalności funkcjonującego w jego ramach jednostek, tj. głównych akto
rów sektora górniczego oraz jego gospodarczego otoczenia. Utrwalenie zachowań 
patologicznych z perspektywy szeroko ujmowanego systemu może być racjonalne 
z punktu widzenia podmiotów działających w określonych warunkach organizacyj
nych. Analizę zachowań racjonalnych, jakimi zgodnie z postawioną hipotezą wyj
ściową subiektywnie są relacje w sieciach klientelistycznych, należy więc rozpocząć 
od analizy warunków działania w systemie, operacyjnie bowiem — zgodnie z tezą 
Jadwigi Staniszkis — cele działania stanowią pochodną struktury organizacyjnej 
z jej presjami i dylematami na poszczególnych pozycjach18.

Szukając źródeł trudności w toku wprowadzania nowych zasad funkcjono
wania do systemu górnictwa węgla kamiennego, starałam się ustalić, jakie cechy 
charakterystyczne tego systemu są podstawowymi determinantami zachowania ka
dry zarządzającej i nadzorującej sektora. Przyjęta przeze mnie hipoteza badawcza 
mówi, że jednym z podstawowych rysów systemu generującym określone wzory 
i strategie zachowania kadry zarządzającej i nadzorującej w górnictwie jest szeroki 
zakres niepewności i ryzyka działania kadry, związany z obecną sytuacją w sek- 
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forze. Źródeł strategii zachowania kluczowych aktorów górnictwa, stanowiących 
obecnie barierę w przechodzeniu na nowe rynkowe zasady funkcjonowania, nale
ży zatem poszukiwać w tendencji do minimalizowania zakresu niepewności w toku 
codziennego działania. Przyjęcie owej hipotezy umożliwiło wskazanie faktycznych 
przyczyn oporu pewnych elementów systemu — kadry nadzorującej i zarządzającej 
sektorem oraz pracowników dołowych — wobec zmiany strategii działania wymu
szanych przez środowisko zewnętrzne oraz określenie, na ile ów opór jest z pod
miotowego punktu widzenia działaniem racjonalnym ze względu na to, że stanowi 
wyraz adaptacji do warunków funkcjonowania górnictwa. Przyjęcie perspektywy 
systemowej umożliwiło zbadanie, na ile poszczególni uczestnicy systemu poprzez 
swoje subiektywnie racjonalne zachowania, zmierzające do stworzenia sobie naj
korzystniejszych warunków działania, zredukowania napięć i niepewności, tworzą 
w rezultacie sytuację inercyjnej równowagi w systemie.

1.2. Teoria systemowej samoreprodukcji Niklasa Luhmanna
i jej implikacje dla badań nad przemianami systemowymi 
sektora węgla kamiennego w Polsce

W ramach teorii systemowej szczególnie interesujący i użyteczny z punktu widze
nia podjętej problematyki badawczej wydaje się funkcjonalny strukturalizm Ni
klasa Luhmanna, w szczególności zaś jego teoria systemów autopojetycznych. Jak 
wspominałam, Luhmann uważany jest za krytycznego kontynuatora myśli rozwi
janej przez Talcotta Parsonsa. W swoich pracach odwołuje się do koncepcji no
woczesnego społeczeństwa Maxa Webera, korzysta też z podstawowych założeń 
fenomenologii. Wskazuje się również na pewne pokrewieństwa łączące teorie Luh
manna z filozoficzną antropologią Arnolda Gehlena19. Należy także podkreślić, 
mające odzwierciedlenie w rozwijanej przezeń teorii, zainteresowanie Luhamanna 
osiągnięciami z dziedziny cybernetyki.

19 P. Baert, Social Theory in the Twentieth Century, Polity Press, Cambridge 1998, s. 62; G. Poggi, 
„Introduction" do: N. Luhmann, Trust and Power, John Wiley & Sons, New York 1979, s. xii.

20 Zob. H. R. Maturana, F. J. Varela, Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living, Dordrecht 
1980; H. R. Maturana, „Autopoiesis", w: Μ. Zeleny (ed.), Autopoiesis: a Theory of Living Organization, North 
Holland, New York 1981.

21 N. Luhmann, Essays on Self-Reference, Columbia University Press, New York 1990, s. 3.

Organicystyczna koncepcja Herberta Spencera wywarła daleko idący wpływ 
na kształt teorii Niklasa Luhmanna, prowadząc do sformułowania koncepcji syste
mów autopojetycznych, a więc systemów reprodukujących się z własnych elemen
tów. Punktem wyjścia teorii Luhmanna jest koncepcja systemów autopojetycznych 
H. R. Maturany i F. J. Vareli20. Luhmann definiuje systemy autopojetyczne jako sys
temy samoorganizujące się, tworzące i zmieniające własną strukturę oraz wytwa
rzające własne elementy przy wykorzystaniu informacji ze środowiska21. Każda 
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z jednostek (unit) wykorzystywanych przez system jest wytwarzana przez ów sys
tem. Odnosi się to zarówno do elementów, procesów, granic i innych struktur, ale 
i systemu samego w sobie. Systemy autopojetyczne są suwerenne w odniesieniu 
do wytwarzania własnej tożsamości i wyznaczania różnicy pomiędzy samymi sobą 
a środowiskiem.

Wszystko, czego używają w procesie kreowania tożsamości i wyznaczania 
owej różnicy, jest wynikiem ich niezależnej decyzji. Innymi słowy, nie mogą im
portować tożsamości ze świata zewnętrznego22. System sam określa, co stanowi 
dla niego informację. „Nawet informacja nie jest czymś, co system pobiera ze śro
dowiska. Informacja nie żyje na zewnątrz, w oczekiwaniu by pobrał ją system. 
System dokonuje selekcji w porównaniu do czegoś, np. w porównaniu do czegoś, 
co mogło się zdarzyć"23. Istnienie różnicy pomiędzy systemem a środowiskiem 
stanowi funkcjonalną przesłankę samoreferencyjnych operacji systemowych. Okre
ślenie i utrzymanie granicy pomiędzy systemem a środowiskiem stanowi warunek 
przetrwania systemu24.

22 Tamże.
23 Tamże, s. 4.
24 N. Luhmann, Social Systems, Stanford University Press, Stanford, California 1995, s. 17. Relacjom 

pomiędzy systemem a środowiskiem poświęcony jest rozdział 5 „System and Environment", s. 176-209.
25 N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 43.
26 Tamże, s. 44.
27 Tenże, Social Systems, s. 13.

Zgodnie zatem z definicją Niklasa Luhmanna, system samoodnoszący się, 
inaczej samoreferencyjny, to system, który sam produkuje i reprodukuje elementy, 
z jakich się składa25. Nie czerpie ich z otoczenia, ale konstytuuje je sam w sobie. 
System tego rodzaju nie zawiera zatem w sobie niczego poza własnymi elementami. 
„Konieczność zachowania zdolności reprodukowania coraz to nowych elementów 
w ramach systemu czyni z samoreferencyjności warunek wszystkich operacji sys
temowych. Stąd system samoreferencyjny może operować tylko wewnątrz samego 
siebie, to znaczy tylko koordynując jedne swe operacje z innymi swoimi operacja
mi"26. Każda decyzja systemu odnosi się do innych decyzji tego samego systemu 
i nabiera znaczenia jedynie w wewnątrzsystemowym kontekście, np. jako wsparcie 
bądź utrudnienie innych decyzji lub jako decyzja powstrzymania się od decyzji. 
Przy czym podjęcie decyzji jest aktem takim samym jak jej niepodjęcie. Odpowie
dzialność w obu przypadkach jest taka sama.

Pojęcie systemu samoreferencyjnego oznacza w sensie ogólnym „system, któ
ry potrafi ustanowić relacje z samym sobą i odróżnić ten rodzaj relacji od relacji ze 
środowiskiem"27 Samoreferencyjność jest wynikiem ewolucyjnego różnicowania się 
systemu. Samoreferencyjność ekonomiczna jest wynikiem społecznego wyodrębnie
nia się specyficznych systemów ekonomicznych, zaś samoreferencyjność polityczna 
stanowi rezultat wyodrębnienia się specyficznych systemów politycznych. „Samo- 
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referencyjność, piszę Luhmann, umożliwia otwarcie się systemu na zmieniające się 
tematy przy zachowaniu względnej stałości struktur kierujących działaniami"28.

28 N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 45.
29 Systemy mają wyraźnie wyznaczone granice; środowisko posiada otwarty horyzont, nie zaś 

możliwe do przekroczenia granice. N. Luhmann, Social Systems, s. 17.
30 Tamże, s. 37.
31 G. Skąpska, „Wstęp" do: N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 13.

Procesy komunikacyjne zachodzące wewnątrz systemu umożliwiają uwraż
liwienie się systemu na pewne kwestie, w konsekwencji czego system zyskuje zdol
ność podejmowania problemów i zadań ukierunkowanych na własne środowisko. 
Dla przykładu, systemy komunikacyjne wewnątrz systemu politycznego umacniają 
bądź dyskredytują znaczenie polityczne pewnych tematów, co niekoniecznie musi 
w pełni korespondować ze zmianami w jego środowisku zewnętrznym.

Koncepcja systemów autopojetycznych opiera się na założeniu tak zwanej 
drugiej cybernetyki, zgodnie z którym operacje systemowe dokonują się w drodze 
samoobserwacji (tj. obserwowania się systemu przez samego siebie) i samoreferen- 
cji (tj. odnoszenia się systemu do samego siebie). Celem owych procesów jest każ
dorazowe wyznaczanie różnicy między systemem a środowiskiem, niezbędne dla 
zachowania możliwości własnej reprodukcji przy zachowaniu własnej tożsamości 
w coraz bardziej kompleksowym środowisku zewnętrznym29. „Samoobserwacja, 
twierdzi Luhmann, stanowi niezbędny komponent autopojetycznej reprodukcji"30.

Rozwój definiowany jest przez Luhmanna jako proces różnicowania się i wy
odrębniania poszczególnych subsystemów, dążących do zachowania własnej tożsa
mości. Warunkiem zachowania własnej tożsamości jest wypracowanie przez system 
metody dostosowywania się do wzrastającej kompleksowości zarówno środowiska, 
w którym operuje system, jak i wzrastającej kompleksowości własnej. System mu
si więc wypracować odpowiednie metody redukcji kompleksowości. Po drugie, 
system winien określić kryteria wyznaczania różnicy, umożliwiające każdorazowe 
odróżnienie własnych elementów systemu od elementów innego systemu. Po trze
cie wreszcie, system powinien wypracować zasady umożliwiające samoodnoszenie 
się, a więc określenie znaczenia systemu dla samego siebie31.

Warunek samoobserwacji i samoodnoszenia się systemu stanowi teoria syste
mu na temat samego siebie, umożliwiająca systemowi kierowanie własnymi opera
cjami, oparte na znaczeniu, jakie system przypisuje sam sobie. Teoria, dostarczając 
systemowi semantyk, stanowi więc samodefinicję systemu umożliwiającą systemo
wi ustalenie własnej tożsamości. Przy czym teoria nie jest dla systemu czymś ze
wnętrznym, lecz stanowi element systemu. Przykładem w odniesieniu do systemu 
politycznego może być teoria polityczna, w odniesieniu do systemu ekonomicz
nego teoria gospodarcza, a w odniesieniu do systemu prawa teoria prawa. Teoria 
dostarcza pojęć, pozwalających odróżnić system zbudowany na podstawie własnych 
założeń od innych systemów.
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Zgodnie z założeniami teorii Niklasa Luhmanna, społeczeństwo stanowi sys
tem nadrzędny, porządkujący wszystkie możliwe układy komunikacyjne między 
ludźmi. System polityczny, gospodarczy, prawny, edukacyjny, religijny są subsyste- 
mami w ramach systemu społecznego. Poszczególne subsystemy aktualizują społe
czeństwo w jakimś jego specyficznym zakresie, przy czym ujmują relacje system- 
środowisko we właściwej sobie perspektywie32. Subsystemy stanowią dla siebie 
nawzajem środowisko. System polityczny, system prawny, system religijny czy sys
tem edukacyjny są środowiskiem dla systemu gospodarczego. I odwrotnie, system 
gospodarczy tworzy środowisko dla systemu politycznego, systemu prawnego, sys
temu religijnego czy systemu edukacyjnego.

32 N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 30-31.
33 Tamże, s. 32.
34 Tamże, s. 59.

Cechą charakterystyczną współczesnego społeczeństwa jest dominująca rola 
zróżnicowania funkcjonalnego. Rezultatem społecznego rozwoju jest wielość syste
mów społecznych, które wrażliwość na pewne kwestie łączą z brakiem wrażliwości 
na wszystkie inne. System społeczny powoduje głębokie zmiany w swoim środowi
sku, a wraz z tym zmienia uwarunkowania własnych dalszych przemian. Przysto
sowanie się do tej sytuacji zależy od procesów komunikacyjnych33. Współczesne
mu społeczeństwu złożonemu z systemów funkcjonalnych brak jest wierzchołka, 
ośrodka centralnego oraz wewnętrznej reprezentacji. Żaden z wyspecjalizowanych 
subsystemów nie reprezentuje społeczeństwa wobec społeczeństwa. W systemach 
zróżnicowanych nie istnieje uprzywilejowane miejsce w postaci wszechwiedzącego 
centrum, z którego można by obserwować cały system z kontrolującym centrum 
włącznie.

Dyferencjacja systemowa prowadzi do powstania wielu subsystemów, czy też 
systemów cząstkowych, które nie są dla siebie w pełni wzajemnie obserwowalne ani 
przewidywalne. Obserwacja jednego systemu przez drugi opiera się na niewery- 
fikowalnym założeniu, że obserwowane regularności zachowania obserwowanego 
systemu stanowią wynik nieobserwowalnych wewnętrznych związków przyczyno
wych. System obserwujący opiera się więc na pewnych założeniach co do funk
cjonowania obserwowanych systemów. Żaden subsystem, twierdzi Luhmann, nie 
może stwierdzić niczego ponadto o innym subsystemie. Musi poprzestać na obser
wacjach za pomocą kategorii poznawczej „czarnej skrzynki". „Czarna skrzynka" 
jest więc pojęciem odnoszącym się do obserwacji jednego systemu przez drugi, 
nie zaś do jakiegoś stanu rzeczy istniejącego niezależnie od tego, czy jest obser
wowany34. Tym sposobem obserwacja współkonstytuuje rzeczywistość. Oglądany 
z punktu widzenia danego subsystemu i przez pryzmat właściwych mu doświad
czeń cały system prezentuje się każdorazowo w sposób zrozumiały tylko dla owe
go subsystemu. Informacje systemów o sobie nawzajem mają zatem uproszczony 
i niejako „subiektywny" charakter. W kontaktach systemu ze środowiskiem każ
dorazowo systematyzowany jest pewien wycinek środowiska. W ujęciu Luhmanna 
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proces wzajemnej systemowej obserwacji przypomina fenomenologiczne typifikacje 
A. Schutza35.

35 G. Poggi, „Introduction" do: N. Luhmann, Trust and Power, John Wiley & Sons, New York 1979.
36 N. Luhmann, Social System, s. 25 oraz s. 102-136.
37 G. Skąpska, „Wstęp" do: N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 10-11.

W wyniku wewnętrznego zróżnicowania systemu w jego obrębie tworzy się 
coraz więcej „czarnych skrzynek", w wyniku czego z kolei samoprzeźroczystość 
systemu staje się coraz bardziej nieosiągalna. Niemniej, na gruncie wzajemnych 
stosunków między subsystemami rozwijają się stosunki interakcyjne, w ramach któ
rych można osiągnąć przezroczystość. Systemy godzą się być traktowane, jak gdy
by rządziły nimi unormowane wewnętrzne prawidłowości, i ulegają rzeczywistości 
będącej ich własną projekcją, albowiem jest to konieczne dla utrzymywania wza
jemnych stosunków. Systemy prowadzą także obserwację obserwacji. Jedynie z tej 
perspektywy można skorygować te fałszywe przeświadczenia, których źródłem są 
doświadczenia wynikające z bycia dla siebie nawzajem „czarnymi skrzynkami".

Poszczególne równorzędne systemy autopojetyczne, funkcjonujące w ramach 
szeroko ujmowanego systemu społecznego, są systemami normatywnie zamknię
tymi — samoodnoszącymi się i w swych działaniach nakierowanymi na siebie, 
kierującymi się własnymi regułami w relacjach ze środowiskiem oraz w ramach 
wewnętrznych operacji — będąc zarazem systemami otwartymi poznawczo na in
formacje pochodzące od stale różnicującego się i kompleksowego środowiska, tj. 
innych systemów. Owa poznawcza otwartość systemów, zdolność uczenia się jest 
w teorii Niklasa Luhmanna mocno podkreślana. Komunikacja wysuwa się w tej 
sytuacji na plan pierwszy, jako możliwość złagodzenia skutków bycia przez sys
temy dla siebie nawzajem „czarnymi skrzynkami" oraz zwiększenia systemowej 
przeźroczystości.

Niklas Luhmann zajmuje się problematyką współczesnych społeczeństw 
postindustrialnych, reprezentujących tak wysoki stopień złożoności, iż wyjaśnie
nie zasad ich funkcjonowania wymaga sformułowania teorii nowego typu. Coraz 
bardziej złożony i zróżnicowany świat współczesny nakłada na działających akto
rów przymus dokonywania wyboru spośród coraz większej liczby opcji. Wybór 
opcji niesie wszelako ze sobą wzrastające ryzyko działania nieskutecznego bądź 
niezrozumiałego, a co za tym idzie ryzyko rozczarowania, co Luhmann nazywa 
kontyngencją. Interakcje naznaczone są podwójną kontyngencją36. Wedle Luhman
na, mediami redukującymi kompleksowość i możliwość rozczarowania, a zatem 
redukującymi kontyngencję działań, są we współczesnym społeczeństwie prawo 
oraz pieniądz. Prawo stanowi „jedno z podstawowych mediów międzysystemowej 
komunikacji: umożliwia wymianę informacji i koordynację funkcjonowania auto
nomicznych systemów cząstkowych całego systemu kompleksowego, zapewniając 
tym samym jego rozwój"37. Komunikacja międzysystemowa stanowi bowiem pod
stawowy warunek spójności systemu społecznego. Prawo, jako drugi obok pienią
dza z najważniejszych środków komunikacji systemowej (pomiędzy subsystema- 
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mi, inaczej systemami cząstkowymi, w ramach systemu makrospołecznego oraz 
między subsystemami a makrosystemem), przekazuje informacje co do oczekiwań 
makrosystemu wobec poszczególnych subsystemów, jak również poszczególnych 
subsystemów wobec siebie nawzajem38. Przywoływanym przez Luhmanna przy
kładem są oczekiwania systemu politycznego względem gospodarki i, zwrotnie, 
gospodarki wobec systemu politycznego39.

38 Na temat relacji między prawem a społeczeństwem w świetle teorii systemowych zob. G. Skąp- 
ska, „Prawo i społeczeństwo: teorie systemowe w socjologii a koncepcje społeczeństwa aktywnego", 
w: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo A. Marszałek, Kraków 1992 
oraz tejże, Prawo a dynamika społecznych przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
1991, s. 98-126.

39 G. Skąpska, „Wstęp" do: N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 11-12.
40 N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 69.

Wszelako we współczesnym świecie powiązania komunikacyjne pomiędzy 
systemem a środowiskiem ulegają skomplikowaniu. Wszystko staje się zawodne, 
albowiem żaden system nie jest w stanie w pełni kontrolować stosunków ze 
swoim środowiskiem. Tematyczny zakres kontaktów systemu ze środowiskiem 
zależy w głównej mierze od formy i stopnia wewnętrznego zróżnicowania sys
temu. Luhmann stawia tezę, iż „złożoność właściwego systemu i jego otoczenia 
wymyka się spod kontroli działania", zaś „działanie jest prawdopodobnie w coraz 
większym stopniu nakierowane na środowisko wewnętrzne systemu i relacje 
samoreferencyjne"40.

Zasadniczą kwestią z punktu widzenia prowadzonych w niniejszej pracy 
analiz jest przyjęcie definicji systemu oraz określenie relacji pomiędzy systemem 
a środowiskiem. Podstawowa trudność polega na tym, iż w Polsce po dwunastu 
latach od momentu zmiany ustroju państwa w dalszym ciągu mamy do czynie
nia z sytuacją, gdy polityka z konieczności decyduje o gospodarce. Niedostateczne 
wyróżnicowanie systemów gospodarki i polityki jest charakterystyczne dla krajów 
postkomunistycznych. W okresie komunizmu polityka i gospodarka tworzyły wza
jemnie się przenikające organizmy. Decyzje polityczne określały przebieg działań 
ekonomicznych. Z jednej zatem strony, obecne trudności z oddzieleniem polityki 
i gospodarki mają swe korzenie w przeszłości, z drugiej, zmiana modelu gospo
darki z centralnie planowanej na rynkową również wymaga politycznej ingerencji. 
Decyzje odnoszące się bezpośrednio do sfery gospodarki podejmowane są na fo
rum politycznym. Odnosi się to w szczególnej mierze do działań podejmowanych 
wobec podmiotów gospodarczych, stanowiących własność Skarbu Państwa. Aktu
alna struktura organizacyjna górnictwa węgla kamiennego została ukształtowana 
w roku 1993, kiedy przeprowadzono proces komercjalizacji sektora, w wyniku któ
rego powstało siedem spółek węglowych w postaci spółek akcyjnych, stanowiących 
jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Zatem państwo, będąc właścicielem bądź 
udziałowcem spółek, jest zarazem aktorem gospodarczym. Organy państwa spra
wują ponadto kontrolę nad przebiegiem procesu restrukturyzacji branży. Sektor 
górnictwa węgla kamiennego zatrudnia w chwili obecnej około 150 tysięcy osób.
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Co najmniej drugie tyle zatrudnionych jest w przedsiębiorstwach okołogórniczych. 
Wynikiem restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górniczym jest wysoki wzrost 
bezrobocia w województwie śląskim. Gospodarka tworzy problemy społeczno-poli
tyczne. Nie sposób klarownie i jednoznacznie przyporządkować sektora górnictwa 
węgla kamiennego do systemu gospodarki, albowiem decyzje dotyczące sektora 
zapadają na szczeblu politycznym. Nie sposób również traktować górnictwa ja
ko branży jednoznacznie państwowej, gdyż szereg działań podejmowanych przez 
spółki węglowe opiera się już jednak na zasadach rynkowych. Spółki węglowe i ko
palnie działają ponadto w otoczeniu rynkowym — pośrednictwo w handlu węglem, 
dostawa maszyn i technologii dla górnictwa oraz szereg innych usług świadczonych 
jest przez spółki prywatne.

Mówiąc zatem ogólnie o górnictwie węgla kamiennego, ujmowanym jako 
system, mam na myśli siedem spółek węglowych, stanowiących jednoosobowe spół
ki Skarbu Państwa, Węglokoks i Węglozbyt, stanowiące własność Skarbu Państwa 
spółki zajmujące się zbytem węgla, Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa 
Węgla Kamiennego, Wyższy Urząd Górniczy, Okręgowe Urzędy Górnicze, Główny 
Instytut Górnictwa, gabinet Wiceministra Gospodarki odpowiedzialnego za sprawy 
górnictwa oraz prywatne przedsiębiorstwa świadczące usługi i dostarczające towa
ry dla spółek węglowych i poszczególnych kopalń wraz z zatrudnionymi w wyżej 
wymienionych jednostkach pracownikami, a także pracowników Akademii Górni
czo-Hutniczej w Krakowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, działających w cha
rakterze ekspertów do spraw górnictwa. W ramach owego szeroko ujmowanego 
systemu wyróżniam systemy cząstkowe — pracowników kopalń zatrudnionych 
pod ziemią (tworzących swoistą klientelę), wyższej kadry zarządzającej i nadzoru
jącej sektora, właścicieli okołogórniczych przedsiębiorstw prywatnych. Na system 
wyższej kadry zarządzającej składają się kolejne systemy cząstkowe — członków 
zarządów spółek węglowych, członków rad nadzorczych owych spółek, osób ma
jących bezpośredni wpływ na procesy decyzyjne w górnictwie, a zatem członków 
gabinetu Wiceministra Gospodarki odpowiedzialnych za sprawy górnictwa, człon
ków ciał eksperckich i komisji doradczych, osoby sprawujące funkcje kierownicze 
w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego, Głównym 
Instytucie Górnictwa oraz Wyższym Urzędzie Górniczym.

Już na pierwszy rzut oka widać jednak, iż granice pomiędzy owymi syste
mami cząstkowymi są płynne. Zaobserwować można przemieszczanie się elemen
tów pomiędzy systemami; systemy przenikają się wzajemnie i nakładają. Członko
wie rad nadzorczych spółek węglowych bywają niejednokrotnie współudziałowca
mi firm prywatnych, świadczących usługi bądź dostarczających towary dla spółek 
węglowych, członkowie zarządów spółek działają jako niezależni eksperci. Stosun
kowo częste wydaje się również zjawisko sekwencyjnego zajmowania przez jedne 
i te same osoby stanowisk w różnych działających w ramach górnictwa systemach.

W odniesieniu do sektora górnictwa węgla kamiennego szczególnie jaskra
wy staje się problem wzajemnych powiązań pomiędzy gospodarką i polityką. Jak 
zauważa Maria Jarosz, „strukturę własności i władzy w spółkach Skarbu Państwa
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komplikują, dodatkowo, interesy polityczne. Ich wagę trudno zaiste przecenić. Spół
ki stanowią «przechodnie» zaplecze gospodarcze partii politycznych sprawujących 
władzę: źródło majątku czy kapitałów, które można transferować do prywatnych 
spółek, kontrolowanych przez partie, oraz zbiór posad (zarządy, rady nadzorcze) 
dla politycznej klienteli. Trudno o wyraźniejsze, patologiczne sprzężenie władzy, 
polityki i pieniędzy. I jakkolwiek elementy tego stanu rzeczy istnieją w każdym 
współczesnym państwie, to jego nasilenie i niepokojące tendencje rozwojowe są jed
nym z najważniejszych problemów Polski"41. Antoni Kamiński z kolei argumentuje, 
iż korupcja w Polsce zagraża podstawom państwa. „Powszechną praktyką staje się 
taki model kariery, w którym od stanowisk politycznych dochodzi się do biznesu. 
Polityk przestaje służyć społeczeństwu, nie orientuje się na dobro wspólne, wcho
dzi do polityki po to, aby znaleźć się w jakiejś radzie nadzorczej lub otrzymać inną 
intratną posadę. (...) W kulturze politycznej Rzeczpospolitej wykształciły się nor
my postępowania, które podcinają korzenie nowoczesnego państwa"42. „Z jednej 
strony, ludzie idą do polityki lub do administracji publicznej w nadziei zarobie
nia pieniędzy, a zatem polityka jawi im się jako swoisty biznes; z drugiej, ludzie 
biznesu wiążą się z politykami i urzędnikami publicznymi, by dzięki tym niefor
malnym układom czerpać korzyści z zamówień publicznych, wpływać na kształt 
prawa lub jego wdrożenie"43. Ta teza zdaje się adekwatnie odzwierciedlać sytuację 
w sektorze górnictwa węgla kamiennego. „W państwowym segmencie gospodarki 
polskiej polityka jest wszechobecna. Roszczenia klienteli politycznej są nadrzędne 
wobec racji ekonomicznych. Losy największych państwowych spółek rozstrzygają 
się w gabinetach liderów politycznych. Tam też powstają, niezależne od kodekso
wych, regulacje działania państwowych spółek. Nie ulega wątpliwości, że zjawisko 
to nosi znamiona korupcji politycznej"44.

41 M. Jarosz, „Rady nadzorcze w kleszczach interesów partyjnych i grupowych", w: M. Jarosz 
(red ), Manowce polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo Naukowe PWN i ISP PAN, Warszawa 2001, s. 70.

42 A. Kamiński, „Patologia procesu prywatyzacji. Kapitalizm polityczny. Korupcja", w: M. Jarosz 
(red.), Manowce..., s. 42.

43 Tamże, s. 40.
44 M. Jarosz, „Rady nadzorcze w kleszczach interesów partyjnych i grupowych", w: M. Jarosz 

(red.), Manowce..., s. 71.

Sytuacja w stanowiącym własność Skarbu Państwa sektorze górniczym sta
nowi wskaźnik szerszego dysfunkcjonalnego procesu zacierania granic pomiędzy 
gospodarką a polityką i zahamowania systemowego różnicowania się. Celem syste
mowej analizy sieci powiązań w sektorze górnictwa węgla kamiennego i jej wpływu 
na procesy restrukturyzacyjne branży jest więc rzucenie światła na drogi, którymi 
polityka wkrada się w życie gospodarcze kosztem interesu publicznego i wspólne
go dobra społeczeństwa. Teoria neofunkcjonalna Niklasa Luhmanna dostarcza po 
temu stosownych pojęć i narzędzi badawczych.

Jednym z zasadniczych argumentów przemawiających na rzecz wykorzysta
nia w prowadzonych badaniach teorii systemowej Niklasa Luhmanna były, wspo
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mniane na wstępie tej pracy, zaskakujące zdolności adaptacyjne ujmowanego jako 
system górnictwa do warunków środowiskowych. Można bowiem postawić tezę, 
iż pomimo zmiany systemu gospodarczego kraju i rozpoczęcia w roku 1990 refor
my sektora, górnictwo węgla kamiennego funkcjonuje de facto w niewiele różniącej 
się formie i na zbliżonych do tych co w poprzednim systemie zasadach. Teoria 
ta może więc dostarczyć narzędzi zezwalających na zbadanie faktycznego zakresu 
oraz zasad rządzących procesem systemowej samoreprodukcji zarówno całościowe
go systemu górnictwa, jak i składających się nań systemów cząstkowych. Wydaje 
się bowiem, iż jeśli w odniesieniu do kadry zarządzającej i nadzorującej sektora 
zachodzi proces pełnej systemowej samoreprodukcji, to w odniesieniu do pracow
ników kopalń zatrudnionych pod ziemią mamy do czynienia z samoreprodukcją 
znacznie ograniczoną. Należy zatem zbadać, czy system jako całość nie zdecydował 
się na zapewnienie sobie przetrwania kosztem jednego z systemów cząstkowych. 
Adaptacja do warunków środowiska (imperatyw dostosowania się do funkcjonowa
nia w warunkach gospodarki rynkowej) wymusiła na systemie redukcję kosztów 
produkcji. Przetrwanie systemu jako całości możliwe było kosztem poświęcenia 
systemu cząstkowego. Analiza wewnątrzsystemowych procesów komunikacyjnych 
oraz operacji umożliwi weryfikację hipotez na temat zasad rządzących systemową 
samoreprodukcją.

Górnictwo węgla kamiennego stanowi system normatywnie zamknięty, tj. 
samoodnoszący się, w swoich działaniach ukierunkowany na siebie oraz kierują
cy się własnymi regułami zarówno w relacjach ze środowiskiem, jak i w ramach 
wewnętrznych operacji. Sektor górniczy jest jednocześnie systemem otwartym po
znawczo na informacje ze środowiska, jakie, wedle Luhmanna, tworzą inne sys
temy. Jak już podkreślano, wymianę informacji oraz koordynację funkcjonowania 
autonomicznych systemów cząstkowych umożliwiają media międzysystemowej ko
munikacji — prawo i pieniądz. Problemem, który nasuwa się natychmiast w kontek
ście prowadzonych badań, jest jakość polskiego prawa jako medium komunikacji. 
Wydaje się, iż prawo nie pełni przypisanej mu przez Luhmanna roli45 *. Teoretycz
nie rzecz ujmując, oczekiwania polskiej gospodarki definiującej samą siebie jako 
rynkową (choć jednocześnie w okresie transformacji roztaczającą parasol ochron
ny nad sektorem państwowym) winny być takie, by działalność górnictwa zaczęła 
być rentowna albo, w wariancie minimum, przestała przynosić straty. Tymczasem 
tworzone na bazie założeń kolejnych rządowych programów reformy górnictwa 
węgla kamiennego prawo — ustawy o restrukturyzacji finansowej sektora i jego 
dostosowaniu do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej — odkłada 
drastyczne działania na przyszłość.

45 Na temat relacji pomiędzy systemem prawa a systemem społecznym w świetle teorii N. Luh
manna zob. G. Skąpska, Prawo a dynamika społecznych przemian, s. 109-122.

Możliwa jest też inna odpowiedź. Oczekiwania polityki i gospodarki są wła
śnie takie jak tworzone prawo. Gospodarka nie chce się urynkowić; polityka czerpie 
z utrzymywania aktualnej sytuacji w górnictwie korzyści. W tym miejscu powraca 
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problem zakłóconej dyferencjacji systemowej. Jak prawo ma się wywiązywać z przy
pisanej mu roli medium komunikacji międzysystemowej, skoro systemy gospodarki 
i polityki nie są dostatecznie wyodrębnione. Granice międzysystemowe nie są do
statecznie jasno określone. Pozostaje otwarte pytanie, czy decyzja gospodarcza jest 
decyzją gospodarczą, zaś decyzja polityczna decyzją polityczną46. Prawo, najogól
niej rzecz ujmując, ma sprzyjać procesom systemowego różnicowania się. Tym
czasem prawo rozumiane w szerszym aspekcie „prawa w działaniu", tj. zarówno 
samych ustaw, jak i sposobów ich realizacji, nie jest w chwili obecnej w Polsce syste
mem autonomicznym. Stanowiąc narzędzie przemian społecznych, prawo traci swą 
autonomię. Tak zwane „głębokie struktury" systemu, a więc wzorce wyznaczające 
zależności wewnątrzsystemowe (wzajemne powiązania norm w ramach systemu 
prawa) oraz relacje systemu z jego otoczeniem zewnętrznym, ulegają zaburzeniu. 
Dochodzi do nadmiernej „socjalizacji" prawa; normy i decyzje podporządkowywa
ne są bowiem partykularnym roszczeniom i interesom47. Z drugiej wszelako strony, 
prawo pełni funkcję nośnika informacji na temat wzajemnych oczekiwań systemów 
cząstkowych. Już pobieżna analiza przepisów dotyczących funkcjonowania sektora 
górnictwa węgla kamiennego wskazuje, iż funkcja prawa jest bardzo specyficzna. 
Prawo służy regulowaniu społecznych konfliktów oraz ochronie grupowych intere
sów i wartości.

48 Kolejnym pojawiającym się w tym kontekście problemem jest egzekwowanie prawa. Już po
bieżna analiza materiałów prasowych, skonfrontowana z wynikami przeprowadzonych w górnictwie 
kontroli NIK, prowadzi do wniosku, iż w górnictwie prawo nie jest przestrzegane, nagminnie dochodzi 
do jego naruszania.

Por. G. Skąpska, „Prawo i społeczeństwo: Teorie systemowe w socjologii a koncepcje społeczeń
stwa aktywnego", w: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym si( społeczeństwie, s. 71 i nast.

48 O problemie pieniądza jako medium komunikacji międzysystemowej traktuje książka: N. Luh- 
mann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Suhrkamp 1988.

49 Szczegółowa analiza wysokości i charakteru dotacji otrzymywanych przez sektor górniczy z bu
dżetu państwa dokonana została w rozdziale 4 pracy.

Drugim środkiem komunikacji międzysystemowej jest, wedle Luhmanna, 
pieniądz48. We współczesnym społeczeństwie bez wierzchołka i centrum pieniądz 
pełni rolę medium przekazującego informacje o zgeneralizowanym i abstrakcyjnym 
charakterze, nieobciążone zbytecznymi szczegółami. Umożliwia jednemu systemo
wi czerpanie informacji o drugim i odwrotnie. W przypadku prowadzonych badań 
nad klientelizmem w górnictwie, rola pieniądza jako medium komunikacji mię
dzysystemowej, służącego przekazowi informacji pomiędzy systemem politycznym 
i gospodarczym, a zarazem obrazującego zwrotne powiązania między obu syste
mami, zasługuje na szczególną uwagę. W górnictwie, jako elemencie gospodarki, 
pieniądz winien służyć jako medium komunikacji wyrażające relacje między po
dażą a popytem. Jak wiadomo, górnictwo węgla kamiennego otrzymuje wysokie 
dotacje z budżetu państwa, zatem rola pieniądza jako nośnika zgeneralizowanej 
informacji ulega załamaniu, a w każdym razie zmianie49. Wszelako pieniądz pełni 
rolę medium międzysystemowej komunikacji w ten sposób, iż przekazuje środo
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wisku informacje na temat sytuacji finansowej górnictwa węgla kamiennego oraz 
zakresu ingerencji państwa. Znane są dane na temat kosztów wydobycia, wielko
ści strat przynoszonych przez spółki węglowe, zadłużenia wobec ZUS, zaległości 
w płaceniu podatku VAT i podatku od osób fizycznych, wysokości zaległych zobo
wiązań względem firm prywatnych. Takie informacje przed przełomem 1989 roku 
nie były dostępne opinii publicznej.

Pieniądz pozwala ponadto prześledzić powiązania pomiędzy górnictwem 
a polityką. Wysokość budżetowych dotacji przyznawanych sektorowi, wysokość 
kwot umorzonych podatków, wysokość sum przeznaczonych na restrukturyzację 
zatrudnienia, odpraw pieniężnych dla pracowników odchodzących z górnictwa 
dostarczają istotnych wzajemnych informacji obu systemom. Sektor górniczy, otrzy
mując określone kwoty z budżetu państwa, ocenia siłę systemu politycznego. Na 
tej podstawie formułuje dalsze żądania wobec polityki bądź zmiękcza swe stano
wisko. W roku 2000 odsunięto, przykładowo, termin wywiązania się górnictwa 
z zaległych zobowiązań podatkowych względem Skarbu Państwa o 3 lata, z cze
go można wnosić, iż uda się go odsunąć o kolejny rok. Na tej z kolei podsta
wie można wnioskować, iż uda się ominąć inne terminy restrukturyzacyjne. Co 
więcej, inne sektory gospodarki, śledząc relacje zachodzące pomiędzy górnictwem 
a systemem polityki, zapośredniczone przez medium międzysystemowej komuni
kacji, jakim jest pieniądz, uzyskują istotne dla siebie informacje pozwalające im 
opracować własną strategię interakcji ze środowiskiem. Podobnie, jeśli idzie o pra
wo, np. Górniczy Pakiet Socjalny, stanowiący jedną z zasadniczych części ustawy 
z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjo
nowania w warunkach gospodarki rynkowej i szczególnych uprawnieniach gmin 
górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.), przyznając określone świad
czenia górnikom, służy innym grupom zawodowym jako podstawa ubiegania się 
o podobne świadczenia dla siebie. Odwleczona w czasie restrukturyzacja górnic
twa pozwala sformułować równie konserwatywne postulaty — odłożenia w czasie 
restrukturyzacji — innej branży przemysłowej „zagrożonej" prywatyzacją.

Można zatem wnioskować, że w odniesieniu do górnictwa prawo i pieniądz 
nie wypełniają przypisanej im przez Luhmanna funkcji. Wynika to zapewne z faktu, 
iż granice między systemami nie są dość dobrze ukonstytuowane. Co więcej, posta
wić można hipotezę, iż międzysystemowe granice nie przebiegają tak, jakby można 
było na pierwszy rzut oka wnioskować z klasycznych podziałów funkcjonalnych. 
Górnictwo węgla kamiennego tworzy system polityczno-gospodarczy. System ów 
jest systemem samoreferencyjnym, ustanawia relacje z samym sobą i odróżnia ten 
rodzaj relacji od relacji ze środowiskiem. System obserwuje środowisko, przyjmu
je pewne założenia co do zasad rządzących funkcjonowaniem innych systemów50. 

50 Dla przykładu, z perspektywy górnictwa wizja polityki i reguł rządzących podejmowaniem 
decyzji mających wpływ na górnictwo przedstawia się w pewien specyficzny sposób. Na podstawie 
przeszłych doświadczeń górnictwo przypisuje polityce pewne motywy działania. Np. w odniesieniu 
do obsadzania stanowisk w zarządach spółek: „(przedstawiciele rządu w radach nadzorczych) nie mają 
interesu, żeby przeszkadzać, czy tam forsować swoje (strategie) jakieś, żeby potem, prawda, naciski byty, żeby ich
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Obserwacja jednego systemu przez drugi opiera się na założeniu, że obserwowane 
regularności zachowania obserwowanego systemu stanowią wynik nieobserwowal- 
nych wewnętrznych związków przyczynowych. Zatem systemy stanowią dla siebie 
nawzajem rodzaj „czarnych skrzynek".

Jeden z celów cząstkowych prowadzonych badań stanowiła rekonstrukcja 
wzajemnych wyobrażeń systemów o sobie, tj. m.in. wyobrażeń górnictwa węgla 
kamiennego o systemie polityki, jak i systemu polityki o górnictwie, i dalej, górnic
twa o systemie firm prywatnych i systemu firm prywatnych o górnictwie, systemu 
pracowników kopalń o systemie kadry zarządzającej i nadzorującej oraz systemu 
kadry zarządzającej i nadzorującej o systemie pracowników kopalń, ale także syste
mów cząstkowych o samych sobie. Na podstawie bowiem takich „czarnoskrzynko- 
wych" wyobrażeń podejmowane są systemowe działania. Kolejny krok w badaniach 
stanowiła zatem analiza mikroprocesów wewnątrzsystemowych, a więc faktycz
nych działań podejmowanych przez aktorów systemów. Zaistniała w tej sytuacji 
konieczność uzupełnienia teorii systemowej o podejście interakcyjne, o teorię dzia
łania społecznego. Badanie procesów zachodzących wewnątrz „czarnych skrzynek" 
pozwoliło na rekonstrukcję zasad rządzących procesami decyzyjnymi, przesłanek 
leżących u podstaw konkretnych decyzji systemowych. Narzędzi do analizy zawar
tości systemowych „czarnych skrzynek" dostarczyła teoria klientelizmu. Argumen
tuję, iż górnictwo węgla kamiennego stanowi autonomiczny, rządzący się własny
mi wewnętrznymi regułami system szczególny. Stawiam hipotezę, iż klientelizm 
decyduje o zdolnościach adaptacyjnych systemu, a jednocześnie stanowi rezultat 
przemian systemowych. Co więcej, jeśli prawo i pieniądz nie pełnią dostatecznie 
dobrze przypisywanej im roli międzysystemowych mediów komunikacji, musi ist
nieć jakiś inny, poza prawem i pieniądzem, sposób systemowego komunikowania. 
Wydaje się, iż takim medium umożliwiającym systemową komunikację może być 
sieć klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora górnicze
go oraz jego społecznego, politycznego i gospodarczego otoczenia.

odwołać". Co do reformy „(umiejscowieni w polityce) ludzie odpowiedzialni za reformę nie zrobią górnictwu 
krzywdy. Polityka to jest zabawa na parę lat, przy założeniu, że się dotrwa do końca kadencji, a mato komu się 
taka sztuka udaje. Potem jest powrót do domu. Szlązak wypadt z polityki i wygodnie wylądował. Krzywdy nikomu 
nie zrobił, to i jemu nikt krzywdy nie zrobi. Dał ludziom ładnie zarobić, no bliskim, powiedzmy, sobie również". 
Charakterystyczne jest też przekonanie środowiska, że polityka żyje z górnictwa, że górnictwo w sposób 
nieformalny wspiera politykę. W środowisku górniczym jest obecna taka świadomość, przekonanie, że 
polityce wcale nie zależy na zreformowaniu górnictwa, albowiem w obecnym stanie bałaganu trudniej 
kontrolować przepływy finansowe, istnieją większe możliwości nielegalnego finansowania polityki. Z ta
kim przekonaniem zasiada się do negocjacji czy prac nad przygotowaniem programu restrukturyzacji: 
„Oni wiedzą, że my wiemy, że oni z nas żyją, i dlatego krzywdy nam zrobić nie mogą". Druga strona też ma 
jakieś wyobrażenie na temat funkcjonowania górnictwa, motywów kierujących działaniami kluczowych 
aktorów oraz górników reprezentowanych przez związki zawodowe: „Zagwarantujemy im korzystny pakiet 
socjalny, możemy liczyć na poparcie w wyborach".





rozdział

Ogólna charakterystyka zjawiska klientelizmu. 
Klientelizm w górnictwie

2.1. Klientelizm w perspektywie teoretycznej
Najogólniej rzecz ujmując, pojęcie klientelizmu i związane z nim pojęcia patrona- 
żu oraz relacji patron-klient odnoszą się do zbiorowości jednostek o nierównym 
statusie (patronów i klientów), pozostających w spersonalizowanych relacjach wza
jemnych. Podstawę owych powiązań stanowi poczucie osobistej lojalności i zobo
wiązania, którym towarzyszy wymiana dóbr i usług o nierównym charakterze1. 
Relacje patron-klient zachodzić mogą zarówno pomiędzy grupami, jak i jednost
kami, z których jedna zajmuje bardziej uprzywilejowaną pozycję w stosunku do 
drugiej. Patronaż jest więc z natury asymetryczny, charakteryzuje się nierówno
ścią władzy2. Relacje owe przyjmują zatem postać diady pionowej3. Patronaż ma 
tendencje do tworzenia złożonych struktur systemowych. Jako zjawisko społecz
ne winien mieć długotrwały charakter, a przynajmniej nie być ograniczonym do 
pojedynczej transakcji. Patronaż, piszę Gellner, to system, styl, klimat moralny po
siadający własny etos, i choć nie zawsze sytuujący się poza prawem i moralnością, 
mieszczący się poza proklamowanymi oficjalnie normami moralnymi badanych eu
ropejskich społeczności4.

Badania nad klientelizmem rozwijały się w ramach dwóch tradycji: antro
pologicznej i politologicznej. Zjawisko klientelizmu w ujęciu antropologów odno-

1 A. Zuckerman, „Clientelist Politics in Italy", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients 
in Mediterranean Societies, Duckworth 1977, s. 63; Por. S. N. Eisenstadt, L. Roniger, Patrons, Clients and 
Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge University Press 1984, s. 6; 
R. Lemarchand, „Comparative Political Clientelism: Structures, Process and Optic", w: S. N. Eisenstadt, 
R. Lemarchand (eds), Political Clientelism, Patronage and Development, Sage Publications, Beverly Hills, 
London 1981, s. 7-32.

2 Zob. M. Gilsenan, „Against Patron-Client Relations", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons 
and Clients...; J. Scott, „Patronage or Exploitation?", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients...; 
E. Gellner, „Patrons and Clients", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds). Patrons and Clients...

3 Zob. J. Tarkowski, Patroni i klienci, Socjologia Świata Polityki, t. 2, ISP PAN, Warszawa 1994; 
tenże, „Poland: Patrons and Clients in a Planned Economy", w: S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand (eds), 
Political Clientelism...

4 E. Gellner, „Patrons and Clients", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients..., s. 3-4.
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siło się wpierw, w głównej mierze, do społeczeństw prymitywnych, chłopskich, 
nieobjętych procesami industrializacji. Okazuje się jednak, iż przemiany społecz
no-gospodarcze zmieniają jedynie w pewnym stopniu podstawę klientelistycznych 
powiązań, zaś same relacje patron-klient występują w zróżnicowanych formach 
w zasadzie we wszystkich systemach politycznych. Pewne formy zachowań i cha
rakteryzujące je normy okazały się trwałe i niezmienne5. Tradycja politologiczna, 
w najogólniejszym zarysie, ujmuje zjawisko klientelizmu na dwa sposoby. W ujęciu 
pierwszym, klientelę poszukującą sposobów wywierania wpływu i sprawowania 
kontroli nad grupami i jednostkami sprawującymi władzę tworzy tradycyjna klien
tela przekształcona w grupy interesu. Rolę patronów pełnią tu partie polityczne 
i wpływowi przedstawiciele ugrupowań rządzących. Podejście drugie koncentruje 
się na spektrum zjawisk odnoszących się do relacji pomiędzy politycznymi liderami 
a ich zapleczem wyborczym6.

5 S. N. Eisenstadt, L. Roniger, Patrons, Clients and Friends..., s. 28.
8 Zob. A. Zuckerman, „Clientelist Politics in Italy", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons 

and Clients..., s. 63-64; por. R. Lemarchand, „Comperative Political Clientelism: Structure, Process and 
Optic", w: S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand (eds), Political Clientelism...

7 A. Weingrod, „Patronage and Power", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients...
8 J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury 

(eds), Patrons and Clients..., s. 330 i nast.

Podobnego podziału dokonuje Weingrod, pisząc, że w badaniach nad zjawi
skiem klientelizmu wyróżnić można dwa zasadnicze nurty. W pierwszym, antro
pologicznym ujęciu badacze koncentrują się na relacjach interpersonalnych, bezpo
średnich powiązaniach między patronami a klientami, i sposobach, w jakie patroni 
manipulują klientami dla osiągnięcia osobistych korzyści. Tradycja politologiczna 
ujmuje klientelizm jako model organizacji społecznej, traktowanej jako mniej lub 
bardziej spersonalizowane, afektywne, wzajemne powiązania pomiędzy aktorami 
bądź grupami aktorów dysponującymi nierównymi zasobami dokonującymi obu
stronnie korzystnych transakcji, przy czym owe powiązania posiadać winny rodzaj 
politycznej ramifikacji poza sferą bezpośredniej relacji diadycznej7.

Asymetryczny charakter relacji wiążących obie grupy wskazuje, że jedna 
z nich zajmować musi pozycję silniejszą, wyższą i bardziej prestiżową niż dru
ga. Waterbury stawia w tym miejscu pytanie, jak duża winna być dysproporcja we 
wzajemnych relacjach, by można było mówić o patronażu8. Część badaczy uważa, 
iż patron winien sprawować monopolistyczną kontrolę nad pożądanymi zasobami, 
a więc zajmować pozycję umożliwiającą jego klientom dostęp do owych zasobów. 
W większości sytuacji dzieje się jednak tak, iż patroni walczą między sobą o kon
trolę nad rynkiem pożądanych dóbr. Klienci mają zaś do wyboru kilku patronów. 
Zdarza się i tak, że patroni konsolidują się i decydują na współdziałanie, by zmo
nopolizować dostęp do zasobów, albowiem stanowi to dla nich pewniejszą drogę 
do utrzymania własnej dominującej pozyqi.

Jeśli chodzi o trwałość relacji patron-klient, patroni mają interes w przedłu
żaniu relacji z klientami, albowiem ich kontynuacja oznacza, iż fundamentalna dla 
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owych relacji asymetria władzy, a stąd wysoki status patrona, zostają zachowane. 
Z kolei klienci, nawet gdy uznają niższość swej pozycji za prawomocną, znacznie 
łatwiej decydują się na zakończenie relacji, gdy pojawia się alternatywne źródło do
stępu do interesujących ich zasobów. Częścią strategii patronów musi być zatem od
powiednio wczesne wykluczanie takich ewentualnych możliwości. W konsekwencji 
dochodzi do współzawodnictwa między patronami, co z kolei doprowadza do sy
tuacji, w której relacje pomiędzy poszczególnymi patronami i klientami stają się 
znacznie bardziej kruche i krótkotrwałe. Waterbury uważa jednak, iż pomimo te
go, że konkretny związek pomiędzy patronem i klientem może być stosunkowo 
krótkotrwały, warunek trwałości systemowych relacji zostaje spełniony, jeżeli alter
natywą dla stron jest odtworzenie tego samego rodzaju relacji z innym patronem 
bądź klientem9.

9 Tamże, s. 331.
10 Tamże.
11 Tamże.

Inny problem stanowią relacje między patronami i klientami, które przez 
pewien okres wydają się uśpione. Odwdzięczenie się za wyświadczoną w jakimś 
momencie przysługę może nie być przez pewien czas wymagane i egzekwowane. 
Strony mogą nawet nie mieć szczegółowego wyobrażenia o tym, jaką formę ma 
przyjąć rewanż ani też kiedy konkretnie dług winien zostać spłacony. Niemniej, tak 
długo jak konto pozostaje otwarte, władza leży w rękach jednej ze stron, w związku 
z czym można twierdzić, że relacja patron-klient cały czas trwa10 11.

Na trwałość relacji wpływa również jej wymiar afektywny. Patroni sprawu
jący rodzaj emocjonalnej bądź moralnej kontroli nad klientami mogą liczyć na bar
dziej stabilne i trwałe z nimi relacje. Możliwość „skuszenia" klienta przez innego 
patrona oferującego dostęp do tych samych zasobów o charakterze materialnym 
jest w takiej sytuacji mniejsza.

Pomiędzy patronami i klientami zachodzi wymiana. Nie istnieją jednak 
wspólne, jednoznacznie określone schematy odnoszące się do wszystkich tego ro
dzaju wzajemnych relacji. Dysproporcje władzy sprawiają, iż wydaje się, że patroni 
narzucają formę odwzajemnienia. Zdarza się jednak tak, że patron nie jest w stanie 
wyegzekwować takiej formy odwzajemnienia, która równoważyłaby wyświadczoną 
przysługę. Bywa, że patron stara się poprzez wyświadczane przysługi „sklienteli- 
zować" innych patronów bądź grupy interesu w celu umocnienia własnej pozycji11.

Patronaż zapewnia nierówny dostęp do poszukiwanych dóbr. Natura zaso
bów, liczba osób poszukujących doń dostępu, stopień kontroli sprawowanej nad 
owymi zasobami przez patrona, fakt, czy dzieli on władzę z innymi patronami 
determinują siłę więzów łączących patrona z klientami, ale także stopień uzależ
nienia klientów od patrona. Stopień monopolizacji zasobów wpływa na trwałość 
relacji. Wymiar moralny relacji, asymetria władzy między patronem i klientem, 
natura zachodzącej między nimi wymiany mogą zmieniać się w sposób od siebie 
niezależny.
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Interesujące podejście do badań nad klientelizmem prezentuje Gilsenan. 
Analizując przyczyny występowania klientelizmu, Gilsenan proponuje poszukiwać 
uwarunkowań tego zjawiska nie, jak to ma miejsce w większości badań temu po
święconych, po stronie klientów, lecz patronów. Przy czym w genezie klientelizmu 
nie neguje roli klientów i czynionych przez nich prób uzyskania dostępu do in
teresujących ich zasobów (a więc np. prób wywierania nacisku na państwo). Nie 
podziela, co prawda, popularnej w badaniach nad klientelizmem teorii brakującego 
ogniwa (gap theory), w myśl której klientelizm, a dokładniej rzecz biorąc mediato
rzy, pojawiają się tam, gdzie brak jest biurokratycznych struktur umożliwiających 
grupom skorzystanie ze sformalizowanych ścieżek dostępu do zasobów. Uważa na
tomiast, że mediatorzy pojawiają się tam, gdzie w wyniku transformacji systemu 
polityczno-gospodarczego, na skutek działania pewnych czynników, w określonych 
warunkach, ze specyficznych struktur wyłania się nowa klasa lub stratum12. Gil
senan dopatruje się genezy klientelizmu po stronie patronów. Twierdzi, że patroni 
starają się za wszelką cenę i przy użyciu wszystkich dostępnych środków utrzymać 
monopolistyczną kontrolę nad dostępem do zasobów, informacji i innych deficy
towych dóbr. Nacisk w tak prowadzonej analizie położony jest nie na powiązania 
o wertykalnym diadycznym charakterze, lecz na znaczenie strukturalne wymiaru 
horyzontalnego. Konsolidacja i wzajemne powiązania pomiędzy patronami stano
wią jedną z najistotniejszych przyczyn trwałości zjawiska klientelizmu. Wzajemne 
związki pomiędzy członkami klasy uprzywilejowanej, zajmującymi podobną po
zycję w strukturze, powiązanymi wspólnotą interesów, utrzymującymi klientów 
w fałszywym przekonaniu o swej niezbędności w funkcji mediatorów zapewniają
cych klientom jedyną możliwą ścieżkę dostępu do zasobów, utrwalają szeroką sieć 
klientelistycznych zależności.

12 M. Gilsenan, „Against Patron-Client Relations", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and 
Clients..., s. 181-182.

13 Przyjęcie takiej terminologii wydaje się uzasadnione ze względu na pokrewieństwo owego 
zjawiska z nowoczesnym klientelizmem masowym.

2.2. Typy klientelizmu w górnictwie

Na użytek prowadzonych przeze mnie badań nad zjawiskiem klientelizmu w sek
torze węgla kamiennego wyróżniłam dwa zasadnicze typy tego zjawiska, istotne 
ze względu na sposób i kierunek prowadzonej analizy. Pierwszy typ nazwałam 
ogólnie klientelizmem grupowym13. Wyróżniłam trzy jego podtypy ze względu 
na przyjętą linię podziału na patronów i klientów, a zatem wyodrębnione systemy 
cząstkowe. W każdym z przypadków klientami są górnicy, jako grupa interesu, 
i reprezentujące ich związki zawodowe. Różnią się natomiast patroni.

W pierwszym przypadku, górnicy traktują jako patronów dyrektorów ko
palń, w których są zatrudnieni. Role patronów mogą też pełnić członkowie za
rządów spółek węglowych, w skład których wchodzą kopalnie. Relacje pomiędzy 
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klientami a patronem są istotne dla obu stron. Górnicy pragną zabezpieczenia swo
ich miejsc pracy, np. w razie przyjęcia programu likwidacji kopalni, chcą gwarancji 
znalezienia zatrudnienia w innej kopalni należącej do spółki. Z kolei w razie kon
fliktu między dyrektorem kopalni a zarządem spółki związki mogą się stanowczo 
opowiedzieć za pozostawieniem dotychczasowego dyrektora na stanowisku.

W przypadku drugim, górnicy poprzez reprezentujące ich związki poszu
kują patronów wśród przedstawicieli rządu, partii politycznych i konkretnych po
lityków (również opozycyjnych). Przyjęcie korzystnego programu restrukturyzacji, 
pakietu socjalnego itp. przekładać się może w tym wypadku na poparcie danego 
ugrupowania w wyborach parlamentarnych.

W przypadku trzecim, górnicy i reprezentujące ich związki wraz z przed
stawicielami dyrekcji kopalń i zarządów spółek, a więc występując wspólnie jako 
branża, poszukują patronów w administracji rządzącej i wśród polityków. Cele 
klienteli wydają się podobne jak w poprzednim przypadku, korzystniejszy pro
gram restrukturyzacji, dłuższy czas na dostosowanie do warunków rynkowych, 
umorzenie części długów itp. Tego rodzaju relacje wydają się jednak niezwykle 
interesujące ze względu na fakt, że aktorzy zajmujący kluczowe pozycje władzy 
w sektorze mobilizują swoją klientelę do wspólnego wystąpienia dla realizacji in
teresów branży, ale również własnych interesów żywotnie związanych z sytuacją 
sektora jako całości.

Szczególnie w dwóch ostatnich opisywanych przypadkach mamy do czynie
nia z sytuacją, gdzie państwo i jego biurokratyczny aparat wykonawczy są trakto
wane jako abstrakcyjny patron. Pojawia się w tym miejscu instytucja swego rodza
ju pośredników (brokers) wykorzystujących zasoby oferowane przez państwo dla 
własnej korzyści. Państwo sprawuje kontrolę nad podstawowymi zasobami, ale po
szczególni jego urzędnicy mogą manipulować dostępem do nich. Kariera takich ad
ministracyjnych patronów-pośredników, w przypadku gdy natrafią na silną grupę 
interesu, która niektórych urzędników może nawet traktować jako swoich klientów, 
zależeć może w sporym stopniu od poparcia udzielanego przez ową grupę. Taka 
sytuacja może mieć miejsce w odniesieniu do górnictwa. Promocja takiego patrona 
zależeć będzie jednak w dużym stopniu od strategicznie umiejscowionego popar
cia w samej administracji, a więc jego relacji z innymi przedstawicielami rządu 
i politykami14.

I4 J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury
(eds), Patrons and Clients..., s. 336.

W tym miejscu przechodzimy do drugiego typu klientelizmu, który nazwa
łam klientelizmem indywidualnym. Pod tym pojęciem kryje się sieć wzajemnych 
powiązań między aktorami zajmującymi kluczowe stanowiska w samym sektorze 
górnictwa węgla kamiennego oraz jego otoczeniu politycznym i gospodarczym. Ak
torzy ci zajmują względem siebie różne pozycje w hierarchii władzy. Faktem jest, 
że owi aktorzy zmieniają pozycje w ramach systemu, w związku z czym relacje 
między nimi nie mają długotrwałego charakteru, co niektórzy badacze uważają za I * 
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warunek konieczny, by mówić o istnieniu klientelizmu. I tak na przykład Waterbu- 
ry, który odnosił ten typ opisywanych przeze mnie relacji do stosunków panujących 
w służbie publicznej, pisał, że w takiej sytuacji zamiast o patronach i klientach moż
na raczej mówić o kumplach (cronies), którzy pomagają sobie nawzajem, zależnie 
od posiadanej w danym momencie władzy. Jeśli przewaga władzy jest generalnie 
zbyt krótkotrwała, aby zapewnić minimum trwałości wymaganej przez patronaż, 
mówić można o kumoterstwie (cronyism) bazującym na związkach pomiędzy sobie 
równymi. Przyjmuje się jednak, że pomimo tego, że konkretny związek pomiędzy 
patronem i klientem może być stosunkowo krótkotrwały, warunek trwałości syste
mowych relacji zostaje spełniony, jeżeli alternatywą dla stron jest odtworzenie tego 
samego rodzaju relacji z innym patronem bądź klientem15.

15 J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury 
(eds), Patrons and Clients..., s. 331

Stawiam w tym miejscu tezę, iż tak się właśnie dzieje w analizowanych prze
ze mnie przypadkach klientelistycznych powiązań pomiędzy głównymi aktorami 
sektora górniczego oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia. Podobnie, 
jeśli aktor zajmujący strategiczną pozycję jest w stanie skonsolidować swą wła
dzę nad jakiś sektorem, a tym samym dysponować dostępem do zasobów, może 
działać jako patron i zbudować własną klientelę. Tak więc, z uwagi na asymetrię 
władzy, dyrektorzy kopalń pozostają w pozycji klientów w stosunku do członków 
zarządów. Pozycje patronów zajmują z reguły prezesi zarządów badanych spółek. 
Z pozycji klientów występują właściciele firm produkcyjnych bądź świadczących 
różnego typu usługi dla górnictwa. W roli patronów w tej relacji występują dy
rektorzy kopalń. W przypadkach konkretnych osób kierunek zależności może ulec 
odwróceniu. Jeśli dyrektor kopalni popadnie w niełaskę bądź z jakichkolwiek in
nych względów zostanie zwolniony ze stanowiska, zaś branża nie zaoferuje mu 
innego miejsca zatrudnienia, były dyrektor, tym razem występując w roli klienta, 
może zwrócić się o zatrudnienie do prezesa firmy, z którą swego czasu doskona
le układała mu się współpraca. Podobnie rzeczy się mają z osobami zajmującymi 
w pewnym okresie kluczowe stanowiska w zarządach spółek, później zaś z różno
rakich powodów odsuniętymi od władzy. Wówczas mogą się zwrócić o pomoc do 
swych dłużników z okresu prosperity. Analogicznie przedstawia się sytuacja osób 
przechodzących z sektora górniczego do świata polityki, by po upływie kadencji 
powrócić do środowiska zawodowego. Jeśli realizowana przez nie polityka wzglę
dem górnictwa oceniana była przez środowisko pozytywnie, wówczas mogą liczyć 
na wdzięczność i rewanż. Wydaje się, iż niepewność związana z rotacją w kręgach 
władzy przyczynia się do umocnienia sieci klientelistycznych powiązań. Część ak
torów stara się zabezpieczyć na wypadek utraty kluczowej pozycji i zapewnić sobie 
poparcie w razie zaistnienia możliwości ponownego się o nią ubiegania.

Wzmiankowane już podejście Gilsenana akcentujące sieć horyzontalnych po
wiązań pomiędzy patronami wydaje się najbardziej obiecujące z punktu widzenia 
prowadzonych przeze mnie badań. Pozwala, między innymi, na analizę procesów 
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podejmowania decyzji przez aktorów zajmujących kluczowe pozycje w badanym 
systemie. Podejmowane przez nich decyzje mają więc konsekwencje systemowe. 
Weingrod zwraca uwagę, że w analizach zjawiska klientelizmu przyjmowana jest 
stosunkowo najczęściej perspektywa klientów, a więc np. czynione przez nich kal
kulacje, z kim należy się skontaktować, by uzyskać dostęp do poszukiwanych zaso
bów, kto zapewni najszerszą protekcję. Mimo że badania nad klientelizmem często 
odnosiły się do konkretnych przypadków i spraw, w których patroni wpływali na 
proces podejmowania decyzji, rzadko przedmiot socjologicznej analizy stanowiły 
kalkulacje patronów i sposoby użycia władzy. Przyjęcie perspektywy patronów, 
badanie mikropolityki umożliwia skupienie się nie tyle na strukturze zjawiska, jak 
ma to miejsce w większości badań, ile na jego procesualnym charakterze. Pozwala 
zatem na ujawnienie się charakterystyki klientelizmu jako procesu społecznego16.

16 Zob. A. Weingrod, „Patronage and Power", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients...
17 E. Gellner, „Patrons and Clients", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients..., s. 5-6.
18 J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury 

(eds), Patrons and Clients..., s. 341.
19 E. Gellner, „Patrons and Clients", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients..., s. 5.

W kontekście słów Gellnera, iż im większy jest stopień anonimowości spo
łecznych relacji, tym mniejsze jest nasilenie zjawiska klientelizmu, a stąd klientelizm 
jest tym bardziej nieuchronny, im bardziej intymne są międzyludzkie relacje, nasu
wa się wniosek, iż elita władzy zasługuje na szczególną uwagę. Tam bowiem, gdzie 
z zasady relacje nie mogą być anonimowe, kryteria podejmowania decyzji nie są 
uniwersalistyczne, zaś patronaż ma charakter endemiczny17.

Istotne wydaje się, by połączyć analizę różnych przejawów klientelizmu 
z ogólnym polityczno-gospodarczym kontekstem, w którym to zjawisko występuje. 
Właśnie poprzez ów kontekst można wyjaśnić charakterystyczne cechy sieci klien- 
telistycznych. Analiza modelu stratyfikacji społecznej, dostępności poszukiwanych 
zasobów, sposobów rozdziału dóbr, procesów rynkowych, zachowań administracji, 
kanałów reprezentacji politycznej, a zwłaszcza funkcji i znaczeń prawa i pieniądza 
charakterystycznych dla analizowanego systemu pozwala na określenie rodzajów 
strategii działania otwartych dla rządzących i rządzonych w badanym systemie. 
Dopiero wówczas patronaż może zostać umiejscowiony pomiędzy różnymi innymi 
formami dostępnych strategii18.

Badacze zjawiska wskazują, że pewne warunki społeczne sprzyjają ugrunto
waniu się relacji klientelistycznych. Patronaż pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy 
do czynienia ze słabym państwem, niewydolną biurokracją i nieefektywną gospo
darką. Niektóre sfery życia wydają się bardziej narażone na patronaż niż inne. Taką 
sferą jest bez wątpienia polityka. Podatna na patronaż jest również upolitycznio
na gospodarka19. W sektorach gospodarki kontrolowanych przez państwo ma ono 
możliwość bezpośredniej interwencji. Celem zawziętej walki staje się zdobycie po
zycji umożliwiających przejęcie kontroli nad zasobami, a tym samym zapewnienie 
sobie dostępu do ograniczonych funduszy. Tworzy się szeroki wachlarz przywi
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lejów, które państwo poprzez swoich przedstawicieli może zagwarantować bądź 
ograniczyć danej grupie obywateli. Kształt przyjętego programu restrukturyzacji, 
a zatem kalendarz reform, wysokość różnego typu dotacji, wysokość środków przy
znanych na likwidację kopalń, liczba zwalnianych osób, wysokość odpraw, wyso
kość zarobków, ale też obsadzanie kluczowych stanowisk — wszystko to staje się 
przedmiotem negocjacji patronów i klientów.



rozdział

Metody badawcze

3.1. Metody badań, techniki zbierania danych i źródła informacji

W analizie zjawiska klientelizmu w górnictwie węgla kamiennego wykorzystane 
zostały dwa podejścia badawcze, wzajemnie się uzupełniające: analiza powiązań 
sieciowych pomiędzy pozycjami wewnątrz systemu gospodarczego, reprezentowa
nego przez górnictwo węgla kamiennego, a także między systemami politycznym 
i gospodarczym, oraz perspektywa systemowa, dla wyjaśnienia przyczyn owego 
zjawiska i konsekwencji, jakie niesie z sobą jego występowanie w zakresie rozwo
ju poszczególnych systemów. Jak wspomniano, punkt wyjścia, a zarazem szerszy 
horyzont teoretyczny pracy stanowi teoria systemowa, w szczególności zaś teoria 
systemowej samoreprodukcji Niklasa Luhmanna.

Górnictwo węgla kamiennego stanowi gospodarczo-polityczny system o wy
sokich umiejętnościach przystosowawczych. Zaskakujące zdolności adaptacyjne 
owego systemu mogą stanowić wynik istnienia sieci personalnych powiązań po
między aktorami zajmującymi kluczowe pozycje w samym sektorze górniczym oraz 
w jego otoczeniu politycznym i gospodarczym. Stąd wynikła potrzeba uzupełnienia 
teorii systemowej o teorię działania społecznego, jaką jest teoria klientelizmu. Z ko
lei monitoring przepływów pomiędzy stanowiskami w badanym systemie prze
prowadzony został w oparciu o podstawowe założenia analizy sieciowej. W prowa
dzeniu badań i opracowywaniu ich wyników zastosowanych zostało wiele narzędzi 
badawczych typu jakościowego i ilościowego.

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o przedstawione poniżej metody.

3.1.1. Baza danych: skład osobowy organów nadzorujących
i zarządzających podmiotami organizacyjnymi górnictwa węgla 
kamiennego oraz jego otoczeniem administracyjnym, 
gospodarczym i społecznym (SPSS)

Stworzona została baza danych jako źródło informacji dotyczących składu osobo
wego organów nadzorujących i zarządzających podmiotami organizacyjnymi gór
nictwa węgla kamiennego oraz jego otoczeniem administracyjnym, gospodarczym 
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i społecznym, na podstawie której skonstruowany został model przepływów mię
dzy stanowiskami wewnątrz sektora górnictwa węgla kamiennego oraz między 
wyżej wymienionym sektorem a jego otoczeniem.

Baza skonstruowana została przy użyciu programu SPSS. W jej skład weszły 
dane na temat zarządów i rad nadzorczych siedmiu spółek węglowych, Węglokok
su, Węglozbytu i Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamien
nego, kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnic
twa, składu osobowego ciał eksperckich i komisji działających w sektorze węglo
wym, kierownictwa poszczególnych kopalń, kierownictwa działających w górnic
twie związków zawodowych, składu gabinetów Wiceministra Przemysłu i Handlu 
oraz Wiceministra Gospodarki, którym kolejno podlegał sektor górniczy oraz gabi
netu Ministra Skarbu Państwa, a także udziałowców prywatnych spółek dostarcza
jących towary i świadczących usługi dla górnictwa.

Dane do bazy zostały zaczerpnięte z kilku wzajemnie uzupełniających się 
źródeł:

1. Kompletne dane na temat składów osobowych zarządów następujących 
podmiotów gospodarczych:

— Bytomska Spółka Węglowa S.A.
— Gliwicka Spółka Węglowa S.A.
— Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
— Katowicki Holding Węglowy S.A.
— Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.
— Rudzka Spółka Węglowa S.A.
— Rybnicka Spółka Węglowa S.A.
— Węglokoks S.A.
— Węglozbyt S.A.
— Kopex S.A.
— Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. 

od momentu ich powstania do marca 2000 zaczerpnięte zostały z pełnych odpisów 
z Rejestru Handlowego oraz Akt Rejestrowych Wydziału VI Gospodarczego Sądu 
Rejonowego w Katowicach.

2. Uzupełnienie powyższych danych stanowiły dane dotyczące składu osobo
wego kierownictwa poszczególnych należących do Spółek Węglowych kopalń, za
czerpnięte z roczników Informator Vademecum Górnictwo i Geologia, Energetyka, Hut
nictwo Nr 1-8, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, PAN, Kraków 1994-2000.

3. Dane obrazujące skład rad nadzorczych wyżej wymienionych spółek zo
stały zrekonstruowane częściowo na podstawie przeprowadzonych wywiadów po
głębionych oraz wyrywkowych danych z Akt Rejestrowych Wydziału VI Gospo
darczego Sądu Rejonowego w Katowicach. (Nie istnieje bowiem obowiązek poda
wania do Akt Rejestrowych składów rad nadzorczych spółek, stąd próba rekon
strukcji kolejnych składów rad podjęta została na podstawie włączanych do Akt 
Rejestrowych sprawozdań finansowych spółek oraz poszczególnych uchwał podej
mowanych przez rady nadzorcze).
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4. Skład organów kierowniczych WUG i GIG odtworzony został na podstawie 
dokumentów udostępnionych przez obydwie instytucje oraz danych zaczerpnię
tych z roczników Informator Vademecum Górnictwo i Geologia, Energetyka, Hutnictwo 
Nr 1-8, Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, PAN, Kraków 1994—2000.

5. Skład członkowski wybranych ciał doradczych i opiniodawczych oraz ko
misji działających w górnictwie zrekonstruowany został na podstawie informacji 
uzyskanych z wywiadów swobodnych oraz dostarczonych przez respondentów do
kumentów źródłowych.

6. Dane na temat kierownictw działających w górnictwie związków zawodo
wych zrzeszających pracowników kopalń (m.in. Związku Zawodowego Górników 
w Polsce, NSZZ „Solidarność", NSZZ „Solidarność '80", Wolnego Związku Zawo
dowego „Sierpień '80") oraz Związku Pracodawców Górnictwa zaczerpnięte zostały 
z Akt Rejestrowych Wydziału Rejestrowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Uzu
pełnienie danych dokonane zostało na podstawie roczników Informator Vademecum 
Górnictwo i Geologia, Energetyka, Hutnictwo Nr 1-8, Biblioteka Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej, PAN, Kraków 1994-2000.

7. Lista udziałowców kilkunastu firm prywatnych dostarczających towary 
i świadczących usługi dla górnictwa sporządzona została na podstawie odpisów 
z Rejestru Handlowego oraz Akt Rejestrowych Wydziału VI Gospodarczego Sądu 
Rejonowego w Katowicach.

Zgromadzone w bazie dane mają wysoką wartość wskaźnikową. Są to tzw. 
dane twarde. Na ich podstawie weryfikowane były informacje uzyskane od respon
dentów w wywiadach swobodnych, w szczególności informacje na temat powiązań 
pomiędzy osobami piastującymi kluczowe stanowiska w sektorze, zasad rządzą
cych obsadzaniem owych stanowisk, działalności osób ze świata polityki, układów 
pomiędzy kadrą zarządzającą i nadzorującą sektora oraz udziałowcami okołogórni- 
czych firm prywatnych. Dane służyły za podstawę do rekonstrukcji ścieżek kariery 
głównych aktorów sektora. Systematycznie uzupełniana baza pomagała również 
w doborze dodatkowych respondentów, z którymi zostały przeprowadzone wy
wiady pogłębione.

Zasadniczym celem utworzenia bazy było umożliwienie weryfikacji, na pod
stawie zawartych w niej danych, hipotezy o istnieniu sieci klientelistycznych powią
zań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora oraz jego politycznego i gospodarcze
go otoczenia. Analiza danych zawartych w bazie pozwoliła ponadto na weryfikację 
hipotezy, iż konkretne decyzje personalne stanowią wyraz adaptacji systemu gór
niczego do środowiska. Dane umożliwiły rekonstrukcję zakresu systemowej repro
dukcji oraz rządzących tym procesem mechanizmów.

3.1.2. Zastosowanie analizy sieciowej do modelowania przepływów 
między stanowiskami w sektorze górniczym (CLEMENTINE)

Stworzona baza danych stanowiła podstawę dla przeprowadzonej sieciowej anali
zy przepływów pomiędzy stanowiskami w zarządach jedenastu badanych podmio
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tów gospodarczych, tj. siedmiu spółek węglowych oraz Węglokoksu, Węglozbytu, 
Kopeksu i PARG. Analiza danych dokonana została w programie SPSS. Do rekon
strukcji sieci powiązań pomiędzy spółkami użyty został program CLEMENTINE.

Analiza powiązań sieciowych stanowiła metodę badania zjawiska klienteli- 
zmu. Zastosowanie owej metody pozwoliło na odtworzenie nie tylko składu zróż
nicowanych elementów systemu, ale i układu owych elementów oraz stosunków 
pomiędzy nimi. Struktura zgromadzonych danych — składy osobowe zarządów 11 
spółek z rozbiciem na poszczególne stanowiska w zarządach — umożliwiła skon
struowanie dwumodułowej sieci afiliacyjnej. Zgromadzone dane pozwoliły na od
tworzenie ścieżek kariery w odniesieniu do poszczególnych aktorów, tj. rekonstruk
cję przepływów między zajmowanymi przez aktora stanowiskami wewnątrz jedne
go podmiotu organizacyjnego oraz przepływów pomiędzy stanowiskami w różnych 
podmiotach. Informacje o dacie objęcia i opuszczenia danego stanowiska w kon
kretnej spółce przez wybranego aktora umożliwiły dokonanie rekonstrukcji ście
żek przebiegu kolejnych kadencji w zarządach spółek dla poszczególnych aktorów. 
Dane na temat rodzaju stanowiska piastowanego przez aktora (prezesa, zastępcy 
prezesa, członka zarządu), jak również informacja o czasie zajmowania stanowi
ska określonym datą rozpoczęcia i zakończenia kontraktu umożliwiły dodatkowo 
stwierdzenie, czy i w jakich relacjach badani współpracowali z sobą. Zastosowanie 
metody analizy sieciowej umożliwiło weryfikację hipotezy na temat samoreproduk- 
cji badanego systemu, a zatem zbadanie, czy system reprodukuje się z własnych 
elementów, w takim znaczeniu, iż funkcje w zarządach badanych spółek pełnią 
przez stosunkowo długi czas te same osoby.

3.1.3. Wywiady pogłębione z kluczowymi aktorami sektora górniczego

Kolejne źródło informacji na temat powiązań sieciowych pomiędzy kluczowymi 
aktorami sektora górniczego oraz jego politycznego i gospodarczego otoczenia sta
nowiły badania empiryczne w formie 40 wywiadów pogłębionych z prezesami 
i członkami zarządów oraz przewodniczącymi i członkami rad nadzorczych spółek 
węglowych oraz central zbytu węgla, a także z przedstawicielami władz poszcze
gólnych kopalń oraz przedstawicielami związków zawodowych, reprezentujących 
interesy pracowników sektora górniczego, jak również przedstawicielami admini
stracji rządowej, nadzorującej przemysł wydobywczy.

Ponadto przeprowadzone zostały wywiady z ekspertami do spraw restruktu
ryzacji sektora górniczego, w tym z Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa 
w Katowicach, Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Głównego Instytutu 
Górnictwa w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach oraz Zakładu Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego PAN 
w Krakowie, a także z udziałowcami oraz pracownikami prywatnych podmiotów 
gospodarczych, dostarczających maszyny, urządzenia i technologie oraz świadczą
cych usługi dla górnictwa (tab. 3.1).
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Tabela 3.1. Charakterystyka próby*

Lp. Pozycja Liczba respondentów

1. Prezesi zarządów spółek 2
2. Członkowie zarządów spółek 5
3. Przewodniczący rad nadzorczych spółek 1
4. Członkowie rad nadzorczych spółek 4
5. Dyrektorzy i wicedyrektorzy kopalń 4
6. Pracownicy wyższego dozoru w kopalniach 3
7. Eksperci:

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa 3
Wyższy Urząd Górniczy 2
Główny Instytut Górnictwa 2
Polska Akademia Nauk 1
Akademia Górniczo-Hutnicza 3
Politechnika Śląska 2
Uniwersytet Śląski 2

8. Związkowcy:
Wolny Związek Zawodowy „Sierpień ’80" 2
Związek Zawodowy Górników w Polsce 1
Związek Zawodowy Pracowników Dołowych 1
Związek Zawodowy „Solidarność" 1
Związek Zawodowy „Kadra" 1

9. Właściciele prywatnych przedsiębiorstw okołogórniczych 4
10. Pracownicy prywatnych przedsiębiorstw okołogórniczych 2
11. Dziennikarze specjaliści ds. górnictwa 1
12. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki 2
13. Posłowie na sejm z województwa śląskiego 1
14. Członkowie władz terenowych województwa śląskiego 1
15. Przedstawiciele Kościoła w województwie śląskim 1

’Część badanych kwalifikowała się do więcej niż jednej z wyróżnionych kategorii, stąd zsumowanie 
liczby respondentów w poszczególnych kategoriach daje liczbę większą niż 40. Wynika to z faktu, że 
część ekspertów, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, była zatrudniona w kilku jednostkach 
naukowo-badawczych i urzędach, kilku było równocześnie udziałowcami lub pracownikami prywat
nych przedsiębiorstw; dyrektorzy i członkowie dozoru kopalń należeli jednocześnie do związków za
wodowych; współwłaściciele prywatnych przedsiębiorstw byli w przeszłości członkami zarządów i rad 
nadzorczych spółek węglowych. Część respondentów udzielała zatem wywiadów, występując w kil
ku rolach.

Przeprowadzonych zostało 40 wywiadów pogłębionych z respondentami. 
Wywiady trwały średnio od dwóch do dwóch i pół godziny. Kwestionariusz za
wierał sześć podstawowych bloków problemowych.

Pierwszy blok odnosił się do charakterystyki sylwetki zawodowej badanego. 
Zawierał pytania o wykształcenie, przebieg pracy, tj. kolejno zajmowane stanowiska 
w jednostkach organizacyjnych, aktualnie zajmowane stanowisko, zajęcia główne 
i dodatkowe, np. działalność w ciałach doradczych, przynależność do organizacji 
zawodowych. Służył rekonstrukcji ścieżki kariery zawodowej badanego. W bloku 
tym znajdowały się również pytania o typowe, w odczuciu badanego, przebiegi 
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karier w górnictwie. Respondenci byli proszeni o odwoływanie się do znanych im, 
konkretnych przykładów.

Drugi, związany z poprzednim, blok zagadnień dotyczył roli znajomości 
i kontaktów osobistych w przebiegu kariery zawodowej w górnictwie. Blok ten 
zawierał dwa rodzaje pytań — o to, jak jest, oraz o to, jak być, w odczuciu bada
nych, powinno. Respondenci, z jednej strony, opisywali stan faktyczny, rzeczywiste 
reguły rządzące procesami podejmowaniem decyzji w sektorze, z drugiej, dokony
wali swoistej projekcji — na jakich przesłankach procesy decyzyjne powinny się, 
w ich prywatnej opinii, opierać. Badani opisywali przypadki konkretnych decy
zji personalnych, wyboru danych osób na dane stanowisko, w wyniku udzielonej 
rekomendacji, regulacji osobistych zobowiązań itp.1

1 Problemy związane z wartością wskaźnikową odpowiedzi zostały zanalizowane w podpunkcie 
3.2 niniejszego rozdziału.

2 Opisywali typy powiązań rodzinnych i towarzyskich, ułatwiające prowadzenie działalności 
gospodarczej. Proszeni byli m.in. o odniesienie się do głośnych w okresie prowadzenia badań opisywa
nych w prasie przypadków aresztowania członków zarządów dwóch spółek węglowych pod zarzutem 
nadużyć finansowych.

Trzeci blok pytań poświęcony został kooperacji firm prywatnych, świadczą
cych usługi i dostarczających towary dla górnictwa, ze spółkami węglowymi i ko
palniami. W opisie zasad rządzących ową współpracą respondenci odwoływali się 
do konkretnych przypadków1 2. Blok ten zawierał również pytania o sposoby finan
sowania partii politycznych i indywidualnych polityków. Odpowiedzi na pytania 
zawarte w tym bloku uwypukliły wagę hipotezy o szerokości skali mającego miej
sce w górnictwie procederu wypompowywania publicznych pieniędzy do prywat
nych kieszeni. Pozwoliły również ocenić charakter powiązań pomiędzy górnictwem 
a polityką.

Blok czwarty kwestionariusza wywiadu poruszał problem wpływu polityki 
na procesy decyzyjne w górnictwie. Badani pytani byli o wagę przekonań politycz
nych w procesie obsadzania stanowisk w górnictwie, m.in. wpływ polityki na ob
sadę stanowisk w zarządach i radach nadzorczych spółek węglowych, Węglokoksu 
i Węglozbytu; wyrażali swą opinię i proszeni byli o jej uzasadnienie w odwołaniu 
do konkretnych przykładów. W tym bloku znalazły się także pytania o związki 
pomiędzy polityką a kształtem i tempem wdrażania programów restrukturyzacyj
nych branży.

Wynikły z czwartego piąty blok pytań odnosił się do oceny procesu restruk
turyzacji górnictwa. Badani byli proszeni o dokonanie oceny kolejnych rządowych 
programów reformy sektora górniczego oraz konkretnych, związanych z ich przy
jęciem aktów prawnych i ich skuteczności. Pytani byli również o najbardziej, w ich 
odczuciu, prawdopodobne scenariusze przyszłych działań restrukturyzacyjnych.

Blok szósty dotyczył oceny działalności związków zawodowych w górnic
twie. W bloku znalazły się pytania o przyczyny, dla których interesy górników re
prezentuje tak duża liczba związków zawodowych, skuteczność owej reprezentacji 
oraz indywidualne kariery związkowców.
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Uzyskane w toku przeprowadzonych wywiadów informacje umożliwiły re
konstrukcję sieci powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami przemysłu górniczego 
oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia. Zgromadzony materiał badaw
czy przyczynił się do odtworzenia faktycznych reguł gry i prawdziwych mecha
nizmów podejmowania decyzji w sektorze górniczym, przede wszystkim zaś po
zwolił na weryfikację hipotezy o istnieniu sieci klientelistycznych powiązań w gór
nictwie węglowym stanowiących mechanizm systemowej samoreprodukcji. Pozwo
lił również na weryfikację szeregu innych, przyjętych na początku badań hipotez, 
m.in. na temat tego, czy zasady obsadzania stanowisk w sektorze górniczym sta
nowią wyraz mechanizmu przystosowawczego systemu do wymogów środowiska 
(a zatem dopuszczenie aktualnych decydentów politycznych do rad nadzorczych 
spółek i umożliwienie im prowadzenia dochodowej działalności gospodarczej jest 
ceną za roztoczenie politycznego parasola ochronnego nad sektorem); czy, a jeśli 
tak — w jakim stopniu, sektor górniczy finansuje działalność partii politycznych, 
czy powolne tempo restrukturyzacji stanowi wyraz interesu samego sektora, czy 
także jego politycznego otoczenia (a zatem, czy system polityczny czerpie korzy
ści z obecnej nieprzejrzystej sytuacji w górnictwie sprzyjającej niekontrolowanym 
przepływom finansowym i czy ma żywotny interes w jej utrzymaniu); czy tworzo
ne prawo stanowi wyraz ulegania branżowym naciskom, czy jest jednak wyrazem 
interesu ogólnospołecznego; czy, i na jaką skalę, mamy w górnictwie do czynienia 
z przepływem pieniędzy publicznych do prywatnych kieszeni.

Materiał z wywiadów swobodnych pozwolił na określenie granic systemo
wych; umożliwił zrekonstruowanie zawartości „czarnych skrzynek" systemu cało
ściowego, jak i składających się nań systemów cząstkowych, odtworzenie nieformal
nych układów i reguł gry. Pozwolił też odpowiedzieć na pytanie, czy sieć klienteli
stycznych powiązań, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i grupowym, stano
wi rzeczywisty mechanizm systemowej samoreprodukcji, a zarazem medium sys
temowej komunikacji. Wywiady dostarczyły informacji na temat struktur istotności 
członków kadry zarządzającej i nadzorującej sektora i jego polityczno-gospodarcze
go środowiska, wagi poszczególnych zjawisk, punktów widzenia, oceny sytuacji.

Uzyskane w toku wywiadów informacje były szczegółowo sprawdzane w od
wołaniu do twardych danych z dokumentacji źródłowej. Udzielone przez respon
dentów informacje stanowiły istotne uzupełnienie bazy danych obrazujących skład 
osobowy organów zarządzających i nadzorujących sektora węglowego oraz jego 
politycznego i gospodarczego otoczenia.

3.1.4. Studia dokumentacji źródłowej

W toku badań przeprowadzona została analiza trzech typów dokumentów źródłowych:
1. Istotnym źródłem informacji pozwalającym na weryfikację informacji uzy

skanych w wywiadach swobodnych stały się udostępnione wyniki przeprowa
dzonych przez NIK kontroli w sektorze węgla kamiennego w latach 1990-2000 
(tab. 3.2).
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Tabela 3.2. Sprawozdania z wyników kontroli prowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli 
w sektorze węgla kamiennego w latach 1990-2000

Lp. Nr kontroli Temat kontroli

1. LKA/R/005/96 Wystąpienie pokontrolne
Wynik kontroli rozpoznawczej przebiegu i efektów procesu oddłuże
niowego w Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark w Bytomiu, będącej 
zakładem Bytomskiej Spółki Węglowej S.A, w latach 1993-1995

2. LKA/41021/19/96 Wystąpienie pokontrolne
Wynik kontroli przeprowadzonej w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej 
S.A. w Tychach, w zakresie wpływu postępowania oddłużeniowego na 
sytuację ekonomiczno-finansową Spółki w latach 1993-1996

3. LKA/41006/6/96 Wystąpienie pokontrolne
Wynik kontroli przeprowadzonej w Przedsiębiorstwie Transportowo- 
-Produkcyjno-Handlowym Przemysłu Węglowego Trans-Ster w Kato
wicach w upadłości, obejmującej badania sprzedaży majątku Przedsię
biorstwa w latach 1990-1995

4. 195/98/97186/LKA Informacja o wynikach kontroli organizacji zbytu węgla kamiennego 
w latach 1996-1998

5. 12/97/P96/073/LKA Informacja o wynikach kontroli wpływu postępowania oddłużeniowego 
na sytuację finansowo-ekonomiczną podmiotów gospodarczych w wo
jewództwie katowickim

6. 236/97/P97A185/LKA Informacja o wynikach kontroli efektywności zakupów maszyn i urzą
dzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego

7. 210/99/P98/066/DG Informacja o wynikach kontroli efektywności wdrażania projektów ra
cjonalizatorskich w wybranych podmiotach gospodarczych

8. 59/98/P97/066/DGI Informacja o wynikach kontroli przyznawania i wykorzystywania dota
cji budżetowych dla górnictwa węgla kamiennego

9. 196/98/S97/010/LKA Informacja o wynikach kontroli prawidłowości programowania i finan
sowania budowy Kopalni Węgla Kamiennego Budryk w Ornontowicach

10. 61/99/P98/109/DSPP Informacja o wynikach kontroli wykonywania obowiązków przez przed
stawicieli Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego

11. 71/95/A95/004/DOŚB Informacja o wynikach kontroli wojewódzkich funduszy ochrony śro
dowiska i gospodarki wodnej

12. 200/98/P97/087 DOŚB Informacja o wynikach kontroli realizacji ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze

13. P98/260 Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. cz. 13 
Ministerstwo Gospodarki

14. P97/063 Wykonanie budżetu państwa w 1996 r. cz. 53
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, któremu podlega 14 Okręgo
wych Urzędów Górniczych

15. P98/063 Wykonanie budżetu państwa w 1997 r. cz. 53
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, któremu podlega 14 Okręgo
wych Urzędów Górniczych

16. P98/267 Wykonanie budżetu państwa w 1998 r. cz. 53
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach, któremu podlega 14 Okręgo
wych Urzędów Górniczych

17. DSK/2000 Zagrożenie korupcją w świetle badań kontrolnych Najwyższej Izby Kon
troli
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Opublikowane wyniki kontroli NIK w sektorze górniczym są danymi o wy
sokiej wartości wskaźnikowej. Obrazują one bowiem faktyczne praktyki mające 
miejsce w sektorze węglowym. Analiza wyników kontroli NIK umożliwiła weryfi
kację szeregu szczegółowych hipotez badawczych, m.in. na temat tego, iż jednym 
z czynników przyczyniających się do zagęszczenia sieci klientelistycznych powią
zań w badanym systemie jest możliwość czerpania korzyści majątkowych przez 
aktorów systemu. Wyniki kontroli NIK na temat przyznawania i wykorzystywania 
dotacji budżetowych dla górnictwa węgla kamiennego, przebiegu i efektów pro
cesów oddłużeniowych w poszczególnych podmiotach organizacyjnych górnictwa, 
organizacji zbytu węgla, efektywności zakupów maszyn i urządzeń oraz technologii 
w górnictwie, zagrożenia korupcją, dając obraz wewnętrznej patologizacji systemu, 
pozwalają jednak na odtworzenie faktycznych reguł jego funkcjonowania.

2. Dokonana została szczegółowa analiza podstaw prawnych restrukturyza
cji górnictwa węgla kamiennego — patrz tabela 3.4 (str. 54).

3. Przeprowadzono również analizę rządowych programów restrukturyzacji 
sektora (tab. 3.3).

Tabela 3.3. Rządowe programy restrukturyzacji sektora

Lp. Tytuł programu Rok przyjęcia

1. „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce — realizacja I etapu 
w 1993 roku w ramach możliwości finansowych państwa"

1993

2. „Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce" 1993
3. „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce — program dla reali

zacji II etapu w latach 1994-1995"
1994

4. „Górnictwo węgla kamiennego. Polityka państwa i sektora na lata 1996-2000. 
Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki 
rynkowej i międzynarodowej konkurencyjności"

1996

5. „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" 1998
6. „Korekta programu rządowego: Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce 

w latach 1998-2002"
2000

7. „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 
z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji nie
których kopalń"

2002

Analiza rządowych programów restrukturyzacji górnictwa węgla kamienne
go oraz aktów prawnych stanowiących podstawę podejmowanych względem sek
tora działań restrukturyzacyjnych pozwoliła na zbadanie wzajemnych relacji po
między gospodarką i polityką. Umożliwiła równocześnie ocenę, czy — a jeśli tak 
— na ile prawo i pieniądz pełnią przypisaną im przez N. Luhmanna rolę mediów 
międzysystemowej komunikacji, a zatem przenoszą zgeneralizowane informacje na 
temat oczekiwań systemów względem siebie.

Konfrontacja dokumentów źródłowych z informacjami uzyskanymi od re
spondentów w trakcie prowadzenia wywiadów pogłębionych pozwoliła na pełniej
szą weryfikację hipotez badawczych, m.in. na temat wpływu sieci klientelistycznych
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powiązań na kształt i tempo wdrażania kolejnych programów restrukturyzacyj
nych w górnictwie węgla kamiennego, a także zakłóceń, jakie istnienie zjawiska 
klientelizmu w wymiarze masowym i indywidualnym niesie z sobą dla procesów 
systemowego różnicowania się.

3.1.5. Analiza artykułów tygodników Kurier Związkowy
i Trybuna Górnicza

Dodatkowe źródło informacji na temat stopnia zaawansowania reformy, przetaso
wań kadrowych, wewnętrznych rozgrywek, źródeł dochodów w sektorze górnic
twa węgla kamiennego stanowiły roczniki tygodnika społecznego Komisji Krajowej 
WZZ „Sierpień '80" Kurier Związkowy oraz tygodnika Trybuna Górnicza (cotygo
dniowego dodatku do dziennika Trybuna Śląska). Każdy z tygodników prezentuje 
z jednej strony rodzaj teorii, wyobrażeń na temat systemu, którego jest organem", 
z drugiej zawiera uproszczone, „czarnoskrzynkowe" wyobrażenia na temat funk
cjonowania innych systemów cząstkowych w swoim otoczeniu. Podczas gdy Kurier 
Związkowy prezentuje stanowisko i ogląd rzeczywistości jednego z bardziej rady
kalnych górniczych związków zawodowych, Trybuna Górnicza reprezentuje poglądy 
górniczego establishmentu.

Zgromadzony materiał badawczy pozwolił na przeprowadzenie wyczerpują
cej wielokierunkowej weryfikacji hipotez badawczych. Analiza danych umożliwiła 
zrekonstruowanie modelowych typów sieci powiązań klientelistycznych pomiędzy 
kluczowymi aktorami sektora górnictwa węgla kamiennego oraz jego polityczne
go i gospodarczego otoczenia oraz monitorowanie przepływów pomiędzy pozy
cjami władzy w badanym systemie. Zbadane zostały wzajemne relacje pomiędzy 
górnictwem a jego otoczeniem. Dokonana została analiza zakresu, w jakim prawo 
i pieniądz pełnią rolę mediów międzysystemowej komunikacji. Zrekonstruowana 
została zawartość „czarnych skrzynek" zarówno systemu całościowego, jak i skła
dających się nań systemów cząstkowych. Odtworzone zostały mechanizmy syste
mowej adaptacji oraz wewnętrzne zasady rządzące procesami systemowej samore- 
produkcji. Analiza zgromadzonego materiału pozwoliła odpowiedzieć na pytanie, 
czy sieć klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi pozycjami badanego 
systemu stanowi rzeczywisty mechanizm systemowej samoreprodukcji, służąc jed
nocześnie jako medium systemowej komunikacji. Pozwoliła również ocenić wpływ 
zjawiska klientelizmu polityczno-gospodarczego w górnictwie na szersze procesy 
systemowej dyferencjacji.

3.2. Wartość poznawcza zastosowanych technik.
Trudności badawcze

Badania nad zjawiskiem klientelizmu napotykają szereg trudności. S. Silverman 
zwraca uwagę na problemy związane z metodologią tego typu badań3. Co stano

3 S. Silverman S., „Patronage as Myth", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients in 
Mediterranean Societies, Duckworth 1977.
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wić ma podstawę identyfikacji wzorów klientelistycznych na etapie gromadzenia 
i analizy danych? Czy poddamy obserwacji zachowania i efekty działań, czy też 
zapytamy respondentów o ich opinie, przemyślenia i stosunek do tego, co dzie
je się w badanej dziedzinie życia? W prowadzonych badaniach nad zjawiskiem 
klientelizmu w sektorze górniczym wykorzystuję oba podejścia. Materiał pochodzą
cy z czterdziestu wywiadów swobodnych dostarcza informacji na temat wzorów 
poznawczych charakterystycznych dla badanego środowiska, wyobrażeń na temat 
faktycznie zachodzących procesów (np. modeli podejmowania decyzji, obsadza
nia stanowisk), a także idei, jak być powinno. Informacji o podobnym charakterze 
dostarcza analiza tygodników Kurier Związkowy i Trybuna Górnicza (cotygodniowy 
dodatek do dziennika Trybuna Śląska), wydawnictw prezentujących skrajnie różne, 
ideologicznie zabarwione perspektywy oglądu rzeczywistości.

Z kolei, analiza sieciowa powiązań między kluczowymi stanowiskami sek
tora oraz między spółkami tworzącymi sektor, podstawę której stanowi baza da
nych na temat składu osobowego zarządów badanych podmiotów gospodarczych, 
dostarcza informacji na temat stanu faktycznego. Tego samego rodzaju informa
cji dostarcza, dokonana na podstawie danych zawartych w aktach rejestrowych 
Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Katowicach, rekonstrukcja składów 
rad nadzorczych badanych podmiotów gospodarczych. Podobnego typu informacji 
dostarcza analiza raportów i sprawozdań z kontroli przeprowadzonych przez Naj
wyższą Izbę Kontroli w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Dane obrazujące 
stan faktyczny pozwalają na weryfikację informacji uzyskanych z wywiadów swo
bodnych. Zestawienie obu rodzajów informacji pozwala na dokonanie porównania 
idei i wyobrażeń z faktycznie zachodzącymi procesami.

Przeszkody pojawiły się już na etapie zbierania danych, Ministerstwo Gospo
darki oraz PARG odmówiły bowiem udostępnienia informacji na temat składów 
osobowych rad nadzorczych badanych spółek oraz dyrekcji kopalń4. Udzielenia in
formacji na temat składów rad nadzorczych odmówiły również sekretariaty spółek. 
Fakt odmowy udostępnienia informacji sam w sobie stanowi informację. Nasuwa 
się pytanie, z jakich względów dostęp do informacji został zablokowany, czy i jakie 
ewentualne nieprawidłowości przy obsadzaniu stanowisk mogłyby wyjść na jaw, 
gdyby dokumenty zostały udostępnione. Czy odmowa była niezależną automatycz
ną decyzja urzędnika, czy też ktoś wywierał naciski, by z jakichś powodów danych 
nie udostępniać. Tak czy inaczej, odmowa udostępnienia danych potwierdza tezę 
o zamkniętości i nieprzejrzystości systemu.

4 Pisma z prośbą o udostępnienie informacji na temat składu rad nadzorczych badanych podmio
tów gospodarczych wysyłane były do obu instytucji dwukrotnie. Za pierwszym razem żadna z instytu
cji nie odpowiedziała na pismo. W rozmowach telefonicznych anonimowy przedstawiciel Ministerstwa 
uzasadniał odmowę udostępnienia danych, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych. 
Urzędniczka PARG tłumaczyła, iż tego rodzaju informacji udzielić może jedynie prezes zarządu. W lu
tym 2001 roku otrzymałam pisemną informację, iż PARG nie dysponuje danymi, o które wystąpiłam. 
Ministerstwo Gospodarki po raz wtóry nie udzieliło odpowiedzi na moje pismo. Szczegółowa analiza 
problemu dostępu do danych, korespondencja, dyskusja nad podstawami prawnymi odmowy, wypo
wiedzi respondentów stanowią przedmiot rozważań rozdziału 9.2 niniejszej pracy.
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Pewne oczywiste trudności pojawiły się w związku z przeprowadzanymi 
wywiadami swobodnymi z kluczowymi aktorami sektora. Wszelkie nieformalne 
powiązania charakterystyczne dla układów patron-klient znajdują się, w pew
nym sensie, poza sferą oficjalnej moralności. Niezwykle trudno w związku z tym 
uzyskać miarodajne informacje na temat rzeczywistych relacji w badanym sys
temie, ale także na temat wyobrażeń respondentów o zasadach funkcjonowa
nia systemu. Ze zrozumiałych względów, respondenci bardzo niechętnie przy
znają się do stosowania przez siebie samych klientelistycznych praktyk. Najczę
ściej decydowały się na udzielenie tego typu informacji osoby, które zakończy
ły już z różnych powodów karierę w sektorze, a więc miały stosunkowo nie
wiele do stracenia, czy to mówiąc o sobie samych, czy też wskazując na kon
kretne przykłady klientelistycznych powiązań w środowisku. Badani decydowa
li się mówić o pewnych nieformalnych układach zazwyczaj wówczas, gdy sami, 
przynajmniej we własnym odczuciu, padali ich ofiarą. Należy mieć jednak na 
uwadze, iż przez osoby, wedle ich własnych określeń, „wygryzione", „wyślizga
ne" bądź te, które padły ofiarą „bizantyjskiej intrygi", przemawiać może frustra
cja i chęć odwetu na osobach, na których się zawiodły. Tego rodzaju informacje 
sprawdzane więc były z podwójną starannością. W odpowiedziach na nieliczne 
pytania dotyczące bezpośrednio osoby respondenta i jego doświadczeń wskazu
jących na występowanie klientelistycznych praktyk badani, co zrozumiałe, wska
zywali na próby wywierania na nich różnego rodzaju nacisków, którym, natu
ralnie, stawili opór, bądź odpowiadali, iż nie spotkali się z takimi zachowaniami 
w swej praktyce zawodowej. Pytania dotyczyły takich stref działania, iż uczciwa 
odpowiedź na nie niejednokrotnie mogłaby postawić respondenta w niekorzyst
nym świetle.

Znacznie łatwiej, a w każdym razie mniej niezręcznie, przychodziło opisy
wanie pewnych powszechnych praktyk w odniesieniu do innych osób z branży, 
„przypadków o których się słyszało", „o których było swego czasu głośno". Inaczej zatem 
wyglądały odpowiedzi na pytania ogólne, dotyczące praktyk i sposobów działania 
przyjętych w sektorze. Tu zdecydowana większość badanych mówiła o praktykach 
wskazujących na występowania patronażu, wzajemnych zależności oraz sieci nie
formalnych powiązań zarówno pomiędzy kluczowymi aktorami sektora górnicze
go, jak i pomiędzy owymi aktorami a postaciami z otoczenia politycznego i go
spodarczego. Respondenci opowiadali o kulisach podejmowania ważkich decyzji. 
Niejednokrotnie wskazywali na konkretne przykłady i osoby. Takie informacje były 
w miarę dostępnych środków dokładnie sprawdzane, z uwagi na wspominany fakt, 
że mogły zostać udzielone w wyniku osobistych animozji.

W standardowych badaniach socjometrycznych respondenci pytani są o ich 
osobiste związki z innymi aktorami należącymi do sieci. W prowadzonych wy
wiadach pytano w dużej mierze o postrzeganie przez respondentów związków 
pomiędzy innymi aktorami w sieci. Respondentów proszono o wytypowanie po
mniejszych podgrup w obrębie szerszej całości kluczowych aktorów sektora, innymi 
słowy grup osób silniej między sobą powiązanych, np. przenoszących się w zespo
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łach ze spółki do spółki. Sformułowanie pytań w ten sposób pozwoliło na uzyskanie 
większej ilości bardziej wyczerpujących i adekwatnych informacji.

Kolejną grupę pytań stanowiły pytania projekcyjne o to, jak być powinno. 
Jakie reguły winny rządzić procesami decyzyjnymi w sektorze, jakie winny być 
kryteria obsadzania stanowisk, na ile wyobrażenia o tym, jak być powinno, różnią 
się od tego, co badany uważa za stan faktyczny, jakie zmiany są możliwe, jakie nie 
i dlaczego? Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że klientelizm stanowi immanentną 
cechę badanego systemu.





rozdział

Prawo i pieniądz w procesie przemian systemowych 
sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce. 
Odkładana i niepełna restrukturyzacja branży

4.1. Podstawy prawne restrukturyzacji górnictwa węglowego

Restrukturyzacja sektora górnictwa węgla kamiennego stanowiła i nadal stanowi 
jeden z podstawowych problemów społeczno-gospodarczych naszego kraju. I tak, 
w celu realizacji zgodnie z porządkiem konstytucyjnym, każdy z programów re
formy stanowił podstawę dla przyjęcia przez Sejm i Senat odpowiednich aktów 
normatywnych.

Polskie górnictwo węgla kamiennego, zarządzane centralnie przez ponad 
czterdzieści lat, z początkiem lat dziewięćdziesiątych weszło wraz z innymi sek
torami gospodarki w okres głębokich przemian, których fundamentami stał się 
wolny rynek, konkurencyjność i równouprawnienie wszystkich podmiotów życia 
gospodarczego. Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego została 
podjęta z początkiem 1990 roku. W ciągu dziesięciu lat realizacji tego procesu jej 
głównym celem było dostosowanie podmiotów gospodarczych w tym sektorze do 
efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej1.

W roku 1990 przyjęta została ustawa z dnia 24.02.1990 r. „O likwidacji Wspól
noty Węgla Kamiennego i Wspólnoty Energetyki i Węgla Brunatnego oraz o zmia
nie niektórych ustaw" (Dz.U. 90.14.89 z dnia 13.03.1990 r.), która otworzyła krótki 
okres samodzielności kopalń2. W zamyśle usamodzielnienie kopalń miało wywołać

1 Na temat restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego zob. A. Karbownik, M. Turek, „Zmia
ny w zarządzaniu w górnictwie węgla kamiennego w Polsce"; A. Karbownik, „Kierunki procesu dosto
sowawczego polskiego górnictwa węgla kamiennego", w: Przyszłość węgla kamiennego w Europie Środkowo
wschodniej, Konferencja programu SYNERGY, Katowice 1998; tenże, „Reforma górnictwa węgla kamien
nego — dotychczasowe i przewidywane efekty", w: Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Materiały konferen
cyjne, PAN, Kraków 2000; A. Krowiak „Ocena restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 1990-2000 (aspekty strukturalne i polityka cenowa)", w: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Gór
nictwie 2002, Materiały konferencyjne, AGH Kraków 2002.

2 Wspólnoty Węgla Kamiennego powstały w roku 1987, na mocy ustawy z dnia 23.10.1987 r. 
„O utworzeniu Wspólnoty Węgla Kamiennego" (Dz.U. 87.33.183 z dnia 24.10.1987 r ). Struktury or
ganizacyjne w górnictwie węgla kamiennego od 1945 roku przedstawia rys. 4.2 — za: H. Przybyła, 
W. Wagner, „Struktury organizacyjne w polskim górnictwie węglowym po 1945", w: Szkoła Ekonomiki 
i Zarządzania w Górnictwie 1999, Materiały konferencyjne, AGH, Kraków 1999.
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wzrost efektywności ich działalności, w rzeczywistości doprowadziło do dezinte
gracji górnictwa, gdyż pojedyncze kopalnie, obciążone nadmiernym zatrudnieniem 
i majątkiem nieprodukcyjnym, okazały się zbyt słabymi jednostkami gospodarczy
mi, niezdolnymi do efektywnej działalności, zwłaszcza w warunkach administra
cyjnego kształtowania wówczas cen węgla i wielkości jego eksportu. Konieczne sta
ło się więc poszukiwanie innych dróg przestawienia górnictwa na tory gospodarki 
rynkowej.

Pierwszy program restrukturyzacji sektora opracowano w 1992 roku. W mar
cu 1993 roku został on przyjęty do realizacji przez Komitet Ekonomiczny Rady 
Ministrów pod nazwą „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce — 
realizacja I etapu w 1993 roku w ramach możliwości finansowych państwa". Jego 
realizacja w pierwszej połowie 1993 roku oraz realizacja w drugiej połowie 1993 
roku programu pod nazwą „Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce" spowodowały, że górnictwo zaczęło wychodzić z zapaści 
finansowej, w jakiej znalazło się w roku 1992.

Aktualna struktura organizacyjna górnictwa węgla kamiennego została 
ukształtowana w roku 1993, kiedy przeprowadzono proces jego komercjalizacji, 
przekształcając grupy kopalń i kopalnie w spółki prawa handlowego w postaci 
spółek akcyjnych. Utworzono wówczas 6 jednoosobowych spółek akcyjnych Skar
bu Państwa, grupujących łącznie 49 kopalń węgla kamiennego oraz 1 holding wę
glowy z 11 kopalniami węgla kamiennego. Poza tymi organizacjami pozostawały 
4 samodzielne kopalnie — jednoosobowe spółki Skarbu Państwa oraz 5 kopalń — 
przedsiębiorstw państwowych, postawionych w stan likwidacji.

Zmiany strukturalne objęły również Centralę Zbytu Węgla, która w 1993 roku 
przekształcona została w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa Węglozbyt 
S.A. W tym samym czasie Centralę Handlu Zagranicznego Węglokoks przekształ
cono także w jednoosobową spółkę akcyjną Węglokoks S.A.

Schemat struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego na dzień 
01.01.1999 r. przedstawiono na rysunku 4.1. Zmiany struktury organizacyjnej sek
tora od roku 1945 do roku 2001 obrazuje rysunek 4.2.

Pod koniec 1993 roku opracowany został program „Restrukturyzacja gór
nictwa węgla kamiennego w Polsce — program dla realizacji II etapu w latach 
1994-1995". Jego realizacja w roku 1994 doprowadziła do uzyskania przez cały sek
tor dodatniej akumulacji na sprzedaży węgla. W następnych latach konsekwencja 
w realizacji restrukturyzacji górnictwa uległa wyraźnemu osłabieniu, w szczegól
ności w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń w kopalniach oraz cen węgla, co 
spowodowało dalszy wzrost zadłużenia i drastyczne zwiększenie strat finansowych 
górnictwa. Strata finansowa całego górnictwa w roku 1995 wyniosła 782,1 min PLN.

Nie poprawił sytuacji przyjęty w kwietniu 1996 roku przez rząd RP pro
gram restrukturyzacji na lata 1996-2000 pt. „Górnictwo węgla kamiennego. Poli
tyka państwa i sektora na lata 1996-2000", zakładający podniesienie ekonomicznej 
efektywności górnictwa w tempie umożliwiającym osiąganie dodatniego wyniku 
finansowego od roku 1998.
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Rysunek 4.1. Schemat struktury branży górnictwa węgla kamiennego wg stanu na dzień 
01.01.1999 r.
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VJ opinii ekspertów, brak konsekwencji w realizacji programu sprawił, że 
jego podstawowe założenia pozostały w sferze deklaracji. W rezultacie, łączna stra
ta finansowa górnictwa w roku 1996 była ponad dwukrotnie wyższa niż w roku 
poprzednim3.

3 A. Karbownik, S. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, K. Wodarski, Analiza i ocena przebiegu pro
cesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-1997, GIG, Katowice 
1998, s. 7-8.

4 Tj. ustawę z dnia 27.08.1997 r. „O restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla ka
miennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej" (Dz.U. 97.113.735 z dnia 25.09.1997 r.).

W roku 1997 weszła w życie ustawa z dnia 27.08.1997 r. „O restrukturyzacji 
finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty 
węglowej" (Dz.U. 97.113.735 z dnia 25.09.1997 r.), która uregulowała zasady i wa
runki restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego, jak rów
nież wprowadziła instytucję opłaty węglowej, i/uasi-podatku od sprzedaży węgla, 
przeznaczonej na Fundusz Restrukturyzacji Węgla Kamiennego. Wprowadziła ona 
również mechanizm przymusowego postępowania ugodowego pomiędzy wierzy
cielami reprezentującymi agencje i urzędy państwowe a jednostkami górnictwa wę
gla kamiennego, polegający na natychmiastowym odroczeniu bieżących i zaległych 
płatności oraz przesunięciu ich spłaty na określony czas.

Na podstawie analizy stanu górnictwa węgla kamiennego na koniec 1997 
roku został opracowany program rządowy „Reforma górnictwa węgla kamienne
go w Polsce w latach 1998-2002". Założenia programu rządowego przewidywały 
zmniejszenie do roku 2002 zdolności produkcyjnych węgla kamiennego o 25,2 min 
ton rocznego wydobycia i zmniejszenie zatrudnienia o 105 tys. osób, do pozio
mu 138,4 tys. osób. Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 
30.06.1998 r. Dla wsparcia realizacji tego programu Sejm RP w dniu 26.11.1998 r. 
uchwalił ustawę „O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.). Ustawa weszła w życie 
w styczniu 1999 roku, zastępując poprzednią4.

Celem przyjętej ustawy, zgodnie z jej art. 1, było określenie zasad reformy 
górnictwa węgla kamiennego oraz instrumentów niezbędnych dla osiągnięcia ren
towności przez przedsiębiorstwa górnicze. W myśl ustawy, warunkiem oddłużenia 
przedsiębiorstw sektora było zobowiązanie dłużnika do przestrzegania dyscypliny 
finansowej, m.in. terminowego regulowania bieżących zobowiązań z tytułu ubez
pieczeń społecznych, i realizacji programu naprawczego. Ustawa w swym zakresie 
szła jednak dalej niż poprzedniczka, umożliwiając nawet całkowite umorzenie zo
bowiązań. Wprowadziła również pakiet socjalny, w celu zmniejszenia zatrudnienia 
w sektorze.

Istotnym novum w omawianej ustawie było zwrócenie przez ustawodawcę 
szczególnej uwagi na zasady zarządzania w spółkach węglowych oraz zasady spra
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wowania nadzoru nad realizacją reformy. Najbardziej istotne znaczenie miał fakt 
przekazania kompetencji do zarządzania (wykonywania uprawnień właścicielskich) 
podmiotami w ramach sektora oraz nadzoru nad reformą z Ministerstwa Skarbu 
do Ministerstwa Gospodarki, a także fakt powołania Komitetu Sterującego, w skład 
którego wchodzą członkowie kierownictw poszczególnych ministerstw, do zadań 
którego należy m.in. kontrola przebiegu realizacji reformy oraz przeprowadzanie 
konkursów na członków rad nadzorczych spółek węglowych. Istotne było również 
zobowiązanie wprost rady nadzorczej do nadzoru nad realizacją reformy w zakre
sie dotyczącym spółki.

W związku z niepowodzeniami w realizacji reformy, spowodowanymi, mię
dzy innymi, jak wskazują niektórzy z ekspertów, spadkiem sprzedaży i obniżeniem 
cen węgla, które nastąpiły w latach 1998 i 1999, 21.12.1999 r. Rada Ministrów przy
jęła „Korektę programu rządowego: Reforma górnictwa węgla kamiennego w Pol
sce w latach 1998-2002". Korekta zakładała zmniejszenie zdolności produkcyjnych 
górnictwa do roku 2002 o około 36 min ton rocznego wydobycia oraz zmniejszenie 
zatrudnienia w górnictwie o około 48 tys. osób, tj. do poziomu 128 tys. osób. Przyj
mowała natomiast, że spółki węglowe nie będą ponosiły strat ze sprzedaży węgla 
najpóźniej do roku 2001, zaś dodatni wynik finansowy netto osiągną w roku 2002, 
podczas gdy program rządowy przewidywał, że spółki węglowe nie będą ponosiły 
strat na działalności operacyjnej, począwszy od roku 2000. Korekta przewidywała 
również zmiany organizacyjne w strukturze górnictwa, tj. utworzenie jednej lub 
dwóch spółek restrukturyzacji kopalń oraz zmniejszenie do dwóch liczby spółek 
węglowych5.

5 Zob. A. Karbownik, „Reforma górnictwa węgla kamiennego — dotychczasowe i przewidywane 
efekty", w: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2000, Materiały konferencyjne, s. 65-86.

6 Tj. ustawy z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowa
nia w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" 
(Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.).

Przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki w roku 2000 projekt nowe
lizacji analizowanej ustawy6 przewidywał wprowadzenie z.początkiem 2001 roku, 
w miejsce dotychczasowych siedmiu spółek węglowych, trzech Koncernów Wydo
bywczych — Zachodniego, Wschodniego i Południowego i jednej Spółki Restruk
turyzacji Kopalń S.A., powołanej w celu prowadzenia likwidacji kopalń, które za
kończyły wydobycie. Jednakże na skutek nacisków środowiska, w głównej mierze 
górniczych związków zawodowych, powołanie nowych koncernów wstrzymano na 
czas nieokreślony. W lipcu 2000 roku utworzona została stanowiąca własność Skar
bu Państwa Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., w której znalazły się cztery nieza
leżne dotąd kopalnie: KWK Jan Kanty S.A., KWK Porąbka-Klimontów S.A., KWK 
Saturn S.A., KWK Sosnowiec S.A. Ustawa z dnia 15.12.2000 r. „O zmianie ustawy 
o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach go
spodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" 
(Dz.U. 01.5.41 z dnia 24.01.2001 r.) pozostawiła aktualną strukturę organizacyjną 
górnictwa węgla kamiennego bez zmian. Wejście w życie ustawy spowodowało 
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jednak przyspieszenie i rozszerzenie procesu restrukturyzacji finansowej podmio
tów gospodarczych sektora7.

7 Zob. E. Pawelczyk, A. Madejski, „Efekty restrukturyzacji finansowej w górnictwie węgla ka
miennego w latach 1998-2001", w: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego — koszty i efekty reformy, 
Materiały konferencyjne, Politechnika Śląska, PAN, PARG S.A., Ustroń 2002.

Przedstawiony latem 2002 roku projekt rządowego programu „Reformy gór
nictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006" zakładał m.in. prywatyza
cję sektora w ramach koncepcji zmian organizacyjnych, polegających na zgrupowa
niu kopalń w trzech spółkach — dwóch węgla energetycznego (Północny Koncern 
Węglowy S.A. oraz Południowy Koncern Węglowy) oraz jednej węgla koksującego 
(Koncern Węglowo-Koksowniczy S.A.). Istniejąca już Spółka Restrukturyzacji Ko
palń, w skład której wchodzą likwidowane kopalnie, nie miała podlegać prywaty
zacji. Projekt przewidywał również modyfikację zasad restrukturyzacji finansowej 
sektora, mającą na celu zwiększenie zakresu umorzeń zobowiązań spółek, m.in. 
wobec budżetu państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Planowano po
nadto zmniejszenie zdolności produkcyjnych górnictwa i zaniechanie wydobycia 
w kopalniach nierentownych. Program zawierał dwa scenariusze zmniejszenia za
trudnienia w górnictwie w latach 2003-2006 — przyspieszony, przewidujący spadek 
zatrudnienia o 27,5 tys. osób, oraz umiarkowany, w wyniku realizacji którego z gór
nictwa miało odejść 19,5 tys. zatrudnionych. Wszelako projekt, jako zbyt radykalny, 
został odrzucony przez górników w referendum 10.09.2002 r. W opinii analityków 
nieprzyjęcie przez rząd programu reformy górnictwa oznaczało upadłość pięciu 
z siedmiu spółek węglowych.

1.10.2002 r. weszła w życie ustawa z dnia 30.08.2002 r. „O restrukturyzacji 
niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców" (Dz.U.02.155.1287 
z dnia 23.09.2002 r.), stwarzająca spółkom węglowym możliwość ubiegania się 
o umorzenie części zobowiązań finansowych. Jednym z warunków umorzenia za
dłużenia było przedstawienie wiarygodnego programu restrukturyzacji, w tym 
określenie sposobów działania, które mogą zapewnić osiągnięcie trwałej poprawy 
wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Spośród siedmiu spółek węglowych jedy
nie Katowicki Holding Węglowy S.A. oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. speł
niały warunki określone w ustawie. Przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 
2002 roku nowa wersja rządowego programu restrukturyzacji górnictwa przewi
duje utworzenie Kompanii Węglowej S.A. poprzez konsolidację pięciu pozostałych 
spółek (tj. przeniesienie 19 kopalń mających szanse na trwałe i efektywne działanie 
do Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.), co po
zwoli uchronić kopalnie przed upadłością, stwarzając podmiotom organizacyjnym 
Kompanii możliwość skorzystania z postanowień omawianej ustawy. Program za
kłada ponadto likwidację siedmiu kopalń o najgorszych wynikach ekonomicznych 
oraz o największym zagrożeniu dla bezpieczeństwa pracy (po uprzednim przeka
zaniu ich do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.), w wyniku czego nastąpić ma 
ograniczenie wydobycia o 12,7 min ton, oraz redukcję zatrudnienia do końca 2006 
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roku o ok. 35 tys. osób. W rezultacie prowadzonych działań restrukturyzacyjnych 
górnictwo winno osiągnąć dodatni wynik finansowy netto już w roku 2003.

4.2. Koszty dostosowania górnictwa do funkcjonowania 
w warunkach rynkowych. Zaległości finansowe branży8

8 Dla porównania przebiegu procesów restrukturyzacji górnictwa węglowego w Wielkiej Brytanii, 
Francji, Belgii, Niemczech oraz Rosji, Bułgarii, Rumunii, Republice Czeskiej i na Węgrzech zob. M. J. Par
ker, Thatcherism and the Fall of Coal, Oxford University Press 2000; S. Ashwin, „There Is No Joy Anymore: 
The Experience of Reform in a Kuzbass Mining Settlement", w: Europe-Asia Studies, Vol. 47, No. 8, 1995, 
oraz C. Hewer, „Przykłady finansowej restrukturyzacji górnictwa węglowego we Wspólnocie Europej
skiej"; B. Goerlich, „Społeczne aspekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Niemczech"; 
D. Katev, „Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego w Bułgarii i likwidacja niedochodowych ko
palń"; G. V. Barbu, „Restrukturyzacja sektora górnictwa węglowego w Rumunii oraz udział programu 
Eu-Phare w restrukturyzacji objętych nią obszarów górniczych"; J. Doruska, „Rozwój przemysłu węglo
wego Czech w okresie transformacji"; B. Kubiena, „Doświadczenia OKD S.A. z tłumienia wydobycia 
i restrukturyzacji mocy wydobywczych w procesie utrzymywania konkurencyjności"; A. Toth, „Re
strukturyzacja górnictwa węglowego na Węgrzech"; I. Gerentser, „Społeczne aspekty restrukturyzacji 
górnictwa węglowego na Węgrzech", w: Przyszłość węgla kamiennego...

9 Szczegółowa analiza form przyznawanych górnictwu dotacji i sposobów ich wykorzystania 
zawarta jest w artykule: Z. Boniuszko, „Udział budżetu państwa w procesie transformacji górnictwa 
węgla kamiennego", w: Przyszłość węgla kamiennego..., s. 183-193; zob. również M. Turek, E. Pawelczyk, 
„Koszty realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2001", 
w: Reforma polskiego górnictwa...

Górnictwo węgla kamiennego pozostaje od lat w fatalnej kondycji finansowej, po
chłaniając gigantyczne dotacje z budżetu państwa9. W początkowym okresie trans
formacji gospodarki, kiedy ze względu na wpływ cen węgla na ogólny wzrost cen 
(inflację), administracyjnie ograniczano ich wzrost, budżet państwa dofinansowy
wał produkcję węgla w formie dotacji przedmiotowych do każdej tony sprzeda
nego węgla. W latach 1990-1992 górnictwo otrzymało z budżetu państwa łącznie 
1508,4 min PLN w formie dotacji przedmiotowej. W związku z uwolnieniem cen 
węgla w roku 1992 ta skądinąd wysoce nieefektywna forma dotacji zanikła. Podsta
wową formą pomocy finansowej państwa dla górnictwa stały się dotacje podmioto
we na dofinansowanie kosztów likwidacji kopalń, finansowanie kosztów usuwania 
szkód górniczych oraz, do roku 1994, utrzymywanie górniczych domów miesz
kalnych. Na koszty likwidacji kopalń składają się koszty ich fizycznej likwidacji, 
jak również koszty osłon socjalnych dla zwalnianych pracowników. W miarę roz
szerzania programu likwidacji kopalń wydatki budżetu państwa na ten cel rosną. 
Skokowy wzrost dotacji zaobserwować można od roku 1997, po przyjęciu przez 
rząd programu restrukturyzacji pod nazwą „Górnictwo węgla kamiennego. Polity
ka państwa i sektora na lata 1996-2000", tzw. Programu Markowskiego (tab. 4.1).

Poza finansowym wspieraniem procesu likwidacji kopalń budżet państwa 
udzielał górnictwu pomocy na realizację inwestycji, w głównej mierze o charakterze 
proekologicznym i proefektywnościowym. Pomoc ta udzielana była w formie do
tacji na finansowanie inwestycji, poręczeń kredytów bankowych oraz zmniejszanie 
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obciążeń finansowych na rzecz budżetu państwa przez pozostawianie w kopalniach 
i spółkach węglowych odsetek od kapitału akcyjnego na powiększenie ich fundu
szy własnych, z przeznaczeniem na inwestycje restrukturyzacyjne. Łącznie w latach 
1991-1998 pomoc budżetu państwa w tym zakresie wyniosła 1955,4 min PLN, przy 
czym 823,2 min PLN w tej kwocie stanowią wierzytelności Skarbu Państwa.

Tabela 4.1. Dotacja podmiotowa na likwidacje kopalń

Lata Kwota dotacji w min PLN

1991 75,8
1992 95,9
1993 101,1
1994 304,3
1995 269,8
1996 358,9
1997 707,2
1998 754,4
1999 338,0
2000 454,5
2001 246,9

Źródło: Z. Boniuszko, „Udział budżetu państwa w procesie transformacji górnictwa węgla kamien
nego", w: Przyszłość węgla kamiennego w Europie Środkowowschodniej, Konferencja programu SYNERGY, 
Katowice 1998 oraz Ustawa budżetowa na rok 1999 (Dz.U. 99.17.154); Ustawa budżetowa na rok 2000 
(Dz.U. 00.7.85); Ustawa budżetowa na rok 2001 (Dz.U. 01.21.246).

Pomimo realizacji programów restrukturyzacyjnych poważny problem sta
nowi wysoki i narastający stan zobowiązań finansowych sektora. Podjęty w roku 
1993 proces oddłużania, w głównej mierze w formie układów sądowych, wspie
rany jest przez umorzenia lub zaniechanie poboru należności budżetowych z róż
nych tytułów, odraczanie terminów ich płatności i rozkładanie na dogodne raty. 
Łączna pomoc w tej formie, wynikająca z decyzji organów skarbowych, wyniosła 
1255,1 min PLN, z tego należności budżetu państwa w kwocie 1100,9 min PLN to 
umorzenie z tytułu podatków zniesionych. W umorzonej kwocie głównym tytułem 
należności państwa był podatek od ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń, 
łącznie z opłatą sankcyjną (641,8 min PLN). Konieczne było również zamortyzowa
nie przez państwo negatywnych skutków finansowych u kontrahentów górnictwa, 
w szczególności małych i średnich firm, dla których utrata części wierzytelności 
bądź ich czasowe zamrożenie stanowiło poważne zagrożenie dalszej egzystencji.

Podjęte przez państwo działania przyczyniały się do zmniejszenia stanu za
dłużenia górnictwa w momencie ich wdrożenia. W obliczu ujemnych wyników fi
nansowych sektora okazują się one jednak działaniem doraźnym, ponieważ podsta
wowe przyczyny generowania strat nie zostały usunięte. Zadłużenie sektora zaczęło 
narastać od nowa, utrudniając prowadzenie normalnej działalności eksploatacyjnej.

W latach 1995-1996 górnictwo węglowe otrzymało dotację budżetową w łącz
nej wysokości 533,9 min PLN na pokrycie zobowiązań z tytułu zaległych składek 



4.2. Koszty dostosowania górnictwa do funkcjonowania w warunkach rynkowych... 71

na ubezpieczenia społeczne. O rozmiarach zadłużenia górnictwa z tego tylko tytu
łu świadczy wielkość omawianej dotacji, przyznawanej według jednakowych kry
teriów przedsiębiorstwom państwowym i spółkom z udziałem Skarbu Państwa. 
W roku 1995 z ogólnej kwoty dotacji w wysokości 800,0 min PLN górnictwo otrzy
mało 447,9 min PLN, a więc 56% środków budżetowych przeznaczonych na ten 
cel. Ta forma pomocy również okazała się rozwiązaniem doraźnym, albowiem ge
nerowane straty w działalności bieżącej znowu doprowadziły do sytuacji, w której 
stan zobowiązań stał się zagrożeniem nie tylko dla spółek węglowych, ale i dla 
finansów państwa.

Górnictwo węgla kamiennego otrzymało znaczące wsparcie finansowe ze 
środków budżetowych, wsparcie, jakiego nie otrzymał żaden inny sektor gospo
darki. W sumie w latach 1990-1998, a więc od momentu rozpoczęcia procesu 
transformacji, górnictwo węgla kamiennego otrzymało pomoc finansową z budżetu 
państwa na łączną kwotę 7920,2 min PLN (tab. 4.2).

Tabela 4.2. Formy i wysokości dotacji z budżetu państwa dla górnictwa węgla kamiennego 
w latach 1990-1998

Kwota 
w min PLN Forma dotacji

1508,4 Dotacja przedmiotowa do sprzedaży węgla (w roku 1990, 1991 i pierw
szym kwartale 1992)

2667,4 Dotacja podmiotowa na wsparcie procesu restrukturyzacji (dofinansowa
nie kosztów fizycznej likwidacji kopalń, kosztów restrukturyzacji zatrud
nienia oraz kosztów usuwania szkód górniczych po kopalniach zlikwido
wanych w przeszłości)

1955,4
1789,0

Dofinansowanie lub finansowanie inwestycji
Wsparcie restrukturyzacji finansowej zmierzającej do zmniejszenia stanu 
zobowiązań sektora lub złagodzenia obciążeń bieżących w związku z nie
korzystną sytuacją płatniczą

Źródto: Z. Boniuszko, „Udział budżetu państwa w procesie transformacji górnictwa węgla kamien
nego", w: Przyszłość węgla kamiennego w Europie Środkowowschodniej, Konferencja programu SYNERGY, 
Katowice 1998.

Wydatki budżetowe przeznaczone na realizację programu restrukturyzacji 
górnictwa w latach 1999-2001 wyniosły w sumie 5245,446 min PLN (tab. 4.3).

Sześć z siedmiu spółek węglowych mieści się w pierwszej setce największych 
polskich przedsiębiorstw roku 2000. Wyjątek stanowi Bytomska Spółka Węglowa 
zajmująca 118 pozycję na liście. Główne kryterium dla opracowywanej rokrocz
nie przez ekspertów Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz 
Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki „Listy 500", czyli ze
stawienia wyników pięciuset największych działających w Polsce przedsiębiorstw, 
stanowi wysokość uzyskanych przez nie przychodów ze sprzedaży. Pomimo faktu, 
iż wedle danych za rok 2000 wysokość przychodów siedmiu spółek węglowych ze 
sprzedaży węgla wyniosła w sumie 12229,050 min, strata na działalności ekono-
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Tabela 4.3. Formy i wysokości dotacji z budżetu państwa dla górnictwa węgla kamiennego
w latach 1999-2001

Cel Kwota w min PLN

Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001

w punkcie d, dokonywanych przez Zakład Ubez
pieczeń Społecznych

a. Likwidacja kopalń 338,000 454,500 246,886
b. Restrukturyzacja zatrudnienia, w tym na spłatę po 953,700 1118,700 892,100

życzek zaciągniętych w Agencji Rozwoju Przemy
słu S.A.

— 50,000 100,000

c. Usuwanie szkód górniczych wywołanych reakty
wacją starych zrobów

30,000 30,000 30,000

d. Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla 
emerytów i rencistów górnictwa wypłacane przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

96,000 100,000 158,000

e. Deputaty węglowe przysługujące emerytom i ren
cistom górniczym kopalń całkowicie likwidowa
nych

30,000 29,000 26,000

f. Renty wyrównawcze przysługujące od kopalń cał
kowicie likwidowanych

25,000 20,000 32,200

g- Tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górni
czych

40,000 20,000 30,900

h. Monitorowanie przebiegu postępowania oddłuże
niowego, zmian stanu zatrudnienia oraz nadzoro
wanie i kontrola wydatkowania środków budżeto
wych

9,800 9,800 9,800

i. Utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej 
Agencji Pracy Sp. z o.o.

2,500 2,500 2,500

j· Obsługa wypłat ekwiwalentów, o których mowa 2,000 2,000 3,560

Całość kwot przeznaczonych na realizację reformy 1527,000 1786,500 1431,946
górnictwa węgla kamiennego

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 1999 (Dz.U. 99.17.154); Ustawa budżetowa na rok 2000 (Dz.U. 00.7.85); 
Ustawa budżetowa na rok 2001 (Dz.U. 01.21.246).

micznej sięgnęła 1044,607 min PLN, zaś średni wskaźnik rentowności dla spółek 
wyniósł — 6,84. Wedle wyliczeń ekspertów suma strat poniesionych przez kopal
nie w roku 2000 przekroczyła 1,6 mld PLN. Strata górnictwa netto w roku 2001 
sięgnęła 1,2 mld PLN (tab. 4.4)* 10.

10 Dane za: Rzeczpospolita 08.05.2001; Rzeczpospolita 10-11.02.2001; Gazeta Wyborcza 10-11.02.2001; 
Rzeczpospolita 08.05.2002. (Dane szczegółowe, zawarte w materiałach źródłowych, jak ustawy budżetowe 
bądź opracowania naukowe, podawane są w min PLN, podczas gdy dane szacunkowe, zamieszczane 
w sprawozdaniach prasowych, podawane są z reguły w mld PLN; stąd suma strat poniesionych przez 
kopalnie w roku 2000 przekroczyła 1,6 mld PLN, tj. 1600,000 min PLN),
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Pomimo poniesionych przez budżet państwa kosztów sytuacja finansowa sek
tora węglowego pozostaje nadal niekorzystna. Przyjęty w roku 1998 program rządo
wy „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" wymagał 
przyjęcia kolejnych korekt.

Pomimo przyjęcia ustawy z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa wę
gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze
gólnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 
30.12.1998 r.), zmienionej ustawą z dnia 15.12.2000 r. „O zmianie ustawy o do
stosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospo
darki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" 
(Dz.U. 01.5.41 z dnia 24.01.2001 r.), określającej precyzyjnie warunki realizacji re
strukturyzacji finansowej, górnictwo nadal nie wywiązuje się z finansowych zo
bowiązań. Tylko w roku 1999 górnictwo nie zapłaciło 1,8 mid PLN podatku VAT 
i podatków od osób fizycznych i prawnych. W roku 2000, wedle wyliczeń kato
wickiej Izby Skarbowej, górnictwo zapłaciło tylko 64 procent wszystkich należnych 
podatków. VAT zapłacony został w 44 procentach. W całości płacono jedynie po
datek od osób fizycznych. Zaległości górnictwa wobec ZUS w roku 1999 sięgnęły 
6,2 mid PLN, zaś w roku 2000 przekroczyły 8 mid PLN. Długi wobec narodo
wego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wyniosły w roku 1999 5,1 
mid PLN. Górnictwo nie przekazuje gminom opłat eksploatacyjnych. Za dosta
wę towarów i usług kopalnie winne były w roku 1999 3,1 mid PLN. W sumie 
w roku 1999 długi górnictwa doszły do 21 mid PLN, w roku 2000 przekroczyły 
22 mid PLN11.

11 Dane za: J. Dziadul, „Poborca puka drugi raz", Polityka Nr 19 (2244) 6.05.2000 i tenże, „Zza 
węgla", Polityka Nr 22 (2300) 2.06.2001; Gazeta Wyborcza 10-11.02.2001; Rzeczpospolita 08.02.2001; Rzecz
pospolita 10-11.02.2001; Rzeczpospolita 02.03.2001.

12 Z 14,7 mld PLN zobowiązań pięciu spółek węglowych, które zbędą kopalnie na rzecz Kompa
nii Węglowej S.A., restrukturyzacji finansowej (m.in. na podstawie ustawy z dnia 30.08.2002 r. „O re
strukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców" (Dz.U.02.155.1287 z dnia 
23.09.2002 r.) podlegać ma 13,7 mld PLN, z czego zobowiązania w wysokości 10,7 mld PLN mają zostać 
umorzone.

Przyjęcie przez Radę Ministrów 20.11.2002 r. programu „Restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem 
ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń" stwa
rza podmiotom organizacyjnym sektora możliwość uchronienia się przed postę
powaniem upadłościowym poprzez umorzenie części finansowych zobowiązań11 12. 
Podjęte względem górnictwa działania mają doprowadzić do uzyskania przez sek
tor rentowności. W programie zakłada się uwzględnienie w procesie restruktury
zacji górnictwa możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europej
skiej, które w ramach sektorowych programów operacyjnych będą przeznaczone 
na rozwój zasobów ludzkich, wzrost konkurencyjności gospodarki i zintegrowany 
program rozwoju regionalnego. Koszty reformy w wysokości 2830,5 min PLN fi
nansowane będą ze środków budżetu państwa. Zewnętrzne wsparcie finansowe, 
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niezbędne dla realizacji programu w kwocie 1980,8 min PLN pochodzić będzie 
z kredytu z Banku Światowego.

4.3. Podsumowanie. Funkcje komunikacyjne pieniądza i prawa
Jak już podkreślano w rozdziale 1, w świetle teorii Niklasa Luhmanna prawo oraz 
pieniądz stanowić mają media międzysystemowej komunikacji, umożliwiające wy
mianę informacji i koordynację funkcjonowania autonomicznych systemów cząst
kowych w ramach systemu kompleksowego, przyczyniając się tym samym do jego 
rozwoju13. Prawo i pieniądz przekazywać mają informacje o zgeneralizowanym 
i abstrakcyjnym charakterze na temat wzajemnych oczekiwań systemów cząstko
wych oraz systemu kompleksowego. Pieniądz winien informować o kosztach oraz 
wyrażać relacje pomiędzy podażą a popytem. W przypadku górnictwa tak się jed
nak nie dzieje. W tym aspekcie rola pieniądza, w postaci cen, jako nośnika zge- 
neralizowanej informacji na temat podaży i popytu ulega załamaniu. Górnictwo 
otrzymuje znaczące wsparcie ze środków budżetowych. Do roku 1992, a zatem do 
momentu uwolnienia cen węgla, budżet państwa dofinansowywał produkcję wę
gla w formie dotacji przedmiotowej do sprzedaży każdej tony. Obecnie podstawową 
formą pomocy finansowej państwa dla górnictwa stanowią dotacje podmiotowe na 
dofinansowanie kosztów fizycznej likwidacji kopalń oraz na restrukturyzację za
trudnienia, czyli różnego typu osłony socjalne dla zwalnianych pracowników. Od 
roku 1993 realizowany jest proces oddłużania górnictwa, w głównej mierze w for
mie układów sądowych, wspierany przez umorzenia lub zaniechanie poboru należ
ności budżetowych z różnych tytułów, odraczanie terminów ich płatności i rozkła
danie na dogodne raty. Górnictwo węglowe otrzymało wysokie dotacje budżetowe 
na pokrycie zobowiązań z tytułu zaległych składek na ubezpieczenia społeczne. Ko
nieczne okazało się również zamortyzowanie przez państwo negatywnych skutków 
finansowych u kontrahentów górnictwa, w szczególności małych i średnich firm. 
Spółki węglowe nagminnie łamią wynikające z kolejnych ustaw warunki oddłuże
nia i nie przestrzegają dyscypliny finansowej. Wysoki i narastający stan zobowiązań 
finansowych sektora stanowi poważny problem nie tylko dla spółek węglowych, ale 
i dla finansów państwa.

13 Zob. G. Skąpska, „Wstęp" do: N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 10-11; N. Luhmann, Teoria polityczna..., s. 99-106; 
tenże, „Generalized Media and The Problem of Contingency", w: J.J. Loubser, R. C. Baum, A. Effrat, 
V. M. Lidz (eds), Explorations in General Theory in Social Science. Essays in Honor of Talcott Parsons, The 
Free Press, New York, London 1976.

Równie problematyczna wydaje się rola prawa, jako medium międzysyste
mowej komunikacji w rozumieniu Niklasa Luhmanna. Polska gospodarka definiuje 
samą siebie jako rynkową, roztaczając wszelako parasol ochronny nad sektorem 
państwowym. Oczekiwania systemu gospodarki winny zatem być takie, by działal
ność górnictwa zaczęła być rentowna lub chociaż, w wariancie minimum, przestała 
przynosić straty. Tworzone w oparciu o założenia kolejnych rządowych programów 
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restrukturyzacji górnictwa prawo (ustawy o restrukturyzacji finansowej branży oraz 
dostosowaniu sektora do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej) od
kłada zdecydowane działania na przyszłość. Prawo, w najogólniejszym ujęciu, win
no sprzyjać procesom systemowego różnicowania się. Tymczasem, w chwili obecnej 
w Polsce szeroko rozumiane „prawo w działaniu" (a zatem zarówno same ustawy, 
jak i sposób ich realizacji) nie jest systemem autonomicznym. Stanowiąc bowiem 
narzędzie przemian, prawo traci swą autonomię. Tak zwane „głębokie struktury" 
systemu, a więc wzorce wyznaczające zależności wewnątrzsystemowe, tj. wzajem
ne powiązania norm w ramach systemu prawa, oraz relacje systemu z jego oto
czeniem zewnętrznym, a także wzorce systemowego rozwoju ulegają zaburzeniu. 
Grażyna Skąpska zwraca uwagę, iż prawo stanowi stały przedmiot społecznych 
zabiegów, przedmiot aktywności aktorów społecznych, w sposób racjonalny zmie
rzających do realizacji założonych celów. Dopiero jednak naruszenie systemowej 
autonomii prowadzi do wysoce negatywnych konsekwencji14. Analiza ustaw doty
czących restrukturyzacji górnictwa dostarcza argumentów na rzecz tezy, iż docho
dzi do nadmiernej „socjalizacji" prawa; normy i decyzje podporządkowywane są 
bowiem partykularnym roszczeniom i interesom.

14 Na temat relacji między prawem a społeczeństwem w świetle teorii systemowych zob. 
G. Skąpska, „Prawo i społeczeństwo: teorie systemowe w socjologii a koncepcje społeczeństwa aktywne
go", w: G. Skąpska (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie, Wydawnictwo A. Marszałek, Kraków 
1992, s. 71-84 oraz taż, Prawo a dynamika społecznych przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń
skiego, Kraków 1991, s. 98-126.

Jeśli spojrzeć na procesy mające miejsce w górnictwie z perspektywy syste
mu gospodarczego oraz systemu politycznego, ani pieniądz, ani prawo nie pełnią 
w sposób założony roli mediów międzysystemowej komunikacji w rozumieniu Ni
klasa Luhmanna. Nie pomagają również w procesach systemowego różnicowania 
się. Pieniądz spełnia funkcję medium komunikacji (służącego przekazowi informa
cji pomiędzy systemem politycznym, gospodarczym i społecznym, a zarazem ob
razującego zwrotne powiązania między systemami) w sposób specyficzny. Faktem 
jest, iż przekazuje środowisku informacje o stanie zadłużenia górnictwa węglowego 
oraz wysokości otrzymywanych przez sektor dotacji z budżetu państwa. Znane są 
dane na temat kosztów wydobycia węgla, wielkości strat ponoszonych przez spół
ki węglowe, zadłużenia sektora wobec ZUS, zaległości w płaceniu podatku VAT 
oraz podatku od osób fizycznych, a także wysokość zaległych zobowiązań spółek 
węglowych wobec firm prywatnych. W okresie komunizmu tego typu informacje 
nie były dostępne opinii publicznej. Z drugiej strony, kształt i harmonogram rządo
wych programów restrukturyzacji sektora, kształt ustaw, zadaniem których ma być 
wspieranie owych programów, wysokość budżetowych dotacji przyznawanych sek
torowi, sum przeznaczonych na restrukturyzację zatrudnienia, kwot umorzonych 
podatków stanowią wynik przetargów i negocjacji prowadzonych przez głównych 
aktorów górniczego systemu polityczno-gospodarczego. Prawo jest niestabilne, nie
ustannie zmieniane i dostosowywane do potrzeb chwili obecnej. Wskazuje na to 
wielość ustaw i rozporządzeń określających zasady funkcjonowania podmiotów 
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gospodarczych sektora górniczego. Niespójność przepisów prawa skłania do ich 
omijania15.

Słabość prawa i pieniądza jako mediów międzysystemowej komunikacji wy
nika z tego, iż autonomiczne systemy gospodarki, polityki i prawa nie są dość 
dobrze ukonstytuowane, zaś granice międzysystemowe nie przebiegają zgodnie 
z podziałami funkcjonalnymi charakterystycznymi dla systemów rozwiniętych. Je
śli jednak hipotetycznie potraktujemy górnictwo węgla kamiennego jako autono
miczny system polityczno-ekonomiczny, z jego perspektywy prawo i pieniądz są 
nośnikami zgeneralizowanej informacji o autonomicznych systemach tworzących 
środowisko. Prawo pełni jednak funkcję nośnika informacji na temat wzajemnych 
oczekiwań systemów cząstkowych.

Analiza przepisów dotyczących funkcjonowania sektora górnictwa węgla ka
miennego wskazuje, iż funkcja prawa jest bardzo specyficzna. Prawo służy bowiem 
regulowaniu społecznych konfliktów oraz ochronie grupowych interesów i warto
ści. Przyjęcie przez parlament określonych ustaw stanowiących podstawę działań 
restrukturyzacyjnych względem sektora, wysokość kwot wyasygnowanych przez 
budżet państwa na podjęcie owych działań dostarcza systemowi istotnych infor
macji na temat otoczenia i pozwala możliwie najlepiej dostosować swe działania 
do warunków środowiska. Pozwala również wybrać odpowiednią strategię zmiany 
owego środowiska, zgodnie z wymogami systemowej samoreprodukcji. Dla przy
kładu, sektor górniczy, forsując przyjęcie istotnych dla siebie ustaw w określonym 
kształcie i otrzymując określone kwoty z budżetu państwa, ocenia siłę systemu poli
tycznego. Na tej podstawie formułuje dalsze żądania wobec polityki bądź zmiękcza 
swe stanowisko. Na podstawie odsunięcia w roku 2000 terminu wywiązania się gór
nictwa z zaległych zobowiązań podatkowych względem Skarbu Państwa o 3 lata 
można wnosić, iż uda się go odsunąć o kolejny rok. To z kolei stanowi przesłankę 
dla wnioskowania, iż uda się ominąć inne terminy restrukturyzacyjne. Informacja 
przenoszona przez prawo i pieniądz stanowi sygnał dla innych systemów autono
micznych.

Inne sektory gospodarki, śledząc relacje zachodzące pomiędzy górnictwem 
a systemem polityki, zapośredniczone przez medium międzysystemowej komu
nikacji, jakim jest pieniądz, uzyskują istotne dla siebie informacje pozwalające 
im opracować własną strategię interakcji ze środowiskiem. I tak zdobycze gór
niczego pakietu socjalnego, zawartego w ustawie z dnia 26.11.1998 r. „O dosto
sowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospo
darki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" 
(Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.), stanowiły podstawę roszczeń wysuwanych 
względem państwa przez hutnicze związki zawodowe. Co więcej, odwleczona 
w czasie restrukturyzacja górnictwa pozwala sformułować równie konserwatyw-

!5 Respondenci wielokrotnie wskazywali na ów problem w toku prowadzenia wywiadów swo- 
bodnych.
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ne postulaty odłożenia restrukturyzacji innej branży przemysłowej „zagrożonej" 
prywatyzacją.

Z kolei tolerancja dla nieprzestrzegania prawa, niewyciąganie konsekwen
cji z niewywiązywania się niektórych spółek węglowych ze zobowiązań wyni
kłych z postanowień kolejnych ustaw określających warunki restrukturyzacji fi
nansowej prowadzi do załamania dyscypliny finansowej innych spółek i nakrę
ca spiralę zadłużeń całego sektora. Stanowi to wszelako wyraz mechanizmu 
adaptacyjnego i świadczy o zdolnościach uczenia się systemu. Analiza mecha
nizmów, za pomocą których system utrzymuje zdolności samoreprodukcyjne 
i podejmuje nakierowane na środowisko działania, stanowi przedmiot kolejnych 
rozdziałów.



rozdział

Klientelizm masowy. 
Restrukturyzacja zatrudnienia. 

Sytuacja finansowa pracowników sektora górniczego

Reforma rynkowa górnictwa węgla kamiennego stanowi wielkie wyzwanie dla sa
mych górników, dla kadry zarządzającej i nadzorującej procesy restrukturyzacyj
ne oraz dla otoczenia społecznego, politycznego i ekonomicznego sektora. Każda 
zmiana powoduje poczucie niepewności. Pomimo oporów środowiska restruktury
zacja powoli, ale mimo wszystko nieuchronnie postępuje, przy czym największym 
sukcesem reformatorów jest znacząca redukcja zatrudnienia. Sektor górniczy po
trafił jednak obronić część dawnych i wywalczyć sobie szereg nowych przywile
jów. Pomimo stanu permanentnej zapaści finansowej, górnictwo węgla kamiennego 
pozostaje w powszechnym odczuciu branżą zapewniającą zatrudnionym bardzo 
dobre warunki finansowe. Chodzi tu, z jednej strony, o zarobki i uprawnienia gór
ników, z drugiej zaś, o dochody kadry zarządzającej i nadzorującej oraz różnego 
szczebla ekspertów do spraw górnictwa. Chciałabym przedstawić pokrótce sytuację 
finansową górników, by następnie przejść do analizy zarobków kadry zarządzają
cej i sprawującej nadzór nad sektorem. Warunki finansowe, zarobki i różnego typu 
przywileje stanowić mogą bowiem jeden z czynników leżących u podstaw kliente- 
lizmu, zarówno w masowym jak i indywidualnym wymiarze.

5.1. Sytuacja finansowa pracowników kopalń węgla kamiennego 
zatrudnionych pod ziemią

Wedle danych z września 2000 roku górnik pracujący na ścianie wydobywczej za
rabia średnio 2,150 tys. PLN netto. Pobiera również wynagrodzenie dodatkowe 
z tytułu „Barbórka" oraz trzynastki w wysokości ok. 80% pensji miesięcznej1. Wy
sokość świadczeń otrzymywanych przez górników oparta jest w dużym stopniu 
o przywileje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1981 r. 
w sprawie „Szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa — Karta Gór
nika" (Dz.U. 82.2.13 z dnia 30.01.1982 r.), zmienionego ustawą z dnia 02.02.1996 r. 
„O zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw" (Dz.U. 96.24.110

1 Gazeta Wyborcza, dodatek Praca 25.09.2000, s. 1. 
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z dnia 01.03.1996 r.). Rozporządzenie określa szczególne przywileje przysługujące 
pracownikom górnictwa w zakresie praw honorowych, płac, czasu pracy, wypo
czynku, świadczeń socjalnych i zaopatrzenia emerytalnego.

Sprawy górniczych emerytur regulowała szczegółowo ustawa z dnia 
1.02.1983 r. „O zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin" (Dz.U. 83.5.32 
z dnia 5.02.1983 r.), zmieniona ustawą z dnia 30.06.1994 r. „O zmianie ustawy o za
opatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw" (Dz.U. 94.84.385 z dnia 25.07.1994 r.).

Na podstawie ustawy budżetowej, w oparciu o „Kartę Górnika", do roku 1998 
wydawane było coroczne rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie „Warun
ków uzyskania uprawnień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wy
płacania w danym roku osłon socjalnych z tytułu urlopów górniczych, zasiłków 
soqalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią pracowników 
górnictwa"2.

2 Zob. dla przykładu rozporządzenie z dnia 8.05.1998 r. w sprawie „Warunków uzyskania upraw
nień, sposobu obliczania, szczegółowych zasad i trybu wypłacania w danym roku osłon socjalnych z ty
tułu urlopów górniczych, zasiłków socjalnych i jednorazowych wypłat dla zatrudnionych pod ziemią 
pracowników górnictwa" (Dz.U. 98.63.410 z dnia 26.05.1998 r.).

Pomimo znaczącej redukcji zatrudnienia w górnictwie, wynikłej z programu 
restrukturyzacji sektora, sytuacja zwalnianych górników jest w społecznym odbio
rze korzystna. Wynika to w głównej mierze z przyjęcia w roku 1998 Górniczego 
Pakietu Socjalnego wypracowanego wspólnie przez górnicze związki zawodowe, 
menedżerów sektora oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki.

Restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych poświęco
ny jest rozdział 4 ustawy z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze
gólnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.), 
w którym zawarte zostały rozwiązania Górniczego Pakietu Socjalnego.

Na mocy ustawy w okresie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębior
stwach górniczych pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przy
sługują, po pierwsze, uprawnienia osłonowe, to jest urlop górniczy, po wtóre, 
uprawnienia aktywizujące na rynku pracy, a więc zasiłek socjalny, jednorazo
we bezpłatne szkolenie, jednorazowa odprawa pieniężna, jednorazowa odprawa 
pieniężna bezwarunkowa, pożyczka oraz bezpłatna pomoc doradcza. Przy czym 
osoba korzystająca z owych uprawnień traci je, jeżeli w czasie korzystania z nich 
podjęła pracę pod ziemią bądź inne zatrudnienie, nie powiadamiając o tym, w ter
minie jednego miesiąca, przedsiębiorstwa górniczego zobowiązanego do wypłaca
nia świadczeń związanych z tymi uprawnieniami, a także gdy nabyła uprawnienia 
emerytalne. W myśl ustawy, zatrudnionemu pod ziemią pracownikowi całkowi
cie likwidowanej kopalni, któremu do uzyskania urlopu górniczego brakuje nie 
więcej niż dwa lata, przedsiębiorstwo górnicze zapewnia zatrudnienie w czynnej 
kopalni.
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Urlop górniczy, z którego korzystanie jest dobrowolne, przysługuje pracow
nikowi zatrudnionemu pod ziemią u pracodawcy objętego Układem Zbiorowym 
Pracy, któremu ze względu na wiek, łączny staż pracy lub staż pracy pod zie
mią wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy brakuje nie więcej niż 
pięć lat do nabycia prawa do emerytury przed dniem 1 stycznia 2007 r. Urlop 
przysługuje pracownikowi w pełnym wymiarze pięciu lat pod warunkiem, że sko
rzystanie z niego pozwoli mu nabyć prawo do emerytury przed dniem 1 stycz
nia 2007 r. Istotne jest, że urlop górniczy traktuje się na równi z okresami pracy 
górniczej uprawniającymi do nabycia uprawnień emerytalnych. W okresie korzy
stania z urlopu górniczego pracownik otrzymuje świadczenie socjalne w wyso
kości 75% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodze
nie za urlop wypoczynkowy, do podstawy obliczania którego wlicza się, zgod
nie z Kodeksem Pracy, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Co 
więcej, korzystający z urlopu górniczego, niezależnie od świadczenia socjalnego, 
otrzymuje deputat węglowy, nagrodę z okazji „Dnia Górnika" i dodatkową na
grodę roczną, wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30.12.1981 r. 
w sprawie „Szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa — Karta Gór
nika" (Dz.U. 82.2.13 z dnia 30.01.1982 r.), nagrodę jubileuszową oraz ma prawo 
do korzystania z uznaniowych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych.

Osobie otrzymującej świadczenie socjalne, która podejmie zatrudnienie po
za górnictwem, przysługuje miesięcznie 50% przyznanego świadczenia socjalnego, 
wypłacanego nie dłużej niż do końca okresu, na który świadczenie przyznano, 
pod warunkiem, że zgłosi ten fakt przedsiębiorstwu górniczemu zobowiązanemu 
do wypłacania świadczenia socjalnego w terminie jednego miesiąca od dnia pod
jęcia pracy.

Zasiłek socjalny, wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i po
szukiwania nowego zatrudnienia poza górnictwem, przysługuje pracownikowi 
zatrudnionemu pod ziemią, nieuprawnionemu do urlopu górniczego, z którym 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy rozwiązano stosunek pracy, a od dnia 
1 stycznia 1999 r. również pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie przeróbki 
mechanicznej węgla, z którym rozwiązano stosunek pracy w tym samym trybie. 
Zasiłek socjalny przyznawany jest na okres do dwóch lat, a jego wysokość wy
nosi 65% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego obliczanego jak wynagrodzenie 
za urlop wypoczynkowy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych — zgodnie z Kodeksem Pracy. Okres wypłacania zasiłku kończy się 
z dniem podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej.

Jednorazowa odprawa pieniężna, udzielana w celu zintensyfikowania ak
tywności zawodowej, przysługuje osobie przebywającej na zasiłku socjalnym, jeżeli 
w okresie do 24 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę podejmie zatrudnie
nie poza górnictwem. Odprawa przysługuje z dniem podjęcia zatrudnienia poza 
górnictwem lub działalności gospodarczej udokumentowanej powstaniem obowiąz
ku podatkowego.
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Odprawa przysługuje:
1. do dnia 31 grudnia 1998 r. — w wysokości 14,4-krotnego przeciętnego mie

sięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trzeciego kwartału roku poprzedzającego 
rozwiązanie stosunku pracy3,

2. od dnia 1 stycznia 1999 r. w wysokości:

3 Dla ilustracji, jeśli trzymać się opublikowanych w Gazecie Wyborczej danych z września 2000 r. 
(Gazeta Wyborcza, dodatek Praca 25.09.2000, s. 1), średnie wynagrodzenie górnika wyniosło 2,150 tys. PLN 
netto. Naliczona na tej podstawie odprawa wyniosłaby 30,960 tys. PLN.

4 Przyjmując za wrześniową Gazetą Wyborczą (Gazeta Wyborcza, dodatek Praca 25.09.2000, s. 1), 
iż średnie wynagrodzenie górnika wyniosło 2,150 tys. PLN netto, naliczona na tej podstawie odprawa 
wyniosłaby 50,880 tys. PLN.

— 14,4-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach 
z trzeciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — 
od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 31 grudnia 1999 r.,

— 12-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trze
ciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — od dnia 
1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,

— 9,6-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trze
ciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — od dnia 
1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.,

— 7,2-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trze
ciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — od dnia 
1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Jednorazowa odprawa pieniężna bezwarunkowa przysługuje zwalnianemu 
po dniu 1 stycznia 1998 r. pracownikowi zatrudnionemu pod ziemią, nieupraw
nionemu do urlopu górniczego, a od dnia 1 stycznia 1999 r. także zatrudnionemu 
w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, z którym została rozwiązana umowa 
o pracę na jego wniosek i który zrezygnował z zasiłku i jednorazowej odprawy 
pieniężnej.

Odprawa tego rodzaju przysługuje:
1. do dnia 31 grudnia 1998 r. — w wysokości 24-krotnego przeciętnego mie

sięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trzeciego kwartału roku poprzedzającego 
rozwiązanie stosunku pracy4,

2. od dnia 1 stycznia 1999 r. w wysokości:

— 24-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trze
ciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — do dnia 
31 grudnia 1999 r.,

— 21,6-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach 
z trzeciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — 
od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
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— 16,8-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach 
z trzeciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — 
od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.,

— 12-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach z trze
ciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy — od dnia 
1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

Począwszy od dnia 1 stycznia 1999 r., jednorazowa odprawa pieniężna bezwa
runkowa przysługuje także pozostałym pracownikom całkowicie likwidowanej ko
palni, w wysokości 3,6-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w ko
palniach, z trzeciego kwartału roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy.

W oparciu o art. 35 omawianej ustawy z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowa
niu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 
z dnia 30.12.1998 r.), Minister Gospodarki, w porozumieniu z Ministrem Finansów 
i Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej, określił w drodze rozporządzenia z dnia 
30.04.1999 r. „Szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz sposób wykorzystania 
dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunki, za
sady i tryb przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień 
osłonowych i aktywizujących, wysokość minimalnych świadczeń i zasiłków socjal
nych oraz szczegółowe warunki powodujące cofnięcie lub czasowe wstrzymanie 
wypłaty przyznanej dotacji budżetowej" (Dz.U. 99.52.538 z dnia 15.06.1999 r.).

5.2. Przebieg procesu restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie 
węgla kamiennego w latach 1990-2000 i jego konsekwencje 
dla górniczej klienteli

Generalnie rzecz biorąc, w świetle opisanych regulacji sytuacja górników prezentu
je się korzystnie na tle innych grup zawodowych5. W ocenie sytuacji należy jednak 
wziąć pod uwagę problemy związane z możliwościami znalezienia przez zwal
nianych zatrudnienia poza górnictwem, pomimo szans wynikłych z utworzenia 

5 Program osłonowy dla odchodzących z kopalni górników spotyka się jednak ze społeczną ak
ceptacją. Z badań CBOS-u wynika, iż ponad połowa respondentów (55%) udziela poparcia dążeniu 
do zreformowania górnictwa, aby stało się w krótkim czasie opłacalne. Liczna jest jednak grupa osób 
(43%) uważających, że restrukturyzując górnictwo, rząd powinien przede wszystkim brać pod uwagę 
ochronę miejsc pracy. Wedle opinii 75% respondentów, zwalnianym z pracy górnikom należy zapew
nić finansową pomoc z budżetu państwa. 64% ankietowanych było zdania, iż płace w górnictwie nie 
powinny ulec zamrożeniu. 42% badanych wyraziło akceptację dla pięcioletnich dobrowolnych urlopów 
górniczych, traktowanych jak okres zatrudnienia i płatnych w wysokości 75% wynagrodzenia. Popar
cie dla jednorazowych odpraw pieniężnych dla rezygnujących z pracy w górnictwie wyraziła niemal 
połowa (48,5%) ankietowanych. Zob. komunikat z badań CBOS „Opinie o programach restrukturyzacji 
górnictwa i hutnictwa", Warszawa, sierpień 1998.
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w województwie śląskim Specjalnych Stref Ekonomicznych6. Faktem jest, że przy
znawane z budżetu państwa środki na restrukturyzację zatrudnienia są wysokie. 
Od momentu przyjęcia ustawy z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa wę
gla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze
gólnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.) 
kwoty z budżetu państwa przeznaczone na restrukturyzację zatrudnienia, w tym 
na spłatę pożyczek zaciągniętych w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., wyniosły 
w roku 1999 — 953,700 min PLN, w roku 2000 — 1118,700 min PLN, zaś kwota 
planowana na rok 2001 wyniosła 892,100 min PLN7.

6 Szczegółowa analiza problemów związanych z szansami odchodzących górników na rynku 
pracy zawarta jest w następujących publikacjach: M.S. Szczepański, Opel z górniczym pióropuszem. Re
strukturyzacja województwa katowickiego 1989-1996, GIG, Katowice 1997; tenże, „Górnicy górnośląscy — 
ludzie zbędni, ludzie luźni? Osobowościowe uwarunkowania restrukturyzacji górnictwa węglowego", 
w: M.S. Szczepański (red.), Górnicy górnośląscy — ludzie zbędni, ludzie luźni?, AMP, Kraków-Katowice 
1994; tenże, „Kruszenie węgla i wydobywanie górników — społeczno-kulturowe uwarunkowania re
strukturyzacji górnictwa węgla kamiennego", w: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego — monito
rowanie realizacji. Materiały konferencyjne, Politechnika Śląska, Katowice 1999.

7 Ustawa budżetowa na rok 1999 (Dz.U. 99.17.154); Ustawa budżetowa na rok 2000 (Dz.U. 00.7.85); 
Ustawa budżetowa na rok 2001 (Dz.U. 01.21.246).

8 Na temat przebiegu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego 
zob. A. Karbownik, S. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, K. Wodarski, „Analiza problemów społecz
nych w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego", w: Przyszłość węgla kamiennego w Europie 
Środkowowschodniej, Konferencja programu SYNERGY, Katowice 1998; A. Karbownik, S. Jędrychowski, 
W. Sobula, K. Tausz, K. Wodarski, Analiza i ocena przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia w polskim 
górnictwie węgla kamiennego w latach 1990-1997, GIG, Katowice 1998; A. Karbownik, S. Jędrychowski, 
W. Sobula, K. Tausz, K. Wodarski, Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w la
tach 1998-1999, GIG, Katowice 2000; A. Karbownik, S. Jędrychowski, „Zmiany w strukturze zatrudnienia 
w kopalniach węgla kamiennego w latach 1994-1998", w: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 
1999, Materiały konferencyjne, AGH, Kraków 1999; A. Karbownik, M. Turek, S. Jędrychowski, „Efekty 
restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2001", w: Reforma polskiego 
górnictwa węgla kamiennego — koszty i efekty reformy, Materiały konferencyjne, Politechnika Śląska, PAN, 
PARG S.A., Ustroń 2002.

Górnicy, pomimo znaczącej redukcji liczby pracowników zatrudnionych pod 
ziemią, w dalszym ciągu stanowią grupę zawodową na tyle dużą, iż rząd i wszelkie 
siły polityczne muszą się z nimi liczyć. W roku 1990 średnie zatrudnienie w ko
palniach węgla kamiennego wynosiło 387,8 tys. osób, podczas gdy w roku 2001 
spadło do 146,0 tys. osób, a zatem zmniejszyło się o 241,8 tys. osób8. Największe 
natężenie odejść z górnictwa daje się zaobserwować od roku 1998 w związku z re
alizacją rządowego programu reformy sektora, tj. wprowadzeniem instrumentów 
osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego (tab. 5.1). Jak tłuma
czył jeden z respondentów: „No korzysta się z tego pakietu, bo to wiadomo jak długo 
to będzie, to się ludzie spieszą, kto to wie, kiedy to pozmieniają czy zabiorą. Ni mo się 
co dziwić z jednej strony. Ale to w złym kierunku idzie, wykańczają górnictwo i to cały 
kraj szybko pożałuje. (...) Żeby chłop dorosły w domu siedzioł. Pieniądze są na początek, 
a dalej co? A żono go uszanuje, a dzieci go uszanują?" Jeden z działaczy związkowych 
komentował: „Z punktu widzenia związkowców, to my mamy mieszane uczucia co do pro
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gramu zmniejszania zatrudnienia. Warunki no to zostały wypracowane korzystne. Z jednej 
strony, Ci, co zostali, no to mają większe poczucie bezpieczeństwa, że nie będzie zwolnień 
grupowych, tylko dobrowolnie. Odprawy są odbierane korzystnie, warunki finansowe, cho
ciaż na dzień dzisiejszy, to zainteresowanie mniejsze jest. No ale z drugiej strony, to płace 
realne nam spadły". Należy jednak zauważyć, iż w stosunku do dwóch poprzednich 
lat w roku 2000 liczba odejść z górnictwa wyraźnie zmalała. Wiąże się to zapew
ne w znacznej mierze z malejącymi szansami znalezienia pracy poza górnictwem. 
W roku 1997 bezrobocie na Śląsku sięgało 6,4 procenta, w roku 2000 przekroczyło 
13 procent. Wedle danych z portalu internetowego www.bezrobocie.pl, stopa bez
robocia w województwie śląskim na dzień 31.10.2001 r. kształtowała się na poziomie 
14,9 procenta, zaś we wrześniu 2002 roku osiągnęła 16,1 procenta (przy średniej 
krajowej 17,6 procenta). W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstało 
niewiele ponad 18 tys. miejsc pracy. W czterech podstrefach KSSE zainwestowało 
106 firm na łączną kwotę ponad 4,8 mld PLN. Największą inwestycją Strefy jest 
GM „Opel", który zainwestował dotychczas 1,2 mld PLN i zatrudnił 2,7 tys. osób. 
Kolejny respondent komentował: „Odkąd weszła reforma (od roku 1998) ponad 90 
tysięcy ludzi prace straciło. I to w samym górnictwie. A pewnie jeszcze drugie tyle, jak 
nie więcej, miejsc pracy upadło w tak zwanym otoczeniu górnictwa. To jest przecież ściśle 
zależne wszystko. (...) A co my w zamian dostali? Parę tysięcy miejsc pracy w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. W «Oplu» gdzieś z 2,5 tysiąca osób pracuje. No w sumie niech by 
to było nawet kilkanaście tysięcy. Kropla w morzu. (...) Ludzie sobie zaczęli zdawać spra
wę, że (Górniczy Pakiet Socjalny) to rozwiązanie na krótką metę. Po prostu zaczęli sobie 
zdawać sprawę z konsekwencji. (...) Znalezienie pracy poza górnictwem na dzień dzisiejszy 
to jest mrzonka. To już zaczyna gołym okiem być widoczne, młodzi ludzie bez pracy to jest 
patologia, jak się to mówi. Bo to są w dużej części młodzi ludzie, to jest problem społeczny. 
Dla rodziny, takiej naszej tradycyjnej śląskiej rodziny, no sytuacja taka jest zagrożeniem".

Tabela 5.1. Średnie zatrudnienie i jego spadek w stosunku do roku poprzedniego w latach 
1993-2000 (stan w tys. osób na dzień 31 grudnia)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Stan zatrudnienia 312,0 288,4 272,0 257,8 2433 207,9 173,6 155,0 146,0
Spadek zatrudnienia 28,1 23,6 16,4 14,2 14,5 35,4 343 18,6 9,0

Źródło: A. Karbownik, S. Jędrychowski, „Zmiany w strukturze zatrudnienia w kopalniach węgla kamien
nego w latach 1994-1998", w: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 1999, Materiały konferencyjne, 
AGH, Kraków 1999; A. Karbownik, S. Jędrychowski, W. Sobula, K. Tausz, K. Wodarski, Restrukturyzacja 
zatrudnienia w polskim górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-1999, GIG, Katowice 2000, s. 50-51; Rzecz
pospolita 10-11.02.2001; A. Karbownik, M. Turek, S. Jędrychowski, „Efekty restrukturyzacji zatrudnienia 
w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2001", w: Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego 
— koszty i efekty reformy. Materiały konferencyjne, Politechnika Śląska, PAN, PARG S.A., Ustroń 2002.

Zwracano także uwagę na inny, związany z tak znaczącą redukcją zatrud
nienia w górnictwie problem — nielegalne zatrudnianie przez firmy prywatne, 
współpracujące z górnictwem byłych górników do prac pod ziemią. „Zwolniła się 
kupa górników z doświadczeniem. Z kopalń odeszli, paradoksalnie, dobrzy fachowcy, wy

http://www.bezrobocie.pl
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szkoleni. A właśnie administracja przerośnięta została. (...) Bo nowych naborów do gór
nictwa nie ma, nie ma skąd ludzi brać, nikogo się nie szkoli przecież, brakuje fachowców. 
I teraz jest tak, że nie ma kto prowadzić robót przygotowawczych. A to są naprawdę trudne, 
niebezpieczne roboty i muszą być prowadzone systematycznie, żeby zakład nie stanął. Tu 
chodzi o udostępnianie złóż. Koszta są sakramenckie. (...) Takie się sytuacje zdarzają, że 
kopalnia zatrudnia firmę prywatną. Przedsiębiorstwa robót górniczych do tych robót przy
gotowawczych się zatrudnia, w wyniku przetargu oczywiście. A oni nie poślą pod ziemię 
ludzi, którzy nie mają pojęcia o robocie na kopalni, bo by się wyzabijali, zagrożenie ży
cia dla siebie i dla innych by stworzyli. Takie są fakty. W związku z czym się oczywiście 
zatrudnia emerytów (osoby, które korzystają z wcześniejszych górniczych emerytur) 
i pakietowców (byłych górników, którzy odeszli z górnictwa, przyjąwszy bezwarun
kowe odprawy wynikłe z Górniczego Pakietu Socjalnego), w sensie firma prywatna 
takie osoby zatrudnia. Problem w tym, że oni nie powinni pracować pod ziemią, to jest po 
prostu niezgodne z prawem, jeszcze w 1999, zdaje się, tak, na pewno, taka uchwała zapadła 
walnego zgromadzenia akcjonariuszy (spółek węglowych), no czyli Ministra Gospodarki, 
w sprawie przetargów na dostawę maszyn i urządzeń i (wykonawstwo) robót górniczych 
i likwidacyjnych, że po prostu nie można zatrudniać emerytów i rencistów ani pakietow
ców. Teraz z początkiem roku (2001 Wiceminister Gospodarki Andrzej) Karbownik taki 
dokument urzędowy też rozesłał do wszystkich spółek w tej sprawie. Ale niewiele z tego 
wynika. Nie byłoby kim robić, takie są fakty".

Kolejny respondent dowodził: „Firmy prywatne zatrudniają byłych górników. Są 
takie ekspertyzy prawne, mam tego świadomość, że póki nie posyłają ich do prac pod ziemią, 
wszystko gra. Takie są opinie, niekoniecznie ostateczne. Ale rzecz w tym, że właśnie po to 
ich zatrudniają, żeby ich wysłać na przodek, a nie do prac biurowych. Zatrudniają ludzi na 
umowę zlecenia czy o dzieło, nie płacą ZUS-u i przez to w sposób sztuczny mogą zaniżyć 
cenę na przetargach. Kopalni bardziej się niekiedy opłaca zatrudnić firmę z zewnątrz, niż 
posłać swoich pracowników. (...) Przymyka się na ten proceder oczy, choć to jest ewident
nie niezgodne z prawem. W zasadzie górnicy, którzy skorzystali z odpraw, a nadal pracują 
w kopalni, powinni te odprawy zwrócić. Oni sami albo ich pracodawca. To wymaga ja
kiejś regulacji. Przymyka się, jak mówię, oczy, a sprawa jest banalnie prosta do wykrycia, 
wystarczy prosty rejestr. A z jakichś powodów się tego jednak nie robi. Trudno byłoby mi 
nawet w tej chwili oszacować skalę tego zjawiska". Członek rady nadzorczej jednej ze 
spółek węglowych argumentował jednak, iż „jest to marginalne zjawisko, sztucznie roz
dmuchiwane, odwracające uwagę od innych poważnych problemów. Przedsiębiorstwa Robót 
Górniczych szukają głównie kontraktów w Czechach. (...) A poza wszystkim, zakaz pracy 
dla emerytów jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i z tego, na ile 
się orientuję, wkrótce nastąpi zmiana w stosownych przepisach". Inny z respondentów, 
członek jednego z górniczych związków zawodowych, relacjonował: „Z tego co ja 
wiem, to (w firmie prywatnej, zatrudniającej byłych górników do robót pod ziemią) 
płacą mniej jak w spółce, nie ma «trzynastki», nie ma «Barbórki», grosz jest mamy. Ale 
często dla tych chłopów to jedyny ratunek jest. Ja ich nawet nie winię, chociaż można tak 
powiedzieć, że to nam chleb odbierają, bo my legalnie robimy uczciwie. Ale jak odprawa 
poszła, długi zostały, i to tak, że komornik na karku. Nie to nawet, że żył ponad stan, prze
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puścił, tylko, że na przykład interes nie wyszedł, o czym ja wiem akurat. A w domu żona 
niepracująca, dzieciaki małe, zęby w ścianę. Tylko, że smród jest, bo oni nie mają prawa 
tam (pod ziemią) być, nie?"

Górnicy jako grupa interesu w dalszym ciągu dysponują znaczącą siłą prze
targową. Jak stwierdził jeden z respondentów ze świata polityki, poseł z wojewódz
twa śląskiego: „No górnicy, górnicy ciągle stanowią siłę, z którą trzeba się w jakiś sposób 
liczyć. Nikt w obecnym rządzie, zresztą w jakimkolwiek rządzie, nie będzie ryzykował star
cia z taką siłą, no bo konsekwencje mogą być opłakane. 200 tysięcy chłopa to nie jest mało. 
Nawet jeśli kiedyś, nie tak znowu dawno, parę lat temu przecież, górników było ponad 300 
tysięcy. Ja pamiętam, że w połowie lat osiemdziesiątych prawie do 400 tysięcy dochodziła 
liczba zatrudnionych w górnictwie. (...) Dużo teraz ludzi odchodzi z kopalni, bo mają zapew
nione korzystne warunki. Ten proces postępuje lawinowo, bym powiedział. Instrumenty są 
dobrze pomyślane, tak, że nawet więcej ludzi odchodzi niż to w programie restrukturyzacji 
było przewidziane. Tylko co dalej? Nie rozpływają się przecież, ci ludzie ciągle żyją na tym 
Śląsku. Ciekawe, czy ktoś na ten temat badania prowadzi, ile osób pracę znalazło poza gór
nictwem, a ile pije i gnije". Inny respondent, działacz związkowy, komentował: „Ja to 
mam w pamięci strajk z grudnia 1992 roku. Prawie miesiąc trwał, ponad 300 tysięcy górni
ków, tak, ponad 320 tysięcy, no wszystkie kopalnie praktycznie przecież brały udział w tym 
strajku. To był największy górniczy strajk w historii Europy. (Krajowa Komisja Górnic
twa) «Solidarność» to rozpoczęła, to jej trzeba przyznać, z poparciem Federacji (Związków 
Zawodowych Górnictwa) no i oczywiście (Regionalnej Komisji Organizacyjnej) «So
lidarności '80». Spójnej takiej wizji to nie było wśród związkowców, nie mogę powiedzieć, 
bo do dzisiaj nie ma. Ale wtedy zjednoczyli się wszyscy i wspólna współpraca była. Sytu
acja tragiczna była dla górnictwa. Bank Światowy i Balcerowicz chcieli górnictwo zniszczyć 
kompletnie, do ruiny doprowadzić. Wydobycie jak spadło, rynki zagraniczne żeśmy potracili. 
W jakie długi górnictwo wpędzili, spiralę długów, do dziś są konsekwencje tego, górnictwo 
się podnieść nie może. Dywidendę wprowadzili, popiwek! Żyć się godnie nie dało. Zresztą 
co, teraz się da? Śląsk zawsze kraj utrzymywał, a nic z tego nie miał, Warszawa patrzyła 
zawsze, jak nas tu jeszcze wycyckać. (...) Teraz nawet nie będzie 200 tysięcy górników na 
kopalniach zatrudnionych. A ci, co odeszli, to nie górnicy? Też górnicy! Ludzie idą na te 
odprawy, bo co mają robić? (...) Związek Pracodawców, złodzieje jedne. Mogą tam wypowia
dać ten układ (Zbiorowy Układ Pracy), bo prawda faktyczna jest taka, że dopóki nie ma 
porozumienia, to obowiązują zapisy starego układu. A w razie czego związki się zmobilizują 
i się to po naszemu rozwiąże, mało nas nie jest. Ci w Warszawie też to mają na uwadze".

Układ stanowisk w rządzie koalicji AWS/UW był dla górników niezwykle 
korzystny. Ówczesny Minister Gospodarki Janusz Steinhoff, podobnie jak pierwot
nie pełniący funkcję Wiceministra odpowiedzialnego za restrukturyzację sektora 
Jan Szlązak oraz jego następca Wiceminister Andrzej Karbownik wywodzą się bez
pośrednio z branży górniczej. Wszyscy trzej w przeszłości bezpośrednio z sobą 
współpracowali. Janusz Steinhoff pełnił w latach 1990-1994 funkcję prezesa Wyż
szego Urzędu Górniczego, w roku 1995 został powołany na stanowisko wiceprze
wodniczącego rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jan Szlązak pełnił 
w latach 1993-1995 funkcję prezesa Rudzkiej Spółki Węglowej, następnie został 



88 5. Kłientelizm masowy. Restrukturyzacja zatrudnienia...

powołany na stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Andrzej Karbow- 
nik pełnił funkcję prezesa Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa. W roku 
1995 objął stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Wę
glowej, by w 1997 powrócić na stanowisko prezesa PARG oraz objąć stanowisko 
przewodniczącego rady nadzorczej Katowickiego Holdingu Węglowego. Jak kąśli
wie zauważył jeden z respondentów: „Dwaj panowie górnicy w Ministerstwie krzywdy 
swoim przecież nie dadzą zrobić. GPS (Górniczy Pakiet Socjalny) okazał się tak korzystny, 
że się brać górnicza na wyścigi rzuciła, żeby z niego skorzystać. Korektę (rządowego pro
gramu restrukturyzacji górnictwa) musieli szybko przygotować, bo efekt reformy przerósł 
najśmielsze oczekiwania. Tylko jakoś nie widać, żeby te masowe odejścia poprawiły sytuację 
górnictwa". Inny respondent argumentował: „Nikt w Ministerstwie (Gospodarki) nie 
zdecyduje się na żadne drastyczne kroki względem górnictwa, a to dlatego, że sam sobie nie 
będzie odbierał pracy, kiedy zakończy kadencję. To są ludzie przesiąknięci tamtym stylem 
myślenia, ja tu nie mówię o złej woli czy braku morale, po prostu to są ludzie stamtąd 
i myślą tamtymi kategoriami. Wykazują daleko posunięte «zrozumienie» dla ciągłych pro
blemów górnictwa. (...) W Polsce w ogóle nie ma społecznego klimatu dla przeprowadzenia 
radykalnych reform w stylu Margaret Thatcher".

Pojawiały się również opinie: „Coś z górnictwem trzeba było zrobić, bo Unia Eu
ropejska stawia jasne warunki. Udało się swego czasu, na przełomie 1992-1993 roku, strajk 
wszyscy pamiętamy. Zatem, jak mówię, udało się przeciwstawić Bankowi Światowemu, ale 
teraz taki manewr się nie powiedzie. I rząd ma tego świadomość. Nikogo tam specjalnie 
nie chcieli ruszać, a coś trzeba było zrobić. No więc się wszyscy ładnie dogadali, że się 
dokona redukcji zatrudnienia. Korzystny pakiet przekonał związkowców, podatnik zapłacił. 
O innych argumentach w negocjacjach wspominać tutaj nie będę. I wilk syty, i owca cała. 
Liczby są imponujące — 170 tysięcy zatrudnionych na koniec 1999, pewnie teraz ze 150 
(tysięcy), w 1997 było ponad 240 (tysięcy), czarno na białym od razu widać, efekt jest, 
nie ma nad czym dyskutować. Co za tym idzie, koszty wydobycia uległy znaczącej reduk
cji. I tu podobnie, są wskaźniki piękne, jest efekt. Mało tego, w 1999 roku na wydobytej 
tonie węgla było 13 złotych straty. W 2000 5 złotych zysku! Skąd ten efekt? Redukcja za
trudnienia redukcją, ale obecna ekipa dostała piękny prezent w postaci wzrostu cen węgla 
na rynku krajowym i skoku cen eksportowych. Z 30 USD do 43 USD za tonę. Ładnie 
się złożyło. A poza tym prowadzona jest polityka, krótkowzroczna polityka, ale efektywna 
właśnie zaniechania inwestycji. Nie robi się inwestycji w kopalniach. Tnie się na kosztach 
robót przygotowawczych, bo się ich po prostu nie wykonuje. Takie są odgórne dyrektywy. 
To się oczywiście zemści za chwilę, ale już prawdopodobnie nie za tej ekipy. Odium spadnie 
na następców. (...) Struktura zarządzania, rady nadzorcze, cały ten system powiązań na 
najwyższych szczeblach pozostał «intact», nietknięty. Wszystko po staremu, te same sche
maty działania, wypróbowane, sprawdzone, dla wzajemnej korzyści. A na odstrzał poszli 
górnicy. Coś trzeba było zrobić, no to coś zostało zrobione. Z tym, że niedługo znowu staną 
pod ścianą. Górnictwo pracuje na dobre układy z całą sceną polityczną. Coś tam zapew
ne wspólnie wymyślą z tymi czy innymi, pewnie tym razem znów z lewicą. Pomysły się 
zaczynają pojawiać ostatnio na temat fuzji z energetyką".
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Niektórzy przedstawiciele górniczych związków zawodowych mają doskona
łe kontakty z działaczami AWS: „Wiadomo, że dopóki «Solidarność» jest u władzy, jakichś 
tam radykalnych pomysłów (w odniesieniu do sektora górniczego) w życie wprowadzać 
nie będą. Górnicza «Solidarność» dobrze się tam kręci koło interesu, co by inne związki nie 
mówiły. Niezadowolonych nie brakuje, pierwsi pyskacze z «Sierpnia '80», tylko co sami dla 
górnictwa wywalczyli? Druga sprawa, ile ludzi ze Śląska jest w rządzie. Na razie, można 
powiedzieć, wszystko pod kontrolą" — twierdził jeszcze za czasów rządów prawicy 
jeden z rozmówców. Ta sytuacja uległa zmianie w wyniku wygranej ugrupowań 
lewicowych w wyborach parlamentarnych 2001 roku. Z drugiej jednak strony nie 
należy zapominać o znakomitych układach Śląska z lewicą. Do dziś z sentymen
tem wspominany jest program restrukturyzacji górnictwa realizowany za czasów 
poprzednich rządów koalicji SLD i PSL: „jedyny w miarę dobry czas dla górnictwa, no 
ja mówię od początku lat dziewięćdziesiątych, to było jak ten program Markowskiego był. 
Teraz (w okresie rządów AWS) niby te odprawy takie wysokie, czy tam na emeryturę 
można niby odejść tam wcześniejszą, ale prawda taka jest, że nas w białych rękawiczkach 
wykańczają. Z tym, że jeszcze nas nie wykończyli i się im to nie uda".

Faktem jest jednak, że przedstawiciele lewicy mają inną koncepcję reformy 
górnictwa i inne wyobrażenie na temat faktycznych rezultatów reform prowadzo
nych przez AWS: „Wszystko sprowadza się do manipulacji wskaźnikami. Fakt nie pod
legający dyskusji to odejście, powiedzmy sobie, prawie 100 tysięcy pracowników. Z tego 
względu wyniki sektora od razu ulegają poprawie. Koszty wydobycia obniżają się od razu 
w widoczny sposób. Ale problem społeczny nie jest rozwiązany. Przeciwnie, to jest wła
śnie tworzenie problemu społecznego — bezrobocia. (...) jednorazowe odprawy górników to 
zmarnowane państwowe pieniądze. Należy się z tego wycofać".

Kolejny, związany z górnictwem działacz SLD stwierdził: „Potrzebne są zmiany 
organizacyjne (w górnictwie); połączenie kopalń z ciepłowniami, z elektrowniami może 
przynieść trwały pozytywny efekt. (...) Żeby sprzedawać przetworzony węgiel, na tym 
jest zysk. (...) Dochodzi teraz (pod rządami AWS) do zamykania kopalń, które posiadają 
znaczne zasoby węgla. To jest bardzo niekorzystne zjawisko. Polityka względem górnictwa 
musi mieć szerszy horyzont czasowy. To są działania nieprzemyślane, doraźne. Tak jak 
masowe zwolnienia. Chodzi o sukces na dziś, sukces w liczbach".

Jeszcze inny krytyk koncepcji AWS zwracał uwagę, iż: „w wyniku realizacji 
polityki restrukturyzacyjnej zatrudnienia autorstwa AWS doprowadzono de facto do bra
ków kadrowych wśród pracowników zatrudnionych pod ziemią. Program przygotowywany 
w chwili obecnej przez nas skierowany jest do pracowników na powierzchni, bo tu obser
wujemy wyraźny przerost zatrudnienia".

Niemniej, wizja restrukturyzacji górnictwa firmowana przez obecny rząd ko
alicji SLD/UP/PSL spotkała się ze sprzeciwem ze strony górników. Wspominany 
już projekt rządowego programu „Reformy górnictwa węgla kamiennego w Pol
sce w latach 2003-2006"9, przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki w lip

9 Na temat założeń projektu patrz rozdział 4, s. 68 niniejszej pracy.
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cu 2002 roku, został odrzucony przez górników we wrześniowym referendum10. 
„Wstyd i hańba! Na co my się mieli zgodzić?! Żeby nas pozwalniali, żeby pozamykali kopal
nie? — Nie! Żeby płace nam zamrozili do 2006 roku? — Nie! Na prywatyzacje my się mieli 
zgodzić? — Nie! Żeby my robili przy sobocie? — Nigdy!" — dawał wyraz emocjom 
tuż po ogłoszeniu wyników referendum jeden ze związkowych działaczy. Kolejny 
ze związkowców argumentował: „Wiceminister Kossowski w zasadzie zrobił wszystko, 
żeby nie doszło do rozmów merytorycznych na temat reformy. W zasadzie żadnych szumnie 
zapowiadanych konsultacji społecznych nie było, wszystkie opinie społeczne były ignorowa
ne. I wynik referendum to jest narzędzie nacisku na rząd, żeby rząd sobie zdał wreszcie 
sprawę, że programy gabinetowe nie będą miały przyzwolenia społecznego, że są skazane na 
fiasko, bo załogi górnicze takich sposobów reformy nie zaakceptują. I to zostało wykazane".

10 Akcję zorganizował Związek Zawodowy Górników w Polsce przy pomocy i życzliwości dla ini
cjatywy pięciu innych central związkowych — SKGWK NSZZ „Solidarność", ZZ „Kadra", ZZ „Kontra", 
ZZ „Przeróbka" oraz ZZ Maszynistów Wyciągowych. W opinii respondentów: „Górnikom to się głównie 
rozchodziło o zamrożenie plac i pracę w soboty. Boją się prywatyzacji, boją się zwolnień, wiadomo. Ale przez to 
referendum caty projekt upadł i nie wiadomo, czy im to w sumie na gorsze nie wyjdzie".

Paradoksalnie, skutkiem nieprzyjęcia przez rząd prezentowanego w lipcu 
programu reformy, pięć z siedmiu spółek węglowych zagrożonych zostało upadło
ścią, co w konsekwencji mogłoby spowodować likwidację od 12 do 14 kopalń i ma
sowe zwolnienia bez zapewnienia zwalnianym górnikom minimum bezpieczeństwa 
socjalnego. Jedynie bowiem Katowicki Holding Węglowy S.A. i Jastrzębska Spółka 
Węglowa S.A. spełniały warunki ustawy z dnia 30.08.2002 r. „O restrukturyzacji 
niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców" (Dz.U.02.155.1287 
z dnia 23.09.2002 r.), stwarzającej podmiotom gospodarczym sektora możliwość 
ubiegania się o umorzenie części finansowych zobowiązań. W listopadzie 2002 roku 
rząd przyjął nowy program „Restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Pol
sce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowa
niem prywatyzacji niektórych kopalń", który zakłada m.in. utworzenie Kompanii 
Węglowej S.A. poprzez konsolidację Bytomskiej Spółki Węglowej S.A., Gliwickiej 
Spółki Węglowej S.A., Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., Rudzkiej Spółki Wę
glowej S.A. i Rybnickiej Spółki Węglowej S.A., co ma pozwolić uchronić kopalnie 
przed upadłością, m.in. poprzez zapewnienie podmiotom organizacyjnym Kom
panii możliwości ubiegania się o restrukturyzację zobowiązań publicznoprawnych 
przy wykorzystaniu rozwiązań proponowanych w omawianej ustawie. Program ów 
zakłada ponadto likwidację do końca czerwca 2004 roku siedmiu kopalń i odejście 
z górnictwa do końca 2006 roku 35 tys. pracowników (w tym ok. 17 tys. z przyczyn 
naturalnych). Nie gwarantuje jednak górnikom, którzy stracą pracę, wypłaty dodat
kowych rekompensat. W zamian Ministerstwo Gospodarki zamierza wprowadzić 
dla nich specjalny program tworzenia miejsc pracy przy wykorzystaniu kredytów 
Banku Światowego. Jednak z uwagi na rozmiar planowanej redukcji zatrudnienia 
oraz fakt, iż program nie zapewnia osłon dla zwalnianych górników, nie uzyskał 
on akceptacji górniczych związków zawodowych. Wedle słów przewodniczącego 
jednego ze związków: „realizacja tego programu w warunkach pokoju społecznego nie 
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jest możliwa". 19.11.2002 r. dwanaście górniczych central związkowych zorganizo
wało „w proteście przeciwko nieudolnej i aroganckiej polityce kolejnego rządu, zmierzają
cej do upadłości i likwidacji polskiego górnictwa" demonstrację pod gmachem Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. Obok górników stanęli hutnicy, kolejarze, a także 
pracownicy służby zdrowia i oświaty. Według rozmaitych źródeł w demonstra
cji wzięło udział od 8 do ponad 10 tys. uczestników. Od 17 do 30 listopada 2002 
roku w śląskich kopalniach prowadzone były głodówki protestacyjne, przerwane 
warunkowo, na prośbę wojewody śląskiego Lechosława Jarzębskiego, w związku 
z planowanymi rozmowami „ostatniej szansy", jakie mają się odbyć w Katowicach 
pomiędzy przedstawicielami rządu i związkowcami.

Górnicy jako klientela i ich potencjalni patroni polityczni w dalszym ciągu 
mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania. Kolejne etapy wdrażania programu 
restrukturyzagi zatrudnienia pociągają za sobą szereg wymagających negocjacji 
problemów, dotyczących m.in. zasad przyznawania i wysokości świadczeń z tytu
łu uprawnień osłonowych, zasiłków, odpraw i emerytur, jak również możliwości 
poszukiwania zatrudnienia poza górnictwem. To z kolei stanowi trampolinę dla 
lokalnych patronów w mniejszej skali, działaczy związkowych. Pomimo znaczącej 
redukcji liczby zatrudnionych w kopalniach, w środowisku górników ciągle nie
zwykle silne jest przekonanie, iż stanowią siłę zdolną obalić każdy rząd: „W razie 
czego wyjdzie 200 tysięcy chłopa na ulicę. Jak nam już tak dopieką, że będziemy mieli 
dosyć, ruszymy na Warszawę i zobaczą, kto wygra". Działacz jednego z bardziej ra
dykalnych związków zawodowych, jeszcze w okresie rządów koalicji AWS/UW, 
mówił wzburzony: „Mniej nas jest, ale pokażemy, że o swoje umiemy walczyć. Nie bę
dą nas żadne «solidaruchy» oszukiwać. Związkowcy! Udają związkowców, a to wszystko 
polityka jest. (...) Dogadali się! Kopalnie wyzamykać, bo z górnictwa muszą ludzie odejść. 
No to zobaczymy, kto będzie rnusiał odejść". Kolejny rozmówca był bardziej drastyczny 
w słowach: „Doprowadzą nas do ostateczności, a krew się poleje. Nie damy się zgnoić. Nie 
będą nas upokarzać".

Druga strona ma również świadomość potencjalnych zagrożeń, jakie niesie 
ze sobą wejście w otwarty konflikt z górnikami: „Byłem świadkiem pikiety górników 
pod ówczesnym Ministerstwem Przemysłu i Handlu, w lecie 1992 roku, w lipcu o ile dobrze 
pamiętam. Powiem krótko — to było groźne". Jeden z polityków wspominał: „Kilka lat 
temu, nie pomnę, w którym dokładnie roku, dane mi było obserwować górniczą manifestację 
pod Urzędem Rady Ministrów. Z okna. Szczerze powiedziawszy, mieliśmy duszę na ramie
niu. Wszystko mogło się zdarzyć". Inny rozmówca argumentował: „Specyfika górnictwa 
jest taka, że wystarczy de facto kilka osób, żeby cała kopalnia stanęła. To są gigantyczne stra
ty dla państwa. Stanie kilka zakładów górniczych i straty rosną w sposób niewyobrażalny. 
(...) Nie możemy sobie na to pozwolić. Finansowo kraju na to nie stać, żeby siłowo... Poza 
tym, górnictwo to, było nie było, 160 tysięcy osób. Politycznie nie można sobie pozwolić na 
jakieś... Jest oczywistym, że polityczne ryzyko takiego konfliktu, cena takiego starcia mo
głaby być wysoka. Dlatego wybiera się nieco łagodniejsze ścieżki dla osiągnięcia założonego 
celu". W październiku 2002 roku, gdy dyskutowany był kształt nowego programu 
restrukturyzacji sektora, wyrażano opinię, iż: „do upadłości spółek z całą pewnością 
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nie dojdzie, choć z ekonomicznego punktu widzenia takie działanie byłoby jak najbardziej 
uzasadnione. Nie można jednak do tego dopuścić z uwagi na duże ryzyko niekontrolowa
nego wybuchu społecznego". Kolejny polityk mówił: „Z całym przekonaniem mówię, iż 
należy zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy kilkudziesięciotysięczny tłum, 
no może przesadziłem, tyle to nie dojedzie, ale niech by i było nawet kilka tysięcy. Nie 
można doprowadzić do sytuacji, kiedy tłum rozjuszonych mężczyzn, uzbrojonych w pałki, 
kilofy, kamienie, czy co tam jeszcze, najedzie na Warszawę. Taka sytuacja to jest wielkie 
niebezpieczeństwo, ja nie chcę się tu nawet odwoływać do przykładów z Rumunii drastycz
nych. ja byłem świadkiem takiej demonstracji w Katowicach i proszę mi wierzyć, że do dziś 
mi skóra cierpnie na myśl jak to się mogło zakończyć. To wystarczy impuls i nie ma żadnej 
kontroli".

Jeśli potraktujemy pracowników sektora górniczego zatrudnionych pod zie
mią jako odrębny system cząstkowy w ramach szerokiego społeczno-polityczno- 
-gospodarczego systemu górnictwa, nasuwa się wniosek o ograniczonej samore- 
produkcji systemu. Adaptacja szerokiego systemu górnictwa do warunków środo
wiska — imperatyw redukcji kosztów wydobycia węgla celem dostosowania się 
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej — wymusiła znaczącą re
dukcję zatrudnienia. Ograniczenie reprodukcji jednego z systemów cząstkowych 
przyczyniło się do przetrwania systemu jako całości. Zwraca wszelako uwagę fakt, 
iż racjonalność owego systemu i działających w jego ramach jednostek różni się od 
racjonalności systemu gospodarki rynkowej. Cele górników polegające na spowol
nieniu procesów restrukturyzacyjnych, odłożeniu prywatyzacji, wywalczeniu sobie 
jak najwyższych świadczeń stoją w sprzeczności z wolnorynkowym ukierunkowa
niem na zysk. Analiza postępów procesu restrukturyzacji zatrudnienia oraz sytuacji 
finansowej pracowników kopalń zatrudnionych pod ziemią prowadzi do wniosku, 
iż górnictwo węgla kamiennego stanowi odrębny system, którego wewnętrzne racje 
różnią się od racji gospodarki rynkowej.

5.3. Związki zawodowe w górnictwie

Zanim przejdę do analizy struktury dochodów kadry zarządzającej i nadzorującej 
sektora oraz do analizy przepływów pomiędzy kluczowymi stanowiskami w gór
nictwie, chciałabym jeszcze kilka słów poświęcić działalności górniczych związ
ków zawodowych i zastanowić się nad wpływem, jaki wywierają na kształt pro
gramów restrukturyzacji sektora, ale także na układ klientelistycznych powiązań 
wewnątrz systemu. Korzystne rozwiązania osłonowe dla odchodzących z kopalni 
górników gwarantowane przez Górniczy Pakiet Socjalny zawarty w ustawie z dnia 
26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach 
gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.) wypracowane zostały 
w porozumieniu z górniczymi związkami zawodowymi. Właśnie dzięki ogrom
nej popularności Pakietu program restrukturyzacji zatrudnienia odniósł niebywały 
sukces, przyczyniając się, jak już wcześniej wspominałam, do znaczącej poprawy 
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wyników ekonomicznych sektora. Innym przykładem wskazującym na wagę związ
ków zawodowych w górnictwie jest fakt wycofania się Ministerstwa Gospodarki 
z planowanego na początek 2001 roku projektu zmiany struktury organizacyjnej 
sektora, która polegać miała w założeniu na powołaniu trzech koncernów wydo
bywczych i jednej spółki restrukturyzacji kopalń w miejsce siedmiu obecnie działa
jących spółek węglowych. Pomimo tego, że w październiku 2000 roku resort gospo
darki rozpisał konkursy na prezesów koncernów, ostre protesty „Solidarności" na 
początku grudnia doprowadziły do wycofania się z projektu. Henryk Nakoniecz
ny, szef górniczej „Solidarności", argumentował, że powołanie koncernów oznacza 
zwolnienia kolejnych górników, pojawia się problem wynegocjowania korzystnych 
dla górników nowych układów zbiorowych, brak jest gwarancji socjalnych, moż
liwy jest spadek wynagrodzeń. Doszło do ponad 20-godzinnej okupacji budynku 
Ministerstwa Gospodarki przez 200 górników. Silny opór górniczej „Solidarności" 
wymusił rezygnację z programu. Co ciekawe, przeciwko projektowi walczyła je
dynie „Solidarność", albowiem interesom tego właśnie związku zmiana struktury 
organizacyjnej górnictwa najbardziej zagrażała. Przedstawiciele innych związków 
zawodowych tłumaczyli, że „Solidarność" w każdej spółce ma komisje międzyza
kładowe, w których pracuje po kilkanaście osób. Reorganizacja spowodowałaby, że 
aż cztery komisje nie miałyby racji bytu. „Każdy z szefów, każdy z zastępców chce prze
cież zachować posadę, który zrezygnuje dobrowolnie? To się zaczną jatki" — komentował 
przedstawiciel jednego z konkurencyjnych związków, kiedy losy idei koncernów 
nie były jeszcze przesądzone.

W sektorze górnictwa węgla kamiennego działa ponad 20 związków zawodo
wych, z których zaledwie dwa (Związek Pracodawców Górnictwa11 oraz Związek 
Pracodawców Zaplecza Górniczego) reprezentują interesy wyższej kadry górniczej, 
jeden — przedstawicieli średniego szczebla, zatrudnionych na stanowiskach niero
botniczych (Związek Zawodowy „Kadra"), cała reszta zaś zrzesza pracowników 
tego sektora. Są to m.in.:

11 Działalność Związku Pracodawców Górnictwa zrzeszającego członków zarządów spółek wę
glowych zanalizowana została w rozdziale 8, poświęconym karuzeli stanowisk w sektorze górniczym.

— Związek Zawodowy Górników w Polsce,
— NSZZ „Solidarność",
— NSZZ „Solidarność '80",
— Wolny Związek Zawodowy „Sierpień '80",
— Związek Zawodowy „Kontra",
— Związek Zawodowy Pracowników Dołowych,
— Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce,
— Związek Zawodowy Przeróbka,
— Związek Zawodowy Przeróbka Mechaniczna,
— Związek Zawodowy Maszynistów Wyciągowych,
— Związek Zawodowy Ratowników Górniczych,
— Związek Zawodowy Jedności Górniczej,
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— NSZZ Pracowników KWK Siersza,
— NSZZ Pracowników KWK Janina,
— ZZ Pracowników KWK Andaluzja.

Związki zawodowe w górnictwie tworzą prawdziwe imperium. W sektorze 
górniczym działa ponad 20 samodzielnych organizacji. Z formalnego punktu wi
dzenia część z działających w poszczególnych kopalniach związków (jak np. NSZZ 
„Solidarność" czy „Solidarność '80") podlega szerszej ogólnopolskiej bądź regio
nalnej strukturze, część zaś (jak np. „Kadra") zarejestrowana jest jako samodzielny 
związek zawodowy danej kopalni z odrębnym statutem. Działalność związków 
wynika z ustawy z dnia 23.05.1999 r. „O związkach zawodowych" (Dz.U. 91.55.234 
z dnia 26.06.1991 r. z późniejszymi zmianami). Ustawa stanowi, iż związek za
wodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 
10 osób. W praktyce w kopalniach działają niekiedy związki kilkunastoosobowe, zaś 
jeden pracownik bywa członkiem kilku związków. W większości kopalń zrzeszo
nych w siedmiu spółkach węglowych działa po kilkanaście związków. W rezultacie 
w każdej ze spółek jest 40 do 50 organizacji związkowych. Do pracy w związkach 
oddelegowanych jest ponad 600 działaczy związkowych, opłacanych przez kopal
nie, co wynika z przepisów omawianej ustawy. Art. 31 ustawy stanowi, iż prawo do 
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakłado
wej organizacji związkowej przysługuje częściowo jednemu pracownikowi w mie
sięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie 
pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150; jednemu pracownikowi, gdy związek 
liczy od 150 do 500 członków zatrudnionych w zakładzie pracy; dwóm pracow
nikom, gdy związek liczy od 501 do 1000 członków zatrudnionych w zakładzie 
pracy; trzem pracownikom, gdy związek liczy od 1001 do 2000 członków zatrud
nionych w zakładzie pracy; kolejnemu pracownikowi za każdy rozpoczęty nowy 
tysiąc, gdy zakładowa organizacja związkowa liczy ponad 2000 osób zatrudnionych 
w zakładzie pracy, w niepełnym wymiarze godzin i wtedy może ono być udzielane 
większej liczbie pracowników, zgodnie z powyższymi zasadami. W zależności od 
wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnienia od pracy udziela
ne mogą być z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub bezpłatnie. W praktyce, 
naturalnie, działacze związkowi otrzymują od kopalni wynagrodzenie.

Działalność górniczych związków zawodowych stała się przedmiotem kryty
ki zawartej w opublikowanym przez metropolitę górnośląskiego arcybiskupa Da
miana Zimonia liście w sprawie bezrobocia. W marcu 2001 roku w wywiadzie dla 
Gazety Wyborczej arcybiskup komentował: „Zbyt duże żądania stawiane przez niektóre 
związki zawodowe podcinają gałąź, na której siedzą pracownicy. W niektórych kopalniach 
jest 17 związków zawodowych. To przecież nonsens! To jest również sprzeczne z katolicką 
nauką społeczną, bo prowadzi do paraliżu i destrukcji"12. Specyfika kopalń polega na 
tym, że w zasadzie niewielka grupa związkowców może doprowadzić do zabloko
wania wydobycia. Z tej właśnie strony podejmowanym wobec branży działaniom

12 Gazeta Wyborcza 15.03.2001.
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restrukturyzacyjnym grozić może duże niebezpieczeństwo. Z powodu sprzeciwu 
związkowców Ministerstwo Gospodarki zmuszone było się wycofać z propozy
cji reorganizacji sektora. Podobnie, przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki 
w maju 2001 roku projekt prywatyzacji branży spotkał się z oporem związkowców. 
Władysław Mucha, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Pol
sce, stwierdził, że najpierw muszą zostać zagwarantowane prawa socjalne górników 
i układ zbiorowy pracy. Zdaniem Henryka Nakoniecznego, szefa górniczej „Solidar
ności", prywatyzacja kopalń jest niedopuszczalna. Protesty górniczych związków 
zawodowych wzbudziła zarówno przedstawiona przez Ministerstwo Gospodarki 
w lipcu 2002 roku koncepcja reformy sektora w latach 2003-2006, jak i przyję
ty przez Radę Ministrów w listopadzie 2002 roku nowy program restrukturyzacji 
górnictwa.

Jedną z najistotniejszych przyczyn oporu wobec reform jest bez wątpienia, 
skądinąd uzasadniona, obawa górników przed utratą miejsc pracy. Istotną przy
czynę niechęci do zmian stanowi generalnie niski poziom wykształcenia górników, 
a w konsekwencji niezrozumienie mechanizmów rynkowych. Trzy czwarte górni
ków pracujących pod ziemią ma wykształcenie zawodowe lub podstawowe. Nie 
należy się zatem dziwić, że spora grupa nie jest w stanie analizować zachodzących 
przemian. Prasa górnicza doprowadza do jeszcze większej izolacji górników wobec 
rzeczywistości, przekazując informacje wypaczone, stronnicze i odpowiednio pod
koloryzowane. Lektura Kuriera Związkowego, tygodnika społecznego Komisji Krajo
wej WZZ „Sierpień '80", prowadzi do wniosku, iż tygodnik ów jest przykładem 
gry na negatywnych emocjach i manipulacji. Większość artykułów naszpikowana 
jest inwektywami wobec kolejnych ekip rządzących, polityków, władz spółek wę
glowych i innych związków górniczych. Kurier wzbudza poczucie krzywdy, bycia 
oszukiwanym i wykorzystywanym. Oprócz artykułów autorskich działaczy związ
ku, tygodnik zamieszcza również przedruki z prasy codziennej, te, które odpowia
dają propagowanemu na jego łamach światopoglądowi. Skrupulatnie odnotowywa
ne są wszelkie głosy krytyki na temat kolejnych programów i sposobów wdrażania 
reformy, wszelkie informacje negatywne dotyczące członków zarządów spółek wę
glowych, odpowiedzialnych za reformę polityków. Napastliwy ton i prymitywny 
język publikacji mają swoje uzasadnienie. Trafiają do ściśle określonej grupy odbior
ców podatnych na wszelkie argumenty, że dzieje im się krzywda, w szczególności 
w świetle „oszustw i machlojek" dokonywanych na szczytach władzy.

Zadanie tygodnika stanowi utrzymanie mobilizacji. Za przykład stosowa
nej stylistyki niech posłuży fragment artykułu przewodniczącego związku, Daniela 
Podrzyckiego (Kurier Związkowy Nr 114, 9.08.2000). „W środowisku górniczym wyczu
walna jest nerwowa atmosfera. Jej powodem jest nowa koncepcja AWSiarzy, aby powołać 
dwa koncerny wydobywające węgiel i jedną spółkę, prosektorium, którą rząd nazywa re
strukturyzacją". Tygodnik zamieszcza sprawozdania z organizowanych przez zwią
zek demonstracji. W lipcu 2000 r. Kurier Związkowy (Nr 110, 12.07.2000) zamieścił 
krytyczny wobec Mariana Krzaklewskiego artykuł rozpoczynający się tymi słowy: 
„W Kolbuszowej, rodzinnym mieście Mańka odbył się wiec wyborczy. Maniek płonął nie 
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tylko na patyku jako kukła. Spłonęły również jego nadzieje na bezkarne oszukiwanie ludzi 
podczas wyborczych mitingów". Faktem jest jednak, że pominąwszy pewne interpre
tacje i towarzyszące im, konieczne ze względów propagandowych, figury retorycz
ne, w artykułach zawartych jest sporo informacji prawdziwych. Kurier Związkowy 
tropi przypadki naruszania prawa przez polityków. Donosił m.in. o nadużyciach 
w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność", zanim sprawa znalazła finał w są
dzie. Sporo miejsca na łamach tygodnika poświęcono działalności śląskiego urzę
du wojewódzkiego, w szczególności osobie byłego wojewody Marka Kempskiego. 
Tygodnik, jako organ „Sierpnia '80", atakuje inne, mniej radykalne związki za
wodowe, ze szczególnym upodobaniem Związek Zawodowy Górników i NSZZ 
„Solidarność". Zamieszczone informacje często są zgodne ze stanem faktycznym, 
aczkolwiek sposób ich prezentacji odbiega od przyjętych standardów artykułu pra
sowego. Trzeba wszelako przyznać, że tygodnik taki jak Kurier Związkowy stanowi 
przeciwwagę dla Trybuny Górniczej, cotygodniowego dodatku do Trybuny Śląskiej. 
Na łamach Trybuny prezentowane są bowiem niemal wyłącznie pochlebne opinie 
na temat restrukturyzacji sektora. Zamieszczane w tygodniku artykuły sprawiają 
wrażenie rzetelnych i wyważonych, w szczególności w odniesieniu do treści Kuriera 
Związkowego. Faktem jest jednak, że celem Trybuny jest również propagowanie pew
nego światopoglądu, czy opcji, choć przy użyciu znacznie subtelniejszych środków 
wyrazu, bo też i grupa odbiorców, do której adresowany jest ów tygodnik, zajmuje 
inne miejsce na drabinie społecznej stratyfikacji.

Analiza treści artykułów zamieszczanych w obu tygodnikach pozwoliła na 
odtworzenie uproszczonych „czarnoskrzynkowych" wyobrażeń systemów cząstko
wych (odpowiednio — górników oraz wyższej kadry zarządzającej i nadzorującej 
sektora), zarówno na temat samych siebie, jak i wyobrażeń jednego systemu na 
temat drugiego, a także na temat innych systemów tworzących środowisko. Na 
podstawie takich wyobrażeń systemy podejmują działania. Bazując na wyobra
żeniu oszukiwanych i wykorzystywanych górników w świecie kłamliwej polityki 
i nastawionych na pomnażanie osobistych korzyści polityków, związki radykalizują 
swoje stanowisko. Podobnie druga strona, nagłaśniając spektakularne sukcesy 
reformy, odwraca uwagę od ewidentnych niedociągnięć i faktycznie mających 
miejsce nieprawidłowości.

Związki zawodowe działające w górnictwie oprócz celów statutowych słu
żą również realizacji indywidualnych interesów działaczy. To, jak dużą klientelę 
zdołają zmobilizować, wpływa na zajmowane przez konkretnych działaczy pozycje 
w hierarchii władzy. Im liczebniejsza klientela, tym łatwiej wpływać na postawy 
patronów w świecie polityki. Górnicze związki zawodowe nie prezentują jednak 
wspólnej spójnej postawy wobec kolejnych rządów i wdrażanych przez nie pro
gramów restrukturyzacyjnych. Bywa, że jawnie się zwalczają, krytykując adwer
sarzy za uległość wobec rządu bądź realizowanie partykularnych interesów dzia
łaczy. Niemniej, w przypadku dużego nasilenia konfliktu z rządem, potrafią się 
zjednoczyć i współdziałać, jak to miało miejsce np. podczas strajku generalnego 
w górnictwie w roku 1992. Nawet wówczas pojawiały się jednak głosy, że pełne 
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kierownictwo programowe strajku przejęte zostało przez RKS KKG „Solidarność", 
która realizowała jedynie własne postulaty, nie licząc się z głosem innych central 
związkowych. Dopatrywano się politycznych manipulacji13. Generalnie rzecz uj
mując, górnicza scena związkowa jest skonfliktowana, zaś za konfliktami kryć się 
mogą w wielu przypadkach osobiste ambicje związkowych przywódców. Miejsca 
niektórych działaczy na górniczej karuzeli stanowisk omówione zostaną szerzej 
w rozdziale 8. Obecnie przejdę do źródeł finansowania górniczej elity, tj. kadry 
zarządzającej i nadzorującej sektora.

13 W. Błasiak, „Górniczy strajk generalny na Śląsku — tło przyczyny, przebieg i skutki", 
w: M. Szczepański, Górnicy górnośląscy..., s. 13-41.





rozdział

Klientelizm indywidualny.
Sytuacja finansowa kadry zarządzającej 

i nadzorującej sektora górniczego * i 

W toku prowadzonych badań, w szczególności w trakcie analizy wywiadów swo
bodnych, sformułowana została hipoteza, iż jedną z istotnych przyczyn zagęszcza
nia się sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy aktorami zajmującymi kluczowe 
pozycje w sektorze górniczym stanowi możliwość dostępu do relatywnie dużych 
pieniędzy. Chodzi tu zarówno o legalne źródła zarobku, o czym za chwilę, jak
i możliwości nieoficjalnego przepływu publicznych pieniędzy do prywatnych kie
szeni. Co więcej, im większe jest zagęszczenie sieci, a co za tym idzie większa 
nieprzejrzystość systemu, tym mniejsze są możliwości kontroli nad finansowymi 
przepływami. Im wyższa jest stawka w grze, tym więcej tworzy się nieformalnych 
układów i powiązań, które mają doprowadzić do jej zagarnięcia. Warto w tej sy
tuacji przeanalizować, jakie są źródła dochodów czyniące posady w upadającym 
bądź co bądź sektorze górniczym tak intratnymi.

O obliczu każdego typu działalności gospodarczej rozstrzyga przede wszyst
kim jakość zarządzania. Dotyczy to również górnictwa. Tymczasem źródeł trudno
ści i niepowodzeń we wdrażaniu kolejnych programów restrukturyzacji zwykło się 
upatrywać w braku pieniędzy, w społecznej drażliwości branży czy w końcu w nie
chęci do podejmowania politycznego ryzyka przez kolejne ekipy rządzące. I za
pewne jest w tym wiele racji. Rzadko natomiast szuka się przyczyn niepowodzenia 
reformy w kompetencjach i postawach kadr kierowniczych. Tymczasem członkowie 
zarządów i rad nadzorczych spółek węglowych zdają się być głównymi beneficjen
tami procesów restrukturyzacyjnych. Na tle problemów finansowych sektora, kadry 
zarządzające kopalniami i spółkami węglowymi, członkowie rad nadzorczych, eks
perci do spraw restrukturyzacji, ogólnie rzecz ujmując, kluczowi aktorzy sektora 
mają się doskonale. Natrafić można jednak na opinie, iż „ich wysoka pozycja mate
rialna oraz status społeczny (postrzegany choćby w skali ich środowiska) korelują 
odwrotnie proporcjonalnie z wynikami ekonomicznymi kierowanych przez nich 
przedsiębiorstw"1. Zasadne wydaje się w tym kontekście przyjęcie określenia me-

1 Zob. W. Sitko, S. Skowron, „Obszary doskonalenia zarządzania w górnictwie w okresie postre- 
strukturyzacyjnym", w: W. Sitko (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w otoczeniu rynkowym, Materiały 
konferencyjne, Kazimierz Dolny 2000.
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nedżerskiej oligarchii. Problematyczny wydaje się również nadzór nad realizacją 
reformy górnictwa. Stanowiska w radach nadzorczych spółek węglowych oraz Wę
glokoksu i Węglozbytu traktowane bywają jako intratne synekury dla politycznych 
popleczników aktualnie rządzących ugrupowań. Chciałabym przedstawić pokrótce 
zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek górniczych 
stanowiących własność Skarbu Państwa, by następnie przejść do analizy powiązań 
między osobami piastującymi kluczowe stanowiska w sektorze i zastanowić się nad 
przyczynami zjawiska klientelizmu, a także ewentualnego wpływu sieci powiązań 
na jakość zarządzania w sektorze.

6.1. Zarządzanie w górnictwie.
Stanowiska w zarządach spółek węglowych

Zgodnie z ustawą z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamien
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 
uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.) w każdej 
z siedmiu spółek węglowych, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, 
działa pięcioosobowy zarząd, którego członków powołuje i odwołuje walne zgro
madzenie akcjonariuszy w osobie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki dzia
łającego w imieniu Skarbu Państwa. Do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki 
węglowej może być powołana osoba wyłoniona w drodze publicznego konkursu 
przeprowadzonego w sposób określony uchwałą walnego zgromadzenia akcjona
riuszy spółki. Pozostali członkowie zarządu spółki węglowej są powoływani i od
woływani na wniosek prezesa zarządu. Radzie nadzorczej przysługuje prawo do 
złożenia wniosku o odwołanie członka zarządu spółki węglowej.

W celu zwiększenia odpowiedzialności prezesa zarządu i pozostałych człon
ków zarządu spółki węglowej za wyniki działalności przedsiębiorstwa w okresie 
realizacji programu reformy pełnomocnik walnego zgromadzenia akcjonariuszy 
spółki zawiera z poszczególnymi członkami zarządu spółki węglowej umowę na
zywaną „umową menedżerską", która określa w szczególności:

1. zakres obowiązków i odpowiedzialności w zakresie bieżącego zarządzania 
oraz zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie spółki,

2. zasady wynagradzania uwzględniające powiązanie wynagrodzenia z wyni
kiem finansowym spółki oraz stopniem realizacji zadań wykonywanych w ra
mach obowiązków określonych w pkt. 1, w tym zasady ustalania wysokości 
premii,

3. zasady udziału w zysku spółki,
4. czas, na jaki umowa zostanie zawarta,
5. przesłanki przedterminowego rozwiązania umowy.

Zgodnie z art. 46 ust. 6 pkt 2 analizowanej ustawy, określone w „umowie 
menedżerskiej" zasady wynagradzania uwzględniają powiązanie wynagrodzenia 
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z uzyskanymi przez spółkę wynikami na działalności operacyjnej i wynikiem fi
nansowym netto, jak również stopniem realizacji zadań wykonywanych w ramach 
obowiązków wprowadzania zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie spółki. Nad
zór nad realizacją ustaleń dotyczących realizacji zadań premiowych sprawuje rada 
nadzorcza spółki, która decyduje o wysokości przyznawanych członkom zarządu 
premii i nagród. Ze świadczeń określonych w zbiorowym układzie pracy dla pra
cowników zatrudnionych w spółkach węglowych członkom zarządu przysługuje 
nagroda z okazji Dnia Górnika, która może być przyznana przez radę nadzorczą 
spółki w drodze uchwały.

Uprzednio obowiązująca ustawa z dnia 27.08.1997 r. „O restrukturyzacji fi
nansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty wę
glowej" (Dz.U. 97.113.735 z dnia 25.09.1997 r.), zmieniona ustawą z dnia 29.12.1997 r. 
(Dz.U. 97.160.1081 z dnia 29.12.1997 r.), stanowiła w art. 4 pkt 4, iż wynagrodze
nia członków zarządu, dyrektorów oraz diety członków rady nadzorczej jednostki 
objętej restrukturyzacją (a zatem w praktyce znakomitej większości podmiotów or
ganizacyjnych górnictwa, w tym przede wszystkim spółek węglowych i kopalń) 
nie mogą przekroczyć wysokości określonej przez Ministra Gospodarki w drodze 
rozporządzenia. Zastanawiający jest fakt, iż w szesnastomiesięcznym okresie obo
wiązywania ustawy, tj. do czasu zastąpienia jej ustawą z dnia 26.11.1998 r. „O dosto
sowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodar
ki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 
z dnia 30.12.1998 r.), rozporządzenie takie nie zostało wydane, pozostawiając swo
bodę w określeniu górnej granicy wynagrodzeń. Trudno wyobrazić sobie prze
szkody, z powodu których, pomimo uchwalenia przez parlament podstawy dla 
ograniczenia wysokości wynagrodzeń członków zarządu i dyrektorów oraz diet 
członków rady nadzorczej, Minister Gospodarki takiego rozporządzenia w okresie 
obowiązywania ustawy nie wydał.

11.05.2000 r. weszła w życie ustawa z dnia 3.03.2000 r. „O wynagradza
niu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 
10.04.2000 r.), zwana popularnie „ustawą o kominach płacowych", wprowadzająca 
ograniczenia płacowe oraz ograniczenia wielości pełnionych funkcji wobec osób nią 
objętych. Ustawa ma zastosowanie m.in. do jednoosobowych spółek prawa handlo
wego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapi
tału zakładowego lub 50% liczby akcji, oraz agencji państwowych. Przepisy ustawy 
odnoszą się do kierowników jednostek organizacyjnych, a w szczególności dyrek
torów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób 
zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych; zastępców kierowników jed
nostek organizacyjnych, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów; 
członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, a w szczególności 
członków zarządów; głównych księgowych; likwidatorów; syndyków i zarządców 
masy upadłości oraz członków organów nadzorczych, w szczególności rad nadzor
czych i komisji rewizyjnych, wymienionych jednostek organizacyjnych.
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W myśl ustawy oficjalne wynagrodzenie członków zarządu wynosić może 
nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sekto
rze przedsiębiorstw — obecnie ok. 12 tys. PLN. Do tego może dojść nagroda roczna, 
której wysokość, zgodnie z przepisami ustawy, nie może przekroczyć trzykrotności 
ich przeciętnego wynagrodzenia, oraz świadczenia dodatkowe (bonusy), których 
roczna wartość nie może być większa niż dwunastokrotność średniego miesięczne
go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Okazuje się jednak, że ustawa zawiera delegację dla prezesa Rady Ministrów 
do ustalenia w drodze rozporządzenia spośród podmiotów wymienionych w usta
wie wykazu tych, które mają szczególne znaczenie dla państwa i w których kwota 
maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego może być podniesiona o 50% w sto
sunku do wyżej omówionych kwot maksymalnych.

Poza tym art. 3 omawianej ustawy stanowi, iż wysokość wynagrodzenia i in
nych świadczeń związanych z realizacją kontraktów nie podlega ograniczeniom 
przepisami ustawy, jeżeli podmiot zarządzający ustanowi zabezpieczenie osobowe 
lub rzeczowe ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu niewykonania lub niena
leżytego wykonania umowy albo na własny koszt ubezpieczy się lub ubezpieczy 
osobę wskazaną do pełnienia funkcji członka zarządu od odpowiedzialności cy
wilnej powstałej w związku z zarządzaniem. Zatem, w świetle przepisów analizo
wanej ustawy, członkowie zarządów spółek węglowych, zatrudnieni na podstawie 
„umów menedżerskich" określonych w ustawie z dnia 26.11.1998 r. „O dostoso
waniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki 
rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 
z dnia 30.12.1998 r.), mają teoretyczną możliwość skorzystania z omawianych roz
wiązań ustawowych.

W razie odwołania ze stanowiska lub w razie rozwiązania stosunku pra
cy albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia, pod warunkiem 
jednak, że nastąpiło to z przyczyn innych niż naruszenie podstawowych obowiąz
ków wynikających ze stosunku zatrudnienia, osobom, o których mowa w ustawie, 
przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność ich miesięcznego 
wynagrodzenia.

Ustawa precyzuje ponadto, że informacje o wynagrodzeniu osób podlegają
cych przepisom ustawy oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych 
i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy 
handlowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż żaden z byłych ani aktualnych człon
ków zarządów badanych podmiotów gospodarczych nie zdecydował się na udzie
lenie w trakcie wywiadu informacji na temat faktycznych dochodów uzyskiwanych 
z tytułu pełnionej w zarządzie funkcji. Tego rodzaju informacji, powołując się dla 
odmiany na niemającą w tym przypadku zastosowania ustawę z dnia 29.08.1997 r. 
„O ochronie danych osobowych" (Dz.U. 97.133.833 z dnia 29.10.1997 r.), zmienio
ną ustawą z dnia 21.01.2000 r. „O zmianie ustawy o ochronie danych osobowych" 
(Dz.U. 00.12.136 z dnia 23.02.2000 r.), odmówiły również sekretariaty zarządów ba
danych spółek oraz urzędnicy z Ministerstwa Gospodarki. Rodzi się w tym miejscu 
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pytanie, czy z odmowy informacji można wnosić, iż członkowie zarządów pobierają 
wynagrodzenia w maksymalnej określonej ustawą stawce. Przypuszczenie takie po
twierdził respondent zasiadający w radzie nadzorczej jednej ze spółek węglowych: 
„Powiązanie wynagrodzeń z wynikami spółki to jest fikcja. Tak to wygląda na papierze. 
W rzeczywistości zarząd kosi stawki maksymalne, tak samo nagrody. (...) Oczywiście, że są 
dane, czarno na białym, jest tak a tak. ł co z tego? Zawsze pozostaje kwestia oceny, a ocena 
jest kwestią subiektywną, że na miarę zastanej sytuacji czy tam czynników obiektywnych, 
przeszkód, prawda, osiągnięte wyniki są zadowalające. Zgadza się?" Kolejny rozmówca 
stwierdził: „Teraz jest bardzo dobra sytuacja na rynkach światowych. Za tonę (węgla) 
płacą ponad 40 USD. W kraju węgiel też oczywiście podrożał, a więc wyniki ze sprzedaży 
są doskonałe, bio, takiego zysku to myśmy jeszcze nie mieli. Zatrudnienie spadło. Spółka ma 
rewelacyjne wyniki, no to się to przekłada na wynagrodzenia, nagrody oczywiście, jest to 
w taki sposób uzasadnione. (...) No to zadłużenie psuje obraz tutaj, odsetki, generuje stratę. 
Stąd jest wynik ujemny spółki. (...) Rok wcześniej? Rok wcześniej to nie było jeszcze ustawy 
o kominach, więc wynagrodzenia były sporo jednak wyższe, jak by na to nie patrzeć".

Zważywszy na fatalną sytuację finansową sektora, wynagrodzenia otrzymy
wane przez członków zarządów są relatywnie wysokie. Należy mieć jednak na 
uwadze, że wprowadzenie w życie ustawy z dnia 3.03.2000 r. „O wynagradza
niu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 
10.04.2000 r.) pociągnęło za sobą znaczące obniżenie dochodów członków zarzą
dów analizowanych spółek. Do momentu wejścia w życie ustawy prezesi i wice
prezesi zarządów mieli bowiem możliwość pobierania wynagrodzenia w wyso
kości 25-30 tys. PLN, co stanowiło dwunastokrotność miesięcznych wynagrodzeń 
w sektorze przedsiębiorstw. Wypada zgodzić się, że menedżerowie, na których 
spoczywa odpowiedzialność za restrukturyzację sektora, muszą być odpowiednio 
wynagradzani. Otwarte pozostaje jednak pytanie o powiązanie wysokości wyna
grodzeń z faktycznymi rezultatami wdrażania reformy w spółce. Można spotkać 
się z argumentacją, iż to, że wielu ludzi otrzymuje w obecnej sytuacji relatywnie 
wysokie wynagrodzenia związane ze stanowiskiem, a nie z rzeczywistym wkładem 
pracy i osiągniętymi wynikami, jest zjawiskiem patologicznym. Ponadwymiarowy 
poziom uposażenia kadr przesłania niekiedy problem niskiej jakości zarządzania 
wśród wyższej kadry górniczej. W analizach jakości zarządzania w górnictwie przy
wołuje się jednak fakty wskazujące, iż problem ten realnie istnieje2.

2 Zob. W. Sitko, S. Skowron, „Obszary doskonalenia zarządzania w górnictwie w okresie postre- 
strukturyzacyjnym", w: W. Sitko (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem... Autorzy zwracają m.in. uwagę na 
niedoskonałe planowanie strategiczne w spółkach węglowych i w skali branży, co potwierdzają kolejne 
wersje źle przygotowanych biznesplanów.

Żaden z członków zarządów, z którymi przeprowadzone zostały wywiady, 
nie zadeklarował chęci odejścia ze stanowiska w związku z wynikłym z przyjęcia 
ustawy znaczącym uszczupleniem dochodów z tytułu zasiadania w zarządzie spół
ki. Odwoływano się zarówno do poczucia moralnego obowiązku: „Cóż, oczywiście 
nie odejdę ze stanowiska. Wziąłem na siebie jakąś odpowiedzialność i chcę to doprowadzić do 
końca najlepiej jak potrafię. Nie mogę przecież rzucić zabawek i się obrazić, choć miałbym 
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uzasadnienie; przecież nie zmienia się zasad w trakcie gry. Ja tak zostałem wychowany, 
w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności", ale i do przyczyn bardziej prozaicznych: 
„Fakty są takie, że nie znajdę sobie od ręki dodatkowego źródła dochodów. Praca (w zarzą
dzie) absorbuje. Z pewnych propozycji w swoim czasie nie skorzystałem, bo zarząd. Przecież 
nie będą na mnie czekać, robotę robi kto inny i kto inny bierze za nią pieniądze. No i może 
to był błąd. Znam takich, którzy są poustawiani, gdzie trzeba. Cała rodzina porozstawiana, 
znajomi królika. Cóż te parę złotych (o które zmniejszy się wynagrodzenie w związku 
z funkcją w zarządzie). Inna sprawa, że trzeba poodpuszczać gdzie indziej. Ciekawy je
stem jak sobie chłopy poradzą. Nie będzie można teraz zasiadać w kilku radach nadzorczych. 
Ale! Na wszystko znajdą się sposoby". Osoby spoza zarządów wskazywały tymczasem 
na fakt, że pomimo znaczącego uszczuplenia, wynagrodzenia członków zarządu 
pozostają i tak wysokie, zaś możliwości znalezienia równie dobrze opłacanej pracy 
są ograniczone: „A gdzie on zarobi 12 tysięcy? Gdzie? Ile fuch musiałby nałapać? A tu 
stały dochód i święty spokój. Specjalnie się nie narobią. Jaka jest teraz polityka? Uchylać 
się od decyzji, biernie czekać i robić tylko to, co każą. No co on znajdzie lepszego?" Ko
lejny respondent argumentował: „Co mają zrobić (w obliczu ustawy ograniczającej 
zarobki)? Wszystkie stołki dawno poobsadzane, ciała doradcze, różne takie. Trzeba by się 
wkręcić do jakiejś komisji, ale to są żadne pieniądze. Przecież nowych stołków sobie tak 
z niczego nie stworzą. No niby tam jakieś ciała opiniodawcze, ekspertyzy można trzaskać, 
ale to robią głównie goście z uczelni, ci tu z Politechniki (Śląskiej) albo z AGH. Poza 
tym trzeba się jednak sporo nahakować, prawda, dobrze wiem, o czym mówię. Chociaż są 
goście, którzy na posiedzeniach komisji ani razu głosu nie zabierają. Nie licząc pytania, 
kiedy będzie przerwa. (...) Jaja to się dopiero zaczną, jak utworzą trzy spółki zamiast tych 
siedmiu. No niestety, gdzie się ci ludzie zahaczą? To będą walki, intrygi. Już są podcho
dy". Inni wyrażali opinię, że uszczuplenie oficjalnych dochodów zostanie szybko 
nadrobione poprzez zwiększenie puli dochodów nieoficjalnych: „Człowiek żyje na 
pewnym poziomie, prawda? Ma jakieś zobowiązania. I nagle zostaje z połową pieniędzy. 
A równocześnie ma całkiem sporo możliwości, żeby te pieniążki wziąć do kieszeni. (...) 
I czego się Pani spodziewa, że z tych możliwości nie skorzysta? Przecież ma poczucie stra
ty, że został oszukany. Robi dokładnie to samo, a dostaje o połowę mniej. No trzeba by być 
świętym Franciszkiem z Asyżu. Zresztą nawet przy tych wynagrodzeniach (dotychczas 
obowiązujących) mało kto na tym poprzestaje. Może źle się wyraziłem — nie każdy na 
tym poprzestaje, o!" Zwracano również, ironizując, uwagę na fakt, że: „ustawa mówi 
przecież o liście przedsiębiorstw o specjalnym znaczeniu. To jest kwestia krótkiego czasu 
i wszystkie spółki węglowe się na niej znajdą. Węgiel ma strategiczne znaczenie dla kraju, 
nieprawdaż?" Art. 9 ustawy stanowi bowiem faktycznie, iż Prezes Rady Ministrów 
ustala wykaz podmiotów, o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których mak
symalna kwota wynagrodzenia miesięcznego może być podniesiona o 50%.

W odniesieniu do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pra
cowników urzędów państwowych i pracowników jednoosobowych spółek Skarbu 
Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału 
zakładowego lub 50% liczby akcji, a zatem osób piastujących stanowiska preze
sa, wiceprezesa i członków zarządów, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
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21.08.1997 r. „O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne" (Dz.U. 97.106.679 z dnia 11.09.1997 r. z późniejszymi 
zmianami). Ustawa stanowi, że osoby wymienione w ustawie w okresie zajmowa
nia stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą 
być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 
handlowego; być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa han
dlowego, które mogłyby wywołać podejrzenia o ich stronniczość lub interesowność; 
prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi 
osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy peł
nomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Zakaz zajmowania stanowisk we 
władzach spółek nie dotyczy wymienionych osób, o ile zostały wyznaczone do 
spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa jako reprezentanci tych pod
miotów. Osoby takie nie mogą zostać wyznaczone do więcej niż dwóch spółek 
prawa handlowego, mogą zaś otrzymywać odrębne wynagrodzenie z tytułu spra
wowania funkcji w spółce prawa handlowego, do której zostały wyznaczone jako 
reprezentanci Skarbu Państwa, na zasadach określonych obecnie w ustawie z dnia 
3.03.2000 r. „O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawny
mi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 10.04.2000 r.), a zatem w przypadku członków rady 
nadzorczej w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sek
torze przedsiębiorstw. Uprzednio ustawa stanowiła, że wysokość wynagrodzenia 
tych osób z tytułu pełnienia funkcji w jednej spółce, łącznie z dietami, nie mogła 
przekraczać miesięcznie czterokrotności najniższego miesięcznego wynagrodzenia 
pracowników za pracę. Poza tym osoby, o których mowa w odpowiednich artyku
łach ustawy, nie mogą przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowi
ska lub pełnienia funkcji być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć u przedsię
biorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych 
dotyczących tego przedsiębiorcy3.

3 W pozostałym zakresie sytuację prawną władz spółek Skarbu Państwa regulują przepisy ustawy 
z dnia 15.09.2000 r. „Kodeks Spółek Handlowych" (Dz.U. 00.94.1037 z dnia 8.11.2000 r ).

Respondenci tak komentowali działanie ustawy: „Prawdę mówiąc to jest fikcja. 
1 wszyscy doskonale o tym wiedzą. W odniesieniu do samych spółek węglowych, nic prost
szego, jak sprawdzić w rejestrach Sądu Gospodarczego, te same nazwiska się przewijają po 
radach i zarządach. No sam jestem ciekaw, czy odczekali ustawową karencję. To jest nic, 
nie o to chodzi w tej czy takiej spółce, bo jaka tam między nimi konkurencja. Ale wiem, że 
siedzieli goście na przykład w spółce i na kopalni i brali za to pieniądze. No trochę się uzbie
ra. Rzecz jest w czym innym, w różnych spółkach prywatnych, które robią dla górnictwa. 
Przykład idzie z góry! Minister X i synalek. Co to, tajemnica poliszynela, jakie mu tatuś 
kontrakty załatwia, ja nawet nie powiem, że załatwia, po co mi się w razie czego włóczyć 
po sądach. Za rękę nikt nikogo nie złapał, ale proszę wziąć «Kuriera» (Kurier Związkowy 
tygodnik WZZ „Sierpień '80"). Przecież sam fakt, że ojciec jest ministrem, czy to mu 
pewnych rzeczy nie ułatwia? Gość handluje długami. Trąbi się przecież tyle czasu, że to 
miało zostać ukrócone. Proszę bardzo! Praktyka jest taka, że większość kacyków z zarządów 
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to ma swoje własne firmy. Na żonę, ciotkę, babkę, kuzyna, albo tam innego figuranta. Żonę 
może nie, bo to trzeba oświadczenia o małżonkach podpisywać. No i to wszystko świad
czy usługi po kopalniach, spółki zlecają temu a nie temu. Albo sprzedają urządzenia. Jest 
ustawa o zamówieniach publicznych. Ale -wszystko można obejść, rozbić zamówienia na 
mniejsze, żeby nie robić przetargu. Zresztą przetarg! Ten, kto ma wygrać, dostaje cynk, co 
ma napisać, wie, ile chce wziąć konkurencja, co ja Pani będę opowiadał, z sądu nie wyjdę". 
Inny respondent opisywał takie praktyki: „Pan Y, były dyrektor kopalni Z. Wzięli go do 
zarządu spółki, gdzie zresztą długo miejsca nie zagrzał, choć, muszę przyznać, że to łebski 
gość. Miał swoje poglądy, może za bardzo je forsował. Wylali go z zarządu, na kopalnię 
nie było powrotu, no więc gdzie się zahaczył? Został prezesem w firmie, która wykonywała 
szereg zleceń dla jego kopalni. To zresztą może o niczym nie świadczy. Praktyka jest taka, że 
jednak parę osób (spośród zarządzających sektorem) ma swoje firmy, na zasadzie cichego 
wspólnika".

6.2. Nadzór nad realizacją reformy.
Stanowiska w radach nadzorczych spółek węglowych

Zgodnie z ustawą z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamien
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 
uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.), nadzór 
nad realizacją reformy górnictwa węgla kamiennego sprawuje Minister Gospodarki. 
Za pośrednictwem Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamien
nego S.A. przedsiębiorstwa górnicze składają Ministrowi Gospodarki informacje 
niezbędne do sprawowania nadzoru, ten zaś składa Radzie Ministrów roczne spra
wozdanie z realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w terminie przez Radę 
określonym.

W myśl ustawy Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Gospodarki, 
powołał Komitet Sterujący, w skład którego weszli członkowie kierownictw: Mi
nisterstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Skarbu Państwa, Mi
nisterstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa oraz wojewoda śląski i marszałek sejmiku województwa 
śląskiego. Do zadań owego Komitetu należy: kontrola przebiegu realizacji reformy 
górnictwa węgla kamiennego, pełnienie funkcji doradczych dla Ministra Gospodar
ki w zakresie realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego oraz przeprowadza
nie konkursów na członków rad nadzorczych spółek węglowych. Do 11.05.2000 r., 
tj. do dnia, w którym weszła w życie ustawa z dnia 3.03.2000 r. „O wynagradza
niu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 
10.04.2000 r.), nie obowiązywały ograniczenia dotyczące liczby pełnionych funkcji, 
a więc np. członkostwa jednej osoby w kilku radach nadzorczych jednoosobowych 
spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samo
rządu terytorialnego, w których udział Skarbu Państwa lub samorządu terytorial
nego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, lub innych spółek 
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prawa handlowego, takich, w których udział Skarbu Państwa lub jednostek samo
rządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji4.

4 Należy jednak zaznaczyć, że w świetle ustawy z dnia 21.08.1997 r. „O ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne" (Dz.U. 97.106.679 z dnia 11.09.1997 r. 
z późniejszymi zmianami) osoby publiczne w rozumieniu ustawy, a więc m.in. pracownicy urzędów 
państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Pań
stwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, tj. prezesi, wiceprezesi i członkowie 
zarządów, nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa 
handlowego. Zakaz zajmowania stanowisk we władzach spółek nie dotyczy ww. osób, jeśli zostały wy
znaczone do spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa jako reprezentanci tych podmiotów. 
Osoby takie nie mogą zostać wyznaczone do więcej niż dwóch spółek prawa handlowego. Do dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 3.03.2000 r. „O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmio
tami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 10.04.2000 r.) wysokość wynagrodzenia z tytułu sprawowania 
funkcji w jednej spółce prawa handlowego z dietami nie mogła przekraczać miesięcznie czterokrotności 
najniższego miesięcznego wynagrodzenia pracowników za pracę.

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że ta sama osoba może być człon
kiem rady nadzorczej tylko w jednej spośród spółek wymienionych w ustawie. 
Osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy były członkami rad nadzorczych 
w więcej niż jednej z wymienionych spółek, ustawa nakazała w ciągu trzech mie
sięcy od wejścia w życie ustawy zrzeczenie się członkostwa w kilku radach nad
zorczych i zachowanie członkostwa tylko w jednej radzie. Omawiana ustawa wpro
wadziła również ograniczenia płacowe w stosunku do członków rad nadzorczych. 
W przypadku spółek węglowych, miesięczne wynagrodzenie członka rady nie mo
że być wyższe niż jednokrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia w sekto
rze przedsiębiorstw, tj. ok. 2000 PLN.

Jeden z ekspertów w okresie tuż przed wprowadzeniem ustawy relacjonował: 
„Jest powszechną praktyką zasiadanie w kilku radach nadzorczych. Najczęściej w spółce 
(węglowej) i należącej do niej kopalni. Teraz to się już zapewne nie uda. Chociaż odkąd się 
pojawił projekt ustawy, rozpoczęły się dyskusje w środowisku, jak można to ograniczenie 
obejść. Ustawa mówi na przykład o zasiadaniu w radach nadzorczych osób z ramienia 
Skarbu Państwa. A więc w spółce można zasiadać z ramienia Skarbu Państwa, a w kopalni 
z ramienia spółki. To są takie rozwiązania na gorąco, ale rzecz wymaga głębszego namysłu. 
Trzeba by się wczytać dokładnie w tekst ustawy. Zatrudni się z pewnością prawników. Na 
pewno będą próby obejścia tych przepisów, bowiem wiele osób zaangażowanych jest w takie 
praktyki".

Kolejny respondent, członek rady nadzorczej jednego z badanych podmio
tów gospodarczych, stwierdził: „Nikt w tym momencie nie zasiada w radach nadzorczych 
z powodu zarobków. Chociaż z mojej praktyki wynika, że dla niektórych to są «money for no- 
thing». W mojej opinii, ale podkreślam, to jest tylko prywatna opinia, członkostwo w radzie 
zapewnia szereg przywilejów. Wiadomo powszechnie, zresztą to wynika przecież z ustawy 
(„O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach 
gospodarki rynkowej..."), że Ministerstwa, no na przykład Ministerstwo Finansów, ma
ją w radach swoje wtyki. To jest nawet zrozumiałe. Ale politycy traktują rady nadzorcze 
jako swoiste synekury. Widać to po każdych wyborach. Są (w radach nadzorczych) oso
by, które ograniczają się do pobierania wynagrodzenia i to im wystarcza, ale zdarzają się 
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i gracze, którzy próbują coś dla siebie wyszarpać. W przypadku, prawda, reprezentantów 
załogi rzecz jest prosta, po to ich wybrano, żeby realizowali interes tych, których reprezen
tują. Zresztą tacy też nie są święci, nie da się generalizować. Rzecz w tym, że rady stają 
się miejscem walki i realizacji partykularnych interesów, gry z zarządem. Cóż, wiele jest 
sposobów odwdzięczenia się za przychylność i pomoc".

Następny rozmówca argumentował: „Po pierwsze, wynagrodzenia (z tytułu za
siadania w radzie nadzorczej) uległy istotnej redukcji. W niektórych przypadkach nawet 
czterokrotnej. Po wtóre, jeden człowiek może być członkiem tylko jednej rady nadzorczej 
w spółce, w której Skarb Państwa ma więcej niż 50 procent udziałów. W przypadku spółek 
węglowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, właśnie Skarb Państwa jest jedynym 
właścicielem. (...) Cóż, w moim odczuciu, ustawa („O wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi") uderza w głównej mierze w polityków. Do tej pory 
to po prostu była stała praktyka, że goście w kilku radach mieli fotele. Ja bym to nazwał 
nagrodą dla posłusznych. Teraz się to niby ma skończyć. A skończy się? A kto to będzie 
sprawdzał? Istnieje jakiś rejestr centralny? Na pewno nie. Sporadycznie będą jakieś afery 
drobne z tego tytułu może wybuchać, jak tam ktoś będzie miał pecha, dziennikarz dociekliwy 
się na niego uweźmie czy coś. Łeb się sprawie ukręci, spokój".

Członek rady nadzorczej jednej ze spółek (z ramienia załogi) ujął rzecz tymi 
słowy: „Jakoś się panowie politycy odrobią. A to komisyjka jakaś, a to firemka, spółeczka. 
Już się zdążyli rozejrzeć co i jak. Niech Panią głowa o to nie boli". Inny respondent mówił: 
„Do tej pory, przy założeniu, że się nie podpadało pod ustawę «O ograniczeniu działalności 
gospodarczej przez osoby publiczne», czyli tu na przykład zarządy spółek (węglowych) 
już miały takie ograniczenie, prawda, od 1997 roku, i co do liczby funkcji, prawda, i co do 
zarobków. Można było pełnić, prawda, dwie dodatkowe funkcje z ramienia Skarbu Państwa. 
Z tym, że ta ustawa nie precyzowała, czy chodzi o zarząd czy radę nadzorczą, w jakiej kom
binacji ewentualnie. Ja osobiście uważam, tak to interpretowałem, że chodzi o radę, prawda. 
Te dodatkowe do tej głównej, prawda, funkcje, były płatne do wysokości czterokrotności śred
niej pensji w przemyśle. (...) To znaczy teoretycznie, prawda, mogło być przyznane więcej, 
ale to by trzeba zaraz odprowadzić do urzędu skarbowego, do budżetu, tę nadwyżkę. No, 
a jak kogoś ograniczenia ustawowe, prawda, nie obejmowały, no to miał, prawda, Eldorado, 
żyć nie umierać! Teraz sprawa jest prosta — jedna rada, jedna pensja. Ale znowu ustawa 
o kominach czyli «O wynagradzaniu osób kierujących», prawda, też w sumie nieprecyzyjna 
jest. W szczególności w odniesieniu do zmiany ustawy «0 ograniczeniu działalności.» (...) 
Ja uważam, i ja Pani powiem, że moja opinia, prawda, nie jest odosobniona, ja uważam, 
że obecnie tworzone prawo jest niechlujne. Jest, prawda, nieprecyzyjne. 1 to ma znamiona 
działania celowego".

Kolejny rozmówca zwracał uwagę na fakt, iż Ministerstwo Gospodarki wy
cofało się z proponowanego na rok 2001 projektu zmiany struktury organizacyjnej 
górnictwa polegającej na powołaniu w miejsce obecnych siedmiu spółek węglowych 
trzech koncernów wydobywczych i jednej spółki restrukturyzacji kopalń: „Projekt 
wywołał silny sprzeciw środowiska. Z jednej strony związków zawodowych, co jest oczywi
ste. Niepewność, zmiana być może miejsca pracy, zwolnienia nawet jakieś, wiadomo. Były 
rozmowy z Karbownikiem i Komołowskim no i odstąpiono niby potem od tego pomysłu. 
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Ale też opór zarządów mocny jednak wyniknął. Bardzo silne naciski. Trwały długo speku
lacje różne takie, kto w końcu przejmie zarząd nad tymi trzema spółkami. Nazwiska takie 
siakie się pojawiały, Wizner, Jamo, koalicje różne się tworzyły, typowali tam tego śmego. 
Ale się nie dogadali. Ja uważam też, że nie było takiej prawdziwej woli politycznej, żeby 
to przeprowadzić. Dlaczego? Ano dlatego, że ta proponowana reorganizacja, to de facto 
sprowadzała się do redukcji liczby spółek. Co za tym idzie? Ano redukcja etatów. Zarządy, 
no to po 5 osób by się pożegnało z pracą, razy cztery. Ale rady nadzorcze to nawet po 
kilkanaście osób. Wiadomo, ilu tam jest polityków, niby tam ministerstwo swoich przed
stawicieli (wyznacza). A wiadomo o co chodzi. Politycy — politykierzy! No więc raczej 
nikt nie był gorąco zainteresowany". Członek rady nadzorczej jednej ze spółek pod
sumował krótko a treściwie: „Mniej spółek — mniej stołków do obsadzenia. Propozycja 
musiała upaść".

Po wygranych ugrupowań lewicowych w wyborach parlamentarnych 2001 
roku pojawił się początkowo pomysł utworzenia Polskiego Koncernu Węglowego, 
który, w założeniu, miał przejąć uprawnienia właścicielskie — wobec spółek węglo
wych, samodzielnych kopalń i central handlu węglem — pozostające w gestii Mini
stra Gospodarki. Poszczególne kopalnie koncernu lub ich grupy mogłyby wchodzić 
w związki kapitałowe z energetyką, zaś koncern zarabiający m.in. na handlu wę
glem mógłby zostać docelowo poddany prywatyzacji. Likwidacja kopalń, zgodnie 
z założeniami, finansowana miała być z budżetu państwa; podobnie długi, które 
pozostać miały w spółce restrukturyzacyjnej, stanowiłyby problem dla finansów 
państwa, a nie koncernu. Wyrażano opinie, iż „Propozycja cieszyła się sporym popar
ciem wśród szefów górnictwa, którzy, jak się wydaje, podzielają taki pogląd, że oddłużenie 
górnictwa stanowi obowiązek państwa, ponieważ przez całe lata węgiel nie był towarem 
rynkowym. Więc teraz się trzeba odciąć od tych długów grubą kreską".

Wszelako latem 2002 roku Ministerstwo Gospodarki kierowane przez Jac
ka Piechotę przedstawiło projekt „Reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce 
w latach 2003-2006", w którym powrócono do koncepcji pogrupowania kopalń 
w trzy koncerny wydobywcze i stopniowej prywatyzacji sektora. Projekt ów, po
dobnie jak to miało miejsce poprzednio, spotkał się z silnym oporem ze strony gór
niczych związków zawodowych i Ministerstwo zostało zmuszone, by się z niego 
wycofać, o czym poinformował oficjalnie w październiku 2002 roku odpowiedzial
ny za górnictwo Wiceminister Gospodarki Marek Kossowski. W listopadzie 2002 
roku rząd przyjął nowy program „Restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw anty kryzysowych i zainicjo
waniem prywatyzacji niektórych kopalń", w którym przewidziano m.in. utworze
nie Kompanii Węglowej S.A. w wyniku konsolidacji pięciu zagrożonych upadłością 
spółek węglowych, co ma umożliwić podmiotom organizacyjnym Kompanii sko
rzystanie z ustawy oddłużeniowej5.

5 Ustawa z dnia 30.08.2002 r. „O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od 
przedsiębiorców" (Dz.U.02.155.1287 z dnia 23.09.2002 r.). Założenia projektu oraz przyjętego programu 
zostały omówione w rozdziale 4, s. 68 niniejszej pracy.
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Analiza systemu zarządzania w górnictwie węgla kamiennego, struktury or
ganizacyjnej oraz zasad rządzących doborem kadr na stanowiska w zarządach i ra
dach nadzorczych spółek węglowych prowadzi do wniosku, iż górnictwo węgla ka
miennego stanowi system polityczno-gospodarczy. Wewnętrzna racjonalność syste
mu górnictwa oraz działających w jego ramach aktorów różna jest od racjonalności 
systemu gospodarki wolnorynkowej.

Kolejny rozdział poświęcony został dodatkowym źródłom dochodów w gór
nictwie, albowiem zgodnie z przyjętą na początku badań hipotezą dostęp do pu
blicznych pieniędzy stanowić może jedną z zasadniczych przyczyn zagęszczania 
się sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora.



Eksperci i przedsiębiorcy. 
Dodatkowe źródła dochodów 
kluczowych aktorów sektora

7.1. Komisje, ciała doradcze i opiniodawcze

Jak wspominałam, w toku prowadzonych badań w odniesieniu do przyczyn za
gęszczania się sieci klientelistycznych powiązań uwypukliła się kwestia dostępu 
kluczowych aktorów sektora do strumienia publicznych pieniędzy. Z jednej strony, 
chodziło o wysokość oficjalnych wynagrodzeń i dodatkowych źródeł dochodów, 
z drugiej, pojawił się problem nieformalnych ścieżek „wyprowadzania" pieniędzy 
z górnictwa. Oprócz podstawowych źródeł dochodów kadry zarządzającej i nad
zorującej w górnictwie, a więc wynagrodzeń związanych z zasiadaniem w radach 
nadzorczych i zarządach spółek, kluczowi aktorzy sektora dysponują dodatkowymi 
możliwościami zarobkowania. Możliwości owe są również otwarte dla osób z tzw. 
drugiego i trzeciego garnituru, a więc zarówno tych, którzy z różnych względów 
wypadli z głównego obiegu, jak i tych, którzy do kluczowych stanowisk w ogóle 
nie aspirują.

Działalność w różnego typu ciałach doradczych i opiniodawczych stanowi 
sposób na „przezimowanie" osób czasowo odsuniętych ze strategicznych pozycji. 
Przyczyny wypadnięcia z głównego obiegu mogą być różne, np., jak już pisałam, 
konieczność dokonania personalnych przesunięć ze względu na przejęcie władzy 
politycznej przez inną siłę w wyniku wyborów parlamentarnych, ale również osobi
ste rozgrywki między głównymi aktorami sektora. Tak czy owak zawodowa solidar
ność w większości przypadków nie pozwala osobom zajmującym dotąd odpowie
dzialne stanowiska pogrążyć się w niebycie. Ich wiedza i doświadczenie zawodowe 
mogą się jeszcze bowiem przydać. Skoro doszli na tak wysokie stanowisko, muszą 
sobą coś reprezentować, brzmi podzielana w środowisku linia argumentacji: „Czło
wiek, który przeszedł wszystkie szczeble kariery, rnusiał mieć do tego podstawy. Tam można 
mówić o układzie, który go wyniósł w pojedynczych przypadkach. Ale generalnie musi sobą 
coś reprezentować. Stracił stanowisko, no to mu trzeba stworzyć stanowisko. Pani się śmie
je, a ja mówię najzupełniej poważnie". Kolejny respondent mówił: „Nie dadzą nikomu 
zginąć. Tyle jest ciał doradczych, PARG, GIG, WUG, spółki bez przerwy zlecają ekspertyzy, 
opinie, różne dokumentacje, plany. Jak nie w radzie nadzorczej, to tu czy tam. Z głodu nikt 
nie umarł. No chyba, że narozrabiał poważnie. Jak ktoś gra nieczysto, to są sposoby, żeby 
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go, że tak powiem wyautować. Można człowieka rozrobić, bo tu się wszyscy... Z tym, że to 
się praktycznie nie zdarza". Zatrudnienie w ciałach doradczych czy różnego rodzaju 
komisjach, np. przy prezesie WUG, przy PARG, z finansowego punktu widzenia 
pozwala na przeżycie, z drugiej zaś strony utrzymuje w zawodowej gotowości na 
wypadek zmiany układu, nie pozwala wypaść z gry; „Ja osobiście uważam, że to 
bardzo dobrze, że się korzysta z szerokich doświadczeń praktycznych osób, które właśnie 
w związku z różnymi okolicznościami, no akurat w tym momencie nie są na tym świecz
niku. I to nie należy w kategoriach «o, swojemu nie dadzą zginąć», wie Pani, roztrząsać, 
tylko właśnie potraktować jako wykorzystanie tego doświadczenia z korzyścią. X, prezes 
spółki Y, były prezes, długoletni zresztą. Bardzo sensowny człowiek, oceniam, chociaż tutaj 
od niedawna zasiada". Inny respondent wskazywał: „Ja tu mam dla Pani świetny przy
kład. Były Wiceminister Gospodarki, wiadomo o kogo chodzi, proszę sobie łaskawie spojrzeć 
na listę członków komisji. Nowe nazwisko, w ubiegłym miesiącu jeszcze go nie było. Tu, 
tu, tu, na samym dole, pozycja 15. I co jeszcze piszę pod spodem? Południowy Koncern 
Energetyczny. Jak spadać, to na cztery łapy. W WUGu go witali z orkiestrą. (...) Człowiek 
był, jest i będzie!"

Drugą grupę osób działających w ciałach doradczych i komisjach tworzą 
aktualni decydenci sektora górniczego: członkowie zarządów spółek, rad nad
zorczych, dyrektorzy kopalń. Osoby piastujące kluczowe stanowiska w sektorze 
często zapraszane są do różnego rodzaju ciał doradczych, gdzie występują w roli 
bezstronnych ekspertów, choć właśnie ze względu na zajmowane stanowisko bez
stronność bywa wątpliwa. „Daje się zaobserwować taka tendencja, że osoby sprawujące 
takie dość, powiedziałbym, prominentne funkcje zwyczajowo są zapraszane do ciał, właśnie, 
doradczych. Zapraszane, no oczywiście wynagradzane za tę swoją działalność ekspercką, 
nazwijmy to. (...) No jest tu pewien problem może nawet. Czyj interes reprezentują, bo tu 
się konflikt może pojawić pewien". Inny rozmówca argumentował: „No mnie to akurat 
nie dziwi, bo na dobrą sprawę kto ma być w tych komisjach, kto ma podstawy, doświad
czenie zawodowe, wiedzę praktyczną?" Członkostwo w tego typu ciałach zapewnia 
im trzymanie ręki na pulsie w momencie, gdy zapadają istotne dla sektora de
cyzje. Zasiadanie w komisji bądź innym ciele opiniodawczym daje im możliwość 
wpływania na kształt opinii przez ową komisję wydawanych, pozwala zawczasu 
zorientować się co do planowanych względem sektora posunięć i odpowiednio się 
doń dostosować: „Nieobecni nie mają racji. Trzeba trzymać rękę na pulsie. Praktycznie 
pół dnia stracę, ale efekt jest. Raz, nikt mnie potem z niczym nie zaskoczy. A dwa, też 
mam możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia". Osobom z sektora chodzi tu 
o udział w pracach komisji i wpływ na wydawane przez komisje opinie, za którymi 
idą konkretne decyzje, np. o zamknięciu kopalni, wydłużeniu okresu likwidacji itp. 
Przyjęcie konkretnej metody likwidacyjnej to decyzja niezwykle istotna z punktu 
widzenia kopalni z tego powodu, iż kopalnia z własnych środków pokrywa część 
kosztów realizacji programu likwidacyjnego. Stąd w interesie kopalni jest wybór 
metody mniej kosztownej, mimo iż obarczonej większym ryzykiem. „Gdy w grę 
wchodzi wydatkowanie środków własnych — mówił przewodniczący jednej z komisji 
— przedstawiciele kopalń niejednokrotnie forsują metodę znacznie gorszą z uwagi na stan 
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środowiska naturalnego i bezpieczeństwo, bo jest po prostu znacznie tańsza. Nie myślą 
o konsekwencjach (wdrożenia gorszego programu) w dalszej perspektywie, ale o doraź
nych oszczędnościach. Musimy z tym walczyć".

Trzecią, najliczniejszą grupę pośród członków różnego rodzaju komisji (np. 
do spraw restrukturyzacji ekonomicznej sektora, redukcji zatrudnienia, ochrony 
środowiska itp.), ciał doradczych i opiniodawczych stanowią osoby związane za
wodowo z sektorem górniczym, ale niegrające ani w większości nawet nieaspirujące 
do gry w pierwszej lidze. Są to np. pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, AGH 
czy Uniwersytetu Śląskiego. Dla nich zasiadanie w komisji stanowi jedno z dodat
kowych źródeł dochodu. Często jest to również sprawa naukowego prestiżu. Nie 
należy pomijać faktu, że zasiadanie w komisji w konsekwencji częstokroć ułatwia 
uczelni czy jednostce badawczej reprezentowanej przez członka komisji zdobycie 
zlecenia z przemysłu górniczego. Poprzez kontakty nawiązane w komisji, np. z dy
rektorem kopalni, można uzyskać informacje o planowanych przetargach na wy
konanie różnego typu dokumentacji i programów robót, począwszy od likwidacji 
szybów bądź poszczególnych poziomów eksploatacyjnych czy też likwidację całej 
kopalni, po rekultywację terenów górniczych. Pomimo opóźnień w realizacji finan
sowych zobowiązań górnictwo jest nadal bardzo atrakcyjnym zleceniodawcą dla 
uczelni: „Płacą z sakramenckimi opóźnieniami. (...) Robota dawno oddana, ludzie czekają 
na pieniądze, nachodzą mnie, no bo kogo, ja z kolei nękam dyrektora finansowego, że nędza, 
że mnie zjedzą pracownicy, że świąt nie mają z czego wyprawić. No i w końcu jednak płacą, 
i to można powiedzieć płacą godziwie".

Komisje działające przy różnych instytucjach, jak Główny Instytut Górnic
twa, Wyższy Urząd Górniczy, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa, Mi
nisterstwo Gospodarki czy Ministerstwo Środowiska zbierają się w zależności od 
potrzeb (np. w zależności od liczby wniosków zgłaszanych przez kopalnie do se
kretarza komisji), średnio raz w miesiącu. Przykładowo, w roku 2001 szeregowy 
członek komisji przy prezesie WUG pobierał 400 PLN za udział w posiedzeniu, zaś 
za opracowanie opinii i jej wygłoszenie dodatkowo 900 PLN. Są to kwoty wśród 
kadry zarządzającej i nadzorującej w sektorze górniczym uważane za śmiesznie 
niskie, choć członkowie komisji niezwiązani bezpośrednio z górnictwem (np. pra
cownicy uczelni) uważają je za warte zachodu: „Cóż, przejadę się raz w miesiącu i mam 
na przysłowiową parę butów dla syna. Z tym, że to są uczciwie zarobione pieniądze. Ciężko 
zarobione pieniądze. Muszę się doskonale przygotować, jeśli mam na przykład sporządzić 
opinię i przedstawić ją na forum komisji. Zawsze należy być przygotowanym do zabra
nia głosu, ponieważ trzeba udowodnić swoją przydatność w komisji". Wynagrodzenie za 
udział w pracach komisji nie jest uważane za wysokie, niemniej, jeśli zasiada się 
w kilku komisjach, co wydaje się dosyć częstą praktyką, dochody kumulują się.

Jeden z prominentnych członków komisji będący równocześnie dyrektorem 
kopalni zastanawiał się nad motywami postępowania innego członka komisji, pro
fesora wyższej uczelni: „jak się Panu Profesorowi X chce cały dzień tracić za te 500 
złotych? jemu akurat się dziwię, naprawdę. Musi wstać o świcie, no inna sprawa, że w na
szym wieku to się już nie śpi, ha ha, tłucze się tym samochodem, no niby jest ta autostrada. 
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Za 500 złotych..., co? 400? No tak, rzeczywiście. Warto jemu akurat się schylać, żeby to 
podnosić? Nawet, wie Pani, obserwuję już przecież od dawna, o żadne zlecenie nie zawal
czył. Chyba, że ja o czymś nie wiem...? No, Y to widzimy, co wypowiedź — bach zlecenie. 
Zawsze, o czym by się nie mówiło, to do swojej działki nawiąże. Anegdoty o nim krąży. Ale 
boją się go, to mu zlecają. Co mają zrobić? Zgody im nie da i zablokuje całą likwidację. To 
jest człowiek obrotny".

Inny problem, który się w tym miejscu pojawia, to próby wywierania naci
sków na członków ciała opiniodawczego w celu przeforsowania konkretnego sta
nowiska w komisji. Nie jest to, jak wynika z wywiadów, praktyka częsta, ale takie 
sytuacje się jednak zdarzają. Członek jednej z komisji relacjonował: „Po wprowadze
niu ustawy o dostosowaniu górnictwa w 98 roku pojawił się taki specyficzny problem. Może 
nie do końca precyzyjnie się wyraziłem. Nie tyle się pojawił, ile może nasilił. Tak to moż
na ująć. Wprowadzono w związku z oddłużaniem, postępowaniem oddłużeniowym, takie 
ograniczenie, warunek niedokonywania darowizn. A kopalnie zwyczajowo różne instytucje, 
prawda, miały zwyczaj wspierać finansowo. (...) Otóż właśnie taka na przykład instytucja, 
nie będę dookreślał, żeby mnie czasem kara jakaś nie spotkała, he he he, no więc taka insty
tucja teraz takiego wsparcia nie uzyska. No to co się robi? No zgłasza się szkodę górniczą, 
uszkodzenie, zniszczenie mienia na skutek prowadzonej eksploatacji (pokładów węgla). 
Czyli na przykład tąpnięcie nastąpiło, zawał tam jakiś, osuwisko powstało i, ogólnikowo po
wiedzmy, budowla danej instytucji, budynek doznał uszczerbku. Zbiera się komisja i szacuje 
zakres szkód, dokonuje wyceny robót naprawczych i zabezpieczających. (...) Kopalnia za to 
płaci. Nikt się nie spiera, wszyscy są zadowoleni. Sprawa jest załatwiona. Trzeba przecież 
mieć dobre stosunki". Członek innej komisji argumentował: „Tak jest wszędzie, więc 
i tutaj zdarzają się próby przekupstwa. Z tym, że to jest zbyt wielka odpowiedzialność. Nie 
sądzę, by ktoś (z członków komisji, w której zasiadam) zdecydował się narazić własną 
zawodową reputację i wbrew wyliczeniom przyjął nieodpowiednią metodę. Wszystko jest 
dokładnie policzone, więc o działaniu niezgodnym z zasadami sztuki nie może być mowy. 
Podpisujemy się pod tym z nazwiska, każdy ma świadomość konsekwencji. Ale... można 
optować za programem nieco lepszym lub nieco gorszym. Faktycznie tańszym lub droższym. 
I tu się ścierają różne opcje, zależnie od tego, kto ma za to faktycznie zapłacić. No i w tym 
sensie zdarzają się naciski. Różne są możliwości, mniej lub bardziej wyrafinowane".

Na zakończenie warto określić rząd kwot wydatkowanych przez górnictwo 
na usługi doradcze, co pozwoli uzmysłowić sobie skalę opisywanej w niniejszym 
rozdziale działalności. W roku 2000 spółki węglowe wydały na ekspertyzy, analizy 
i różnego typu opracowania 64,3 min PLN. Najwięcej, bo pohad 19,4 min PLN, wy
dał Katowicki Holding Węglowy. Drugie miejsce na liście zajmuje Gliwicka Spółka 
Węglowa, która wydała ponad 11,6 min PLN. Nieco mniej, bo ponad 7,5 min PLN, 
wydała Rybnicka Spółka Węglowa. Kopalnie Bytomskiej Spółki Węglowej wyda
ły 6,1 min PLN. Najmniej, bo około 2,5 min PLN, na analizy przeznaczyła Rudzka 
Spółka Węglowa. Tłumacząc się z wysokości wydatkowanych na ów cel kwot, zarzą
dy spółek powoływały się na przepisy prawa, a ściślej na ustawę z dnia 04.02.1994 r. 
„Prawo geologiczne i górnicze" (Dz.U. 94.27.96 z dnia 31.03.1994 r. z późniejszymi 
zmianami), która nakłada na spółki obowiązek wykonywania ekspertyz, opinii oraz 
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badań specjalistycznych, niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa prowadzo
nych robót górniczych1.

1 Dane za Rzeczpospolita 29.05.2001.
2 Na temat powiązań między polityką i gospodarką, kapitalizmu politycznego, organizacji ryn

ków, hybrydowych form własności zob. J. Staniszkis, Post-Communism. The Emerging Enigma, ISP PAN, 
Warszawa 1999, s. 104-116; por. D. Stark, „Recombinant Property in East European Capitalism", discus
sion paper, Social Science Research Center, Berlin 1993 oraz D. Stark and L. Bruszt, „Network Properties 
of Assets and Liabilities: Inter-enterprise Ownership Networks in Hungary and Czech Republic", w: 
Working Papers on Transitions from State Socialism, Einaudi Center for International Studies, Cornell Uni
versity, 1995.

7.2. Państwowe spółki w prywatnym otoczeniu gospodarczym: 
Stosunki spółek węglowych z przedsiębiorstwami 
prywatnymi. Naruszenia ustawy „O zamówieniach 
publicznych". Urządzenia i usługi. Handel węglem. 
Finansowe wsparcie dla partii politycznych 
i indywidualnych polityków

Na oddzielne omówienie zasługują relacje spółek węglowych i kopalń z przed
siębiorstwami świadczącymi usługi i dostarczającymi towary dla górnictwa. Obok 
firm pozostających własnością Skarbu Państwa wokół górnictwa działa morze spó
łek prywatnych oraz spółek o hybrydowej strukturze własności i wzajemnie wymie
szanych udziałach. W górnictwie, w szerokim ujęciu, działają dwa systemy instytu
cjonalne o przeciwstawnej logice, standardach, formie i skali organizacji, pomiędzy 
którymi przemieszcza się kapitał i personel1 2. Zgromadzony materiał badawczy do
starcza argumentów na rzecz tezy, iż na styku sektora państwowego i prywatne
go dochodzi do różnego rodzaju nadużyć, począwszy od łamania ustawy „O za
mówieniach publicznych", poprzez przerzucanie części kosztów operacyjnych firm 
prywatnych na spółki Skarbu Państwa, manipulację kosztami, unikanie opodatko
wania, handel długami, na niejawnym finansowaniu partii politycznych kończąc. 
Uzyskane w toku wywiadów swobodnych informacje wskazują na przypadki prak
tyk ułatwiających przepływ pieniędzy publicznych do firm prywatnych, a także 
odnoszenia bezpośrednich finansowych korzyści przez osoby prywatne z kręgów 
górniczych oraz politycznych. Część informacji znalazła potwierdzenie w raportach 
Najwyższej Izby Kontroli. Ze względu na jakościowy charakter przeprowadzonych 
badań nie sposób ocenić skali opisywanych zjawisk. Należy je zatem potraktować 
jako sygnalizację szerszego problemu.

Ze względu na fakt, że spółki węglowe są jednoosobowymi spółkami Skarbu 
Państwa, podlegają obowiązującej od roku 1994 ustawie „O zamówieniach publicz
nych". Ustawa z dnia 10.06.1994 r. (Dz.U. 98.119.773 z dnia 14.09.1998 r. z później
szymi zmianami) określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych. 
Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograni
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czony. Zastosowanie trybu innego niż przetarg nieograniczony przy zamówieniach 
publicznych, których wartość przekracza kwotę 200 tys. euro, wymaga zatwier
dzenia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jedynie w postępowaniu 
o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 
tys. euro lub w którego finansowaniu udział środków publicznych nie przekracza 
równowartości tej kwoty, nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. 
Przetarg ograniczony może zostać zorganizowany w przypadku, gdy ze wzglę
du na specjalistyczny charakter zamówienia istnieje ograniczona liczba dostawców 
lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie, oraz w przypadku, gdy 
koszty przeprowadzenia przetargu ograniczonego byłyby niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do wysokości zamówienia.

Z przeprowadzonych badań wynika, że przy współpracy spółek węglowych 
z przedsiębiorstwami dochodzi do naruszania obowiązującej ustawy „O zamó
wieniach publicznych". Zdarza się, że wbrew ustawie stanowiącej, iż zamawiający 
nie może, w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień publicznych, dzielić 
zamówienia na części oraz zaniżać wartości zamówienia, inwestycje dzielone są 
na kilka mniejszych albo nie są uwzględniane na przykład koszty materiałów, co 
powoduje zmniejszenie kwoty zlecenia i umożliwia uniknięcie publicznego przetar
gu. Dochodzi zatem do naruszenia zasady jawności, powszechności oraz równego 
traktowania dostawców i wykonawców, co w konsekwencji prowadzi do naruszenia 
zasady uczciwej konkurencji przy udzielaniu zamówienia. Respondenci, z którymi 
prowadzone były wywiady, wskazywali na dość powszechną praktykę zlecania ro
bót dodatkowych wykonawcy, z którym został uprzednio zawarty kontrakt. Z punk
tu widzenia ustawodawcy jest to nic innego jak rozszerzenie zakresu rzeczowego 
umowy przy jednoczesnym wzroście wartości zamówienia o kwotę niejednokrot
nie przekraczającą wysokość wynagrodzenia za podstawowy zakres robót. Takie 
działanie prowadzi do ominięcia przepisów ustawy, a w konsekwencji do udzie
lenia zamówienia publicznego w sposób całkowicie dowolny. Innym przypadkiem 
łamania ustawy jest egzekwowanie z niejednakową stanowczością spełnienia okre
ślonych wymagań oraz różne traktowanie oferentów. Respondenci wskazywali na 
przypadki przyznawania wyższej oceny ofercie, która zgodnie z przyjętymi kryte
riami winna otrzymać ocenę niższą niż oferta oceniona przez zamawiającego jako 
mniej korzystna. Jeden z respondentów wspominał sytuację udzielenia zamówienia 
publicznego dostawcy, którego oferta cenowa była najwyższa, zaś wybór uzasad
niano m.in. faktem, że dostawca już wcześniej realizował analogiczne zamówienia.

Wedle informacji uzyskanych z wywiadów (należy podkreślić jednak, że nie 
ma praktycznie możliwości ich sprawdzenia) za obejście procedury przetargu płaci 
się ok. 10 do 15% wartości kontraktu. Wygrywają ci, którzy dają zarobić zlecenio
dawcy. Tego rodzaju informacje pochodzą zarówno od tych przedstawicieli firm 
prywatnych, którym udało się zwyciężyć w przetargu, jak i tych, którzy w pro
cedurze przetargowej ponieśli porażkę. Jeden z respondentów relacjonował: „Nie 
miałem innego wyjścia, trzeba było odpalić 10 procent wartości zamówienia. W komisji 
(przetargowej) były osoby, którym zależało, żeby przeforsować innego oferenta. Po prostu 
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znajomego i tyle. Więc trzeba ich było przekonać, żeby odpuścili. (...) Z tym, że ja jestem 
przekonany, że dawaliśmy lepsze warunki i obiektywnie powinniśmy wygrać. Z tym, że 
trzeba było złamać układ". Inny przedsiębiorca twierdził: „Wprost mi X powiedział: «To 
będzie kosztowało tyle i tyle, Y (konkurent startujący do przetargu) daje 10 procent, dasz 
więcej wygrasz, nie ja jeden siedzę w komisji». No i mogłem w sumie tylko spasować, bo 
to wychodziło powyżej kosztów, no żaden zarobek, nieopłacalna sprawa. Z tym, że zawsze 
można było zrobić aneks do umowy. Dodatkowe prace, czy nieprzewidziane koszty. Teraz 
się już tego nie da za bardzo zrobić".

Praktyka wskazuje, że zdarza się, iż wybrani oferenci mają wcześniejszy do
stęp do szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia oraz systemie oceny 
ofert. Jeden z przedsiębiorców mówił: „Rzecz jest w tym, żeby dostać cynk, co ma 
w ofercie konkurencja. Wtedy można się wstrzelić z kwotą. Trzeba po prostu mieć dostęp do 
informacji". Inny wykonawca stwierdził: „Bywa, że kryteria oceny ofert są formułowane 
pod konkretną firmę. Dlatego na przykład, że to firma związana w jakiś sposób z którąś 
szychą. Albo znajomy, albo rodzina, zdarzają się takie sytuacje. Wtedy w ogóle nie należy 
tracić czasu (na składanie oferty)". Jeszcze inny rozmówca informował: „Trzeba po 
prostu wiedzieć, ile kopalnia może wydać na roboty, i nie składać oferty, która przekracza 
jej możliwości finansowe".

Zwracano również uwagę na następujące nieprawidłowości: „Obowiązujące 
prawo stanowi, że do przetargów na prace w kopalniach nie mogą stawać firmy, które nie 
płacą podatków albo składek na ZUS. To raz. Dwa —firmy, które zatrudniają do pracy pod 
ziemią emerytowanych górników, górników rencistów i górników po odprawach (tych, któ
rzy skorzystali z jednorazowych odpraw bezwarunkowych, wynikających z Górni
czego Pakietu Socjalnego zawartego w ustawie z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu 
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko
wej oraz szczególnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U.98.162.1112 z dnia 
30.12.1998 r.)). A tymczasem firmy składają nieprawdziwe oświadczenia albo nawet przed
stawiają sfałszowane dokumenty. To jest paranoja, bo jednego dnia firma się zwraca do 
Ministerstwa Gospodarki, żeby ją dopuściło do przetargu, mimo że warunków nie spełnia, 
na zasadzie wyjątku. I argumentuje, że nie ma czym spłacić zobowiązań wobec ZUS-u, że 
nie ma z czego uregulować podatków, tak? A za parę dni, startując do przetargu, przedsta
wia dokumenty z Urzędu Skarbowego, że firma jest czysta. To co się nagle stało? Cud? I to 
nie jest odosobniony przypadek. Firmy przedstawiają komplet wymaganych dokumentów, 
choć powszechnie wiadomo, że mają zaległości nie do spłaty. I ani Ministerstwo Gospo
darki, ani nikt z zarządów spółek tego nie kontroluje. (...) Po co robić przykrości koledze? 
W moim przekonaniu o to chodzi. A druga sprawa, chociaż to jest w zasadzie ta sama 
sprawa, to jest właśnie zatrudnianie emerytów, rencistów i górników po odprawach. Sprawa 
trafiła już nawet do gazet i nic. Firma składa fałszywe oświadczenie, że takich osób nie 
zatrudnia, bo takie osoby nie mają prawa pracować w kopalni. I wygrywa przetarg, ja nie 
neguję, że braki kadrowe zakłócają wydobycie, bo w wyniku prowadzonej polityki restruk
turyzacyjnej odeszło sporo doświadczonych pracowników. I się zatrudnia firmy zewnętrzne 
do prowadzenia robót górniczych. Tylko że one z kolei zatrudniają tych po odprawach czy 
emerytów. A zgodnie z uchwałą (walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek węglo
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wych w sprawie przetargów) z 99 roku takie firmy nie mogą stawać do przetargu na 
prace pod ziemią. (...) / to też jest sprawa znana powszechnie i nikt tego nie kontroluje, 
pomimo obowiązku dokładnej weryfikacji dokumentów przetargowych. A przecież PARG 
musi mieć wykaz tych osób. Bo teoretycznie, po ujawnieniu fałszerstwa taka firma powinna 
stracić kontrakt i zapłacić karę w wysokości 10 procent wartości kontraktu. Ale chodzi o to, 
żeby smrodu nie narobić koledze. Koledze, który ma akurat udziały w tej firmie. On zarobi, 
to i ja nie stracę, więc mu trzeba ułatwić. Taka temu wszystkiemu filozofia przyświeca".

Inny respondent twierdził: „Istnieje taka katowicka firma X. A właściciele tej 
firmy uchodzą powszechnie za ludzi lewicy. No i proszę, dostają teraz (kilka miesięcy 
po wygranej w wyborach parlamentarnych koalicji SLD/UP/PSL) kontrakty prawie 
we wszystkich spółkach. A jakby się nieco bliżej przyjrzeć, to nie powinni, bo na przykład 
byłych górników zatrudniają".

Kolejny dostawca wskazywał: „Co się robi, żeby odrzucić firmę startującą w prze
targu, firmę, która daje doskonałe warunki i wedle wszelkich kryteriów powinna wygrać, 
ale nie może, bo startuje firma X, w której, dla przykładu, udziały ma pan prezes (spółki 
węglowej). Zmieńmy prezesa na dyrektora, bo od razu byłoby wiadomo, o kim mówię, 
a po co. (...) No więc co się robi? Kilka dni przed ostatecznym terminem, ba, dzień przed 
upływem terminu składania ofert informuje się startującego, że w złożonej ofercie są uchy
bienia formalne. Cokolwiek, źle przecinki, brak jakiś danych, o których w zasadzie nie było 
wcześniej mowy, albo wymóg uwzględnienia tych danych, jakichś nieistotnych w ogóle, nie 
był sformułowany jasno w warunkach. Za późno na cokolwiek. Ale to i tak dobrze. Najczę
ściej po prostu oferta zostaje odrzucona, a w uzasadnieniu piszą, że nie spełniała kryteriów 
formalnych". Pojawiały się opinie: „Od lat pracuję dla kopalni X. Zawsze współpraca 
układała się bez zarzutu. Obustronnie. Niestety z powodu obowiązku przetargu za którymś 
razem po prostu wygrał inny gość. Bez zaplecza naukowo-badawczego, bez doświadczenia. 
No jest to doprowadzone do absurdu. Dyrektor, no przecież znamy się od lat, tłumaczył, że 
nie było innego wyjścia, bo gość był dużo tańszy. No ja się nie zainteresowałem, bo przecież 
współpracujemy tyle lat... W efekcie człowiek im spieprzył wszystko. Po prostu się na tym 
nie znał. I to są właśnie zmarnowane pieniądze, no ale trzeba się trzymać przepisów".

Zdarzają się sytuacje przeciwne: „Przetarg wygrał X. No tak się akurat złożyło, 
że tam, prawda, no po prostu dostałem informację sprawdzoną od zaufanej osoby, że no 
oferta X była cenowo najdroższa. No ale, jak się okazuje, czynnik zaufania tu niby zwyciężył, 
bo już kopalni dostarczali kilkakrotnie, no taki tam osprzęt elektryczny, powiedzmy ogólnie, 
oświetlenie, żeby się w szczegóły nie wdawać. ]a akurat ze spółką Y nie współpracowałem 
wcześniej". Przedstawiciel jednej z firm prywatnych wspominał: „(...) Swoją drogą tak 
mi się o uszy obiło, że (firma) X pośredniczyła w zakupie specjalistycznego kombajnu dla 
kopalni Z. To już będzie ze dwa lata, pamięć ludzka jest zawodna, ale o przetargu jakoś 
wówczas nie słyszałem, a jestem żywo zainteresowany tematem".

W kontekście relacji z firmami prywatnymi świadczącymi usługi i dostar
czającymi sprzęt dla górnictwa sygnalizowany był problem finansowania partii 
politycznych. Jeden z rozmówców relacjonował: „Zostałem dyskretnie poinformowa
ny, nawet nie to, że poinformowany, taka, można powiedzieć, luźna uwaga padla, że trzeba 
by wesprzeć... Że owszem, mam duże szanse wygrać przetarg, oferta bardzo dobrze przy
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gotowana itd. Tylko, że wypadałoby tutaj... No chodziło po prostu o to, że dość pokaźną, 
przynajmniej jak dla mnie, dość pokaźną kwotę z kontraktu mam wpłacić na fundusz wybor
czy (jednego z kandydatów startujących w wyborach prezydenckich). No to trzeba 
było sobie skalkulować. Deal życia to nie był. Tylko, że tak — teoretycznie mogę zignorować 
taką sugestię, w zasadzie została sformułowana w sposób bardzo dyskretny. Nic przecież nie 
podpisywałem. Ale, jeśli tego nie zrobię, no to jestem skończony. Po prostu nie mam szans 
na żaden kontrakt. Koniec". Inny respondent twierdził: „To się robi tak, że na przykład 
ja jako firma mogę kwotę wyasygnować, wpłacić na fundusz, załóżmy SLD czy AWS, albo 
można to tak rozegrać, że ja jako osoba prywatna wpłacam czy, załóżmy, współwłaściciel, 
w moim przypadku to akurat jest dwóch współudziałowców, więc jako prywatne osoby. 
Wolno mi? Wolno! Dostaję zlecenie, podpisuję umowę, dostaję tyle i tyle za robotę no i od
prowadzam, no to już zależy, jak tam było umówione. (...) Teraz w Sejmie chcą to podobno 
pozmieniać, nowe zasady finansowania (partii politycznych) mają wejść, wszystko jawnie. 
Partie mają być z budżetu finansowane, o takiej propozycji ostatnio słyszałem".

Kolejny rozmówca opowiadał: „Kiedyś to tak wyglądało, że oni (spółka wę
glowa lub kopalnia) sami mogli wpłacić na fundację, która, dajmy na to, działała przy 
jakiejś partii. I zdaje się, że jeszcze mogli to sobie odpisać od podatku. Odkąd im cofnęli 
tą możliwość, o dotacje mi chodzi, takie rzeczy się przez prywatne firmy (wykonawców 
lub dostawców) załatwia. Ci też sobie mogą zdjąć z podatku. (...) Tak słyszałem, mnie 
osobiście nikt nie sugerował, ale ja jestem szara płotka. W firmie X na przykład udziały 
ma syn prezesa Y, więc pewnie tak jest znacznie prościej. Bezstresowo". Tak więc, część 
przedstawicieli spółek prywatnych startujących w przetargach wskazuje na pewne 
nadużycia dokonywane przez zleceniodawców.

Ze strony członków komisji przetargowych rzecz wygląda nieco inaczej: „Bez 
przerwy mamy do czynienia z próbami przekupstwa. To są z gruntu nieuczciwe praktyki. 
Z drugiej strony ustawodawca postawił nas w takiej sytuacji, że musi wygrywać najtańszy. 
A to nie zawsze znaczy najlepszy. W razie kontroli pojawia się problem, jak wytłumaczyć, 
że wygrał droższy, jak udowodnić, że jest lepszy? To prowadzi do paranoi. Wszyscy siedzą 
w tym lata całe. Po prostu wiemy, kto jest lepszy. Mamy wykonawców, z którymi od lat 
współpracujemy, zawsze się wywiązują terminowo i po prostu dobrze. Nie robią kłopotów 
w przypadku opóźnień z płatnościami, bo wiedzą, że z tym bywa kiepsko, ale kopalnia za
wsze w końcu zapłaci. A zdarzyło się, że zlecenie dostała firma, która puściła wierzytelności 
w ruch. To są niepotrzebne komplikacje. Są po prostu firmy, których należy unikać". Czło
nek innej komisji przetargowej relacjonował: „Jeden z odrzuconych oferentów, dość duża 
spółka próbowała nas tu straszyć, że złoży doniesienie, że my tu mamy czarną listę firm, 
z którymi nie chcemy zawierać umów, nie dopuszczamy ich, że dochodzi do dyskryminacji 
podmiotów gospodarczych. Przeprowadza się oczywiście pewne rozeznanie, jeśli firma raz 
czy drugi nie wywiązała się z warunków umowy, można to sprawdzić, popytać w razie 
czego kolegów, jeśli akurat dla nas jeszcze nie dostarczała, to jest wszystko do sprawdzenia, 
i oczywiście uniknąć błędów, wykluczyć taką ofertę. Zbiera się takie informacje. (...) Kopal
nia sugeruje, z kim chce współpracować. To jest jak najbardziej uzasadnione". Tak więc, 
zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy wskazywali na wagę nieformalnych 
powiązań przy ubieganiu się o uzyskanie zamówienia.
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Jeśli chodzi o formę rewanżu za umożliwienie wygrania przetargu, możli
wości są mniej lub bardziej wyrafinowane. Poza „dawaniem w łapę", stosowane są 
inne, trudne do udowodnienia praktyki. Osoba, która zdobyła zlecenie, szczegól
nie gdy dysponuje szerszym naukowo-badawczym zapleczem, może zrewanżować 
się, zatrudniając swego promotora w zupełnie innej umowie. Na uwagę zasługują 
przypadki, gdy dyrektorzy kopalń po odejściu ze stanowiska znajdują zatrudnienie 
w prywatnej firmie, która swego czasu dostarczała sprzęt lub świadczyła usługi dla 
kierowanych przez nich kopalni. Wspominano również o sytuacji, gdy firma pry
watna, w której udziały miał jeden z członków zarządu spółki węglowej X, świad
czyła usługi dla kopalni spółki Y, z kolei przedsiębiorstwo powiązane rodzinnie 
z prezesem zarządu spółki Y pośredniczyło w sprzedaży specjalistycznego sprzętu 
spółce X. „Tak jest bezpiecznie. Po co jakieś afery jak w Rybnickiej. No oczywiście w tym 
przypadku wchodzi w grę kwestia zaufania, że ja tu u siebie tobie ułatwiam, a ty z kolei 
w swoim czasie mnie na swoim poletku. Wszystko jest zgodnie z literą prawa. I przetarg, 
i żadnych udziałów czy jakichś niejasności innych. Nie ma żadnych podejrzeń, w razie kon
troli sprawa jest czyściutka. Był NIK przecież u nas. I co? I nic. A kto za tym stoi no to my 
tu przecież wiemy. (...) Z drugiej strony, bądźmy szczerzy, jaka jest gwarancja, że inna firma 
byłaby lepsza. Łatwo rzucić oskarżenie. To jest wysokiej klasy sprzęt. W ofercie wszystkich 
detali nie sposób uwzględnić, to wychodzi w trakcie. Na sto sposobów mogliby nas przyciąć”.

Z raportów Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zarządy spółek węglowych 
niejednokrotnie podejmowały decyzje o zakupie drogich urządzeń, chociaż nie za
mieszczono ich w planie inwestycyjnym danej spółki. Jak tłumaczył członek za
rządu jednej ze spółek węglowych: „Cóż, nie sposób wszystkiego przewidzieć. Plany 
inwestycyjne niejednokrotnie wymagają przyjęcia korekt. Pewne urządzenia okazują się na 
danym etapie niezbędne. (...) Zapadają decyzje o zakupie. (...) Zna Pani zapewne zasadę 
«co jest tanie, to jest drogie». Zakup taniej maszyny rodzimej produkcji pociąga za sobą 
koszty napraw. Nasze krajowe produkty ciągle jeszcze pozostają w tyle. (...) W sumie zakup 
(polskiego urządzenia) okazywał się w perspektywie czasowej nieopłacalny". Niektóre 
jednostki dokonywały zakupów maszyn z naruszeniem obowiązujących przepisów 
i zasad postępowania. Odnotowano przypadki odstępowania od procedur prze
targowych, a także stosowania niewłaściwej klasyfikacji urządzeń importowanych, 
aby uniknąć płacenia cła. Spółki wykazywały tendencję do dokonywania zakupów 
maszyn i urządzeń z importu, które były znacznie droższe od krajowych, chociaż 
urządzenia rodzimej produkcji miały porównywalne parametry eksploatacyjne.

Dla przykładu, jedna z kopalń kupiła za granicą dwa kombajny chodnikowe 
w cenie 3400 tys. PLN zł każdy, mimo że z powodzeniem mogły je zastąpić urzą
dzenia krajowe po 1200 tys. PLN za sztukę. Inspektorzy NIK ustalili, że w wielu 
przypadkach importowane kombajny chodnikowe, przeznaczone do urabiania skał 
twardych, pracowały w znacznie łatwiejszych warunkach. Można zatem było wy
korzystać dwu- lub trzykrotne tańsze urządzenia polskiej produkcji3. Jeden z re

3 236/97/P/97/185/LKA Informacja o wynikach kontroli efektywności zakupów maszyn i urzą
dzeń oraz technologii w górnictwie węgla kamiennego.
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spondentów odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów tak wyjaśniał powody 
swoich decyzji: „Oczywiście są urządzenia lepsze i gorsze, droższe i tańsze. Ale proszę 
mi nie czynić zarzutów, że zezwoliłem na kupno sprzętu o lepszych parametrach i że on był 
do zastąpienia krajowym, jakby Pani miała możliwość dokonania wyboru maluch czy mer
cedes, to oczywiste, że wybrałaby Pani mercedesa, chociaż znamy wszyscy jakość polskich 
dróg, tak? Maksymalnych prędkości Pani tym mercedesem nie rozwinie. A maluchem też 
w końcu dojedzie. Im wyższa jakość, tym większe bezpieczeństwo, a za to się płaci. Tylko 
w odniesieniu do kopalni jakoś nikt nie chce tego zrozumieć”.

NIK odnotowała w Rybnickiej Spółce Węglowej przypadki płacenia za wy
remontowane maszyny drożej niż za nowe. W transakcjach pośredniczyła jedna ze 
spółek zależnych, której współwłaścicielem był ówczesny prezes Rybnickiej Spółki 
Węglowej, a później członkowie jego rodziny. RSW z ominięciem procedury prze
targowej zakupiła w owej firmie wyremontowany przenośnik zgrzebłowy krajowej 
produkcji, wyceniony wraz z transportem do kopalni na 1,245 min PLN, podczas 
gdy nowe urządzenie tego typu można było kupić bezpośrednio od producenta, 
w rybnickiej Ryfamie, za 1,080 min PLN. Ta sama firma, w której udziały posia
dał syn prezesa spółki, pośredniczyła w zakupie bez przetargu kombajnu ścia
nowego dla jednej z kopalń, pobierając z tytułu pośrednictwa w transakcji wartej 
1,010 min PLN prowizję w wysokości 90 tys. PLN. Z informacji zawartych w wywia
dach swobodnych wynika, że nie są to odosobnione przypadki. Nie sposób jednak 
oszacować, jak wielu prominentnych aktorów sektora jest współudziałowcami firm 
prywatnych, dostarczających urządzenia lub świadczących usługi dla górnictwa. 
Opinie respondentów były w tej kwestii zróżnicowane: „To jest stała praktyka. Jeśli 
(członkowie zarządów spółek) nie są właścicielami (firm prywatnych) oficjalnie, bo nie 
mogą, to firma jest rejestrowana na kogoś z rodziny, kogokolwiek. I tak wszyscy wiedzą, o co 
tu chodzi, a wszystko gra. Różne ruchy finansowe można wykonywać, dokapitalizować, ku
pić, sprzedać". Inny rozmówca twierdził: „Mamy wolność gospodarczą, można przecież 
mieć udziały tu czy tam, co może potencjalnie spowodować konflikt interesu publicznego 
z prywatnym, prawda. Ale to się w praktyce rzadko zdarza".

Kolejny respondent, członek rady nadzorczej jednej ze spółek, ekspert w jed
nej z komisji, członek jednego z ciał doradczych argumentował: „Obowiązki, o mam 
ich w nadmiarze, obowiązki, jak mówiłem, sprawiają, że nawet gdybym chciał, nie mam cza
su osobiście w nic się zaangażować. No z drugiej strony trudno wymagać, prawda, od syna, 
żeby został nauczycielem historii w szkole średniej. My jesteśmy Ślązakami, to nie pierwsze 
pokolenie, dzieciom nie narzucałem drogi zawodowej, ale trudno się dziwić, prawda, że syn 
związany jest z górnictwem. No ma tam firmę jedną, prawda". Członek dyrekcji jednej 
z kopalń mówił: „To, że ktoś z rodziny robi w górnictwie, oświetlenie na przykład. No jest 
przetarg oficjalny przecież, tu nie ma takich możliwości. Ta afera z X (ówczesnym Wice
ministrem Gospodarki), media to nadmiernie rozdmuchały, jednak tu sytuacja nie była 
klarowna. Ojciec na tak wysokim stanowisku, niczego nie rnusiał nakazywać, nie twierdzę 
bynajmniej, daleki jestem, ale ludzie sami... To było niezdrowe. Biorąc pod uwagę przedmiot 
działalności, taki jak handel wierzytelnościami, kompensaty, na które ojciec miał bezpośred
ni wpływ. Ale nie popadajmy w przesadę, pojedyncze przypadki się zdarzają". Pojawiały 
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się również opinie: „Wokół górnictwa wyrosło całe multum firm prywatnych, które po 
prostu należą do osób, powiem ogólnie, z kręgów politycznych. Z takiego czy innego roz
dania weszli, załóżmy, do rad nadzorczych, trochę się pokręcili, zwietrzyli możliwości, jakie 
się w górnictwie kryją, i po prostu się wpasowali w układ, jak to jedna pani politolog po
wiedziała — widzi Pani, ja to sobie lubię różne rzeczy poczytać w wolniejszej chwili — 
kapitalizm polityczny, że ta polityka jest taką swoistą trampoliną do skoku na gospodarkę. 
(...) I ja mam szereg przykładów. Pośrednictwo, wie Pani, w zakupie urządzeń, handel dłu
gami, te kompensaty przecież. To były swego czasu niewiarygodne pieniądze. Jakie fortuny 
na tym rosły. Teraz to jest uregulowane. Węglem handel. Też ograniczony teraz, spółki 
bezpośrednio do elektrowni mają nakaz. Ale jeszcze niedawno cały łańcuch pośredników". 
Pomimo faktu, iż wielu respondentów sygnalizowało podobne przypadki, trudno 
jednak dokonać analizy zasięgu tego zjawiska.

Inną nieprawidłowość stanowiło wnoszenie przez spółki węglowe udziałów 
do innych spółek bez wcześniejszej analizy ekonomiczno-finansowej i zgoda na 
taką strukturę udziałów, która powodowała utratę kontroli nad powstającą spół
ką. Z raportu NIK wynika, że takie działania nie były uzasadnione ani brakiem 
kapitału, ani okolicznościami wskazującymi na uzyskanie dostępu do nowych ryn
ków, uzyskaniem know-how ani innymi korzyściami. Pojawia się zatem pytanie, co 
było ich faktyczną przyczyną. Rybnicka Spółka Węglowa np. pozbywała się udzia
łów w spółkach o wysokim poziomie rentowności, sprzedając je za niską cenę, 
zaś zwiększała zaangażowanie w spółkach o słabej kondycji, trwale niewypłacal
nych: „Pozbywanie się udziałów w dochodowych spółkach za bezcen, pompowanie pieniędzy 
w spółki przynoszące straty, zna Pani przykłady, to są sposoby wypompowywania pieniędzy. 
To są wszystko działania świadome. No comments".

Na osobną analizę zasługuje problem handlu węglem. Wielu respondentów 
wskazywało na fakt, że organizacja zbytu węgla pozostawia stosunkowo szeroki 
margines dla różnego rodzaju nieprawidłowości. Jednym z problemów, sygnalizo
wanych w wywiadach zarówno przez członków zarządów spółek i dyrekcji kopalń, 
jak i właścicieli firm prywatnych, jest prowadzenie przez spółki węglowe czarnej 
listy kontrahentów, którym odmawia się sprzedaży węgla. Dla przykładu, w maju 
2001 roku Centrala Handlu Węglem Wenta-Alfa w Katowicach zwróciła się do Sądu 
Antymonopolowego, który nakazał Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumen
tów wszczęcie postępowania przeciwko spółkom węglowym. Alfa-Wen ta twierdzi, 
że spółki węglowe uzależniają sprzedaż węgla od spłaty zobowiązań innym kontra
hentom. Od roku 1994 Centralę wiązała umowa z Nadwiślańską Spółką Węglową 
oraz Katowickim Holdingiem Węglowym. Kiedy Wenta-Alfa popadła w długi wo
bec NSW, ta wciągnęła ją na specjalną listę. Z kolei KHW nie chciał zawrzeć z nią 
nowych umów, dopóki Centrala nie rozliczy się z dotychczasowych oraz nie zniknie 
z listy NSW. Rzecznik KHW wyjaśnił, że Centrala przestała być wiarygodna i dla
tego odmówił jej dalszej współpracy. Z kolei przedstawiciel NSW poinformował, że 
uchwała, jaką podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy, nic nie mówiła o liście 
dłużników. Stanowiła jedynie, że pośredniczyć w sprzedaży węgla mogą kontrahen
ci, którzy nie zalegają z opłatami wobec fiskusa oraz innych producentów węgla 
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i gwarantują wywiązanie się z kontraktu. Alfa-Wenta przedstawiła dowody, że inne 
spółki węglowe stosują podobną uchwałę i także prowadzą czarne listy, odmawia
jąc kontrahentom, którzy się na nich znaleźli, sprzedaży węgla. Poprzednio Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów dwukrotnie odmówił wszczęcia postępowa
nia, podkreślając, iż spółki sporządzały jedynie wykazy firm z przeterminowanymi 
zobowiązaniami, a także dla zabezpieczenia zawieranych umów prowadziły do
zwolony wywiad gospodarczy.

Przedstawiciel zarządu jednej ze spółek argumentował: „Nie nazywałbym wy
kazu nierzetelnych kontrahentów czarną listą, bo to się zdecydowanie źle kojarzy. Wymie
niamy się informacjami na temat dłużników, po to, żeby nie narazić się na straty. Jeśli 
jakaś firma zalega ze spłatą spółce X, można wnosić, że nie wywiąże się (ze zobowiązań) 
względem nas. Musimy chronić swoje interesy. (...) No czarna lista, czarna lista! Są firmy, 
o których wiemy, że po prostu puszczają w ruch wierzytelności. To są straty dla spółki. 
No z takimi po prostu nie chcemy współpracować, to zrozumiałe". Dyrektor finansowy 
jednej z kopalń potwierdził: „Unikamy firm, które zajmują się handlem długami. Nie ma 
potem praktycznie możliwości wyegzekwowania należności. Bardzo niekorzystne warunki 
kompensat wymuszane są. Przykład z ostatnich dni — z Huty X takie elementy stalowe 
ostatnio. (...) Ze względów bezpieczeństwa taka lista oczywiście istnieje". Z kolei przedsta
wiciel firmy, która znalazła się na takiej liście, dowodził: „Handel wierzytelnościami 
to nie jest argument, bo każdy to robi. Spółki prowadzą swoją politykę, która się sprowadza 
do tego, że wchodzą w układy z wybranymi spółkami, z którymi są personalnie powiąza
ne. Albo należą do jakiejś szychy, rodziny, albo niejawne udziały tam kogoś w zarządzie. 
A druga opcja jest taka, że polityka za tym stoi. Że się właśnie zobowiązują sfinansować". 
Kolejny rozmówca twierdził: „Spółki wolą prowadzić interesy z tymi, którzy są lojalni. 
Wszystko polega na zaufaniu. Czasem zarząd chce sobie coś tam urwać, czasem jakieś poli
tyczne układy wchodzą w grę, z których też się trzeba wywiązać. Przecież nie wpisze sobie 
do kontraktu 4 procent na to czy tamto, ha, ha. (...) Ja w tym kontekście wspomniałem 
o przypadku odosobnionym, bo to i tak w prasie nagłośnione zostało, no cóż. Tylko proszę 
nie uogólniać, że tak się dzieje w spółkach. Ja mówiłem tylko, że zaufanie jest ważne do 
partnera. Uczciwość, o to mi chodziło".

Respondenci wskazywali na szereg nieprawidłowości związanych z handlem 
węglem oraz obrotem wierzytelnościami: „Handel węglem, stąd płynie ten strumień 
pieniędzy dla polityki. Obsadzenie Węglokoksu, to jest najbardziej łakomy kąsek. Spółki mo
gą mieć nie wiem jakie długi, no i mają długi, Węglokoks jest zawsze do przodu". Inny 
respondent twierdził: „Tu dopiero są możliwości, klasa węgla na przykład, łańcuszki po
średników, układy z elektrowniami, odraczania płatności w spółkach". Kolejny rozmówca 
sugerował: „Jak się wyniki spółki poprawia? Wybory niedługo. Reforma musi przynieść 
sukces. No więc wynik jest dobry, bo elektrownia zapłaciła za węgiel. Tyle, że ten węgiel 
jeszcze na dole leży. (...) Nie, nie, to nie to, że mają dobre serce jak święty Mikołaj, po prostu 
polecenie dostali odgórne". Inny mówił: „Ja tylko ogólnie powiem, że raz na klasie węgla 
można przykombinować, bo to jest praktycznie nie do sprawdzenia, jak leży na hałdzie, czy 
to z tej kopalni, czy tamten spalony już został. Bada się to oczywiście sporadycznie, ale kto 
tam dojdzie. Druga rzecz to pośrednictwo, tu można namieszać, z upustami, terminami płat
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ności. No i wierzytelności. Na kompensatach, jak się ma dobre kontakty, no to naprawdę. (...) 
To się wszystko na osobistych kontaktach opiera". Część tych zarzutów znalazła potwier
dzenie w raportach NIK4. Spółki węglowe dla pozyskania klientów powszechnie 
stosowały odraczanie terminów płatności i udzielały dodatkowych upustów ceno
wych. Korzystano również z tzw. łańcuszka pośredników pomiędzy producentem 
a odbiorcą finalnym. Między innymi odstępowano od bezpośredniej sprzedaży wę
gla wielkim odbiorcom, w tym elektrowniom systemowym i hutom. W zamian 
zawierano z nimi transakcje z udziałem pośredników. I tak, tylko w Rudzkiej Spół
ce Węglowej na skutek sprzedaży węgla pośrednikom ze zwiększonym upustem 
uzyskano w latach 1996-1997 przychody niższe o 30,2 min PLN. Spółka korzystała 
przy tym z poręczeń kredytowych udzielonych przez pośredników.

4 195/98/97186/LKA Informacja o wynikach kontroli organizacji zbytu węgla kamiennego.

Najwięksi pośrednicy handlu węglem to Węglokoks S.A. i CZW Węglozbyt 
S.A., skomercjalizowane przedsiębiorstwa państwowe, działające poprzednio jako 
centrale handlowe, które przekształcono w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. 
Z raportu wynika, że największy eksporter, Węglokoks, zwiększał tzw. marże po
wyżej poziomu określonego w umowach z przedsiębiorstwami górniczymi, rekom
pensując sobie w ten sposób skutki sprzedaży węgla na eksport po coraz niższych 
cenach. W okresie od 1996 do 1997 roku marża Węglokosu wzrosła ponad pięcio
krotnie. Marżę zwiększył również Węglozbyt, największy pośrednik w handlu wę
glem na rynku krajowym. NIK twierdzi, że wprowadzenie dodatkowych upustów 
cen, nadmierne wydłużenie okresu karencji na spłatę należności za dostarczony 
węgiel, rezygnowanie z odsetek za należności wymagalne, a nawet redukowanie 
należności głównych oraz dopuszczenie do tworzenia łańcuszków pośredników 
przy sprzedaży węgla wielkim odbiorcom stwarzało sytuację korupcjogenną. We
dle NIK, ograniczeniu uległa za to praktyka fikcyjnego obniżania ceny węgla przez 
producentów przez zaniżanie jego jakości. Jeden z respondentów twierdził tymcza
sem: „To są rzeczy w praktyce trudne do sprawdzenia. Węgiel kopalnię opuścił, leżał na 
zwałowisku u kontrahenta, może to już nie ten węgiel, tamten jest już spalony. Ale zużyło 
się go mniej, bo był lepszej jakości, zgadza się? Czyli jest nadwyżka. Tyle".

W styczniu 2001 roku opinię publiczną zbulwersowała sprawa aresztowań by
łych członków zarządu Bytomskiej Spółki Węglowej, którym prokuratura postawiła 
zarzuty niegospodarności i nadużyć finansowych. Zatrzymano również właścicie
la jednej z firm zajmujących się pośrednictwem w handlu węglem oraz obrotem 
wierzytelnościami. W lutym 2001 roku prokuratura przedstawiła podobne zarzuty 
byłym członkom zarządu Rybnickiej Spółki Węglowej. Mechanizmy nadużyć były 
w obu przypadkach podobne. Firma prywatna pobierała wynagrodzenie za fik
cyjne pośrednictwo w handlu węglem. Za nigdy niewykonane usługi w zakresie 
pośrednictwa w transakcjach z kilkoma elektrowniami oraz jedną z rafinerii Bytom
ska Spółka Węglowa zapłaciła firmie ok. 3 min PLN. Wedle ustaleń prokuratury 
firma skupowała również wierzytelności obu spółek węglowych za niewielką część 
ich wartości, by następnie odsprzedawać je spółkom za znacznie wyższą cenę. Je
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den z respondentów komentował: „Cóż, takie rzeczy trudno będzie udowodnić. Cena 
takich wierzytelności przeterminowanych jest różna, to zależy właśnie od szans czy ma się 
możliwość spółce to odsprzedać, albo czy możliwości kompensaty jakiejś się rysują, ktoś tam 
ma z hutą układ, no różnie. (...) Naprawdę to różnie jest. To się nie da średnio powiedzieć. 
Na przykład z 50-60 procent pośrednik płaci. Spółki skupują długi za jakąś tam część ich 
wartości, no może nie 100 procent, ale wyższą oczywiście niż ta, za jaką pośrednik je za
kupił. Na tym to polega. Ale jakie szanse są praktycznie żeby ludziom (z zarządu spółki 
węglowej) udowodnić, że podzielili się tą górką? Czerpanie korzyści majątkowych, trudno 
to będzie wykazać".

Inny rozmówca mówił o mechanizmach prowadzących do nadużyć w jednej 
ze spółek: „Działało to na tej zasadzie, że zarząd nie dawał zgody na uregulowanie dłu
gów, mimo że na przykład ze strony wierzyciela umorzenie odsetek wchodziło w grę albo 
wierzyciel dawał upusty korzystne. Wierzytelności skupowała firma Y, a spółka odkupywa
ła je od niej, płacąc znacznie więcej, niż gdyby poszła na układ z wierzycielem. Ktoś na 
tym zarabiał, nie da się ukryć. (...) Tam jeszcze jedna sprawa wynikła. Z kredytem na 20 
min w BWR, koło 20 milionów, zdaje się. Na zabezpieczenie dali miał dwa razy wyższej 
wartości. Tylko, że ten miał jeszcze nie był wydobyty. Prezes sobie pograł, tam w ogóle 
były niezłe przepychanki, bo zarząd zgody nie wyraził. Odwołali zarząd, do nowego weszli 
nie ci, co mieli. No a teraz wszedł prokurator". Kolejny rozmówca pytał retorycznie: 
„Dlaczego sprawa handlu wierzytelnościami tak długo pozostawała nieuregulowana? Nie 
domyśla się Pani? To ja Pani powiem dlaczego. Taka spółka X, to sobie Pani w rejestrze 
(w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego) znajdzie. Przedmiot działalności — 
handel wierzytelnościami, między innymi naturalnie. Kilka tych spółek jest zresztą, to ja 
Pani jeszcze powiem. A należą do syna Wiceministra (Gospodarki). Jasne? Jasne!" In
ny respondent zwracał uwagę: „Spora część spółek, które się zajmują handlem węglem 
i obrotem wierzytelnościami, bo to jest taki przedmiot działalności, który się łączy jednak, 
a więc spora część tych firm jest powiązana z osobami, które zajmują, można powiedzieć, 
ważne stanowiska decyzyjne albo właśnie w samym górnictwie, czyli po prostu z osobami 
zasiadającymi w zarządach spółek czy radach nadzorczych, czy z trochę może niższej półki, 
z kopalni. Z drugiej strony, osoby związane ze światem polityki też są zaangażowane mniej 
czy bardziej bezpośrednio w tego typu działalność, takie osoby, które coś tam wspólnego 
mają z górnictwem jednak. (...) Takie są fakty. Jakie wnioski z tego płyną, jak te fakty in
terpretować, a to już jest inna sprawa. Niczego więcej dodać nie mogę w myśl przysłowia 
«ptak, który własne gniazdo kala...»".

Podsumowując, stosunki będących własnością Skarbu Państwa spółek węglo
wych z firmami prywatnymi stanowią pole do wielorakiego typu nadużyć. Zgro
madzony materiał dostarcza argumentów na rzecz tezy, iż za pośrednictwem spółek 
węglowych dochodzi do wyprowadzania pieniędzy publicznych zarówno do firm 
prywatnych, jak i indywidualnych osób, w tym polityków. Łamana jest ustawa 
„O zamówieniach publicznych", zaś organizacja zbytu węgla oraz zasady obrotu 
wierzytelnościami stwarzają możliwości niejawnego finansowania partii politycz
nych oraz czerpania nieuzasadnionych korzyści finansowych przez osoby zaanga
żowane w tego rodzaju działalność.
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Racjonalność systemu górnictwa węgla kamiennego oraz działających w je
go ramach aktorów różni się od racjonalności systemu wolnorynkowej gospodarki 
i systemu demokratycznej polityki. Generujące straty górnictwo nie podporządko
wuje się wymogom gospodarki rynkowej. Politycy związani z racji sprawowanych 
funkcji z sektorem nie działają w myśl zasad dobra publicznego. Kluczowi aktorzy 
społeczno-polityczno-gospodarczego systemu górnictwa nastawieni są na realizację 
imperatywów systemowych, a zarazem osiąganie indywidualnych korzyści. Odkła
danie niezbędnych reform i zachowanie status quo sprzyja utrzymaniu nieprzejrzy- 
stości systemu. Im większy bowiem stopień nieprzejrzystości, tym większe możli
wości niekontrolowanych przepływów finansowych. Realizacja założeń programu 
restrukturyzacji górnictwa, dostosowania sektora do funkcjonowania w warunkach 
gospodarki rynkowej i prywatyzacja branży zagroziłaby podstawom systemu.

Obecne podporządkowanie aktorów systemu zasadom klientelistycznej ra
cjonalności sieciowej intensyfikuje ich indywidualne zyski, a zarazem stanowi me
chanizm adaptacji systemu do środowiska, co z kolei umożliwia systemową sa- 
moreprodukcję. Dopuszczanie aktorów ze świata polityki do intratnych stanowisk 
w ramach systemu górniczego stanowi, jak się wydaje, przejaw działań adapta
cyjnych systemu. Stanowiska w radach nadzorczych spółek, stanowiące dla indy
widualnych polityków trampolinę do skoku na gospodarkę (np. w formie firmy 
prywatnej współpracującej z górnictwem), oraz finansowanie partii politycznych są 
„ceną spokoju", jaką sektor zdaje się płacić środowisku.



rozdział

Karuzela stanowisk. Sieć przepływów

8.1. Struktura organizacyjna górnictwa węgla kamiennego.
Układ kluczowych stanowisk w sektorze

Aktualna struktura organizacyjna górnictwa węgla kamiennego została ukształto
wana w roku 1993, kiedy przeprowadzono proces komercjalizacji sektora, w wy
niku którego powstało siedem spółek węglowych w postaci spółek akcyjnych, sta
nowiących jednoosobowe spółki Skarbu Państwa:

— Bytomska Spółka Węglowa S.A.
— Gliwicka Spółka Węglowa S.A.
— Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
— Katowicki Holding Węglowy S.A.
— Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.
— Rudzka Spółka Węglowa S.A.
— Rybnicka Spółka Węglowa S.A.

W roku 2000 powołana została stanowiąca własność Skarbu Państwa Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń S.A., w skład której weszły cztery działające dotąd w for
mie spółek akcyjnych niezależne kopalnie pozostające poza strukturą spółek wę
glowych, oraz stanowiąca własność Bytomskiej Spółki Węglowej Bytomska Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.

Jak już wspominałam, zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą z dnia 
26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania 
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach gmin górni
czych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.), w każdej ze spółek działa pięciooso
bowy zarząd, którego członków powołuje i odwołuje walne zgromadzenie akcjona
riuszy w osobie przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, działającego w imieniu 
Skarbu Państwa. Do pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki węglowej może być 
powołana osoba wyłoniona w drodze publicznego konkursu przeprowadzonego 
w sposób określony uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Pozo
stali członkowie zarządu spółki węglowej są powoływani i odwoływani na wniosek 
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prezesa zarządu. Radzie nadzorczej przysługuje prawo do złożenia wniosku o od
wołanie członka zarządu spółki węglowej.

W myśl ustawy, powołany został Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą 
członkowie kierownictw kilku ministerstw, do zadań którego należy m.in. przepro
wadzanie konkursów na członków rad nadzorczych spółek węglowych, jak również 
kontrola przebiegu realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego oraz pełnienie 
funkcji doradczych dla Ministra Gospodarki w zakresie realizacji reformy górnictwa 
węgla kamiennego.

Kontrola nad przebiegiem procesów restrukturyzacyjnych powierzona zo
stała Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.1 
Zgodnie z ustawą z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla kamien
nego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 
uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.), nadzór 
nad realizacją reformy górnictwa węgla kamiennego sprawuje Minister Gospodar
ki, któremu za pośrednictwem PARG S.A. przedsiębiorstwa górnicze składają infor
macje niezbędne do sprawowania nadzoru. Do zadań PARG należy monitorowanie 
przebiegu reformy górnictwa węgla kamiennego, analiza i opiniowanie prawidło
wości wydatkowania środków z dotacji budżetowej przyznawanych na realizację 
programu reformy górnictwa, działalność doradcza i usługowa na rzecz organów 
administracji rządowej i samorządowej oraz działalność usługowa na rzecz spółek 
węglowych i innych podmiotów w formie doradztwa i ekspertyz.

1 Utworzona w roku 1990 Państwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. (PAWK) przekształcona 
została w roku 1996 w Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. (PARG).

W roku 1993 w formie spółki akcyjnej zarejestrowana została Centrala Zby
tu Węgla Węglozbyt S.A., której przedmiot działalności stanowi m.in. handel we
wnętrzny hurtowy i detaliczny węglem i koksem. W roku 1995 spółka poszerzyła 
przedmiot swojej działalności o obrót wierzytelnościami. W roku 1993 w formie 
spółki akcyjnej zarejestrowany został Węglokoks S.A. Węglozbyt obsługuje krajo
wy rynek węgla, Węglokoks zajmuje się eksportem tego surowca.

Na mocy ustawy z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu górnictwa węgla 
kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szcze
gólnych uprawnieniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 z dnia 30.12.1998 r.) 
w odniesieniu do spółek węglowych, PARGWK S.A., central zbytu węgla Węglo
zbyt S.A. i Węglokoks S.A. uprawnienia własnościowe i kompetencje zarządcze Mi
nistra Skarbu Państwa wykonuje Minister Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki 
przygotowuje programy restrukturyzacji sektora.

Z kolei ustawa z dnia 04.02.1994 r. „Prawo geologiczne i górnicze" 
(Dz.U. 94.27.96 z dnia 01.03.1994 r. z późniejszymi zmianami) stanowi, że organa
mi nadzoru górniczego są Prezes Wyższego Urzędu Górniczego oraz dyrektorzy 
okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych. Prezesa 
WUG powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Wiceprezesów oraz generalnych 
dyrektorów powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa WUG. 
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Dyrektorów i zastępców dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych powołuje 
z kolei Prezes WUG. WUG stanowi samodzielny urząd centralny, do zadań któ
rego należy nadzór nad przestrzeganiem prawa geologicznego i górniczego oraz 
kontrola zakładów górniczych.

Główny Instytut Górnictwa zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. 
Wykonuje ekspertyzy, wydaje opinie i prowadzi badania specjalistyczne niezbęd
ne dla zapewnienia bezpieczeństwa wydobycia, monitoruje przebieg restruktury
zacji. W oparciu o przepisy „Prawa geologicznego i górniczego" (ustawa z dnia 
04.02.1994 r., Dz.U. 94.27.96 z dnia 01.03.1994 r. z późniejszymi zmianami) przy 
WUG i GIG działa szereg komisji, ciał doradczych i opiniodawczych.

Zapleczem naukowym górnictwa są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako
wie i Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydziały górnicze obu uczelni stano
wią kuźnię kadr dla sektora. Osoby piastujące kluczowe stanowiska w górnic
twie — członkowie zarządów spółek, dyrektorzy kopalń, pracownicy wyższego 
dozoru w zdecydowanej większości są absolwentami wydziałów górniczych któ
rejś z uczelni.

W górnictwie działa ponad 20 związków zawodowych reprezentujących in
teresy pracowników sektora. W każdej z kopalń działa od kilku do kilkunastu 
związków zawodowych, z których część podlega strukturze ogólnopolskiej, część 
zaś zarejestrowana jest jako niezależny związek zawodowy danej kopalni. Interesy 
kadry zarządzającej reprezentuje Związek Pracodawców Górnictwa.

Aktualną strukturę organizacyjną górnictwa węgla kamiennego przedstawia 
rysunek 8.1.

W roku 2001 struktura organizacyjna spółek węglowych miała ulec zmianie. 
W miejsce dotychczasowych siedmiu spółek węglowych powstać miały trzy kon
cerny wydobywcze oraz jedna spółka restrukturyzacji kopalń grupująca kopalnie 
w stanie likwidacji:

— Wschodni Koncern Węglowy S.A.
— Zachodni Koncern Węglowy S.A.
— Południowy Koncern Węglowy S.A.
— Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Ministerstwo Gospodarki wycofało się jednak z realizacji projektu. W maju 
2001 roku resort gospodarki przedstawił plan prywatyzacji górnictwa. Minister
stwo zakładało, że sprzedaż kopalń miała się odbyć w dwóch etapach. Pierwszy 
zaplanowano na lata 2001-2002. Wówczas dokończona miała zostać sprzedaż lubel
skiej kopalni Bogdanka S.A. oraz kopalni Budryk S.A. w Ornotowicach. Strategia 
w pierwszym etapie zakładała prywatyzowanie pojedynczych kopalń niezależnych 
oraz wybranych kopalń należących do spółek węglowych. W drugim etapie pla
nowanym na lata 2003-2004 sprzedawane miały być całe spółki węglowe. Wśród 
potencjalnych inwestorów znalazły się koncerny energetyczne, elektrociepłownie 
i elektrownie, m.in. Południowy Koncern Energetyczny, spółka ze stuprocento
wym udziałem Skarbu Państwa, oraz Kopex, który z kolei miał zostać wykupiony
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przez państwowy Węglokoks. Jeśli strategia prywatyzacji górnictwa zapropono
wana przez Ministerstwo Gospodarki zostałaby pozytywnie zaopiniowana przez 
związki zawodowe, mogłaby nastąpić reorganizacja sektora i zmiana układu wła
dzy. Tak się jednak nie stało. Proponowany przez AWS projekt prywatyzacji gór
nictwa został zmodyfikowany przez przedstawicieli lewicy, którzy objęli władzę po 
wyborach parlamentarnych we wrześniu 2001 roku.

Początkowo pojawiła się koncepcja stworzenia Polskiego Koncernu Węglo
wego, który miał przejąć, pozostające w gestii Ministra Gospodarki, uprawnienia 
właścicielskie wobec spółek węglowych, samodzielnych kopalń i central handlu wę
glem, by następnie poszczególne kopalnie koncernu lub ich grupy mogły wchodzić 
w związki kapitałowe z energetyką, zaś koncern mógł zostać docelowo podda
ny prywatyzacji. Przedstawiony przez Ministerstwo Gospodarki latem 2002 roku 
projekt „Reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006" sta
nowił powrót do koncepcji pogrupowania kopalń w trzy koncerny wydobywcze 
(Północny Koncern Węglowy S.A., Południowy Koncern Węglowy oraz Koncern 
Węglowo-Koksowniczy S.A.) i stopniowej prywatyzacji sektora. Z uwagi na silny 
sprzeciw górniczych związków zawodowych od przyjęcia projektu jednakowoż od
stąpiono. 20.11.2002 r. Rada Ministrów przyjęła nowy program „Restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003-2006 z wykorzystaniem ustaw 
antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń", który przewi
duje m.in. zmianę struktury organizacyjnej sektora górniczego poprzez utworzenie 
(w wyniku konsolidacji pięciu spółek węglowych, tj. przeniesienia kopalń mających 
szanse na trwałe i efektywne działanie do Państwowej Agencji Restrukturyzacji Gór
nictwa Węgla Kamiennego S.A.), Kompanii Węglowej S.A. w formie jednoosobowej 
spółki Skarbu Państwa. Wedle założeń programu forma organizacyjna Katowickie
go Holdingu Węglowego S.A. oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pozostać ma 
bez zmian. Z kolei siedem kopalń przeznaczonych do likwidacji ma zostać włączo
nych w struktury istniejącej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

8.2. Karuzela stanowisk. Gospodarka a polityka

Pod względem organizacyjnym górnictwo węgla kamiennego tworzy niezwykle 
rozbudowaną strukturę. Szereg strategicznych pozycji w owej strukturze zapewnia 
dostęp do władzy, a co za tym idzie dostęp do pieniędzy. Nie jest to jednak władza 
dana raz na zawsze. Utrzymanie kluczowych pozycji wymaga podjęcia wielu za
biegów. Wpływ na obsadzanie stanowisk ma bowiem każdorazowo przynajmniej 
kilka osób, co wynika m.in. ze skomplikowanego stosunku wzajemnych zależno
ści pomiędzy działającymi w górnictwie instytucjami. Stąd z im większą liczbą 
osób konkretny aktor utrzymuje dobre bądź bardzo dobre stosunki, tym większe 
ma szanse na uzyskanie ich poparcia w przypadku przystąpienia do rywalizacji 
o kolejne kluczowe stanowisko. Uzyskanie poparcia od konkretnych osób skutku
je wytworzeniem się zobowiązania wobec nich. W takich sytuacjach przyjmowana 
jest milcząco norma wzajemności, przy czym termin odpłaty może być odroczo
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ny w czasie. Złamanie tej normy powoduje ściągnięcie na siebie sankcji, włącznie 
z wykluczeniem z kręgu władzy, chyba że brak lojalności był wynikiem wejścia 
w układ z patronem zajmującym silniejszą pozycję.2 W ten sposób wytwarza się 
sieć wzajemnych powiązań i zależności. W proces podejmowania decyzji wkraczają 
pozamerytoryczne przesłanki.

2 Zob. J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place" oraz M. Gilsenan, 
„Against Patron-Client Relations", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients in Mediterranean 
Societies, Duckworth 1977.

3 Zob. rozdział 7 niniejszej pracy.

Sytuację komplikuje dodatkowo fakt, że krąg władzy liczy, w zależności od 
przyjętej perspektywy, od ok. 100 do 150 osób o podobnej zawodowej biografii, 
stykających się ze sobą bądź w trakcie studiów na Wydziale Górniczym Politechniki 
Śląskiej lub Akademii Górniczo-Hutniczej, bądź w toku górniczej kariery w kopalni, 
w spółce węglowej, zasiadając wspólnie w szeregu ciał doradczych i komisji, a więc 
osób, z których spora grupa dobrze się zna bądź pozostaje ze sobą w stosunkach 
koleżeńskich. Jak komentował jeden z respondentów: „Miejmy na uwadze, że jednak 
decydenci, osoby mające faktyczną władzę, to jest zamknięta grupa osób. Rzućmy setka. 
Nawet niechby to było więcej. To nie jest wiele. Te osoby się znają, stykają się ze sobą. 
Jest tu oczywiście miejsce na partykularyzmy, ale generalnie można mówić o wspólnocie 
interesów. 1 właśnie w związku z obroną tych interesów podejmowane są pewne działania. 
Sfera polityki musi być w jakiś sposób dopuszczona, bo polityka zapewnia ten parasol. Więc 
na tyle, na ile to konieczne jakieś daniny, tak to ujmijmy obrazowo, jakieś daniny muszą 
być składane. Co do tego istnieje zgoda. Ja tu nie mówię o spisku jakimś, proszę mnie 
dobrze zrozumieć, że tu strategia jakaś jest długofalowa opracowana. Nie, to raczej wynika 
z sytuacyjnego kontekstu, obrony interesu własnego, mojego dziś i mojego jutra".

W górnictwie węgla kamiennego mamy do czynienia z patologiczną struk
turą władzy. Dostać się do kręgu władzy nie jest łatwo, niemniej, jeśli się już do 
niego wejdzie i zaakceptuje reguły gry, z dużym prawdopodobieństwem można 
prognozować, iż pozostanie się w nim aż do emerytury. Powstały układ władzy 
jest na tyle silny, że liczą się z nim wszystkie struktury państwowe, społeczne, 
polityczne i gospodarcze. Wydaje się, że nikt nie jest zainteresowany rozbiciem 
owego kręgu, pomimo restrukturyzacyjnych niepowodzeń, których koszty ponosi 
państwo, a więc wszyscy obywatele. Powodem owej niezwykłej tolerancji może być 
dostęp do pieniędzy. Informacje uzyskane z wywiadów swobodnych dostarczały 
argumentów na rzecz tezy, iż górnictwo udziela finansowego wsparcia systemowi 
politycznemu. Respondenci wskazywali zarówno na przypadki finansowania partii 
politycznych (m.in. komitetów wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenc
kich), jak i odnoszenia osobistych korzyści finansowych przez polityków (prowa
dzących np. działalność gospodarczą w otoczeniu górnictwa, posiadających udziały 
w firmie prywatnej, świadczącej usługi bądź dostarczającej sprzęt dla spółek wę
glowych)3. Pojawiły się opinie, iż aktualny krąg władzy w górnictwie zapewnia 
politykom pieniądze potrzebne do prowadzenia działalności politycznej, finansu
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je działalność związków, rozdziela wśród działaczy posady, wspiera Kościół, stąd 
naruszenie owego układu mogłoby zagrozić podstawom egzystencji jego benefi
cjentów: „Możemy sobie dyskutować nad moralnością albo brakiem moralności, możemy 
sobie dywagować, czy rządzący wiedzą, co się dzieje w górnictwie, czy nie zdają sobie z tego 
sprawy, przynajmniej ze skali tego, co się dzieje, czy informacja jest blokowana na niższych 
szczeblach. Kto powinien podjąć kroki, komu przeszkodzono i tak dalej. Ja mogę wyrazić 
swoją prywatną opinię. Wiele osób i wiele instytucji czerpie pieniądze z górnictwa. Nikt 
nie będzie działał przeciwko własnemu interesowi, nikt nie będzie podcinał gałęzi, na której 
siedzi, ponieważ to by było zachowanie nieracjonalne. Stąd ten polityczny parasol. (...) Na 
tyle długo tkwię w tym interesie, może nawet za długo, czasami mi na myśl przychodzi, 
z wiekiem być może człowiek zaczyna być bardziej refleksyjny, ha ha, na tyle długo w tym 
tkwię, że nie mam złudzeń. (...) Oczywiście następują przesunięcia czy nawet jakieś zmiany 
(na kluczowych stanowiskach w górnictwie), ale schematy działania pozostają te same. 
Władza pozostaje w tym samym kręgu. Nawet jeśli pojawia się ktoś nowy, nowy w sensie 
— nie z pierwszej ligi, bo nie ma tu mowy o kimś z zewnątrz, background jest praktycznie 
w każdym przypadku ten sam — AGH albo Politechnika, kopalnia, czasem dalej uczelnia. 
Nawet jeśli pojawia się ktoś nowy, z jakimś pomysłem, jakąś wolą zmiany, w krótkim czasie 
wchłania go system"4.

4 Wypowiedzi respondenta były kilkukrotnie cytowane w pracy, podawał bowiem szereg kon
kretnych przykładów ilustrujących przytoczoną w tym miejscu tezę.

Aktualna struktura władzy w górnictwie zaczęła się kształtować przed dzie
sięciu laty, gdy rozpoczął się okres polityczno-gospodarczych przemian w Polsce. 
Niemniej, również w czasach PRL w górnictwie istniały powiązane ze sobą kręgi 
władzy. Ostateczny wpływ na obsadzanie stanowisk miała PZPR, mimo to jednak 
tworzyły się kręgi personalne oparte na układach zależności wobec zwierzchnika. 
Jedną z przyczyn stanowiła zapewne specyficzna dla branży górniczej hierarchia 
władzy. Wielu respondentów wskazywało w wywiadach na fakt podporządkowa
nia zwierzchnikowi, ściśle określone zasady podległości i podobną wojskowej hie
rarchię i dyscyplinę: „Tu (w górnictwie) jest hierarchia i gradacja. To wynika częściowo 
ze specyfiki pracy, trudnych warunków. To wymusza, można powiedzieć, prawie wojsko
we rozwiązania, bo tu po prostu wchodzi w grę odpowiedzialność za ludzkie życie. (...) 
Z drugiej strony, taka struktura hierarchiczna prowadzi do patologii, czołobitności wobec 
zwierzchnika, strachu przed wyrażeniem swojego zdania, takim czapkowaniem właśnie". 
„Nie mogę Pani udostępnić żadnych informacji bez zgody zwierzchnictwa. Szef musi oso
biście wyrazić zgodę, takie mamy zasady". Również w okresie PRL istniała praktyka 
wyprowadzania pieniędzy z kopalń do klubów sportowych oraz na potrzeby partii: 
„A co Pani myśli, że za komuny było inaczej? Siedziałem na (tu padła nazwa kopalni) 
w zaopatrzeniu. Ile jo się portkami natrząsł. Było polecenie, nie było dyskusji. Ale w razie 
czego... A piłka nożna? Ilu (piłkarzy) robiło niby jako górnicy? Niechby raz na dół zje
chali. Na oczy kopalni nie widzieli. Nawet takie coś. Działacze sportowi, szkodo godoć". 
Inny respondent ironizował: „Gierek się pytał pomożecie? Pomożemy. No to my pomaga
li, nie?" Kolejny mówił: „Domy wczasowe, te ośrodki, teraz się tego pozbywamy, zjazdy, 
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szkolenia partyjne, z czego to było płacone. Nikt się nad tym nie zastanawiał, takie były 
czasy". Następny rozmówca opowiadał: „Na «Barbórki» się zjeżdżali, KC, KW, teren. 
Ośrodki były kopalniane. Przyjęcia, balety, precjoza, a kto się wtedy z jakimiś kosztami 
liczył? Księgowało się tam jakoś i cześć".

Należy mieć na uwadze, że większość osób sprawujących funkcje kierowni
cze w górnictwie należała do PZPR. Podobnie rzecz się miała w przypadku wyż
szego dozoru. Bez partyjnych rekomendacji awans w górniczej hierarchii był prak
tycznie niemożliwy: „W ogóle mowy nie było o jakimś awansie, jeśli się nie należało do 
partii. To był mus. Należało się i już. Ja nie mówię od razu, że trzeba było zostać aktywistą. 
Chociaż wszędzie byli, to i u nas byli. (...) Można palcem wskazywać, piętnować, Markow
ski, Wiceminister za SLD, w KW był w PZPR. Ale takie były czasy. Po co kogoś piętnować 
od razu? Ja uważam osobiście, że to jest bardzo porządny człowiek i dużo dobrego zrobił dla 
górnictwa, nie trzeba mu wypominać. (...) «Solidarność», no «Solidarność», wiadomo. Ale 
jeśli Pani pyta o osoby, które teraz w kręgach władzy się obracają, tak? Związane z «So
lidarnością» od początku, to raczej bym ich nazwał działaczami uczelnianymi. Steinhoff 
na przykład wiem, że zakładał na Politechnice (Śląskiej) Komisję Zakładową, akurat on 
mi przychodzi do głowy. Chociaż niekoniecznie, Lipko przecież". Inny rozmówca mówił: 
„Jasne, że sporo osób ma partyjną przeszłość. Ale pamiętajmy, że (w górnictwie), żeby 
coś osiągnąć, trzeba było należeć do PZPR-u. Awans jakikolwiek na dyrektora kopalni czy 
nawet niżej jeszcze, bo że w Zjednoczeniach (Przemysłu Węglowego), potem to się Gwa
rectwa nazywało, no to sprawa bezdyskusyjna jest — musiała być rekomendacja partii. (...) 
Z drugiej strony niech Pani pamięta, jak wiele górnikom zawdzięcza «Solidarność». Śląsk 
to był filar opozycji antykomunistycznej, strajki na kopalniach. Sierpień (19)80, Jastrzębie, 
no nie trzeba przypominać. A «Wujek»? To jest symbol narodowy".

Po przełomie 1989 roku członkowie wyższej kadry górniczej związali się 
z różnymi obozami politycznymi. Część zaczęła robić karierę polityczną, część po 
odsunięciu od władzy osób z PRL-owskiego nadania weszła na ścieżkę kariery 
w górnictwie: „Nie było (po roku 1989) takich jakichś czystek od góry do dołu. Zresztą, 
kogo by wsadzili na te stanowiska? Nie weźmie się praktyków ot tak z kapelusza. To były 
osoby z branży, z kopalni, drugi garnitur, by tak rzec. Nie w sensie kompetencji. Czasy były 
takie, że trzeba było do partii należeć, inaczej nie było czego szukać. Więc w tym sensie ci 
nowi nie byli czyści. Ale proszę pamiętać, że przynależność do partii to był po prostu rodzaj 
mimikry, konformizmu oczywiście. Chodzi mi o to, że taka była konieczność, nie było to 
ideowe na pewno jakieś działanie, choć oczywiście zdarzali się ideowcy. Część sympatyzo
wała z «Solidarnością», nie brakowało działaczy. Ale jak się polityczna sytuacja zmieniała, 
to można było obserwować efekt chorągiewki. Jak partia, to z partią, jak «Solidarność», to 
z «Solidarnością», w wyniku kalkulacji, co mi zapewni lepszą pozycję". Jeden z respon
dentów oceniał: „Wśród osób na samych szczytach (górniczej) hierarchii można spotkać 
duże zróżnicowanie poglądów w sensie politycznym. To nie jest tak, że górnictwo jest czer
wone, bo myśmy mieli dobrze za PRL-u, to my teraz za SLD. Przecież z «Solidarnością» 
wiele osób jest związanych, teraz to można zaobserwować, bo może nieco bardziej widoczni 
są. I są działacze z lat osiemdziesiątych, podziemnych struktur, nie, że jak już było można, 
no to wio, bo tak będzie łatwiej. Z Unią (Wolności) znam też dwóch Panów związanych. 
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Nie to, żebym sam podzielał (podobne przekonania polityczne). (...) Różne są sympatie, 
nawet PSL-owskie, a co na pierwszy rzut oka górnictwo ma z rolnictwem wspólnego, można 
powiedzieć. (...) Jeden z prezesów (spółek węglowych) właśnie z PSL-em jest związany. 
I jak to chłop, tak się tego stołka uczepił, że go kłonicą nie oderwiesz. A już nie raz miał pole
cieć, nie raz". Kolejny rozmówca twierdził: „To pozorne zróżnicowanie poglądów ułatwia 
utrzymanie się w kręgach władzy. Rządzi lewica, to ruch kadrowy jest w lewo, takie bardziej 
widoczne publicznie posady dostają we władanie rzekomi lewicowcy. Do władzy dochodzi 
AWS, to się stawia w pierwszym szeregu «solidarnościowców», lewicowcy przesuwają się 
na bardziej dyskretne pozycje. Ale proszę zwrócić uwagę, że nie zostają wyeliminowani. To 
można łatwo prześledzić".

W latach 1991-1993 Wiceministrem Przemysłu i Handlu, któremu podlega
ło górnictwo, był Andrzej Lipko, działacz „Solidarności", szef Krajowej Komisji 
Górnictwa, związany zawodowo z KWK Sośnica. W latach 1990-1994 prezesem 
Wyższego Urzędu Górniczego był Janusz Steinhoff, podobnie działacz podziem
nych struktur „Solidarności". Zajmowana pozycja pozwalała mu na kształtowa
nie polityki kadrowej w sektorze, współtworzonej i popieranej kolejno przez Wi
ceministra Andrzeja Lipkę, a następnie niezwiązanego wcześniej z górnictwem 
Wiceministra Eugeniusza Morawskiego. W tym samym okresie karierę rozpo
częli Michał Kwiatkowski, Wojciech Bradecki, Stanisław Łyda i Marian Turek. 
Przy czym wskazuje się na fakt, iż wszystkie te osoby rozpoczynały karierę 
w KWK Sośnica5. Michał Kwiatkowski był kolejno dyrektorem KWK Knurów, 
w latach 1993-1998 prezesem Gliwickiej Spółki Węglowej, następnie od roku 
1998 pełni funkcję prezesa Węglokoksu. Wojciech Bradecki pełnił funkcję dorad
cy Janusza Steinhoffa w Wyższym Urzędzie Górniczym, następnie funkcję wi
ceprezesa WUG, zaś obecnie prezesa WUG. Stanisław Łyda w latach 1993-1995 
piastował stanowisko prezesa Bytomskiej Spółki Węglowej, następnie w latach 
1995-1996 wiceprezesa Węglokoksu, zaś obecnie, od roku 1996 wiceprezesa Ka
towickiego Holdingu Węglowego. Marian Turek w latach 1993-1996 był człon
kiem zarządu Gliwickiej Spółki Węglowej, następnie w latach 1996-2000 piasto
wał funkcję wiceprezesa PARG, a po objęciu przez ówczesnego szefa PARG, An
drzeja Karbownika, teki Wiceministra ds. Gospodarki, zajmuje stanowisko preze
sa PARG.

5 Rekonstrukcja przebiegów karier głównych aktorów sektora górniczego dokonana została na 
podstawie materiału z wywiadów swobodnych oraz skonstruowanej (na podstawie odpisów z Akt Reje
strowych Sądu Rejonowego w Katowicach) bazy danych obrazujących składy zarządów siedmiu spółek 
węglowych, Węglokoksu, Węglozbytu i PARG. Do bazy wprowadzone zostały spisane z Akt wyrywkowe 
dane na temat składów rad nadzorczych badanych podmiotów gospodarczych. Punkt wyjścia stanowiły 
szczegółowe informacje zawarte w publikowanych w Polityce artykułach J. Dziadula oraz publikowa
nych w Rzeczpospolitej artykułach B. Cieszewskiej. Zob. J. Dziadul, „Czarna setka", Polityka Nr 44 (2217) 
30.10.1999.

Na łamach prasy pojawia się wiele hipotez na temat związków łączących klu
czowych aktorów sektora górniczego. Swego czasu pojawiła się teza o wzajemnych 
animozjach i rywalizacji pomiędzy absolwentami Politechniki Śląskiej oraz Akade
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mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie6. Respondenci, pytani o tę kwestię odpowia
dali: „Bzdura! Tam gdzie w grę wchodzi władza i pieniądze nie ma mowy o sentymentach. 
Takie pieniądze! Jest się z tymi, którzy więcej znaczą". I jeszcze: „Mogło się pojawić takie 
wrażenie po objęciu władzy przez AWS. Desant Buzka. Ale to przypadek. Każdą tezę da się 
udowodnić, dobierając stosowne przykłady. Ale to jest niebezpieczna teza, w tym sensie, że 
odwraca uwagę od faktycznych mechanizmów. Jest wygodna. W sumie związki z uczelnią, 
koła absolwentów prestiżowych szkół, ekskluzywne, niczym w Anglii, to dodaje prestiżu, to 
można wytłumaczyć. Na pewno jest bardziej szlachetne niż zwykły koniunkturalizm".

6 J. Dziadul, „Czarna setka", Polityka Nr 44 (2217) 30.10.1999.

Wydaje się również, że środowisko jest stosunkowo odporne na zawirowa
nia polityczne. Po objęciu władzy w roku 1993 przez koalicję SLD/PSL nie od razu 
rozpoczęły się personalne przetasowania. Dopiero w roku 1994 premier Pawlak 
odwołał Janusza Steinhoffa ze stanowiska prezesa WUG. Jego miejsce zajął Marian 
Filipek, wcześniej, w latach 1993-1994, członek zarządu Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Wiceministra Eugeniusza Morawskiego zastąpił z początkiem 1994 ro
ku Herbert Gabryś, za którego kadencji nie miały jednak miejsca żadne znaczące 
zmiany kadrowe: „Środowisko hołduje zasadzie, że z każdą władzą trzeba dobrze żyć. Pro
minentni politycy są zapraszani na huczne «Barbórki», no po prostu władzy się oddaje cześć, 
bo władza to lubi i tego oczekuje. Trzeba dbać o dobre stosunki, bo tu wiele od tego zależy. 
Poza tym, cóż, za spokój trzeba zapłacić. Prowadzenie polityki kosztuje. A w górnictwie 
pieniądze płyną wielką rzeką, więc kiedy mały strumyczek... Tego się nie da skontrolować, po 
prostu pełna kontrola jest niemożliwa. Handel węglem, to są niewyobrażalne pieniądze. I po
litycy lgną do nas jak do lepu na muchy. Czy coś się pozmieniało po wyborach, 93 rok? Stała 
się komuś wielka krzywda za Markowskiego? A teraz? Karuzela, to jest dobre określenie. 
Dzisiaj ja tu, ty tam, jutro na odwrót. Stanowisk jest tyle..." Po dymisji Janusz Steinhoff 
został doradcą prezesa PARG, z kolei Eugeniusz Morawski znalazł zatrudnienie 
w prywatnej spółce, której przedmiot działalności stanowił m.in. handel węglem.

W roku 1995 Wiceministrem Gospodarki został Jerzy Markowski, w latach 
osiemdziesiątych sekretarz KW PZPR. Wówczas nastąpił szereg przetasowań. Jan 
Szlązak został odwołany ze stanowiska prezesa Rudzkiej Spółki Węglowej, które 
piastował od roku 1993, by objąć stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglo
wej. Z tego stanowiska odwołany został Maciej Czarnicki, który w zamian otrzymał 
stanowisko wiceprezesa PARG oraz stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej 
Węglokoksu. Andrzej Karbownik został odwołany z funkcji prezesa PARG, by zo
stać przewodniczącym rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zaś Janusz 
Steinhoff został wiceprzewodniczącym rady nadzorczej tej spółki. Prezesem PARG 
został Leszek Jarno, dotychczasowy prezes Komagu, firmy zajmującej się mechani
zacją górnictwa. Na prezesa Węglozbytu powołano Tadeusza Donocika. Eugeniusz 
Pawelczyk, dotychczasowy zastępca prezesa PARG, został powołany na wiceprezesa 
Bytomskiej Spółki Węglowej.

Z kolei prezesem Węglokosu został w roku 1995 Sebastian Czypionka, przy 
czym wskazuje się tutaj na jego koleżeńskie powiązania z PSL-owskim ministrem 
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przemysłu Klemensem Ścierskim. Pozycja w Węglokoksie jest uważana za strate
giczną, albowiem Węglokoks dysponuje pieniędzmi na tyle dużymi, że jest w stanie 
dyktować ceny za węgiel i wpływać na wynik finansowy spółek. Pojawiają się opi
nie, iż za sprawą Sebastiana Czypionki odwołano w roku 1996 ze sprawowanej od 
roku 1993 funkcji prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego Tadeusza Demela, 
zaś jego miejsce zajął dyrektor KWK Makoszowy z Gliwickiej Spółki Węglowej, 
Eugeniusz Postolski. Z funkcji prezesa Węglozbytu odwołano również Tadeusza 
Donocika.

Po wyborach parlamentarnych 1997 roku, gdy rządy objęła koalicja 
AWS/UW, Janusz Steinhoff został Ministrem Gospodarki, zaś Jan Szlązak i Tadeusz 
Donocik powołani zostali na stanowiska zastępców. Na stanowisko prezesa PARG 
powrócił Andrzej Karbownik, zaś na stanowisko zastępcy prezesa PARG powrócił 
Eugeniusz Pawełczyk. Z kolei dotychczasowy prezes PARG Leszek Jamo przeszedł 
na stanowisko zastępcy prezesa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, zaś jego zastępca, 
Marian Bąk, otrzymał stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w Rudzkiej 
Spółce Węglowej oraz wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w Katowickim Hol
dingu Węglowym. Prezesem Węglokoksu został w roku 1998 Michał Kwiatkowski. 
Należy dodać, że prezesi PARG otrzymali dodatkowo stanowiska przewodniczą
cych rad nadzorczych spółek węglowych: Andrzej Karbownik w Katowickim Hol
dingu Węglowym, Eugeniusz Pawełczyk w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej, zaś 
Stanisław Trybuś w Gliwickiej Spółce Węglowej. Kiedy Andrzej Karbownik zastąpił 
na stanowisku Wiceministra Gospodarki Jana Szlązaka, stanowisko prezesa PARG 
objął dotychczasowy wiceprezes, Marian Turek. Z kolei zdymisjonowany Jan Szlą
zak otrzymał stanowisko wiceprezesa Południowego Koncernu Energetycznego.

Strategiczne pozycje w górniczej strukturze zajęli także związkowcy. Wice
prezesem PARG został w roku 1999 Stanisław Trybuś. Również inni działacze „So
lidarności" otrzymali stanowiska dyrektorskie w kopalniach i spółkach. Dziadul 
trafnie zauważa, że takie działanie „wyraźnie tępi związkowe ostrza. Protesty gór
ników nie są wtedy kierowane do wewnątrz, np. przeciwko złemu zarządzaniu, ale 
na zewnątrz, w kierunku centrum, które — bez względu na koalicje — jednakowo 
nie rozumie problemów branży"7. I rzeczywiście, można nawet odnieść wraże
nie, że górnicze protesty są sterowane odgórnie. Gdy pieniądze płyną szerszym 
strumieniem, korzyści odnosi branża jako całość. Jeden z respondentów wyraził 
opinię: „Uważam, ba!, jestem absolutnie przekonany, że protesty górników są sterowane 
odgórnie. Odwlekanie reform powoduje utrwalanie bałaganu. Teraz się trąbi «reforma od
niosła sukces!» Nieprawda! Restrukturyzacja zatrudnienia po fali zwolnień, zachłyśnięcia 
się (Górniczym) Pakietem (Socjalnym) już wyhamowała. (...) Wyniki spółek za 2000 rok 
są oczywiście lepsze, nie sposób zaprzeczyć. Ale dlaczego? Bo światowe ceny węgla wzro
sły. No i liczba pracowników się zmniejszyła, już mówiłem. Te czynniki się nałożyły. Ale 
jeśli chodzi o jakość zarządzania, co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Miała zostać prze
prowadzona reorganizacja górnictwa, wycofano się z tego. W loersji oficjalnej na skutek 

7 Tamże.
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protestów «Solidarności». Zgadza się, tylko że prezesom redukcja liczby spółek o połowę też 
była nie na rękę. (...) Albo jeszcze wcześniej, grudzień 1998, okupacja Ministerstwa Pracy, 
demonstracja pod Pałacem Prezydenckim. Bądźmy szczerzy, przecież na te demonstracje 
w Warszawie górnicy otrzymywali regularne diety wyjazdowe". Inny respondent mówił: 
„Górnikami może łatwiej jest sterować, w sensie grać na poczuciu krzywdy jakiejś takiej, 
że zawsze kraj na węglu stał, a teraz to ich wykorzystują, pozbyć się chcą i wykiwać. (...) 
Bo tak w sumie najlepiej by wszystkim było, żeby ich tak jak jest zostawić. Górnicy, żeby 
mieli prace zapewnioną, ci na górze też się jakoś urządzili w tych rynkowych warunkach. 
I dobrze jest, i niech tak zostanie. A jak nam tu chcą namieszać, no to się ich poszczuje 
tymi górnikami". Kolejny rozmówca relacjonował: „Proszę zważyć na przedstawicieli 
załóg w radach nadzorczych. Raczej do takich ostrych konfliktów z zarządem nie dochodzi. 
Agresja się kieruje na Warszawę, że realne płace nie rosną, że likwidacja kopalni, że coś. 
(...) Prowadzi się taką politykę kadrową, żeby na kopalniach też zbyt dużych konfliktów 
nie było ze związkami. My mamy już dość problemów jako branża, po co mamy się wikłać 
w konflikty wewnętrzne".

Faktem jest jednak, iż w okresie rządów AWS udało się bezkonfliktowo prze
prowadzić znaczącą restrukturyzację zatrudnienia. W latach 1998-2000 z górnictwa 
odeszło ponad 90 tys. pracowników, co bez wątpienia przyczyniło się do polep
szenia sytuacji finansowej branży. Jeden z respondentów komentował: „To nie jest 
przypadek, że się właśnie teraz udała tak daleko idąca redukcja zatrudnienia. Właśnie tej 
ekipie. AWS po prostu się ze swoimi dogadała. Trzeba było coś jednak zrobić z tym górnic
twem. Były naciski, konieczna była poprawa wyników. Swoich się tam porozstawiało w miarę 
możliwości. Ale nie przesadzajmy, politycy też za bardzo nie mogą ingerować, bo sami na 
tym stracą. (...) Dołowi dostali bardzo korzystny pakiet, a (związkowi) liderzy dostęp do 
konfitur z górnej półki. Protestów specjalnych nie było. Może się tam z raz poprztykali".

Na uwagę zasługuje fakt, iż po przejęciu władzy przez AWS poprzednicy 
związani z lewicą nie zostali jednak z kręgu górniczej władzy wykluczeni. Krystian 
Zając, długoletni prezes Rybnickiej Spółki Węglowej, odwołany przez Wiceministra 
Jana Szlązaka, otrzymał stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Gliwic
kiej Spółki Węglowej. Marian Bąk otrzymał takie stanowisko w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej, zaś Tadeusz Demel w Katowickim Holdingu Węglowym. Leszek Kucy- 
towski, były prezes Bytomskiej Spółki Węglowej, został dyrektorem KWK Niwka- 
-Modrzejów. Otrzymane stanowiska nie są tak prestiżowe, jak zajmowane uprzed
nio, niemniej pozwalają pozostać w ścisłym kręgu władzy.

Nie spodziewano się zatem, by po zmianie układu sił na scenie politycznej 
po wyborach parlamentarnych 2001 roku, zwycięzcy mieli usunąć poprzedników 
w niebyt. Przeciwnie, zakładano, że zapewne, zgodnie z normą wzajemności, stwo
rzą im godziwe warunki przeżycia. Oprócz pierwszoplanowych funkcji w zarzą
dach, istnieją bowiem etaty w radach nadzorczych, a także we wszelkiego rodzaju 
ciałach doradczych, opiniodawczych i komisjach: „Zmiana na scenie politycznej wy
musza pewne ruchy kadrowe, przetasowania. To oczywiste. Ale nikomu włos z głowy nie 
spadnie. Parę lat, może nawet nie cztery, wiadomo co się dzieje na naszej scenie politycz
nej, różne tu mieliśmy doświadczenia. No więc parę lat i koło zacznie się kręcić w drugą 
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stronę. Nie dasz żyć innym, inni nie pozwolą żyć Tobie. A to jest całe życie zawodowe, 
całe życie. Ja nie twierdzę, że nie wolno mieć sympatii politycznych, nawet trzeba. Tylko 
tu się pracuje..." Kolejna opinia brzmiala: „Polityka, to są sprawy drugorzędne, krótko
wzroczne. Są osoby, w mojej opinii nawet niemało, które się mocno angażują w politykę. 
Jasne, że są wywierane naciski. Chcą mieć wpływy, prawda, politycy różnej maści. Te ra
dy nadzorcze. Ale to jest... W górnictwie się liczy doświadczenie, praktyka. Nie trzeba się 
człowieka pozbywać z powodu jakichś tam. (...) To jest ta sama grupa osób, zgadza się, 
ale oni mają praktykę, znają się na tym, bo całe życie siedzą w górnictwie. A kogo wpu
ścić, ekonomistów? To są złożone procesy. Poprawa wyników sprzedaży wszystkiego nie 
rozwiązuje".

Pojawiły się także przeciwstawne opinie: „Po dojściu do władzy AWS i Unii 
(Wolności), zaczęły się czystki. Tak, zgodnie z zasadą, którą zdaje się Kaczyński... TKM. 
Pozbyli się wybitnych fachowców, poodsuwali ludzi. Intrygi, spiski, tak to wyglądało. Ludzie 
zostali bez środków do życia, znam takie przypadki. Odwołali zarząd, żeby swoich pozosa- 
dzać. Komu trzeba, zapewnili posady. Ale były przypadki, że człowiek nie wiedział, co ze 
sobą zrobić. Na kopalnię powrotu nie było, do emerytury (górniczej) parę ładnych lat bra
kuje i wtedy co. No wie Pani, oczywiście porozchodzili się do przedsiębiorstw prywatnych. 
Przecież w końcu człowiek w domu nie będzie siedział. Ale kto to wie, jak się dalej ułoży. 
Karuzela zrobi obrót i okaże się, że są znowu potrzebni".

Minister Gospodarki Janusz Steinhoff w wywiadzie udzielonym Rzeczpospo
litej przyznał, iż przy obsadzaniu stanowisk w radach nadzorczych AWS stosował 
metodę kapitalizmu politycznego, co personalnie uznaje za wielki błąd. Argumen
tował, że ludzie źle odbierają fakt odwoływania mądrego, uczciwego człowieka 
tylko po to, by uzyskać miejsce dla kogoś, kto ma właściwą proweniencję po
lityczną, niemniej takie praktyki są charakterystyczne dla wszystkich środowisk 
politycznych. Twierdził, że prowadząc politykę kadrową będącą w jego obszarze 
oddziaływania, posługiwał się względami profesjonalnymi i etycznymi8. Adwersa
rze ministra argumentowali wszelako, iż: „Steinhoff sam prowadzi politykę osobistą. Ja 
mu nie odmawiam kompetencji, ani jemu, ani z góry wszystkim jego współpracownikom, 
żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chcę jednak podkreślić fakt, że dla przykładu, żeby daleko 
nie szukać, Szlązak to przecież kolega z Jastrzębskiej, podobnie zastępujący go Karbownik. 
Tylko tyle. Po prostu bądźmy szczerzy. A casus Szlązaka wskazuje, że jednak nie okazał się 
wybitnym fachowcem, a wołałbym tutaj nie rozważać kwestii moralnych. To już się stało 
udziałem prasy, Pani zapewne pamięta. Nie rozważajmy tego w tym miejscu, bo nie chodzi 
o moje osobiste animozje, chcę Panią zapewnić. Ale weźmy publiczne wypowiedzi Ministra 
Szlązaka na temat regulowania zobowiązań podatkowych przez spółki (węglowe). To skan
dal, ażeby Minister pochwalał praktyki niepłacenia podatków, zubażania Państwa, którego 
jest Ministrem. (...) Cóż z tego, (po dymisji) został powołany do zarządu Południowe
go Koncernu Energetycznego, który jest jednym z głównych partnerów w nowej koncepcji 
prywatyzacji górnictwa".

8 Rozmowa z Wiceministrem Gospodarki Januszem Steinhoffem „Wszystko jeszcze w naszych 
rękach", w: Rzeczpospolita 24.05.2001.
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Każdorazowa zmiana ekipy rządzącej po kolejnych wyborach parlamentar
nych powoduje pewne przesunięcia na kluczowych stanowiskach w sektorze wę
gla kamiennego. Funkcje w zarządach spółek obejmowane są przez zwolenników 
zwycięskiej opcji politycznej, zaś osoby związane z poprzednim obozem odsuwane 
są na mniej prominentne pozycje. Jeden z respondentów wskazywał na fakt, iż: 
„zmiany dotyczy zarządów i rad nadzorczych. Z moich obserwacji mogę powiedzieć, że Ci 
z zarządów lądują niekiedy w radach na przeczekanie. Albo nawet jeśli ktoś jest dobrze 
ustawiony, to dostaje zarząd słabszej spółki albo po prostu niższą funkcję w innej. Łyda 
tak wędrował, był prezesem Bytomskiej, potem w zarządzie «Węglokoksu», w Katowickim 
w zarządzie wiceprezesem został potem. Szlązak, jak go odwołali z Rudzkiej (ze stano
wiska prezesa zarządu), to został prezesem jastrzębskiej. Ale też jest taka praktyka, że 
są osoby zarówno w zarządzie spółki, jak i w radzie, innej oczywiście. Na przykład zarząd 
PARG-u zwyczajowo siedzi w radach w spółkach. Ale nie tylko. (...) Jest jeszcze całe multum 
różnych etatów funkcyjnych typu doradca prezesa WUG. (...) Rady (nadzorcze) to są z re
guły kilkunastoosobowe ciała. Prezes, wiceprezes to są miejsca zarezerwowane jednak dla, 
no powiedzmy, specjalistów jednak z doświadczeniem zawodowym, ludzi z branży. Dalej, 
przedstawiciele załogi zwyczajowo. I oczywiście przedstawiciele ministerstw, tak? 1 tych po 
wyborach wymiata. (...) Znam przykład człowieka zupełnie niezwiązanego z górnictwem, 
no tak mu się swego czasu widocznie z rozdzielnika dostało (stanowisko w radzie nad
zorczej spółki węglowej), który obecnie bardzo dobrze prosperuje, relatywnie dużą firmę 
prowadzi (w otoczeniu górnictwa)".

Kolejny rozmówca argumentował: „Ja tu jednak widzę wpływy polityki. Można 
się spierać, na ile silne. Można mówić, że górnicy sobie nawzajem krzywdy nie zrobią, że 
jako branża mamy wspólny interes, że chcemy się utrzymać na powierzchni i te zmiany 
(na kluczowych stanowiskach) są wynikiem takich przystosowawczych mechanizmów. 
De facto nic się nie zmienia, zasady pozostają te same. (...) Walki personalne (w gór
nictwie) zdarzają się oczywiście jak wszędzie. Powiedziałbym, że zmiana władzy staje się 
niekiedy okazją do takich osobistych rozgrywek. Generalnie to jest jednak taka zamknięta 
grupa, rządząca się, kierująca swoimi prawami. Ja bym się nawet przychylał do tej tezy, 
chociaż może nie powinienem. (...) Ale ja tu widzę inne zagrożenie. Wszędzie się piszę 
o baronach górniczych, interesy itd. A ja bym proponował zwrócić uwagę na klasę poli
tyczną. Rady nadzorcze, powołuje się członków według klucza partyjnego, czasami mam 
wrażenie z pominięciem zupełnym kryteriów merytorycznych. Rady są traktowane jak łupy 
wojenne. Zaryzykowałbym takie twierdzenie, że są źródłem utrzymania klasy politycznej. 
Ale nie tyle ze względu na apanaże tych konkretnych osób, bo o czym my tu mówimy, 
ustawa kominowa jednak pewne sprawy uregulowała. Chociaż mam poważne wątpliwości 
co do słuszności przyjętych rozwiązań w odniesieniu do zarządów. (...) Wracając do tematu 
(wynagrodzenia członków rad nadzorczych), to nie są pieniądze. Mnie chodzi o zyski 
korupcyjne. (...) Dla tych ludzi i dla ugrupowań, które reprezentują".

Podczas dyskusji nad dynamiką zmian personalnych na kluczowych stanowi
skach sektora górniczego jeden z respondentów wyraził opinię, iż „do niedawna takie 
odwołanie rady (nadzorczej) przed upływem kadencji to była nie taka zła sprawa. Ze wzglę
du na wysokość odprawy. Samochód dobrej klasy". Faktem jest jednak, że obecnie odwo
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łanie ze stanowiska utraciło, przynajmniej częściowo, swój pozytywny finansowy 
aspekt, albowiem ustawa z dnia 3.03.2000 r. „O wynagradzaniu osób kierujących 
niektórymi podmiotami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 20.04.2000 r.) wprowa
dziła w tej kwestii ograniczenia, ustanawiając górną granicę wysokości odprawy. 
Obecnie nie może ona przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia miesięcznego, co 
w przypadku członków zarządów spółek węglowych oznacza ok. 36 tys. PLN, zaś 
w przypadku członków rad nadzorczych ok. 6 tys. PLN. Przed wejściem w życie 
ustawy, w przypadku odwołania rady nadzorczej przed upływem kadencji, jeżeli 
powodu odwołania nie stanowiło naruszenie prawa, członkowie odwoływanej rady 
mogli ubiegać się o odprawy, których wysokość przekraczała niekiedy 100 tys. PLN. 
Odwołani przez kilka miesięcy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości niemal 
połowy dotychczasowej pensji, aby nie podejmować pracy w konkurencji. Z prze
prowadzonych badań wynika tymczasem, iż część osób zasiadających w zarządzie 
jednego z analizowanych podmiotów gospodarczych zasiadała w radzie nadzor
czej innego. Po odwołaniu ze stanowiska w jednej spółce, znacząca część badanych 
płynnie obejmowała stanowisko w kolejnej spółce, agencji bądź urzędzie.

Analizując przepływy między kluczowymi stanowiskami w sektorze węglo
wym, warto zauważyć, że wraz z czołowymi aktorami każdorazowo zmienia miej
sce zatrudnienia grupa osób z nimi powiązanych. W górnictwie, podobnie zresztą 
jak w innych dziedzinach (by daleko nie szukać, w polityce), panuje zwyczaj zabie
rania ze sobą zaufanych współpracowników. Ma to oczywiście swoje uzasadnienie: 
„To naturalne, że człowiek zabiera ze sobą współpracowników. Jeśli współpraca się układa
ła, wiem, czego mogę od człowieka oczekiwać, czego się mogę spodziewać. Mam do niego 
zaufanie. Kiedy bierze się nową osobę, dużo czasu zajmuje wzajemne dostosowanie, sprecy
zowanie oczekiwań. To jest wielka niewiadoma, na kogo się trafi. Merytorycznie ktoś może 
być nawet niezły, ale współpraca może się i tak nie układać. Tu wiele czynników wcho
dzi w grę". Inny respondent stwierdził szczerze: „Cóż, po co komu kłopoty, knowania, 
intrygi, ja nie potrzebuję, żeby mi ktoś za plecami wyrastał. Mam sprawdzonych ludzi, 
wiem czego się mogę spodziewać. To jest kwestia zaufania i doświadczenia. Zanim się ustali 
zasady z noiuym zespołem... Tu wiem, co kto robi i jak to robi, po prostu mam dobrych, za
ufanych współpracowników (...) / co, w imię jakiejś chorej ideologii mam wszystko budować 
od nowa? To jest nieefektywne. Ja muszę być efektywny".

Pomimo oczywistej racji twierdzenia, że współpracownik, na którego wiedzy 
i doświadczeniu można polegać, jest niezastąpiony, rodzi się jednak pytanie, czy 
stanowi to jedyną przesłankę dla przedłużenia współpracy w nowych warunkach. 
Czy nie kryje się za tym, z jednej strony, potrzeba otoczenia się osobami, które 
nie wyrosną ponad szefa, z drugiej, zaufanymi, którzy o wszystkim poinformują, 
uniemożliwią ewentualne intrygi, przymkną oczy na pewne praktyki: „Pracujemy 
razem od lat. Wiem wszystko, co się wokół dzieje. Mogę się skupić na zadaniach, a nie 
tracić czas na rozglądanie się wkoło. Poza tym mogę mu powierzyć każde zadanie i wiem, że 
będzie zrobione dokładnie i w terminie". Inny respondent mówił: „Proszę, dobry przykład. 
X jest szefem zarządu (spółki węglowej) A. Proszę się przyjrzeć, kogo wziął ze sobą. 
To są wszystko ludzie, z którymi współpracował, jak był dyrektorem na kopalni. I ja to 
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w sumie dobrze rozumiem, bo sam zrobiłem to samo. Jak zostałem wiceprezesem (spółki 
węglowej) B, pościągałem moich ludzi z kopalni za sobą". Zdarzały się i takie opinie: „Tu 
wchodzą w grę pieniądze. Gigantyczne pieniądze. Nie mówię nawet w tym momencie dla 
siebie, bo to jest inna działka. Chociaż to też jest prawda, niestety. Ciągle ktoś o coś szarpie, 
rozumiemy się? Trzeba się zabezpieczyć. Po co jeszcze ktoś obcy ma im patrzeć na ręce".

Opracowywanie i wdrażanie w życie kolejnych programów reformy górnic
twa węgla kamiennego odbywa się w kręgu powiązanych z sobą wzajemnie osób. 
W okresie rządów koalicji SLD i PSL Janusz Steinhoff jako wiceprezes rady nad
zorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Andrzej Karbownik jako prezes rady i Jan 
Szlązak jako prezes zarządu tej spółki wdrażali program restrukturyzacyjny autor
stwa Jerzego Markowskiego, pracując równocześnie nad konkurencyjnym progra
mem dla AWS.

Nie można, co prawda, nie zauważać pozytywnych aspektów procesu re
strukturyzacji, w szczególności w odniesieniu do redukcji zatrudnienia. Nie sposób 
jednak zaprzeczyć, że wyniki reformy są niezadowalające, co ma negatywne kon
sekwencje dla branży, ale i dla finansów państwa. Długi górnictwa przekroczyły 
22 mld PLN, termin osiągnięcia przez sektor rentowności przesunięto na rok 2002, 
a więc już na czas po następnych wyborach parlamentarnych. Z końcem 2000 roku 
wszelkie problemy odsunięto na plan dalszy, albowiem rozpoczęła się rywalizacja 
o stanowiska prezesów zarządów trzech planowanych do utworzenia Koncernów 
Węglowych — Wschodniego, Zachodniego i Południowego. Prezesi owych koncer
nów dysponowaliby władzą znacząco większą aniżeli ta, jaką dysponują w dotych
czasowej strukturze siedmiu spółek węglowych. Rezultat tych zmagań żywo intere
sował polityków. Wynik rywalizacji miałby bowiem wpływ na karierę dużej grupy 
osób, wybranych przez prezesów na współpracowników. Konsekwencją zmian or
ganizacyjnych byłby wzrost pozycji dyrektorów kopalń. Część dotychczasowych 
dyrektorów posiada uprawnienia emerytalne. Ostra rywalizacja przeniosłaby się 
więc również na poziom kopalń. Respondenci tak komentowali toczącą się wów
czas rywalizację: „To jest teraz główny problem — pod jakiego się podczepić patrona, kto 
jest teraz mocniejszy w tym układzie sił? Kto z kim współpracował, kto się komu naraził, 
kto komu zagraża, kto ma do spłacenia jakiś dług?" Tymczasem na skutek protestów 
górniczej „Solidarności" Ministerstwo Gospodarki wycofało się z projektu zmiany 
struktury organizacyjnej spółek.

W marcu 2001 roku rozpisane zostały konkursy na stanowiska prezesów 
zarządów dotychczasowych siedmiu spółek. W maju 2001 roku, jeszcze przed ofi
cjalnym ogłoszeniem wyniku wyborów przez komisje konkursowe, Rzeczpospolita 
prognozowała obsadę stanowisk prezesów. Wedle informacji Rzeczpospolitej, w kon
kursie zwycięzcami zostać mieli w większości dotychczasowi prezesi. I tak, preze
sem Bytomskiej Spółki Węglowej miał zostać jej dotychczasowy prezes Edward 
Markowski, zaś nowym prezesem Gliwickiej Spółki Węglowej jej dotychczasowy 
prezes Bogusław Bobrowski. Z nieficjalnych informacji wynikało, iż Nadwiślańską 
Spółką Węglową kierować będzie jak do tej pory Lech Wizner; Jastrzębską Spółką 
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Węglową dotychczasowy prezes Leszek Jarno; Rudzką Spółką Węglową dotych
czasowy, najmłodszy w tym gronie Henryk Dźwigoł, Rybnicką Spółką Węglową 
kierować będzie pełniący obecnie obowiązki prezesa Mirosław Kugiel. Zmiana na
stąpić miała natomiast na stanowisku prezesa Katowickiego Holdingu Węglowe
go. Dotychczasowego prezesa Eugeniusza Postolskiego odwołanego ze stanowiska 
przez Wiceministra Andrzeja Karbownika zastąpić miał wedle prognoz dotych
czasowy wiceprezes Holdingu Maksymilian Klank. Prognozy Rzeczpospolitej oka
zały się w stu procentach trafne. Kadrowa rewolucja w górnictwie nie nastąpiła 
(rys. 8.2, 8.3).

Zgodnie z przewidywaniami, po dojściu do władzy koalicji SLD/UP/PSL 
w wyniku jesiennych wyborów parlamentarnych 2001 roku nie odnotowano dra
stycznych zmian na szczytach górniczej władzy. Tekę Ministra Gospodarki objął 
Jacek Piechota. Wiceministrem Gospodarki w randze Podsekretarza Stanu został 
Marek Kossowski. „Jak na razie nie odnotowaliśmy żadnych nieuzasadnionych ruchów. 
(...) Po wypadkach w kopalniach, Jas-Mos w lutym, tam zginęło dziesięciu górników, po
tem w Halembie, to w Rudzkiej (spółce węglowej), no i po serii doniesień prasowych, 
które wyolbrzymiały zresztą niepotrzebnie temat, szukając sensacji, że się rzekomo zrzutki 
przeprowadza na inspektorów, żeby robót nie wstrzymywali, jak są warunki niespełnione 
bezpieczeństwa pracy, bo jest nastawienie na maksymalizację zysku, pogoń zarządów (spó
łek węglowych) za wynikami (...), no więc kontrole przeprowadzone zostały z Okręgowych 
Urzędów Górniczych. WUG (Wyższy Urząd Górniczy) podlega od niedawna (Ministro
wi) Janikowi, MSWiA, więc Ministerstwo to nadzorowało. Oczywiście głowy poleciały, od 
dozoru przez kierownictwo kopalni. Winni musieli zostać ukarani, prawda, konsekwencje 
wyciągnięte itd. To było wiosną (2002 roku)".

Pojawiały się wszelako opinie: „Kossowski po prostu nie orientuje się zbyt do
brze w problemach branży górniczej. Jego doświadczenie jest zbyt małe. Z wykształcenia 
nie jest górnikiem. Niby tam coś gdzieś się otarł, ale nie siedzi głęboko w problemach 
górnictwa, nie skupia się na tym, nie interesuje. Wszystko jest tak puszczone. I stąd ta 
stagnacja, nic się nie dzieje, żadnych zmian. A dobrze jest coś zmienić. Nowy człowiek, 
czy przychodzi na kopalnię czy do spółki, nie jest uwikłany w całą tą sieć zależności, w 
którą w końcu obrasta. Może coś zrobić, zmienić, ma nowe pomysły i większe przyzwolenie 
na ich realizację. Byle wiedział, co robi, a do tego potrzebne jest znowu doświadczenie". 
Z początkiem listopada 2002 roku przewidywano: „Jeśli zapadnie ostatecznie decyzja 
o wdrażaniu programu restrukturyzacji, wtedy oczywiście zmieni się cała struktura za
rządzania, ponieważ nastąpi przegrupowanie spółek w trzy koncerny wydobywcze i spółka 
restrukturyzacji pozostanie. W tej chwili w zasadzie nic się nie dzieje niepokojącego, jeśli 
chodzi o system zarządzania". Generalnie, podzielano przekonanie, iż górnictwo cze
kają jednak nieuniknione zmiany, albowiem aktualny stan organizacyjny sektora nie 
zapewnia sprawnego nim zarządzania i jest czynnikiem ograniczającym efektyw
ność funkcjonowania branży. Wyrażano również opinię, iż przystąpienie Polski do 
Unii Europejskiej będzie miało wpływ na przyspieszenie procesów restrukturyzacji.

Rozwiązania prawne umożliwiające zakończenie procesu restrukturyzacji 
górnictwa i przystosowanie podmiotów organizacyjnych branży do samodzielne-
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go funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej zawarte zostały w nowym 
rządowym programie reformy sektora na lata 2003-2006, przyjętym przez Radę 
Ministrów w listopadzie 2002 roku.

Jak już wspominano, program zakłada istotne zmiany organizacyjne w sekto
rze — przeniesienie przez Bytomską Spółkę Węglową S.A., Gliwicką Spółkę Węglo
wą S.A., Nadwiślańską Spółkę Węglową S.A., Rudzką Spółkę Węglową S.A. i Ryb
nicką Spółkę Węglową S.A. kopalń mających szanse na trwałą efektywność do Pań
stwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. i utworzenie 
Kompanii Węglowej S.A.

Tuż po zatwierdzeniu programu przez rząd prezesi zarządów pięciu wymie
nionych spółek zostali odwołani z pełnionych funkcji. „W zasadzie nikt się tego nie 
spodziewał. Nie w takim tempie. Zanim rząd przyjął program, prezesi byli na tzw. konsulta
cjach w resorcie (gospodarki), dosłownie trzy dni wcześniej. Przedstawili oczywiście swoje 
stanowisko, ale nic raczej nie wskazywało, że sprawy przyjmą taki obrót. (...) Funkcje pre
zesów przejęli teraz ekonomiczni (wiceprezesi ds. ekonomicznych)". Jak podsumował 
bliski współpracownik jednego z odwołanych prezesów: „Cios był niezły. Zobaczymy, 
czy Kossowski pójdzie za ciosem".

Jak się okazuje, wyższa kadra zarządzająca i nadzorująca sektora górniczego 
tworzy zamknięty, samoodtwarzający się system9. System ów kieruje się własnymi 
zasadami działania, dostosowując się do środowiska na tyle, na ile jest to konieczne 
ze względu na warunek samoreprodukcji. Wykrycie i upublicznienie przypadków 
nadużyć w spółkach węglowych powoduje, co prawda, odwołanie zarządu, ale nie 
skutkuje utratą zaufania środowiska górniczego wobec osób, którym przedstawio
no zarzuty. Dla przykładu, po opublikowaniu wyników kontroli NIK w roku 1999 
pełniący od roku 1995 funkcję prezesa zarządu Bytomskiej Spółki Węglowej Leszek 
Kucytowski został wprawdzie odwołany ze stanowiska przez Ministra Gospodarki 
Janusza Steinhoffa, lecz powierzono mu funkcję likwidatora kopalni Niwka-Mo- 
drzejów. W dalszym ciągu pozostaje on członkiem zarządu Związku Pracodawców 
Górnictwa Węgla Kamiennego, pomimo faktu, iż w styczniu 2001 roku katowic
ka prokuratura przedstawiła jemu oraz dwóm wiceprezesom ówczesnego zarządu 
i jednemu z dyrektorów Bytomskiej Spółki Węglowej zarzuty niegospodarności. Wi
ceprezes zarządu, Tadeusz Prudło został powołany na członka zarządu utworzonej 
w lipcu 2000 roku Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Drugi z wiceprezesów, Wiesław 
Karoń, został dyrektorem Węglokoksu, zaś Bernard Starok od lipca 1999 do stycznia 
2001 roku pełnił funkcję wiceprezesa Rybnickiej Spółki Węglowej. Podobnie, zarzut 
niegospodarności przedstawiła katowicka prokuratura pięciu osobom z zarządu 
Rybnickiej Spółki Węglowej, w tym pełniącemu w latach 1993-1998 funkcję preze
sa spółki Krystianowi Zającowi. Tymczasem, pomimo toczącego się przeciw niemu 
postępowania, środowisko powierzyło mu po raz kolejny funkcję przewodniczącego 

9 Zob. N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), 
Sociocybernetic Paradoxes. Observation, Control, and Evolution of Self-Steering Systems, Sage, London 1986; 
N. Luhmann, Essays on Self-Reference, Columbia University Press, New York 1990.
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Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, którą pełni nieprzerwanie 
od roku 1991.

Jeden z respondentów komentował: „Takiej tolerancji nie ma się co w sumie 
dziwić, ja pamiętam wypowiedzi powściągliwe Zająca, jak ta afera z Bytomską wybuchła. 
Miesiąc nie minął i jemu też przedstawiono zarzuty. Każdy coś tam ma na sumieniu. Nie 
w sensie celowo, tylko jeśli się chce, to można udowodnić. (...) Tego się nie da uniknąć, bo 
działamy w nowych warunkach, to jest wszystko czasami niedookreślone, nowe rozwiązania 
są przyjmowane, prawo niespójne jest, legalne-nielegalne, pewne działania ryzykowne może 
nieco są podejmowane. Działamy na pograniczu państwowego i prywatnego i to z jednej 
strony pogłębia ten margines. Inna logika tymi strefami nieco rządzi i stąd konflikty". Inny 
rozmówca tłumaczył: „Musimy walczyć o przetrwanie. Zmieniają się warunki, wymogi są 
inne, Unia Europejska stawia określone wymogi właśnie. I na to trzeba odpowiedzieć. Dla
tego wdrażana jest reforma. (...) To jest właśnie specyfika górnictwa. Praca niebezpieczna, 
w trudnych warunkach, no ci ludzie muszą być wynagradzani. W tym zakresie mechanizmy 
rynkowe to jest jedno, a rzeczywistość inna jest jednak. Z drugiej strony jest to rynkoiue 
otoczenie, firmy prywatne i tutaj te wzajemne relacje też są określane. Handel wierzytelno
ściami. Nie płaci się (spółki węglowe nie wypłacają należności kontrahentom), bo nie 
ma pieniędzy. Temu się płaci, bez którego staniemy. I tu się nawarstwiają nadużycia takie, 
o których słyszymy. Ale to nie górnictwo samo w sobie stwarza problem, tylko on wynika 
z tego zderzenia innych logik. To jest praprzyczyna".

Kolejny respondent, były parlamentarzysta, argumentował: „Górnictwo dzia
ła tak, żeby się jak najlepiej dostosować do otoczenia, żeby sobie umożliwić przetrwanie 
w warunkach, które się zmieniły, które się różnią od tego, do czego byli przyzwyczajani 
przez 50 lat. A to przetrwanie zależy od realizowanej względem sektora polityki. Czyli od 
konkretnych decyzji konkretnych polityków. (...) Ale to działa też w drugą stronę. To, co 
się dzieje w górnictwie, to, co zostało ujawnione, nie byłoby możliwe bez osłony polityków. 
Firmy prywatne należące do wiceministrów, i byłych i obecnych, do polityków przecież, 
którzy z tym sektorem związani są. (...) Polityka i gospodarka to są takie dwa światy, tak 
bym to powiedział, które wzajemnie są od siebie zależne. W szczególności na obecnym etapie 
w Polsce. Utrzymywanie własności państwowej, no i potem jej styk z własnością prywatną 
stwarza pole do korupcji".





rozdział

Analiza sieciowa 
przepływów między stanowiskami

9.1. Badania sieciowe

Analiza sieciowa związana jest z badaniem wzorów struktury społecznej. Na grun
cie teorii sieciowych pojęcie struktury społecznej odnosi się do relatywnie trwałych 
i stabilnych wzorów relacji interpersonalnych1. Analiza sieciowa pozwala jednak 
na odtworzenie nie tylko składu zróżnicowanych elementów, ale i układu owych 
elementów oraz systemów stosunków pomiędzy nimi. Z reguły przedmiot badań 
sieciowych stanowią wzory powiązań między jednostkami; tymczasem strukturę 
społeczną ujmuje się zazwyczaj jako system stosunków nie pomiędzy jednostkami, 
ale pomiędzy grupami społecznymi. Wedle S. Ossowskiego, mówiąc o strukturach 
społecznych, ma się na myśli „struktury złożone, struktury wielkich zróżnicowa
nych społeczności, pojmowane przede wszystkim jako system stosunków pomiędzy 
grupami, z których się ta zbiorowość składa, i stosunków pomiędzy osobnikami, 
zachodzących ze względu na kategorie społeczne, do których te osobniki należą"2.

1 Por. P. Sztompka, „Pojęcie struktury społecznej: próba uogólnienia", w: Studia Socjologiczne 
3 (114) 1989, IFIS PAN, Warszawa, s. 51-65. Syntetyczna definicja pojęcia struktury społecznej brzmi: 
„Struktura to ukryta sieć trwałych i regularnych powiązań między składnikami jakiejś dziedziny rze
czywistości, która istotnie wpływa na przebieg obserwowanych zjawisk w tej dziedzinie" (s. 53). W ba
daniach sieciowych, jak łatwo zauważyć, akcent pada na wymiar interakcyjny społecznej struktury. 
Wszelako w różnych interpretacjach wyników badań sieciowych można doszukać się prób łączenia wy
miaru interakcyjnego z normatywnym, idealnym oraz wymiarem interesów. Inne ograniczenie wynikłe 
ze specyfiki badań sieciowych polega na zawężeniu analizy do jednego tylko typu pozycji społecznych 
zajmowanych przez aktorów — pozycji w badanym subsystemie. Z perspektywy badań sieciowych uży
teczne wydaje się niekiedy przyjęcie definicji pojęcia struktury w ujęciu teorii systemowych. Parsons 
uważa strukturę społeczną za „system opartych na pewnych wzorach stosunków między aktorami, 
występującymi we wzajemnie zależnych rolach". Niemniej, w przeciwieństwie do strukturalnego funk- 
cjonalizmu podejście sieciowe pomija towarzyszący temu pojęciu aspekt normatywny. Zob. T. Parsons, 
„Obecna sytuacja i perspektywy systemowej teorii socjologicznej" , w: T. Parsons , Szkice z teorii socjolo
gicznej, PWN, Warszawa 1972, s. 306 i nast.

2 S. Ossowski , „Pojęcie struktury społecznej", w: S. Ossowski, O strukturze społecznej, Warszawa 
1982, s. 17 i nast.
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W badaniach sieciowych jest miejsce i na takie ujęcie struktury, w szczególno
ści przy analizie stosunków pomiędzy klikami wyodrębnionymi w ramach badanego 
systemu.

Istnieje wiele różnorakich typów sieci społecznych i wiele sposobów ich ka
tegoryzacji3. S. Wasserman i K. Faust, na klasyfikacji których zdecydowałam się 
oprzeć, proponują dokonanie podziału typów sieci ze względu na naturę zespołów 
tworzących sieć aktorów, jak również ze względu na właściwości więzi łączących 
aktorów w sieci4. Kluczowe dla teorii sieciowych pojęcie modułu (mode) sieci defi
niują jako liczbę zespołów jednostek (sets of entities), względem których mierzone są 
zmienne strukturalne. I tak, sieci o formie pojedynczej, jednomodułowe (one-mode 
networks) tworzone są przez jeden zespół aktorów, podczas gdy na sieci o formie 
podwójnej, dwumodułowe (two-mode networks) składają się dwa zespoły aktorów 
bądź jeden zespół aktorów i jeden zespół zdarzeń. Można sobie naturalnie wy
obrazić sieci o formie potrójnej, a nawet multimodułowej, niemniej, jak przyznają 
autorzy, analiza danych o tak skomplikowanej strukturze wymaga zastosowania 
niezwykle zaawansowanych metod sieciowych, stąd wykracza poza standardowe 
podejście badawcze, charakterystyczne dla tej dyscypliny.

3 Por. S. Wasserman, K. Faust, Social Network Analysis. Methods and Applications, Cambridge Uni
versity Press, 1994; M. Emirbayer and J. Goodwin, „Network Analysis, Culture, and the Problem of 
Agency", w: American journal of Sociology 99 (6), 1994, s. 14-54; T. Sozański, „Sieć społeczna" hasło do 
Encyklopedii Socjologii pod red. W. Kwaśniewicza, reprint autorski 1997.

4 Ze względu na charakter analizowanych danych przytaczam jedynie charakterystykę trzech 
zasadniczych, istotnych z punktu widzenia prowadzonych przeze mnie badań typów sieci, tj. sieci jedno- 
modułowych, sieci dwumodutawych o dwóch zespołach aktorów i sieci dwumodułowych o jednym zespole aktorów 
i jednym zespole zdarzeń. Wasserman i Faust wyróżniają ponadto sieci egocentryczne i szczególne sieci dia- 
dyczne. Zob. S. Wasserman, K. Faust, Social Network Analysis..., s. 28-66; Por. F. N. Stokman, P. Doreian, 
„Evolution of Social Networks: Processes and Principles"; P. Doreian, F. N. Stokman, „The Dynamics and 
Evolution of Social Networks"; A. Flache, M. W. Macy, „The Weakness of Strong Ties: Collective Action 
Failure in a Highly Cohesive Group", w: P. Doreian, F. N. Stokman (eds), Evolution of Social Networks, 
Gordon and Breach Publishers 1997.

Dane w analizie sieciowej mogą być zbierane przy użyciu rozmaitych technik, 
takich jak kwestionariusze ankiety, wywiady swobodne, obserwacje, dane archiwal
ne, pamiętniki, korespondencję, ale również eksperymenty. Najczęściej stosuje się 
badania kwestionariuszowe.

9.1.1. Sieci jednomodułowe

W analizie jednomodułowej aktorami sieci mogą być zarówno jednostki, jak i pod
grupy, organizacje lub zbiorowości. Badane w sieci jednomodułowej relacje to naj
częściej indywidualne oceny: przyjaźni, szacunku itp.; transakcje i transfer zasobów 
materialnych: pożyczki, kupno, sprzedaż; transfer zasobów niematerialnych: komu
nikacja, udzielanie i otrzymywanie informacji; interakcje; zmiany pozycji: migracje 
w sensie fizycznym z miejsca na miejsce oraz w sensie społecznym, tj. przepływy 
między stanowiskami zawodowymi, zmiany statusu; role formalne; związki pokre
wieństwa: małżeństwa, genealogia. Poza informacjami na temat relacji pomiędzy 
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aktorami, dane sieciowe, podobnie jak inne rodzaje danych w badaniach społecz
nych, mogą zawierać specyficzną charakterystykę aktorów (attributes of actors), tj. 
informacje na temat wieku, płci, rasy, statusu społeczno-ekonomicznego, wykształ
cenia, miejsca zamieszkania itp.

Spośród różnorakich sposobów wykorzystania sieci jednomodułowych szcze
gólnie interesujące z punktu prowadzonych przeze mnie badań wydaje się opisy
wane przez Wassermana i Faust zastosowanie analizy sieciowej w monitorowa
niu przepływów indywidualnych aktorów pomiędzy różnymi społecznościami, jak 
również w monitorowaniu zmian zawodów i statusów społecznych przez aktorów5.

5 Na temat relacji w sieciach zob. C. Shapiro, „Network Externalities, Competition, and Compa
bility", w: American Economic Review 75 (3), 1985, s. 424-440; E. Sik, „Network Capital in Capitalist, Com
munist, and Post-Communist Societies", w: International Contributions to Labour Studies 4, 1994, s. 73-93; 
E.P. H. Zeggelink, F. N. Stokman, G.G. van de Bunt, „The Emergence of Groups in the Evolution of 
Friendship Networks", w: P. Doreian, F. N. Stokman (eds), Evolution of...

6 S. Wasserman, K. Faust, Social Networks..., s. 39-40.

9.1.2. Sieci dwumodułowe

Istnieją zasadniczo dwa typy sieci dwumodułowych. W pierwszym badane są re
lacje pomiędzy dwoma zespołami aktorów, w drugim — pomiędzy zespołem ak
torów a zespołem zdarzeń.

Sieci pierwszego typu zwane są zazwyczaj diadycznymi. Aktorami w te
go rodzaju sieciach, podobnie jak w sieciach jednomodułowych, mogą być zarów
no ludzie, jak i podgrupy, organizacje lub zbiorowości, przy czym oba zespoły 
aktorów mogą być innego rodzaju. W sieciach dwumodułowych o dwóch zespo
łach aktorów badane są relacje zachodzące pomiędzy aktorami obydwu zespołów. 
W bardziej rozbudowanych sieciach można również badać relacje pomiędzy akto
rami wewnątrz każdego z zespołów, przy czym, by można było mówić o sieciach 
dwumodułowych o dwóch zespołach aktorów, warunkiem koniecznym jest zdefi
niowanie co najmniej jednej relacji pomiędzy aktorami obu zespołów.

Interesującym przykładem zastosowania analizy sieci dwumodułowych były 
przytaczane przez Wassermana i Faust badania nad zarządami korporacji z siedzibą 
w okręgu Minneapolis/St. Paul oraz zarządami organizacji pozarządowych, których 
działalność dotowana była przez owe korporacje6.

Z drugim typem dwumodułowych sieci społecznych, zwanych sieciami afi- 
liacyjnymi, mamy do czynienia, gdy zespół aktorów badany jest w odniesieniu do 
przynależności (affiliation) lub uczestnictwa w zespole specyficznych zdarzeń bądź 
działań. Pierwszy moduł stanowi w tym przypadku zespół aktorów, drugi zespół 
zdarzeń (events), w których uczestniczy aktor. Przykładem mogą tu być badania 
prowadzone nad uczestnictwem grupy kobiet w różnorakich działaniach społecz
nych przez okres kilku miesięcy. Gdy potraktujemy każdy z typów działania jako 
zmienną, można dokonać binarnych pomiarów uczestnictwa bądź braku uczestnic
twa poszczególnych aktorów w konkretnych działaniach. Innym przywoływanym 
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przez Wassermana i Faust przykładem dwumodułowej sieci afiliacyjnej są badania 
nad członkami zarządów wybranych przedsiębiorstw w jednym z amerykańskich 
miast oraz klubami i organizacjami, do których należeli członkowie zarządów. 
Moduł pierwszy w tym przypadku tworzyło 27 aktorów, moduł drugi — 15 
organizacji. Dane do analizy miały charakter dychotomiczny, wskazujący na przy
należność bądź brak przynależności aktorów do wzmiankowanych organizacji7.

7 S. Wasserman, K. Faust, Social Networks..., s. 65-66.

Tego rodzaju dane oraz sieci określane są najczęściej w literaturze mianem 
sieci afiliacyjnych (affiliation networks) bądź, rzadziej, sieciami członkostwa (mem- 
bership networks). W odróżnieniu od sieci jednomodułowych, sieci afiliacyjne służą 
opisowi zbioru aktorów, a nie jedynie powiązań między parą aktorów. Sieci afilia
cyjne zawierają informacje o subsystemach aktorów biorących udział w tych samych 
wydarzeniach społecznych. Powiązania między aktorami pierwszego z modułów 
bazują na związkach ustanowionych poprzez moduł drugi. Stąd możliwy jest du
alny sposób analizy sieciowej, z perspektywy aktorów i wydarzeń. Wydarzenia 
mogą być opisywane jako zbiór aktorów w nich uczestniczących, aktorzy zaś mogą 
być opisani jako zbiór wydarzeń, w których uczestniczą. Pojęcie dualności odno
si się do komplementarnych związków występujących pomiędzy obu modułami. 
Z jednej strony aktorzy są z sobą powiązani poprzez wspólne uczestnictwo w wy
darzeniach, z drugiej wydarzenia są z sobą powiązane poprzez aktorów, biorących 
w nich udział.

Jednym z przyjmowanych w analizie sieci afiliacyjnych założeń jest to, iż wię
zi pomiędzy aktorami wykształcają się w wyniku wspólnego uczestnictwa w wy
darzeniach społecznych. Wspólne uczestnictwo w wydarzeniach nie tylko zapew
nia aktorom możliwości interakcji, ale również wzmaga prawdopodobieństwo wy
kształcenia się bezpośrednich dwustronnych powiązań między aktorami, takich np. 
jak koleżeństwo czy przyjaźń. Podobnie, gdy jednostka bądź grupa jednostek bierze 
wspólnie udział w więcej niż jednym wydarzeniu, tworzą się powiązania pomiędzy 
owymi wydarzeniami. Kiedy grupy posiadają wspólnych członków, wzrastają moż
liwości przepływu informacji pomiędzy owymi grupami, co może mieć zarówno 
pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Możliwa jest również lepsza koordyna
cja wspólnie przez obie grupy podejmowanych działań, ale również, przy założeniu 
konfliktu interesów obu grup, wzrastają szanse zablokowania bądź udaremnienia 
działań jednej grupy przez drugą.

Istotnym dla analizy sieciowej jest przyjęcie założenia, że pomiędzy jed
nostkami, których działanie zorganizowane jest wokół tych samych spraw, jak to 
ma miejsce w przypadku przynależności do tej samej organizacji, wytwarzają się 
więzi interpersonalne, prowadzące z kolei do powstawania specyficznych kręgów 
czy klik.

Aktorzy w tego typu sieciach są identyczni jak w opisanych powyżej sieciach 
jednomodułowych i dwumodułowych diadycznych, przy czym jedynym dodatko
wym wymogiem jest uczestnictwo aktora w co najmniej jednym zdarzeniu. Cha
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rakter zdarzeń, w których uczestniczą aktorzy, zależy od typu badanych aktorów. 
Aktorzy mogą brać udział w różnego rodzaju działaniach społecznych, należeć do 
wszelkiego rodzaju organizacji, począwszy od klubu płetwonurków, a na stowa
rzyszeniu asystentów uniwersytetu kończąc, mogą być członkami zarządu spółki 
giełdowej, organizacji charytatywnej itp.

Oprócz charakterystyki aktorów (attributes of actors), którą możemy 
uwzględnić, gromadząc dane dla analizy sieciowej, można również włączyć spe
cyficzną charakterystykę zdarzeń (attributes of events), np. wielkość organizacji, ich 
geograficzną lokalizację, częstotliwość zdarzeń.

Dane dla analizy sieciowej różnią się od standardowych danych socjologicz
nych. W przypadku analizy sieciowej przedmiot badań stanowią relacje zachodzące 
pomiędzy zespołem aktorów. Obecność owych relacji ma istotne konsekwencje dla 
jednostek obserwacji (aktor, para aktorów, więź, wydarzenie) oraz jednostek mode
lowania (aktor, diada, triada, podzespół aktorów, sieć), a także dla charakterysty
ki relacji (ukierunkowane vs nieukierunkowane, dychotomiczne vs stopniowalne). 
Warto zaznaczyć, że dane dla analizy sieciowej są częstokroć zbierane na poziomie 
innym niż poziom, na którym są modelowane.

Jednostkę obserwacji (unit of observation) w badaniach sieciowych stanowi 
najczęściej aktor, od którego uzyskuje się informacje na temat więzi łączących go 
z innymi aktorami. W przypadku sieci afiliacyjnych jednostkę obserwacji stanowi 
zdarzenie. Dopiero po wskazaniu badanego zdarzenia sporządzić można listę jego 
uczestników.

Dane w badaniach sieciowych mogą być analizowane na kilku poziomach. 
Jednostkę modelowania (modeling unit) stanowić może aktor, diada, triada, pod
zespół aktorów lub zespół aktorów, czyli sieć. Wybór poziomu analizy zależy do 
właściwości sieci, które chcemy poddać badaniu. Niektóre z właściwości odnoszą 
się do aktora (np. liczba „wyborów", jakie indywidualny aktor otrzymuje ze strony 
innych aktorów w sieci), inne odnoszą się do pary aktorów (np. jeśli jeden z ak
torów „wybiera" drugiego, czy ów odwdzięcza się tym samym), jeszcze inne do 
podzespołów aktorów (np. czy istnieją podzespoły aktorów w sieci, którzy częściej 
niż inni wchodzą ze sobą w interakcje). Wiele właściwości odnosi się do sieci jako 
całości (np. proporcje więzi występujących w sieci).

Dwa rodzaje właściwości relacji (properties of relations) w sieciach wydają się 
istotne ze względu na wybór metody analizy. Po pierwsze, należy określić, czy 
relacje mają charakter ukierunkowany (directional), czy nieukierunkowany (nondi- 
rectional), po wtóre, czy są to relacje o charakterze dychotomicznym (dichotomus), 
czy stopniowalnym (valued).

Jeśli chodzi o właściwości sieci afiliacyjnych, należy wyjść od określenia 
właściwości indywidualnych aktorów (properties of actors), takich jak np. stopień 
uczestnictwa w wydarzeniach (czyli liczba wydarzeń, w których wziął udział ak
tor) oraz właściwości wydarzeń (properties of events), takich np. jak wielkość wy
darzeń (czyli liczba aktorów uczestniczących w wydarzeniu), by następnie przejść 
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do analizy właściwości sieci, takich jak gęstość powiązań między aktorami lub wy
darzeniami w sieci, łączność między aktorami i wydarzeniami w sieci, spójność 
sieci8.

8 S. Wasserman, K. Faust, Social Networks..., s. 312-326.

9.1.3. Prezentacja wyników
W sieciach afiliacyjnych mamy do czynienia z zespołem aktorów i zespołem wy
darzeń. Analitycznie rzecz ujmując, dualność sieci afiliacyjnych oznacza, że umoż
liwiają badanie powiązań pomiędzy aktorami, powiązań pomiędzy wydarzeniami 
lub obu typów powiązań jednocześnie. W przypadku sieci dwumodułowych moż
liwe jest przeprowadzenie analizy jednomodułowej w odniesieniu do powiązań 
między aktorami. I tak, między parą aktorów istnieje obustronne powiązanie, jeśli 
obydwoje uczestniczyli w tym samym wydarzeniu. Z kolei z perspektywy wyda
rzeń pomiędzy dwoma wydarzeniami istnieje powiązanie, jeśli co najmniej jeden 
aktor uczestniczył w obu tych wydarzeniach. Bardziej interesująca wydaje się jed
nak symultaniczna analiza powiązań pomiędzy aktorami i wydarzeniami. W tym 
ujęciu wzajemne powiązania pomiędzy aktorami i wydarzeniami traktowane są ja
ko system. Wówczas istotną wydaje się analiza szerszego kontekstu społecznego, 
wewnątrz którego utworzyła się badana sieć, a także sposobów, na jakie otoczenie 
wywiera wpływ na wzory struktury sieciowej.

W przypadku analizy sieci dwumodułowej pierwszy krok stanowi utwo
rzenie matrycy podstawowej (matrix). W boczku umieszcza się aktorów, w główce 
analizowane wydarzenia. Przyjmuje się wartość 1, gdy aktor uczestniczył w wyda
rzeniu, 0, jeśli w wydarzeniu nie brał udziału. Rzędy obrazują perspektywę aktora, 
kolumny przedstawiają perspektywę wydarzeń.

Sieci afiliacyjne mogą być również zaprezentowane w postaci kilku rodzajów 
grafów. Stosunkowo najbardziej przejrzysty wydaje się graf dwuczłonowy (bipartite 
graph). Po jednej stronie rysunku umieszcza się punkty reprezentujące poszczegól
nych aktorów, po drugiej punkty reprezentujące poszczególne wydarzenia. Pomię
dzy punktami pierwszej z grup a punktami drugiej rysuje się połączenia, jeśli ak
tor uczestniczył w danym wydarzeniu. Jeśli przyjmiemy perspektywę wydarzeń, to 
połączenia przebiegają od pojedynczego wydarzenia do każdego z aktorów, którzy 
brali w nim udział.

W przypadku hipergrafów (hypergraph) i dualnych hipergrafów (dual hy
pergraph) konieczne jest uprzednie utworzenie socjomatrycy (sociomatrix), w której 
zarówno w boczku, jak i w główce umieszcza się kolejno poszczególnych aktorów 
i poszczególne wydarzenia. W przypadku hipergrafu aktorzy reprezentowani są 
przez punkty, wydarzenia przez zamknięte linie zbiorów, wewnątrz których znaj
dują się uczestniczący w nich aktorzy. Wewnątrz części wspólnych zbiorów znaj
dują się aktorzy biorący udział w każdym z wydarzeń reprezentowanych przez 
zachodzące na siebie zbiory. W przypadku dualnego hipergrafu wydarzenia re
prezentowane są przez punkty, aktorzy poprzez linię zbiorów, wewnątrz których 
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zamknięte są te wydarzenia, w których poszczególni aktorzy brali udział. Części 
wspólne zbiorów zawierają te wydarzenia, w których udział wziął każdy z aktorów 
reprezentowanych przez zachodzące na siebie zbiory. Hipergraf i dualny hipergraf 
stają się tym mniej czytelne, im więcej aktorów i wydarzeń stanowi przedmiot ana
lizy. W praktyce te rodzaje wizualizacji przestają się sprawdzać, gdy zbiór aktorów 
oraz zbiór wydarzeń liczą po więcej niż 10 elementów.

Jak wspominałam, w przypadku sieci afiliacyjnych przyjmuje się bardzo czę
sto jednomodułowy model analizy. I tak, jeśli w badaniach nad zarządami spółek 
przyjmiemy perspektywę spółek, członkowie zarządów stają się istotni o tyle, o ile 
za ich pośrednictwem tworzą się powiązania między spółkami, tzn. o tyle, o ile 
pracują w zarządach więcej niż jednej spółki. Jeśli w tych samych badaniach przyj
miemy perspektywę aktorów, spółki stają się istotne o tyle, o ile stanowią pole 
interakcji dla aktorów, przyczyniając się do powstawania powiązań pomiędzy ak
torami. Innymi słowy, powiązania pomiędzy jednostkami składającymi się na jeden 
z modułów zapośredniczone są przez jednostki składające się na moduł drugi.

9.2. Zbieranie danych do bazy

W zamierzeniu punkt wyjścia dla sieciowej analizy przepływów między kluczo
wymi stanowiskami w sektorze węgla kamiennego stanowić miała baza danych 
obrazująca skład osobowy zarządów i rad nadzorczych następujących podmiotów 
gospodarczych:

— Bytomska Spółka Węglowa S.A.
— Gliwicka Spółka Węglowa S.A.
— Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
— Katowicki Holding Węglowy S.A.
— Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.
— Rudzka Spółka Węglowa S.A.
— Rybnicka Spółka Węglowa S.A.
— Węglokoks S.A.
— Węglozbyt S.A.
— Kopex S.A
— Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

W przypadku siedmiu spółek węglowych przedmiot analizy stanowić miały 
ponadto stanowiska dyrektorów i wicedyrektorów kopalń należących do poszcze
gólnych spółek.

Kompletne dane na temat składu osobowego zarządów spółek węglowych od 
momentu ich powstania w roku 1993 zaczerpnęłam z pełnych odpisów z Rejestru 
Handlowego oraz Akt Rejestrowych Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego 
w Katowicach. Jako datę rozpoczęcia obserwacji przyjmowałam datę powstania 
każdego z badanych podmiotów gospodarczych. Datą zakończenia obserwacji był 
30.03.2000 r.
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Po dane obrazujące składy rad nadzorczych badanych spółek oraz wykaz oso
bowy dyrektorów i wicedyrektorów kopalń zwróciłam się pierwotnie do poszcze
gólnych spółek. Sekretariaty spółek odmówiły udzielenia informacji, powołując się 
na ustawę z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" (Dz.U. 97.133.883 
z dnia 29.10.1997 r. z późniejszymi zmianami). Nie udało mi się skontaktować w tej 
sprawie z żadnym z prezesów badanych podmiotów gospodarczych. Trzej aktualni 
członkowie zarządów, z którymi prowadzone były wywiady swobodne, powołując 
się na fakt nieprowadzenia przez spółki szczegółowego rejestru kolejnych składów 
rad nadzorczych bądź na brak dostępu do danych archiwalnych, odmówili udzie
lenia interesujących mnie informacji, podając wszelako aktualny skład rad nad
zorczych: „Nie wiem, ja osobiście nie mam dostępu do takich danych. Wiem jedynie, kto 
zasiada w obecnej radzie". „Sądzę, że spółka nie prowadzi systematycznej archiwizacji tego 
typu danych. One są oczywiście do odtworzenia z dokumentów spółki, ale to by wymagało 
sporo zachodu. (...) Nawet gdyby się Pani chciała osobiście podjąć tego trudu, to i tak nie 
widzę możliwości. No nie dopuszcza się osób nieupoważnionych do dokumentów spółki, 
to zrozumiałe". Podobnie, aktualni bądź byli członkowie rad nadzorczych badanych 
podmiotów podawali jedynie skład rad, w których sami zasiadają bądź zasiadali: 
„Mogę podać skład rady (której jestem członkiem), tyle mogę zrobić dla Pani. Zmiany 
nawet były, odkąd ja jestem. No i kto jest kto, prawda. Ale z wcześniejszych lat informacje 
to by było trudno zrekonstruować".

Po dane obrazujące składy rad nadzorczych badanych spółek oraz wykaz 
osobowy dyrektorów i wicedyrektorów kopalń zwróciłam się następnie do Pań
stwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. PARG jako 
organ, którego celem statutowym jest monitorowanie przebiegu reformy górnic
twa węgla kamiennego, jest w posiadaniu kompletnych informacji na temat będący 
przedmiotem moich badań. Niestety, pomimo wielokrotnie ponawianych prób, nie 
uzyskałam informacji, o które się zwróciłam. Osoby, z którymi się kontaktowałam 
w tej sprawie, twierdziły, że nie są upoważnione do udzielania tego typu informa
cji: „U nas panuje hierarchia niczym w wojsku. Tylko szef (wówczas prezes Andrzej 
Karbownik) może udzielić zgody na wydanie tego typu informacji". Kolejny rozmów
ca argumentował: „Nie mogę narażać się dla Pani na nieprzyjemności. Takie dane są 
w naszym posiadaniu, ale tylko prezes może udzielić zgody na ich udostępnienie. Wydaje 
mi się jednak, że ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych, nie uda się Pani 
dotrzeć to tych informacji". Niestety, prezes w natłoku zajęć był nieuchwytny. Zwró
ciłam się zatem pisemnie do prezesa zarządu o udostępnienie interesujących mnie 
informacji. Kiedy, nie uzyskawszy odpowiedzi, po kilku tygodniach zadzwoniłam 
do PARG, usłyszałam: „Być może pismo od Pani wpłynęło w okresie zmiany prezesa? 
Proszę wystąpić z prośbą jeszcze raz". Tak też uczyniłam. Obecnie funkcję prezesa za
rządu PARG pełni Marian Turek, dotychczasowy zastępca prezesa. W lutym 2001 
roku otrzymałam od wiceprezesa PARG, Edwarda Rupika, pismo następującej tre
ści: „(...) Jednocześnie pragnę z przykrością poinformować Panią, że PARG S.A. 
w Katowicach nie dysponuje danymi, które zostały wskazane przez Panią do uję
cia w prowadzonej pracy naukowej". Jest informacją co najmniej niepokojącą, iż 
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instytucja powołana dla monitorowania reformy górnictwa nie dysponuje danymi 
na temat rad nadzorczych spółek węglowych, Węglokoksu i Weglozbytu, a zatem 
nie wie, kto personalnie sprawuje nadzór nad przebiegiem restrukturyzacji spółek.

Równocześnie zwróciłam się o niezbędne mi informacje do Departamentu 
Restrukturyzacji Przemysłu Ministerstwa Gospodarki, temu Ministerstwu bowiem 
od roku 1996 podlega górnictwo węgla kamiennego. Przedstawiciel Ministerstwa, 
do którego się dodzwoniłam, odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji na te
mat składu osobowego rad nadzorczych badanych przeze mnie spółek, powołując 
się na wzmiankowaną już ustawę „O ochronie danych osobowych". Przywołał po
nadto argumenty, iż tego rodzaju informacje nie mogą zostać udzielone osobie 
z zewnątrz, albowiem, jak się wyraził: „z dotychczasowej praktyki wynika, że zostały
by użyte po to, by szkalować ludzi z branży i poszczególnych ministerstw. Rozpoczęłoby 
się polowanie na czarownice. Mieliśmy już do czynienia z serią oszczerczych publikacji 
w gazetach. (...) Ze swojej strony mogę zapewnić, że członkowie rad nadzorczych spółek 
węglowych powoływani są w zgodzie z przyjętą ustawą. Nie ma tu miejsca na żadne nie
formalne posunięcia". Chodzi tu o ustawę z dnia 26.11.1998 r. „O dostosowaniu gór
nictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej 
oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych" (Dz.U. 98.162.1112 
z dnia 30.12.1998 r.), w szczególności zaś o przepisy dotyczące powołania Komi
tetu Sterującego, do którego zadań należy m.in. przeprowadzanie konkursów na 
członków rad nadzorczych spółek węglowych. Uzyskałam też informację, iż w po
siadaniu Ministerstwa znajdują się dane niepełne: „Wcześniej górnictwo było w gestii 
Ministerstwa Przemysłu, a potem Przemysłu i Handlu i my (Ministerstwo Gospodar
ki) nie mamy żadnych danych z tego okresu". Zwróciłam się, mimo to, pisemnie do 
Ministerstwa Gospodarki z prośbą o udzielenie mi informacji na temat składów 
osobowych rad nadzorczych interesujących mnie spółek. Dwa kolejne pisma, w któ
rych powoływałam się na naukowy charakter prowadzonych przeze mnie badań, 
pozostały bez odpowiedzi. Tymczasem nawet w przypadku, gdyby przyjąć, iż usta
wa „O ochronie danych osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 97.133.833 z dnia 
29,10.1997 r. z późniejszymi zmianami) ma zastosowanie w odniesieniu do danych, 
o które się ubiegam, rozdział 3 ustawy traktujący o zasadach przetwarzania danych 
osobowych zawiera art. 26 ustęp 2, w którym mówi się, iż przetwarzanie danych 
w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie 
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celach ba
dań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych. Z kolei art. 29 
ustęp 2 precyzuje, że dane osobowe mogą być także udostępnione w celach innych 
niż włączenie do zbioru innym osobom i podmiotom, niż wymienione w ust. 1, 
jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich 
udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Spółki węglowe, Węglokoks, Węglozbyt i PARG stanowią jednoosobowe spół
ki Skarbu Państwa, a zatem członkowie zarządów i rad nadzorczych owych pod
miotów gospodarczych podlegają przepisom ustawy z dnia 3.03.2000 r. „O wy
nagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 
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z dnia 10.04.2000 r.). Ustawa precyzuje, że informacje o wynagrodzeniu osób pod
legających przepisom ustawy oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatko
wych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani ta
jemnicy handlowej. Tym bardziej zatem ustawie „O ochronie danych osobowych" 
nie powinny podlegać informacje na temat składów osobowych rad nadzorczych 
podmiotów gospodarczych, w których Skarb Państwa ma 100 procent udziałów.

W powołaniu na powyższe przepisy pozostaje wystąpić do Generalnego In
spektora Ochrony Danych Osobowych o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostęp
nienie danych dotyczących składu osobowego rad nadzorczych podmiotów gospo
darczych, stanowiących przedmiot prowadzonych przeze mnie badań naukowych. 
Trudności i przeszkody, jakie napotkałam, starając się dotrzeć do danych, stanowią 
wszelako dowód na potwierdzenie tezy o zamkniętości i nieprzejrzystości badanego 
systemu.

Dane obrazujące skład rad nadzorczych wyżej wymienionych spółek zostały 
zrekonstruowane częściowo na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłę
bionych oraz wyrywkowych danych z Akt Rejestrowych Wydziału Gospodarczego 
Sądu Rejonowego w Katowicach. Ponieważ nie istnieje obowiązek podawania do 
Akt Rejestrowych składów rad nadzorczych spółek, próba rekonstrukcji kolejnych 
składów rad podjęta została na podstawie włączanych do tych Akt sprawozdań 
finansowych spółek i poszczególnych uchwał podejmowanych przez rady nadzor
cze. Tego rodzaju niesystematyczne i niekompletne dane nie mogły jednak stano
wić podstawy konstruowanej bazy ani tym bardziej stać się przedmiotem obróbki 
statystycznej. Podobnie dane dotyczące składu osobowego kierownictwa poszcze
gólnych należących do spółek węglowych kopalń, zaczerpnięte z roczników In
formator Vademecum Górnictwo i Geologia, Energetyka, Hutnictwo (Nr 1-8, Biblioteka 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej, PAN, Kraków 1994-2000), nie są danymi pełny
mi, a zatem nie mogły zostać uwzględnione w konstruowanej bazie. Oba rodzaje 
zgromadzonych danych stanowią wszelako uzupełnienie informacji o charakterze 
jakościowym uzyskanych z wywiadów swobodnych. Dane obrazujące przepływy 
między kluczowymi stanowiskami w sektorze węgla kamiennego, tj. stanowiskami 
zarówno w zarządach, jak i radach nadzorczych oraz różnego typu ciałach dorad
czych i opiniodawczych, a także pomiędzy sektorem górniczym a jego otoczeniem 
gospodarczym i politycznym, zostały zrekonstruowane na podstawie 40 wywiadów 
swobodnych z przedstawicielami sektora górniczego i jego polityczno-gospodarcze
go otoczenia. Są to dane o charakterze jakościowym i z tego względu nie mogły 
zostać użyte w analizie statystycznej. Analiza informacji zawartych w wywiadach 
była przedmiotem poprzednich rozdziałów.

9.3. Konstrukcja bazy danych
9.3.1. Matryca zakładana

W zamierzeniu matryca podstawowa zawierać miała dane obrazujące skład zarzą
dów i rad nadzorczych badanych podmiotów gospodarczych, nazwiska dyrektorów
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i wicedyrektorów kopalń zrzeszonych w spółkach węglowych oraz kopalń nieza
leżnych. W pierwszej kolumnie znaleźć się miały nazwiska i kody badanych, w ko
lejnych zaś nieco zróżnicowane wielokolumnowe sekwencje, w których stosownie 
dla każdego badanego podmiotu zakodowane miały zostać informacje dotyczące 
(rys. 9.1):

— stanowisk w zarządzie:
- prezes 3,
- zastępca prezesa 2,
- członek zarządu 1,

— stanowisk w radzie nadzorczej:
- przewodniczący 3,
- zastępca przewodniczącego 2,
- członek rady nadzorczej 1,

— stanowisk w dyrekcji kopalni:
- dyrektor 3,
- zastępca dyrektora 2,

— daty rozpoczęcia kontraktu,
— daty zakończenia kontraktu,
— liczby miesięcy na stanowisku.

Utworzenie tak rozbudowanej matrycy pozwoliłoby na bardzo dokładne 
prześledzenie przepływów pomiędzy kluczowymi stanowiskami sektora. Umoż
liwiłoby również rekonstrukcję przebiegów ścieżek kariery poszczególnych osób. 
Tak wielowymiarowa matryca pozwoliłaby na wyodrębnienie szeregu modułów 
i dokonanie wielokierunkowej analizy sieciowej. Na podstawie kompleksowej ba
zy danych udałoby się odtworzyć znacznie bardziej rozbudowaną sieć powiązań 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi i zanalizować ją zarówno 
z perspektywy aktora, jak i wyodrębnionych modułów np. rad nadzorczych vs za
rządów badanych spółek, dyrekcji kopalń vs zarządów badanych podmiotów. Tak 
szeroko zakrojona analiza sieciowa pozwoliłaby na lepszą weryfikację informacji 
o charakterze jakościowym uzyskanych z wywiadów swobodnych.

9.3.2. Matryca podstawowa

Baza danych, na której opiera się analiza, utworzona została w programie SPSS 10.0. 
Matryca podstawowa (rys. 9.2) składa się z czterdziestu pięciu kolumn, pierw
szej, zawierającej nazwiska i kody badanych osób, oraz jedenastu sekwencji (dla 
jedenastu badanych podmiotów gospodarczych) po 4 kolumny każda, w których 
zakodowano:

— stanowisko w zarządzie, przyjmując następujące wartości:
- prezes 3,
- zastępca prezesa 2,
- członek zarządu 1,
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— datę rozpoczęcia kontraktu,
— datę zakończenia kontraktu,
— liczbę miesięcy na stanowisku.

Jako datę zakończenia obserwacji przyjęto 30.03.2000 r., stąd w rubrykach 
„data zakończenia kontraktu" w przypadku osób do chwili obecnej pozostających 
faktycznie na stanowiskach figuruje „MARCH 2000". Z tegoż powodu nie zosta
ły w badaniu ujęte żadne zmiany na stanowiskach, które nastąpiły po tej dacie. 
Badania będą kontynuowane i obejmą pełny okres działalności siedmiu spółek 
węglowych do momentu ich reorganizacji, tj. planowanego powstania Kompanii 
Węglowej S.A. i sukcesywnej prywatyzacji podmiotów organizacyjnych sektora.

W matrycy podstawowej w kolumnie pierwszej nazwisko badanego kodowa
ne było tyle razy, ile odbył kontraktów. I tak, jeśli badany o numerze 23 piastował 
w zarządzie spółki o numerze 1 jedno stanowisko (zastępcy prezesa), w zarządzie 
spółki o numerze 7 jedno stanowisko (członka zarządu), zaś w zarządzie spółki 
o numerze 11 trzy stanowiska (członka zarządu, zastępcy prezesa oraz prezesa), 
przy czym jedno z tych stanowisk zajmował trzy razy (zastępcy prezesa), wówczas 
w kolumnie pierwszej matrycy podstawowej pojawiał się 7 razy.

Dla kodowania dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kontraktów 
przyjęta została następująca zasada. Jeśli w wyciągu z Akt Rejestrowych Wydziału 
Gospodarczego Sądu Rejonowego w Katowicach jako data powołania danej osoby 
na stanowisko w zarządzie figurował np. 12.05.1996 r., wówczas za czas rozpo
częcia kontraktu, bez względu na dzień miesiąca, przyjmowany był maj. Tak więc 
pierwszym liczonym miesiącem kontraktu był w takim przypadku maj 1996 roku.

Jeśli ta sama data 12.05.1996 r. występowała w aktach jako data odwołania 
danej osoby ze stanowiska w zarządzie, wówczas jako datę zakończenia kontraktu, 
bez względu na dzień miesiąca, przyjmowany był kwiecień 1996 roku. Kwiecień 
był więc ostatnim liczonym miesiącem kontraktu badanego. Dla przykładu, jeśli 
badany wedle wyciągu z Akt Rejestrowych został powołany na stanowisko prezesa 
zarządu 4.10.1994 r., zaś odwołany 17.02.1995 r., to począwszy od października 
1994 roku, na styczniu 1995 roku skończywszy, spędził na stanowisku 4 miesiące.

Z uwagi na sposób gromadzenia danych — składy zarządów analizowanych 
jednostek gospodarczych zaczerpnięte zostały z Akt Rejestrowych Sądu Rejonowe
go Wydziału Gospodarczego w Katowicach — jedyną dostępną informacją charak
teryzującą aktorów była ich płeć.

9.4. Analiza danych
Analiza sieciowa zawężona została, z opisanych wyżej powodów, do przepływów 
personalnych pomiędzy stanowiskami w zarządach siedmiu spółek węglowych, 
Węglokoksu, Węglozbytu, Kopeksu, przedmiot działalności których stanowi han
del węglem, oraz PARG, sprawującej nadzór nad postępem restrukturyzacji sektora 
węgla kamiennego. Struktura zgromadzonych danych — składy osobowe zarządów 
11 spółek z rozbiciem na poszczególne stanowiska w zarządach — umożliwia skon
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struowanie dwumodułowej sieci afiliacyjnej, przy czym wewnątrzsieciowe relacje 
możemy badać zarówno w odniesieniu do jednego modułu, jak i do drugiego mo
dułu bądź w odniesieniu do obu modułów równocześnie. Matryca podstawowa 
pozwala na dokonanie wielokierunkowej analizy danych.

Zgromadzone dane umożliwiają odtworzenie ścieżek kariery w odniesieniu 
do poszczególnych aktorów, tj. rekonstrukcję przepływów między zajmowanymi 
przez aktora stanowiskami wewnątrz jednego podmiotu organizacyjnego oraz prze
pływów pomiędzy stanowiskami w różnych podmiotach. Na podstawie stworzonej 
bazy danych obrazujących składy osobowe zarządów analizowanych podmiotów 
możemy określić, czy i jakie konkretnie stanowisko w zarządzie każdej ze spó
łek piastował wybrany aktor. Dysponujemy również informacjami o dacie objęcia 
i opuszczenia danego stanowiska w konkretnej spółce przez wybranego aktora. Mo
żemy na tej podstawie dokonać rekonstrukcji ścieżek przebiegu kolejnych kadencji 
w zarządach spółek dla poszczególnych aktorów.

Sieci afiliacyjne pozwalają badać zjawiska z perspektywy aktorów i zdarzeń. 
Zależnie od każdorazowo określanego celu możemy badać różnego typu relacje 
pomiędzy elementami modułów, mając na uwadze fakt, że związki pomiędzy ele
mentami pierwszego modułu opierają się na powiązaniach utworzonych poprzez 
moduł drugi. Jeśli chodzi o relacje pomiędzy aktorami, możemy określić, czy po
szczególni aktorzy piastowali stanowiska w zarządach poszczególnych spółek. Moż
na również odtworzyć, które spółki miały wspólnych aktorów. Wówczas korzystamy 
z danych o charakterze afiliacyjnym i dychotomicznym, wskazującym na zajmowa
nie bądź niezajmowanie stanowiska w danej spółce. Dysponując danymi na temat 
rodzaju stanowiska piastowanego przez aktora (prezesa, zastępcy prezesa, członka 
zarządu), jak również informacją o czasie zajmowania stanowiska określonym datą 
rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, możemy dodatkowo stwierdzić, czy i w jakich 
relacjach badani współpracowali ze sobą.

Jeśli potraktujemy badanych, 124 aktorów zatrudnionych w zarządach spółek, 
jako odrębny moduł pierwszy, zaś 11 spółek jako moduł drugi, możemy dokonywać 
analiz z pozycji aktorów bądź z pozycji spółek. Analizy z punktu widzenia aktora 
obrazują rysunki 9.3-9.8. Analizę z perspektywy spółek prezentują rysunki 9.9-9.17.

Rysunek 9.3 przedstawia badanych ze względu na liczbę spółek, w zarzą
dach których byli zatrudnieni. Na 124 badanych 104 osoby (83,9%) zatrudnione 
były w jednej spółce, 17 (13,7%) piastowało stanowiska w zarządach dwóch spółek, 
zaś 3 (2,4%) pracowały w zarządach trzech z jedenastu analizowanych podmiotów 
gospodarczych. Jak wynika z poszerzonej analizy, spośród trójki badanych zatrud
nionych w trzech zarządach jeden pracował w zarządach dwóch spółek węglowych 
i PARG, zaś dwóch w zarządach dwóch spółek węglowych i Węglokoksie. Na sie
demnastu badanych zatrudnionych w zarządach dwóch podmiotów gospodarczych 
ośmiu pracowało w dwóch spółkach węglowych, sześciu w jednej spółce węglowej 
i PARG, zaś trzech w jednej spółce węglowej i Węglokoksie. Nasuwa się w tym miej
scu wniosek, że nie można mówić o istnieniu karuzeli stanowisk w odniesieniu do 
zarządów badanych spółek (patrz rys. 9.3).
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Liczba spółek

Rysunek 9.3. Badani ze względu na liczbę spółek, w których byli zatrudnieni

Rysunek 9.4 przedstawia badanych ze względu na liczbę różnych stanowisk, 
na których byli zatrudnieni w spółkach. Na tym etapie analizy przyjęto, iż całko
wita liczba możliwych stanowisk wynosi 3, tj. prezes, zastępca prezesa i członek 
zarządu. Tak więc jeśli badany był zatrudniony w jednej ze spółek jednokrotnie 
na stanowisku członka zarządu i dwukrotnie jako prezes, w drugiej dwukrotnie 
na stanowisku członka zarządu, w trzeciej zaś jednokrotnie jako zastępca prezesa, 
wówczas suma różnych zajmowanych przezeń stanowisk wyniesie 3. Zatrudnienie 
w dwóch i więcej spółkach na tym samym stanowisku liczone było jako 1.

Ze zgromadzonych danych wynika, że 97 badanych (co stanowi 78,2% ca
łości) pozostawało w toku swej kariery zawsze na równorzędnym stanowisku, 25 
badanych (20,2%) zajmowało dwie pozycje, zaś zaledwie 2 (1,6%) przeszło wszyst
kie trzy możliwe stopnie kariery. Wynika to w dużej mierze ze wspomnianego już 
faktu, iż zdecydowana większość badanych zatrudniona była w zarządzie jednej 
spółki na jeden kontrakt (patrz rys. 9.4).
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Liczba różnych stanowisk

3 stanowiska

Rysunek 9.4. Badani ze względu na liczbę różnych stanowisk, na których byli zatrudnieni 
w spółkach

Rysunek 9.5 przedstawia badanych ze względu na liczbę stanowisk, na któ
rych byli zatrudnieni w różnych spółkach. Stanowi zatem obraz sumy szczebli prze
biegu kariery dla poszczególnych aktorów. Zatrudnienie w dwóch i więcej spółkach 
na tym samym stanowisku liczone było jako 2 i więcej. Posługując się przykładem 
z rysunku 9.4, jeśli badany był zatrudniony w jednej ze spółek jednokrotnie na sta
nowisku członka zarządu i dwukrotnie jako prezes, w drugiej dwukrotnie na stano
wisku członka zarządu, w trzeciej zaś jednokrotnie jako zastępca prezesa, wówczas 
suma zajmowanych przezeń stanowisk wyniesie odpowiednio 2 dla pierwszej ze 
spółek, 1 dla drugiej i 1 dla trzeciej, co w sumie stanowi 4. W takim ujęciu na 124 
badanych 90 (co stanowi 72,6%) pozostawało w toku swej pracy w zarządach na 
jednym stanowisku, 26 (21%) na dwóch, 6 (4,8%) na trzech, 1 (0,8%) na czterech 
i 1 (0,8%) na pięciu. W tym ujęciu na wyniki przedstawione na rysunku 9.4 nało
żyła się ruchliwość aktorów, tj. zatrudnienie w dwóch bądź trzech firmach (patrz 
rys. 9.5).
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Liczba stanowisk

Rysunek 9.5. Badani ze względu na liczbę stanowisk, na których byli zatrudnieni w spółkach

Rysunek 9.6 przedstawia badanych ze względu na liczbę kontraktów, jakie 
odbyli na tym samym stanowisku w jednej spółce. Spośród sumy 200 kontraktów 
odbytych przez 124 badanych w jedenastu spółkach, w ramach jednej spółki 9 razy 
mieliśmy do czynienia z dwukrotnym przedłużeniem kontraktów na tym samym 
stanowisku, zaś 13 razy z jednokrotnym przedłużeniem kontraktu na tym samym 
stanowisku. Pozostałe 147 kontraktów na tym samym stanowisku w ramach jednej 
spółki nie uległo przedłużeniu. Tych danych nie możemy prosto przełożyć na licz
bę badanych, albowiem jeden badany mógł odbyć kilka pojedynczych, podwójnych 
bądź nawet potrójnych kontraktów na tych samych stanowiskach w kolejnych fir
mach. W przywoływanym już przykładzie badany, który był zatrudniony w jednej 
ze spółek jednokrotnie na stanowisku członka zarządu i dwukrotnie jako prezes, 
w drugiej dwukrotnie na stanowisku członka zarządu, w trzeciej zaś jednokrotnie 
jako zastępca prezesa, będzie reprezentowany w tabeli ze względu na dwa poje
dyncze kontrakty w pierwszej i trzeciej spółce i dwukrotnie ze względu na dwa 
przedłużone kontrakty w spółce pierwszej i drugiej.
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Rysunek 9.6. Badani ze względu na liczbę kontraktów na tym samym stanowisku w jednej 
spółce

Z danych wynika, że przeważająca część kontraktów na tym samym stano
wisku w jednej firmie nie ulega przedłużeniu (patrz rys. 9.6).

Rysunek 9.7 przedstawia badanych ze względu na sumaryczny czas pracy 
w spółkach. Obrazuje zatem całkowity czas pracy w zarządach jedenastu podmio
tów gospodarczych dla 124 badanych. Najkrótszym stażem legitymuje się badany, 
który wszedł w skład zarządu powołanego i odwołanego na tym samym posie
dzeniu. Najdłuższym stażem pracy wykazuje się badany, który spędził na stano
wiskach w zarządach różnych podmiotów gospodarczych w sumie 111 miesięcy, 
a więc 9 lat i 3 miesiące. Biorąc pod uwagę fakt, iż datą zakończenia obserwacji był 
marzec 2000 roku, nie można wykluczyć, że badany w dalszym ciągu zatrudniony 
jest w zarządzie któregoś z podmiotów. Dla siedmiu spółek węglowych datą roz
poczęcia obserwacji była zarazem data ich powstania, a więc kwiecień 1993 roku, 
dla Węglokoksu był to wrzesień 1993 roku, dla Węglozbytu — lipiec 1993 roku, dla 
Kopeksu — marzec 1994 roku, zaś dla PARG — sierpień 1990 roku. Stąd też, jeśli 
badany rozpoczynał swą karierę w zarządach od PARG, przy założeniu ciągłości 
kariery, do 30.03.2000 r. miał do dyspozycji 116 miesięcy na stanowiskach.
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Czas pracy w spółkach [mieś.]

Czas pracy w spółkach [mlesj

Rysunek 9.7. Badani ze względu na sumaryczny czas pracy w spółkach

Z danych wynika, iż największa grupa badanych spędziła w zarządach ba
danych podmiotów gospodarczych do 40 miesięcy. Spośród 124 badanych 38 osób 
spędziło w zarządach do 19 miesięcy. Kolejne 44 osoby piastowały stanowiska w za
rządach od 20 do 39 miesięcy. 19 osób pracowało w zarządach przez 40 do 59 mie
sięcy, 11 osób od 60 do 79 miesięcy, podobnie 11 od 80 do 100 miesięcy, jedna zaś 
ponad 100 miesięcy.

Przyjmując inne kryteria podziału czasu, 26 osób spędziło w zarządach rok, 
kolejne 26 osób od roku do dwóch lat, 28 osób od dwóch do trzech lat, 10 osób 
od trzech do czterech lat, 11 osób od czterech do pięciu lat, 5 osób od pięciu do 
sześciu lat, 16 osób od sześciu do siedmiu lat, 1 osoba od siedmiu do ośmiu lat, 
1 osoba powyżej dziewięciu lat. Zwraca uwagę, iż stosunkowo duża grupa osób 
była zatrudniona w zarządach przez okres do trzech lat, mianowicie 80 na 124 
badanych. Relatywnie duża jest grupa osób piastujących stanowiska w zarządach 
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spółek przez okres dłuższy niż trzy lata — 44 osoby, zaś spośród nich na uwagę 
zasługuje grupa 16 osób pracujących w zarządach od sześciu do siedmiu lat.

Z analizy danych wynika, że zdecydowana większość osób piastujących sta
nowiska w zarządach przez okres dłuższy niż sześć lat rozpoczęła swą karierę 
w spółkach węglowych od momentu ich powstania, tj. od kwietnia 1993 roku, zaś 
w marcu 2000 roku ciągle pozostawała na stanowiskach. Co więcej, na 124 badanych 
32 osoby rozpoczęły pracę w kwietniu 1993 roku, a więc z momentem powstania 
spółek węglowych, z czego 9 do marca 2000 roku w dalszym ciągu pozostawało 
w zarządach. 8 z tych osób pracowało w zarządach powyżej sześciu lat.

Powyższe dane wskazują, że istnieje silna grupa osób związanych ze spółka
mi węglowymi przez cały okres ich istnienia. Dane byłyby w tym wypadku bardziej 
czytelne, gdyby z obserwacji wykluczyć wszystkie podmioty inne niż spółki wę
glowe (patrz rys. 9.7).

Rysunek 9.8. Badani ze względu na sumę wszystkich kontraktów

Rysunek 9.8 przedstawia badanych ze względu na sumę wszystkich kon
traktów, na jakich byli zatrudnieni w przebiegu swych karier w różnych spółkach. 
W przypadku naszego przykładowego badanego zatrudnionego w jednej ze spółek 
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jednokrotnie na stanowisku członka zarządu i dwukrotnie jako prezesa, w drugiej 
dwukrotnie na stanowisku członka zarządu, w trzeciej zaś jednokrotnie jako za
stępcy prezesa, suma wszystkich kontraktów, na których pracował, wynosi odpo
wiednio 3 dla pierwszej spółki, 2 dla drugiej i 1 dla trzeciej, co daje 6.

Z analizy danych wynika, że na 124 badanych 81 (co stanowi 65,3%) za
trudnionych było na jednym kontrakcie, 26 (21%) na dwóch kontraktach, 6 (4,8%) 
na trzech kontraktach, 8 (6,4%) na czterech kontraktach, 2 (1,6%) na pięciu kon
traktach, zaś 1 (0,8%) na siedmiu. Rekordzistą, podobnie jak we wszystkich innych 
zestawieniach, pozostaje jeden i ten sam badany (patrz rys. 9.8).

Kolejne rysunki przedstawiają sumaryczne zestawienie kontraktów dla po
szczególnych spółek.

Z pogłębionej analizy danych wynika, jak w każdej z badanych spółek wy
gląda rozkład kontraktów na poszczególnych stanowiskach w zarządach. I tak, 
w PARG podpisano aż 7 kontraktów na stanowisko prezesa zarządu. 5 kontraktów 
na prezesa zarządu podpisano w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, po 4 w Bytomskiej 
Spółce Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Rudzkiej Spółce Węglowej, 
zaś po 3 w Rybnickiej Spółce Węglowej, Węglokoksie, Węglozbycie i Kopeksie. 
W Nadwiślańskiej Spółce Węglowej i Gliwickiej Spółce Węglowej podpisano po 
2 takie kontrakty.

W PARG podpisano 17 kontraktów na zastępców prezesa zarządu. Z kolei 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisano 14 kontraktów na to stanowisko, w Ka
towickim Holdingu Węglowym podpisano takich kontraktów 11, zaś w Rybnickiej 
Spółce Węglowej 9. W Węglozbycie podpisano 8, a w Węglokoksie 7 kontraktów na 
stanowisku zastępcy prezesa zarządu. Dla porównania, w Bytomskiej Spółce Wę
glowej, Nadwiślańskiej Spółce Węglowej oraz Rudzkiej Spółce Węglowej podpisano 
po 5 takich kontraktów, zaś w Gliwickiej Spółce Węglowej na to samo stanowisko 
podpisano 3 takie kontrakty. W Kopeksie nie podpisano ani jednego kontraktu na 
stanowisku zastępcy prezesa zarządu.

W Bytomskiej Spółce Węglowej od początku jej istnienia, tj. kwietnia 1993 ro
ku do marca 2000 roku podpisano najwięcej, bo aż 18 kontraktów na członków 
zarządu, podczas gdy w Rybnickiej Spółce Węglowej w analogicznym okresie kon
traktów na to samo stanowisko podpisano zaledwie 3. W PARG podpisano 9 kon
traktów z członkami zarządów, w Węglokoksie 8, w Kopeksie, Rybnickiej Spółce 
Węglowej i Gliwickiej Spółce Węglowej 7, w Rudzkiej Spółce Węglowej i Nadwiślań
skiej Spółce Węglowej 6, zaś w Katowickim Holdingu Węglowym 5. W Węglozbycie 
nie podpisano ani jednego kontraktu na tym stanowisku.

W sumie najwięcej, bo aż 33 kontrakty podpisano w PARG, najmniej, 10 w Ko
peksie. 27 kontraktów podpisano w zarządzie Bytomskiej Spółki Węglowej, 22 w Ja
strzębskiej Spółce Węglowej, 20 w Katowickim Holdingu Węglowym, 19 w Rybnic
kiej Spółce Węglowej, 18 w Węglokoksie, 15 w Rudzkiej Spółce Węglowej, 13 w Nad
wiślańskiej Spółce Węglowej, 12 w Gliwickiej Spółce Węglowej i 11 w Węglozbycie.
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Sumaryczne zestawienie liczby kontraktów na stanowiska prezesów dla 
wszystkich badanych spółek prezentuje rysunek 9.9.

Rysunek 9.9. Sumaryczne zestawienie kontraktów na stanowiska prezesów dla wszystkich 
spółek

Analogiczne zestawienie liczby kontraktów na stanowiska zastępców preze
sów dla wszystkich badanych spółek przedstawia rysunek 9.10.

Rysunek 9.10. Sumaryczne zestawienie kontraktów na stanowiska zastępców prezesów dla 
wszystkich spółek

Odpowiednie zestawienie liczby kontraktów na stanowiska członków zarzą
dów dla wszystkich badanych spółek prezentuje rysunek 9.11.

Zestawienie wszystkich kontraktów w spółkach obrazuje rysunek 9.12.
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Rysunek 9.11. Sumaryczne zestawienie kontraktów na stanowiska członków zarządu dla 
wszystkich spółek

Rysunek 9.12. Sumaryczne zestawienie wszystkich kontraktów w zarządach dla wszystkich 
spółek

Kolejne rysunki przedstawiają sumaryczne zestawienie kontraktów na stano
wiska dla poszczególnych spółek z rozbiciem na osoby.

Zgromadzone dane dokumentują, jakie osoby zajmowały stanowiska preze
sów, zastępców prezesa i członków zarządu w każdej z badanych spółek oraz ile 
razy wznawiane były z nimi kontrakty. Podczas gdy rysunki 9.9-9.11 obrazują licz
bę kontraktów na poszczególne stanowiska w zarządach każdej ze spółek, rysun
ki 9.13-9.15 informują, ile osób przewinęło się przez owe stanowiska od momentu 
powstania każdej ze spółek do marca 2000 roku.

I tak, PARG miała aż 5 prezesów, przy czym jeden z nich piastował to stano
wisko trzykrotnie. 4 prezesów na pojedynczych kontraktach miały Bytomska Spółka 
Węglowa i Rudzka Spółka Węglowa. Jastrzębska Spółka Węglowa miała 3 prezesów, 
przy czym 1 piastował to stanowisko trzykrotnie. Podobnie 3 prezesów miała Ryb
nicka Spółka Węglowa, przy czym każdy zatrudniony był na pojedynczym kontrak
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cie. Po 3 prezesów na pojedynczych kontraktach miały również Węglokoks, Węglo- 
zbyt i Kopex. Gliwicka Spółka Węglowa oraz Nadwiślańska Spółka Węglowa miały 
po 2 prezesów zatrudnionych na pojedynczych, za to wieloletnich kontraktach.

PARG, zapewne ze względu na dłuższy czas istnienia, miała również naj
większą liczbę zastępców prezesa — aż 11. Przez stanowiska zastępców prezesa 
w Rybnickiej Spółce Węglowej przewinęło się 9 osób. Katowicki Holding Węglowy 
miał 8 zastępców prezesa. 7 osób piastowało to stanowisko w Jastrzębskiej Spół
ce Węglowej oraz w Węglokoksie. Węglozbyt miał 6 zastępców prezesa. Bytomska 
Spółka Węglowa, Nadwiślańska Spółka Węglowa i Rudzka Spółka Węglowa miały 
po 5 zastępców prezesa. W Gliwickiej Spółce Węglowej było 3 zastępców prezesa, 
zaś Kopex nie miał ani jednej osoby na tym stanowisku.

Jeśli chodzi o liczbę osób zatrudnionych na stanowiskach członków zarządu, 
zdecydowaną rekordzistką okazuje się Bytomska Spółka Węglowa, w której aż 13 
osób przewinęło się przez to stanowisko. W PARG pracowało 9 członków zarządu, 
w Węglokoksie 8, w Rybnickiej Spółce Węglowej i Gliwickiej Spółce Węglowej 7. 
6 członków zarządu zatrudniały Rybnicka Spółka Węglowa i Nadwiślańska Spół
ka Węglowa, zaś 5 Katowicki Holding Węglowy oraz Kopex. W Węglozbycie na 
stanowisku członka zarządu nie był zatrudniony nikt.

Liczba osób zatrudnionych w poszczególnych podmiotach gospodarczych nie 
stanowi prostego podsumowania liczby prezesów, zastępców prezesa i członków 
zarządów, albowiem zdarzało się niejednokrotnie, że ta sama osoba w toku swej 
kariery piastowała różne stanowiska w zarządzie danej spółki. Z danych wynika, 
że najwięcej, bo aż 20 osób znalazło zatrudnienie w PARG, 19 w Bytomskiej Spółce 
Węglowej, 18 w Rybnickiej Spółce Węglowej, 15 Węglokoksie, 14 w Rudzkiej Spół
ce Węglowej, 13 w Nadwiślańskiej Spółce Węglowej, 12 w Katowickim Holdingu 
Węglowym, 11 w Gliwickiej Spółce Węglowej, 9 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
i po 8 w Węglozbycie i Kopeksie.

Sumaryczne zestawienie liczby osób piastujących stanowiska prezesów we 
wszystkich badanych podmiotach gospodarczych prezentuje rysunek 9.13.

Rysunek 9.13. Sumaryczne zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowiskach prezesów 
dla wszystkich spółek
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Analogiczne zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowiskach zastęp
ców prezesów we wszystkich badanych podmiotach gospodarczych obrazuje rysu
nek 9.14.

Rysunek 9.14. Sumaryczne zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowiskach zastęp
ców prezesów dla wszystkich spółek

Odpowiednie zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowiskach człon
ków zarządu we wszystkich badanych podmiotach gospodarczych prezentuje ry
sunek 9.15.

Rysunek 9.15. Sumaryczne zestawienie liczby osób zatrudnionych na stanowiskach członków 
zarządu dla wszystkich spółek

Zestawienie liczby wszystkich osób zatrudnionych w spółkach obrazuje ry
sunek 9.16.

W toku badań dokonano zestawienia wszystkich kontraktów, jakie odbyły 
124 badane osoby na poszczególnych stanowiskach w zarządach jedenastu analizo
wanych podmiotów gospodarczych. Odtworzono, w której ze spółek zatrudniony 
był każdy z badanych, na jakim stanowisku oraz ile razy przedłużano mu kontrakt.
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Rysunek 9.16. Sumaryczne zestawienie liczby wszystkich osób zatrudnionych w zarządach 
dla wszystkich spółek

Dokonano również zestawienia liczby wszystkich kontraktów, jakie podpi
sały 124 badane osoby w zarządach jedenastu analizowanych podmiotów gospo
darczych wraz z czasem ich trwania, bez rozbicia na stanowiska, co umożliwiło 
odtworzenie, w której ze spółek zatrudniony był każdy z badanych, ile kontraktów 
podpisał z daną spółką oraz jaką liczbę miesięcy spędził na kontraktach w danej 
spółce.

Zestawiono ponadto liczbę wszystkich kontraktów wraz z czasem ich trwa
nia, rozbiciem na stanowiska oraz datą rozpoczęcia kontraktu przez poszczególne 
osoby dla poszczególnych spółek. Z danych wynika, które osoby, na jakich stano
wiskach, przez jaki okres czasu zatrudnione były w danej spółce, co umożliwiło 
analizę struktury zarządów jedenastu badanych podmiotów gospodarczych.

Dokonano także zestawienia liczby wszystkich kontraktów w różnych spół
kach wraz z czasem ich trwania, rozbiciem na stanowiska oraz datą rozpoczęcia 
kontraktu dla poszczególnych osób. Odtworzono, w której ze spółek zatrudnio
ny był każdy z badanych, ile kontraktów i na jakim stanowisku podpisał z daną 
spółką, jaką liczbę miesięcy spędził na kontraktach w danej spółce i jaka była data 
rozpoczęcia każdego z kontraktów. Analiza tak zestawionych danych umożliwiła 
rekonstrukcję ścieżek kariery każdego z badanych.

Wykres związków między spółkami wykonany został za pomocą progra
mu „Clementine" z wykorzystaniem informacji zawartych w matrycy podstawowej 
(rys. 9.17).

Z wykresu wynika, które z badanych podmiotów gospodarczych są najsil
niej ze sobą powiązane. Najsilniej rysuje się korelacja pomiędzy Gliwicką Spółką 
Węglową a Węglokoksem. W tym przypadku oznacza to, iż 4 badanych zatrudnio
nych było w obu tych spółkach. Zarówno w PARG, jak i Rybnickiej Spółce Węglowej 
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zatrudnione były 3 osoby, zaś po 2 osoby w ciągu swej kariery pracowały w Bytom
skiej Spółce Węglowej i Węglokoksie oraz Bytomskiej Spółce Węglowej i Katowickim 
Holdingu Węglowym.

Bytomska <= Węglokoks & Gliwicka (4:3,2%, 0,25) 
Bytomska <= PARG & Rybnicka (3:2,4%, 0,333) 
Katowicki <= Bytomska & Węglokoks (2:1,6%, 0,5) 
Węglokoks <= Bytomska & Katowicki (2:1,6%, 0,5) 
Gliwicka <= Bytomska & Węglokoks (2:1,6%, 0,5)

Rysunek 9.17. Wykres związków pomiędzy spółkami

Z zamieszczonego pod rysunkiem opisu zależności pomiędzy spółkami wy
nika, co następuje:

— Bytomska <t= Węglokoks & Gliwicka (4:3,2%, 0,25)
Zarówno w Węglokoksie, jak i Gliwickiej Spółce Węglowej pracowały 4 oso
by, co stanowi 3,2% spośród wszystkich 124 badanych osób. Jednocześnie 
25% z tej grupy (frakcja 0,25), czyli 1 osoba pracowała w Bytomskiej Spółce 
Węglowej.

— Bytomska <= PARG & Rybnicka (3:2,4%, 0,333)
Zarówno w PARG, jak i Rybnickiej Spółce Węglowej pracowały 3 osoby, co 
stanowi 3,2% spośród wszystkich 124 badanych osób. Jednocześnie 33,3% 
z tej grupy (frakcja 0,333), czyli 1 osoba pracowała w Bytomskiej Spółce Wę
glowej.

— Katowicki <= Bytomska & Węglokoks (2:1,6%, 0,5)
Zarówno w Bytomskiej Spółce Węglowej, jak i Węglokoksie pracowały 2 oso
by, co stanowi 1,6% spośród wszystkich 124 badanych osób. Jednocześnie 
50% z tej grupy (frakcja 0,5), czyli 1 osoba pracowała w Katowickim Holdin
gu Węglowym.
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— Węglokoks <= Bytomska & Katowicki (2:1,6%, 0,5)
Zarówno w Bytomskiej Spółce Węglowej, jak i Katowickim Holdingu Węglo
wym pracowały 2 osoby, co stanowi 1,6% spośród wszystkich 124 badanych 
osób. Jednocześnie 50% z tej grupy (frakcja 0,5), czyli 1 osoba pracowała 
w Węglokoksie.

— Gliwicka <= Bytomska & Węglokoks (2:1,6%, 0,5)
Zarówno w Bytomskiej Spółce Węglowej, jak i Węglokoksie pracowały 2 oso
by, co stanowi 1,6% spośród wszystkich 124 badanych osób. Jednocześnie 
50% z tej grupy (frakcja 0,5), czyli 1 osoba pracowała w Gliwickiej Spółce 
Węglowej.

— Rybnicka <= Bytomska & PARG (1:0,8%, 1,0)
— Bytomska <= Katowicki & Węglokoks (1:0,8%, 1,0)
— PARG <= Bytomska & Rybnicka (1:0,8%, 1,0)
— Gliwicka <= Bytomska & Węglokoks (2:1,6%, 0,5)

9.5. Podsumowanie

Jeśli potraktować zarządy badanych podmiotów gospodarczych jako odrębny sys
tem, analiza danych dotyczących składu osobowego zarządów jedenastu badanych 
spółek potwierdza hipotezę o autopojetycznym charakterze owego systemu9. Sys
tem reprodukuje się z własnych elementów w takim znaczeniu, że funkcje w zarzą
dach badanych spółek pełnią przez stosunkowo długi okres czasu te same osoby. 
Powyżej jednej trzeciej badanych (44 osoby) piastowało funkcje w zarządach powy
żej trzech lat. Ponad połowa z tej grupy (23 osoby) spędziła w zarządach ponad pięć 
lat, z czego 18 osób pełniło funkcje w zarządach przez okres dłuższy niż sześć lat. 
2 osoby pozostawały w zarządach badanych spółek przez okres dłuższy niż 7 lat. 
Z danych wynika, że większość osób piastujących stanowiska w zarządach przez 
okres dłuższy niż 6 lat rozpoczęła swą karierę w spółkach węglowych od momentu 
ich powstania, tj. od kwietnia 1993 roku, zaś w marcu 2000 roku ciągle pozosta
wała na stanowiskach. Na 124 badanych, 32 osoby rozpoczęły pracę w kwietniu 
1993 roku, a więc z momentem powstania spółek węglowych, z czego 9 do marca 
2000 roku w dalszym ciągu pozostawało w zarządach. 8 z tych osób pracowało 
w zarządach powyżej 6 lat. Z powyższych danych wynika, że istnieje silna grupa 
osób związana ze spółkami węglowymi przez cały okres ich istnienia.

9 Zob. N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: N. Luhmann, Essays on Self-Reference, 
Columbia Univesity Press, 1990, s. 1-20.

Jeśli dodatkowo, dla przykładu, porównamy zmiany w składach osobowych 
zarządów badanych spółek do rotacji w zarządach Narodowych Funduszy Inwe
stycyjnych, oprócz liczby osób w zarządach prześledziwszy dodatkowo średnią 
długość czasu spędzonego na stanowisku, okaże się, że zarządy badanych spółek 
stanowią samoreprodukujący się system o zamkniętym charakterze.
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Ze zgromadzonych danych wynika, że 20 ze 124 badanych osób (co stano
wi 16,1%) pracowało w zarządach więcej niż jednej z jedenastu badanych spółek; 
reszta, 104 osoby (89,1%) związane były z zarządem jednej spółki. Ponadto 81 ba
danych (co stanowi 65,3%) zatrudnionych było na jednym kontrakcie, 26 (21%) na 
dwóch kontraktach, 6 (4,8%) na trzech kontraktach, 8 (6,4%) na czterech kontrak
tach, 2 (1,6%) na pięciu kontraktach, zaś 1 (0,8%) na siedmiu. Nasuwa się wniosek, 
że w świetle zebranych danych nie możemy mówić o istnieniu karuzeli stanowisk 
pomiędzy zarządami badanych spółek, choć istnieją obserwowalne związki pomię
dzy zarządami badanych podmiotów gospodarczych. Wykres owych zależności, 
wygenerowany za pomocą programu „Clementine" dla analizy sieciowej, prezen
tuje rysunek 9.17.

Dysponując analogicznymi danymi na temat obsady stanowisk w radach 
nadzorczych oraz w poszczególnych kopalniach zrzeszonych w badanych spółkach 
węglowych, można by dokonać rekonstrukcji sieci powiązań pomiędzy kluczowy
mi stanowiskami sektora, a tym samym zweryfikować informacje uzyskane z wy
wiadów swobodnych. Z wyrywkowych danych zawartych w Aktach Rejestrowych 
Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Katowicach wynika, że w radach 
nadzorczych analizowanych podmiotów gospodarczych zasiadała część tych sa
mych osób, które pracowały w zarządach badanych spółek. Analiza wywiadów 
prowadzi do wniosku, iż pomiędzy kluczowymi stanowiskami w sektorze węgla 
kamiennego istnieje ciągła wymiana w obrębie ustalonej grupy osób. Między owy
mi osobami wytworzyła się silna sieć wzajemnych zależności o klientelistycznym 
charakterze, co nie pozostaje bez wpływu na procesy decyzyjne, a tym samym na 
kształt i sposoby wdrażania programów restrukturyzacyjnych w sektorze.

Analiza zgromadzonego materiału kieruje uwagę na nowe problemy badaw
cze. W świetle informacji przedstawionych na rysunkach 9.13-9.16, ilustrujących su
maryczne zestawienie kontraktów na stanowiska dla poszczególnych spółek z roz
biciem na osoby, dalszego badania wymaga określenie zależności pomiędzy liczbą 
osób zatrudnionych w zarządach poszczególnych spółek, w szczególności na stano
wiskach prezesów, a wynikami finansowymi spółki. Pobieżna analiza dostępnych 
informacji wskazuje np., że Bytomska Spółka Węglowa, w zarządzie której w bada
nym okresie pracowało aż czterech prezesów, osiągnęła na tle pozostałych spółek 
węglowych słabe wyniki finansowe, zaś Urząd Skarbowy wystąpił o pociągnięcie 
członków zarządu spółki do odpowiedzialności w związku z niepłaceniem przez 
spółkę należnych podatków.



Podsumowanie i wnioski.
Konsekwencje systemowe występowania zjawiska 

klientelizmu w górnictwie węgla kamiennego

Typy klientelizmu w górnictwie

W toku prowadzonych badań znalazły potwierdzenie wyjściowe hipotezy na te
mat istnienia sieci klientelistycznych powiązań w górnictwie węgla kamiennego. 
Klientelizm decyduje o zdolnościach adaptacyjnych systemu. Zespół klientelistycz
nych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora oraz jego społecznego, po
litycznego i gospodarczego środowiska stanowi medium zapewniające systemową 
komunikację. Istnienie sieci klientelistycznych powiązań prowadzi do wewnątrz- 
systemowej redukcji kompleksowości oraz obniżenia kontyngencji. Osoby pełniące 
kluczowe funkcje w górnictwie węgla kamiennego oraz społecznym, politycznym 
i gospodarczym otoczeniu sektora znają się wzajemnie, co powoduje, iż systemowa 
komunikacja ulega uproszczeniu.

Jak argumentował jeden z respondentów: „Sprawa jest prosta. Potrzebuje to i to. 
Dzwonię do X, to jest porządny chłop, razem my na kopalni A robili. Mówię, że tak i tak, 
dajmy na to, chcę zadziałać i on mi to musi przyklepać, bo taka jest droga oficjalna, że zgoda 
z zarządu musi być. No to mi mówi, że, załóżmy, opinia mu jest najpierw potrzebna i co i jak 
ma w niej być. No to już wiemy u kogo. (...) Znacznie to jest prościej i szybciej, jakby czło
wiek chciał oficjalnie, drogą formalną, no to by się powiesić szło. A przez to, że się znamy, 
no to przyspiesza to po prostu pewne sprawy. Tak by człowiek w tym obiegu dokumentów 
utknął". Inny rozmówca relacjonował: „Kontakty osobiste na pewno upraszczają pewne 
procedury. To na pewno. Składam, powiedzmy, zamówienie. I coś jest w papierach nie tak, 
no błąd tam jakiś, albo nawet nie to, że błąd, ale coś tam nie tak jak trzeba. No przykład 
z tego tygodnia. X mi dzwoni i mi mówi, że ma papiery od nas na biurku i że źle jest; on 
tam wie, jak to ma być przedstawione, żeby było dobrze. No to zaraz tam do nich posyłam. 
Poprawiamy od razu. (...) jakby to poszło na zarząd, no to po sprawie, bo by nas odwalili. 
Terminy by znów poszły. A tak, raz dwa". Kolejny respondent twierdził: „Fakt znajomo
ści z konkretnymi osobami gwarantuje niewątpliwie lepszy dostęp do informacji. Szybszy, 
szerszy. To się liczy w każdej branży. W przypadku ekspertów, z tej pozycji tutaj zoystąpię, 
lepsza informacja równa się lepsze opracowanie, lepszy projekt. Korzyść dla wszystkich. (...) 
Z tym, że oczywiście, ktoś ma dostęp do tej informacji, a ktoś inny nie. Możliwa jest też taka 
sytuacja: projekt może być dobry, ale nie mam kontaktów, nie mam przebicia tam, gdzie trze
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ba, i mój projekt odpada". Respondenci wskazywali na wagę zaufania we wzajemnych 
relacjach: „Wykonuję, powiedzmy, pewną usługę na rzecz spółki. Wykonuje ją zespół ludzi 
pod moim kierownictwem. Wiemy, jak wygląda sytuacja finansowa spółek (węglowych). 
Prawda jest taka, że nie wywiązują się z płatności. A więc gdybym się nie znał z Y, gdyby 
nie fakt, że już niejednokrotnie współpracowaliśmy bez zgrzytów, gdybym mu po prostu nie 
ufał, to bym się głęboko zastanawiał, czy się w ogóle podejmować tego zlecenia. Bo mogłoby 
się okazać, że ludzie robotę wykonali, a jesteśmy na dwusetnej pozycji na liście dłużników". 
Kolejny respondent dowodził: „W podręcznikach na temat zarządzania organizacją — 
bo ja się kształcę, należy, uważam, w siebie inwestować, w szkoleniach za granicą, w Anglii 
np. konkretnie, uczestniczyłem — po prostu nawet w podręcznikach piszą, że takie osobiste 
kontakty to jest kapitał; że to usprawnia działanie organizacji. A w szczególności w górnic
twie, wie Pani, w górnictwie w szczególności liczy się zaufanie. A zaufanie właśnie wynika 
z kontaktów, prawda? (...) Wykorzystanie takich kontaktów osobistych usprawnia kanały 
komunikacji, w rezultacie wzrasta sprawność organizacji. I to się sprawdza w praktyce".

Inny respondent zwracał wszelako uwagę na odmienne powody, dla których 
górnicza wyższa kadra zarządzająca i nadzorująca ceni sobie wzajemne zaufanie: 
„jeżeli podejmuje się działania na granicy prawa, a co dopiero jak się to prawo po prostu 
nagina, omija, łamie, no to nie ma chyba wątpliwości, że lepiej wejść w układ z zaufanymi. 
Ale ja tu nikogo osądzał nie będę. Bo samo prawo jest po prostu kiepskie, ja uważam, nie
precyzyjne, niejasne w sumie, zmienne jest. 1 nie wiadomo jak się w tym gąszczu poruszać. 
Dla niektórych to jest z drugiej strony wygodne. (...) Dopuszczenie osób niepewnych, nie
sprawdzonych podnosi ryzyko. Bo skąd mam mieć pewność, jak on się zachowa? (...) Spółki 
węglowe — spółki prywatne (świadczące usługi i dostarczające towary dla górnictwa) 
to jest taki układ rodzinno-koleżeński, tak się słyszy niekiedy. Ale dzięki temu wiadomo, 
czego się trzymać".

We wzajemnych kontaktach aktorzy stosują się do normy wzajemności i wy
pełniają wynikłe z niej zobowiązania1. Norma ta określa charakter działań, które 
winny zostać podjęte przez aktorów jako odpłata za otrzymane przysługi. Respon
denci podkreślali wagę lojalności i stosowania się do norm niepisanego kodeksu 
postępowania obowiązującego w środowisku górniczym. Jeden z rozmówców do
wodził: „jeżeli w pewnych okolicznościach ktoś udzielił poparcia Tobie, to ma prawo spo
dziewać się, że w stosownej chwili Ty udzielisz poparcia jemu. Wcześniej czy później się 
upomni, bo ma takie prawo. (...) A brak lojalności jest karany". Kolejny respondent rela
cjonował: „(...) Mnie też się zdarzył moment taki w życiu, że... różnie mogło być. Ktoś mi 
wtedy rękę podał, chociaż może nie rnusiał". Wedle słów innego z rozmówców: „Układ 
jest taki — dałeś mi zarobić dziś, to możesz liczyć, że ja ci też dam zarobić, nie dziś, to 
jutro; w razie czego, rękę Ci podam. (...) Na to można liczyć, to jest jakiś tam pewnik". 
Jeszcze inny rozmówca twierdził: „Zasada jest prosta i ogólnie znana — żyjesz, dopóki 
dojesz żyć innym. Tobie ktoś pomógł, to i Ty pomóż jemu. Nie wyciągaj nic ludziom, bo 

1 Na temat normy wzajemności oraz współczesnych teorii wymiany zob. A. Gouldner, „Nor
ma wzajemności" oraz P. M. Blau, „Wymiana jako podstawowa siła życia społecznego", w: J. Szmatka, 
M. Kempny (red.), Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa 1992.
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i Tobie mogą w stosownej chwili wyciągnąć. (...) I nie s..., za przeproszeniem, na własne 
gniazdo, bo lepiej niż w górnictwie, to nigdzie mieć nie będziesz". Respondenci zwracali 
uwagę na wagę solidarności grupowej oraz wspólnoty stanowiska prezentowanego 
przez sektor na zewnątrz: „Tak, tak. To, że kopalnie należą do spółek, to ma głęboki sens. 
Bo nawet jak kopalnia ma zysk, to to ginie w zestawieniu działalności spółki. 1 można wołać 
wielkim głosem — dajcie nam czas, dajcie nam wyższe dotacje, górnictwo musi przynosić 
straty, inaczej się nie da i już. Ale nikt nie wystąpi i nie powie — a g... prawda". „Proszę 
zwrócić uwagę, że żadnych afer na zewnątrz się faktycznie nie wyciąga; że tu jest wspólna 
linia, wspólne stanowisko górnictwa prezentowane, ł to niewątpliwie przynosi górnictwu 
jako całości korzyści".

Wyniki badań pozwalają na wyróżnienie dwóch zasadniczych typów relacji 
patron-klient charakterystycznych dla systemu górnictwa, tj. klientelizmu grupo
wego i klientelizmu indywidualnego. Z jednej strony, w odniesieniu do górnictwa 
można mówić o klasycznym klientelizmie masowym, opartym na sile przetargowej 
dużych grup, w tym przypadku górników, w stosunku do potencjalnych patronów 
wewnątrz branży oraz w świecie administracji rządowej i polityki. Z drugiej stro
ny, struktura organizacyjna górnictwa węglowego opleciona jest siecią wzajemnych 
powiązań pomiędzy aktorami zajmującymi kluczowe stanowiska w sektorze oraz 
systemie gospodarczym i politycznym.
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W odniesieniu do klientelizmu grupowego ze względu na przyjętą linię 
podziału na patronów i klientów wyróżnić można trzy podtypy tego zjawiska. 
W każdym z przypadków klientami są górnicy, jako grupa interesu, i reprezentujące 
ich związki zawodowe. Różnią się natomiast patroni.

W pierwszym przypadku (podtyp I) górnicy zatrudnieni w kopalniach wraz 
z reprezentującymi ich związkami zawodowymi przyjmują rolę klientów wobec 
dyrektorów poszczególnych kopalń. Relacje mogą zostać rozszerzone na zarządy 
spółek grupujących kopalnie. Wówczas członkowie zarządów mogą pełnić rolę pa
tronów względem górników i reprezentujących ich związków zawodowych, wy
stępujących jako klientela. Górnicy występują o poprawę warunków zatrudnienia 
i zabezpieczenie miejsc pracy. W sytuacji przyjęcia programu likwidacji kopalni 
domagają się gwarancji zatrudnienia w innej kopalni należącej do spółki. W razie 
wystąpienia konfliktu między dyrektorem kopalni a zarządem spółki związki mogą 
się stanowczo opowiedzieć za pozostawieniem dotychczasowego dyrektora na sta
nowisku. Jak opowiadał były dyrektor jednej z kopalń: „Jako dyrektor miałem bardzo 
dobre stosunki ze związkami. Trochę mnie to kosztowało zachodu (..) Trochę innowacji po- 
wprowadzałem. Był na kopalni porządek. (...) Organizowałem dla nich szkolenia wyjazdowe, 
ogniska, pieczenie kiełbasy, czasami trzeba było się trochę napić. (...) W odniesieniu do picia 
udało mi się wprowadzić dyscyplinę, ponieważ postępowałem konsekwentnie, przyłapany 
w stanie nietrzeźwym na terenie zakładu automatycznie był zwolniony. Posiedział chłop 
w domu, popłakał, żona mu głowę suszyła, związki do mnie przychodziły. Decydowałem, 
że dam chłopu jeszcze szansę. Trzeba było dać im to poczucie zwycięstwa, tacy się moc
ni wtedy czuli. Trochę tej socjotechniki. Ale stosunki układały się naprawdę dobrze. Kiedy 
poprzez pewne intrygi w zarządzie chcieli mnie po prostu odwołać, związki twardo się za 
mną ujęły, akcja została przeprowadzona, petycje do zarządu poszły i zostałem". Z kolei 
przedstawiciel jednego z górniczych związków zawodowych opisywał: „No my się 
parę razy z dyrekcją poprztykali. No nimo tak letko. Ale ludzki człowiek był. Szło się do
gadać. Dyscypliny pilnował twardo, ale jak my szli się wstawić za chłopem, bo za picie 
to automatycznie, to się z opinią związków liczył. (...) Z prostymi ludźmi się nie wstydził 
porozmawiać, ni śmierdzieli mu, nie to co ten teraz. (...) Porządek był, czysto, pomalowane, 
bezpieczeństwo pracy było, warunki godziwe. Jak jego chcieli odwołać, to wszyscy murem 
za nim stanęli. Było tak. Dopiero jak do zarządu poszedł..."

W przypadku drugim (podtyp II) górnicy poprzez reprezentujące ich związ
ki poszukują patronów wśród przedstawicieli rządu, partii politycznych i konkret
nych polityków (również opozycyjnych). Jest to klasyczny przykład nowoczesnego 
klientelizmu masowego w rozumieniu Eisenstadta2. Pomimo znaczącej redukcji za
trudnienia z niemal 400 tysięcy osób w 1990 roku do poniżej 150 tysięcy w chwili 
obecnej, górnicy jako grupa interesu dysponują znaczącą siłą przetargową. Z jednej 

2 S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand, „Introduction" i „The Study of Patron-Client Relations and Re
cent Developments in Sociological Theory", w: S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand (eds), Political Clientelism, 
Patronage and Development, Sage Publications, Beverly Hills, London 1981; S. N. Eisenstadt, L. Roniger, Pa
trons, Clients and Friends. Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge University 
Press 1984.
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bowiem strony stanowią duże potencjalne zaplecze wyborcze, z drugiej w sytuacji 
konfliktu mogą spowodować realne zagrożenie dla rządu. Nakłada się na to spe
cyfika pracy w kopalni sprawiająca, iż stosunkowo niewielka grupa osób może 
doprowadzić do blokady pracy całego zakładu wydobywczego, powodując w kon
sekwencji gigantyczne straty dla budżetu państwa.

Z jednej strony, w konkretnych sprawach organizowane są strajki i mani
festacje wyjazdowe, z drugiej prowadzony jest rodzaj lobbingu wśród polityków. 
W okresie sprawowania władzy przez AWS sytuacja była szczególna, bowiem gór
nicza „Solidarność" podejmować mogła skuteczne próby nacisku na prominent
nych polityków o związkowym rodowodzie. Należy mieć wszelako na uwadze, że 
górnicze związki zawodowe, których jest ponad dwadzieścia, nie prezentują spój
nych postulatów, różnią się radykalizmem żądań, istnieje między nimi konkurencja. 
Niemniej, przyjęcie korzystnego programu restrukturyzacji, pakietu socjalnego itp. 
przekładać się może w tym wypadku na poparcie danego ugrupowania w wybo
rach parlamentarnych. Może też wpłynąć na przebieg kariery politycznej indywi
dualnych patronów. Przykładem skutecznego nacisku górników, a ściślej rzecz uj
mując, górniczej „Solidarności", było zablokowanie planowanej przez Ministerstwo 
Gospodarki na początek 2001 roku restrukturyzacji organizacyjnej sektora, mającej 
w zamyśle polegać na utworzeniu trzech koncernów wydobywczych i jednej spółki 
restrukturyzacji kopalń w miejsce siedmiu obecnie działających spółek węglowych. 
Za przykład działań podejmowanych przez patronów na rzecz pozyskania górni
czej klienteli, a zatem przeciw różnicowaniu się polityki i gospodarki, służyć może 
natychmiastowa szeroka krytyka i sprzeciw wyrażane przez polityków SLD po za
prezentowaniu w maju 2001 roku przez Ministerstwo Gospodarki założeń nowego 
programu prywatyzacji sektora górniczego, krytykowanego przez górnicze związki 
zawodowe. Jak wyraził się jeden z respondentów, były parlamentarzysta ze Śląska: 
„Konsekwencją wejścia w konflikt z górnikami jest automatyczna utrata poparcia w wybo
rach, a nie jest to mały elektorat. Przed wyborami nikt się na to nie odważy. Czas reformy 
to jest czas po wyborach, przygotować program, wdrożyć. (...) Przed wyborami to jest czas 
negocjacji, czas przetargu, licytacji, kto da więcej, czyj program zapewni lepsze warunki".

W przypadku trzecim (podtyp III) górnicy i reprezentujące ich związki wraz 
z przedstawicielami dyrekcji kopalń i zarządów spółek, a więc występując wspólnie 
jako branża, zwracają się do patronów w administracji rządowej oraz polityków. 
Cele klienteli wydają się podobne jak w poprzednim przypadku, korzystniejszy 
program restrukturyzacji, dłuższy czas na dostosowanie do warunków rynkowych, 
wyższe dotacje, umorzenie części długów itp. Tego rodzaju relacje wydają się jednak 
niezwykle interesujące ze względu na fakt, że aktorzy zajmujący kluczowe pozy
cje władzy w sektorze mobilizują swoją klientelę do wspólnego wystąpienia dla 
realizacji interesów branży, ale również własnych interesów żywotnie związanych 
z sytuacją sektora jako całości. Można niekiedy odnieść wrażenie, że górnicze pro
testy są kierowane odgórnie. Gdy pieniądze płyną szerszym strumieniem, korzyści 
odnosi branża jako całość, ale również indywidualni aktorzy. Jak komentował jeden 
z respondentów: „To są przecież jaja. Doszło do tego, że górnik dostawał dietę wyjazdową 
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za udział w demonstracji w stolicy. No ale czyich interesów broni?” Wedle uzyskanych od 
respondentów informacji, dieta wyjazdowa dla górnika biorącego udział w demon
stracji w Warszawie wynosiła 40 złotych. Inny rozmówca sugerował: „Co ci prości 
górnicy rozumieją z mechanizmów rynkowych? Łatwo żerować na ich poczuciu krzywdy, 
łatwo ich podpuścić. Ktoś ważniejszy za tym stoi, bo nie chodzi tylko o realizację ambicji 
poszczególnych przywódców związkowych".

Kolejny respondent twierdził: „Sterują tymi górnikami, wypuszczają ich. A cho
dzi przecież o to, że im bardziej się ta reforma odwlecze, im dłużej będzie bałagan panował, 
tym dłużej mogą ciągnąć z górnictwa pieniądze bez żadnej kontroli. Gdyby sprywatyzować 
kopalnie, wszedłby właściciel i zrobił z tym porządek, przecież by sobie nie pozwolił na to, 
co się teraz dzieje. Dlatego nikomu się specjalnie nie spieszy z tą reformą”. Ważne pozycje 
w górniczej strukturze władzy zajmują niekiedy związkowcy. Dopuszczenie przed
stawicieli związków do władzy pozwala skierować ostrze górniczych protestów na 
zewnątrz, w kierunku rządu, który, bez względu na koalicje, nie ma dość zrozu
mienia dla problemów branży, co odwraca uwagę od problemu nieefektywnego 
zarządzania w samych spółkach.

W drugim i trzecim z opisywanych podtypów klientelizmu mamy do czy
nienia z traktowaniem państwa jako abstrakcyjnego patrona. Co prawda, państwo 
sprawuje kontrolę nad podstawowymi zasobami, ale poszczególni urzędnicy pań
stwowi mogą manipulować dostępem do nich. W tym miejscu struktury pojawia 
się instytucja swego rodzaju pośredników (brokers) wykorzystujących zasoby ofe
rowane przez państwo dla własnej korzyści. Kariera takich administracyjnych pa- 
tronów-pośredników zależeć może w znacznym stopniu od poparcia udzielanego 
przez klientelę. Promocja patrona uzależniona jest jednak w co najmniej równie 
dużym stopniu od strategicznie umiejscowionego poparcia w samej administracji 
rządowej, a więc jego relacji z innymi przedstawicielami rządu i politykami3.

3 J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury 
(eds), Patrons and Clients in Mediterranean Societies, Duckworth 1977, s. 336.

W tym miejscu przechodzimy do drugiego typu relacji patron-klient, tj. 
klientelizmu indywidualnego. Pod tym pojęciem kryje się rozbudowana sieć wza
jemnych powiązań między aktorami zajmującymi kluczowe stanowiska w sekto
rze górnictwa węgla kamiennego oraz jego otoczeniu ekonomicznym i politycz
nym. Chodzi tu o pozycje w dyrekcjach kopalń, stanowiska w zarządach i radach 
nadzorczych siedmiu spółek węglowych, central pośredniczących w zbycie węgla 
Węglokoksu i Węglozbytu, Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa nad
zorującej przebieg realizacji reformy, a poza tym pozycje w Wyższym Urzędzie 
Górniczym, Głównym Instytucie Górnictwa oraz szereg pozycji w różnego rodzaju 
ciałach doradczych, opiniodawczych i komisjach. Niezwykle istotne są poszcze
gólne pozycje w systemie polityki, w szczególności stanowiska w Ministerstwie 
Gospodarki, sejmowych komisjach do spraw górnictwa, sejmie, partiach politycz
nych. Spółki węglowe oraz centrale zbytu węgla stanowią własność Skarbu Pań
stwa. Programy restrukturyzacji górnictwa węglowego, za którymi idą konkretne 
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akty legislacyjne, opracowywane są na szczeblu politycznym. Kształt i kierunek 
procesów restrukturyzacyjnych stają się zatem przedmiotem nacisków ze strony 
sektora i negocjacji pomiędzy kluczowymi aktorami. Na szczególną uwagę za
sługują również pozycje w firmach prywatnych współpracujących z górnictwem. 
W relacjach spółek węglowych stanowiących własność Skarbu Państwa ze spół
kami prywatnymi dochodzi do zetknięcia się kapitału państwowego i prywatne
go, co, jak wynika z przeprowadzonych badań, niejednokrotnie otwiera pole do 
korupcji.

Wszystkim opisywanym wyżej pozycjom przysługuje różny zakres władzy, 
determinujący typ relacji zachodzących pomiędzy aktorami. Poszczególni aktorzy 
zajmują niekiedy kilka pozycji równocześnie, co, z jednej strony, komplikuje ich 
wzajemne relacje, z drugiej, zaciera granice międzysystemowe. Jeden z responden
tów twierdził: „Węglokoks dla przykładu, obsadzenie Węglokoksu to jest coś, o co warto 
się bić. (...) To są po prostu pieniądze. Dostęp do pieniędzy to ¡est dostęp do władzy". 
Kolejny rozmówca argumentował: „Ministerstwo Gospodarki pociąga za sznurki, weź- 
my, prawda, konkursy na prezesów zarządów (w spółkach węglowych). Konkurs i tak 
dalej. Wszystko poszło zgodnie z wytycznymi z ministerstwa, bez niespodzianek". Na
stępny respondent zwracał uwagę: „Rady nadzorcze, swoich się poupycha, żeby potem 
realizowali zadaną politykę. Gorzej, jak zwąchają, w czym rzecz, i zaczną swoją politykę 
realizować". Nierzadkie były opinie: „Firmy prywatne, którymi obrosło górnictwo, two
rzą taką właśnie powiedziałbym sieć. Wiele osób pełniących funkcje zarządcze ma udziały 
w takich firmach często usługowych, pośredniczących czy to w zakupie maszyn, czy po
średniczących w zbycie węgla. Handel węglem i długami, muszę podkreślić, to w ostatnich 
szczególnie latach niezwykle dochodowa działalność. Wodząca na pokuszenie nawet oso
by piastujące stanowiska publiczne. Przypadek Wiceministra X nie jest jedynym. Członka 
rodziny, uściślijmy. (...) Akurat ten przypadek przedostał się na łamy prasy". „Stosunki 
górnictwa, bądź co bądź państwowych spółek, ze spółkami prywatnymi budzą moje obiek
cje. Bo to otwiera drzwi do nadużyć takie kapitałowe przemieszanie. (...) To co się dzieje 
w górnictwie, ostatnio ujawnione przypadki nadużyć w dwóch spółkach, tak poważne, że 
doprowadziły do aresztowań członków zarządów (w styczniu 2001 roku), one były znane 
już wcześniej, po ogłoszeniu wyników kontroli przez NIK, ale zostały wyciszone. Dopiero 
po interwencji (Ministra Sprawiedliwości Lecha) Kaczyńskiego sprawa się ruszyła. Takie 
działania, jak miały tam miejsce, nie mogłyby zostać podjęte bez osłony ze strony polity
ków. Bo też i politycy czerpią z tego procederu korzyści. Takie jest moje przekonanie. To 
wymaga współpracy i menadżerów spółek (węglowych), i firm prywatnych, i przyzwolenia 
politycznego".

Kluczowi aktorzy zmieniają pozycje w ramach systemu, w związku z czym 
relacje między nimi nie mają długotrwałego charakteru, co niektórzy badacze uwa
żają za warunek konieczny, by mówić o istnieniu klientelizmu. Przyjmuje się jednak, 
iż pomimo tego, że konkretny związek pomiędzy patronem i klientem może być 
stosunkowo krótkotrwały, warunek trwałości systemowych relacji zostaje spełniony, 
jeżeli alternatywą dla stron jest odtworzenie tego samego rodzaju relacji z innym 
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patronem bądź klientem4. Tak się właśnie działo w zdecydowanej większości ana
lizowanych przeze mnie przypadków. Wedle słów jednego z respondentów: „jeżeli 
ja się potrzebuję dogadać z dyrektorem finansowym, że mnie mają spłacić w pierwszorzęd
nej kolejności, bo inaczej mnie rozłożą, no to ja muszę znaleźć dojście do dyrektora. Czy 
on jest taki, czy on jest siaki, to jest może ważne ze względu na to, jak ja go najłatwiej 
podejdę. Ale mnie nikt inny nie ratuje, tylko dyrektor finansowy, chyba, żeby ktoś jeszcze 
wyżej". Kolejny rozmówca podkreślał: „Środowisko hołduje zasadzie, że z każdą wła
dzą trzeba dobrze żyć. Prominentni politycy są zapraszani na huczne «Barbórki», no po 
prostu władzy się oddaje cześć, bo władza to lubi i tego oczekuje. Trzeba dbać o dobre sto
sunki, bo tu wiele od tego zależy". Jeszcze inny rozmówca zwracał uwagę: „jeżeli ja 
potrzebuję załatwić dla kopalni to i to, nie będę tu teraz wchodził w szczegóły. Ja wiem 
najlepiej, co mi tu konkretnie jest potrzebne. A wszystko zapada na szczeblu zarządu. No 
to ja muszę wejść w pewien układ. No poprzednio to tak się akurat złożyło, że myśmy 
mieli koleżeńskie stosunki z X (wiceprezesem zarządu spółki węglowej), bo myśmy 
razem zaczynali na (kopalni) A, no nie będę tu przed Panią ukrywał. Obecny zarząd to 
jest desant z (kopalni) B, z Y (spółki węglowej). / ja się muszę jakoś dogadać. (...) Na 
przykład problem z górnikami co mi z (likwidowanej obecnie kopalni) C przysyłają. In
ne sprawy, nie ma co się w szczegóły zagłębiać, takie plany mam, żeby tu zmodernizować, 
kombajn. (...) Były te plany w resorcie (gospodarki), żeby te trzy koncerny, to by może tą 
władzę wreszcie na kopalnie oddali, bo teraz mam takie przekonanie, szczególnie po ostat
nich doświadczeniach, że kompletnie jako dyrektor ubezwłasnowolniony jestem, muszę się 
o wszystko płaszczyć".

4 J. Waterbury, „An Attempt to Put Patrons and Clients in Their Place", w: E. Gellner, J. Waterbury
(eds), Patrons and Clients..., s. 331

Jeżeli aktor zajmujący strategiczną pozycję jest w stanie skonsolidować swą 
władzę nad częścią sektora, a tym samym przejąć kontrolę nad pewnym typem za
sobów, może działać jako patron i zbudować własną klientelę. Tak więc, z uwagi na 
asymetrię władzy, dyrektorzy kopalń pozostają w pozycji klientów w stosunku do 
członków zarządów spółek węglowych. Z oczywistych względów najsilniejszą po
zycję zajmują prezesi zarządów badanych podmiotów gospodarczych. Wedle słów 
jednego z rozmówców: „W górnictwie panuje zasada, że zwierzchnik ma zawsze rację, 
jak w wojsku. Nie ma znaczenia, co ja sądzę o prezesie zarządu spółki. Na swoim przykła
dzie mogę powiedzieć, że X, pierwszy prezes (spółki), za którego ja zacząłem pracę (jako 
dyrektor kopalni), no ogólnie, to co on realizował, to mnie osobiście bardzo odpowiada
ło. Potem zarząd wymienili i się zaczęło. Najlepsza polityka, to się nie wychylać. Był już 
jeden mądry, co się wychylał, bo kto mu będzie warunki dyktował. No to już go zdjęli. 
(...) Tak są te relacje określone, że ja jako dyrektor kopalni praktycznie nie mam możliwości 
autonomicznej decyzji. Wszystko trzyma spółka. Sam mogę co najwyżej złom sprzedawać. 
Sprzedaż węgla przez spółkę, przetarg na urządzenia przez spółkę, i cała reszta. (...) Do 
prezesa zarządu to ja taki jestem malutki. Żebym ja przeforsował to, czego ja tutaj potrze
buję, no to ja muszę z każdym dogadać się jak najlepiej. A to co ja myślę o polityce X, to 
co najwyżej żonie mogę powiedzieć przy kolacji. (...) Powiem szczerze, jeszcze mi trochę do 
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emerytury zostało". Członek zarządu jednej ze spółek twierdził: „Prezes zarządu, X, 
miał pewne plany pożyczkowe w (banku) A. (...) Ja, powiem szczerze, byłem temu głęboko 
przeciwny. Nie tylko ja zresztą. Ale jaka była alternatywa? Sprzeciw, no to nie jesteś Pan 
w zarządzie, tak? Temu Panu dziękujemy. Co ja mogłem zrobić".

Zwykle z pozycji klientów występują właściciele przedsiębiorstw oferujących 
sprzęt bądź świadczących różnego typu usługi dla górnictwa. W roli patronów 
w tej relacji występować mogą dyrektorzy kopalń lub członkowie zarządów spółek 
węglowych, a więc osoby mające faktyczny wpływ na decyzje o akceptacji bądź 
odrzuceniu oferty przedsiębiorstwa. W przypadkach konkretnych osób kierunek 
zależności może ulec odwróceniu. Opisany został przypadek odsuniętego ze sta
nowiska dyrektora kopalni, który znalazł zatrudnienie na stanowisku wiceprezesa 
zarządu firmy dostarczającej specjalistyczne urządzenia dla kierowanej przez niego 
kopalni. Zależności typu patron-klient bywają podstawą nawiązania współpracy 
z wybranymi firmami: „No tak się złożyło, że przetarg wygrała pewna firma, której 
współwłaścicielem jest syn X (wiceprezesa zarządu spółki węglowej, do której należy 
kopalnia). Niczego nie sugeruję, po prostu uważam... Nie jestem przekonany, że to była 
najkorzystniejsza oferta. Z punktu widzenia kopalni na pewno nie i takie było moje ofi
cjalne stanowisko". Sieć wzajemnych powiązań może wywierać wpływ na decyzje 
finansowe: „Mamy udziały w spółce, tak? Wszystko idzie dobrze. I nagle fik-mik struktura 
udziałów tak się zmienia, że tracimy nad nią kontrolę. Kto dopuścił do takiej sytuacji, kto 
przejął pakiet kontrolny i z kim z naszego zarządu jest powiązany. Wygodniej nie wnikać, 
prawda?" Kolejny respondent relacjonował: „Sprzedajemy elektrowni węgiel. Sytuacja 
jest klarowna. A tu się włącza jeden pośrednik i drugi. Ktoś na tym korzysta. I ktoś rnusiał 
na to wyrazić zgodę".

Klientelizm w sektorze górnictwa ma charakter dynamiczny. Utrwala po
stawy oportunistyczne, albowiem na proste zależności patron-klient nakładają się 
obawy o własne położenie w przyszłości. Pozycja patrona w badanym systemie 
nie jest dana raz na zawsze. Dostanie się do kręgu władzy gwarantuje pozostanie 
w nim na długo, ale niekoniecznie na tej samej pozycji. Z tego względu relacje po
między poszczególnymi pozycjami w kręgu władzy są daleko bardziej złożone niż 
w klasycznym układzie patron-klient. Niezbędne staje się bowiem zabezpieczenie 
się na wypadek utraty kluczowej pozycji. Sieć wzajemnych zależności budowana 
jest przez cały okres kariery: „jest rzeczą wiadomą, że jeśli udzielisz komuś poparcia 
w konkretnej sytuacji, jak to na przykład miało miejsce przy obsadzaniu stanowisk w za
rządach, no teraz to może nieco inaczej wygląda, w związku z ustawą o restrukturyzacji... 
Ale zasada jest ta sama, poprzesz kogoś tu, on cię poprze tam. A w każdym bądź razie masz 
prawo oczekiwać takiego poparcia". Kolejny rozmówca argumentował: „Powinna obo
wiązywać pewna lojalność. Jeżeli ktoś jest nielojalny, czuje się zbyt pewnie i sam zaczyna 
rozstawiać pionki, wypada z gry. Daleko szukać, Y (były prezes Węglokoksu)".

Osoby zajmujące w pewnym okresie kluczowe stanowiska w zarządach spó
łek, później zaś z różnorakich powodów odsunięte od władzy, w takiej sytuacji 
często korzystają z pomocy ze strony swych dłużników z okresu prosperity. Z prze
prowadzonych badań wynika, że niepewność związana z rotacją w kręgach wła
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dzy przyczynia się do umocnienia sieci klientelistycznych powiązań. Zdecydowana 
większość aktorów stara się zabezpieczyć na wypadek utraty kluczowej pozycji 
i zapewnić sobie poparcie w razie zaistnienia możliwości ponownego się o nią 
ubiegania: „Po wyborach karuzela idzie w ruch, czasem od razu, czasem nie tak od razu. 
Do rad nadzorczych natychmiast wchodzą politycy z partii rządzącej, to jest reguła. Z za
rządami bywa różnie. Są tacy, co dłużej się utrzymali, są tacy, którzy utrzymali się krócej. 
To też zależy od indywidualnego talentu, powiedziałbym, instynktu, z kim w danej chwili 
wejść w układ, przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem możliwe posunięcia. (...) Gene
ralnie jednak jakieś zmiany następują, zarządy są odwoływane, wymieniane. I teraz chodzi 
o to, żeby spaść na cztery łapy. Żeby nie wypaść z obiegu, żeby coś tam sobie znaleźć. Czy 
w zarządzie innym jakimś, czy w radzie nadzorczej, czy tam w WUG-u może nawet, czy 
na doradcę. A to zależy od stosunków z ludźmi, ja miałem taką sytuację, że kilka ładnych 
już lat temu ja po prostu wstawiłem się za kolegą, no tak zadziałałem w miarę swoich ów
czesnych możliwości. Tylko niech Pani nie myśli od razu kumoterstwo, nie. Pracowaliśmy 
razem i ja miałem wyrobioną opinię bardzo pozytywną. (...) Z kolei, kiedy w ubiegłym 
roku na skutek pewnych, powiedziałbym nawet, intryg zostałem praktycznie bez środków 
do życia z dnia na dzień, no to właśnie dzięki niemu udało mi się jakoś przeczekać, zanim 
nie pojawiły się pewne nowe możliwości, jak Pani widzi". Inny rozmówca relacjonował: 
„Ośmieliłem się skrytykować praktyki X, a krytyka nie jest w tym środowisku tolerowana. 
I po prostu, w następnej rozgrywce zostałem wyślizgany. W praktyce wyglądało to tak, że 
zarząd został odwołany, no chodziło o to, nieważne. Miałem wejść do nowego zarządu, a tu 
się okazuje, że zamiast mnie wszedł Y. Naraziłem się komu nie trzeba, bo miałem odwagę 
powiedzieć prawdę. Doskonale zdaję sobie sprawę, komu to zawdzięczam".

Kolejny rozmówca podsumował obowiązujące w górnictwie zasady krótko, 
acz treściwie: „jeśli dobrze żyłeś z ludźmi, w razie czego ma ci kto podać rękę, nie zo
staniesz na lodzie. Z tym, że właśnie, żyj i pozwól żyć innym". Ta zasada odnosi się 
również do osób przechodzących z górnictwa do świata polityki, obejmujących 
funkcje w rządzie, by po upływie kadencji powrócić do środowiska zawodowego. 
Jeśli realizowana przez nie polityka względem sektora oceniana była przez śro
dowisko pozytywnie, wówczas mogą liczyć na wdzięczność i rewanż. Doskonałą 
ilustrację tej tezy stanowi przypadek byłego Wiceministra Gospodarki, który po od
sunięciu ze stanowiska został wiceprezesem Południowego Koncernu Energetycz
nego uczestniczącego w procesie prywatyzacji sektora górniczego oraz członkiem 
specjalistycznej komisji do spraw likwidacji zakładów górniczych i gospodarki od
padami przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Przyczyny i konsekwencje systemowe występowania sieci 
klientelistycznych powiązań w górnictwie
Jeśli potraktujemy zespół kluczowych stanowisk w zarządach i radach nadzorczych 
spółek węglowych, Węglokoksu, Węglozbytu i PARG, a także stanowisk w Mini
sterstwie Gospodarki i WUG oraz wszelkiego rodzaju ciałach doradczych i opinio
dawczych jako subsystem w ramach szeroko ujmowanego systemu górnictwa węgla 
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kamiennego, nasuwa się oczywisty wniosek o samoreprodukcji owego systemu5. 
System ma charakter zamknięty, na co wskazuje rekonstrukcja ścieżek zawodowych 
aktorów prowadząca do wniosku, że zdecydowana większość osób zajmujących 
stanowiska w zarządach spółek węglowych ma wykształcenie górnicze (ukończy
ła studia na wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej lub Politechniki 
Śląskiej) i pracowała w kopalni, zaś stanowisko w zarządzie spółki jest dla nich 
kolejnym etapem górniczej kariery. Górniczą elitę władzy tworzy krąg 100 do 150 
osób, które w większości miały okazję zetknąć się ze sobą bądź w okresie studiów, 
bądź pracy w kopalni, bądź zasiadając wspólnie w szeregu ciał eksperckich i ko
misji, a zatem osób znających się lub nawet pozostających ze sobą w stosunkach 
koleżeńskich.

5 Zob. H. R. Maturana, F. J. Varela, Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living, Dordrecht 
1980; H. R. Maturana, „Autopoiesis", w: M. Zeleny (ed.), Autopoiesis: a Theory of Living Organization, North 
Holland, New York 1981; N. Luhmann, Social Systems, Stanford University Press, Stanford, California 
1995; N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer, J. Zouwen (eds), Sociocybernetic Pa
radoxes. Observation, Control, and Evolution of Self-Steering Systems, London: Sage 1986; N. Luhmann, Essays 
on Self-Reference, Columbia University Press, New York 1990; G. Skąpska, Prawo a dynamika społecznych 
przemian. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1991, s. 109.

6 N. Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1994, s. 59.

Na początku lat dziewięćdziesiątch górnictwo, jako branża, było bardziej 
otwarte na ludzi z zewnątrz, menedżerów, ekonomistów, ale opinia środowiska 
głosi, iż takie eksternalizacyjne eksperymenty kończyły się z reguły niepowodze
niem. Zamkniętość systemu jest dla badanych wartością samą w sobie. Przeważa 
opinia, że jedynie osoba, która przeszła wszystkie szczeble górniczej kariery, jest 
w stanie pokierować branżą, albowiem rozumie jej problemy, a w każdym bądź 
razie przyjmuje jej perspektywę. Dla osób z zewnątrz reguły systemu są nieprzej
rzyste, system stanowi dla nich rodzaj „czarnej skrzynki"6. Jeden z przedstawicieli 
świata polityki od bardzo niedawna związany z górnictwem mówił: „Ja, przyznam 
się Pani, w ogóle nie rozumiem, jak to wszystko hula. Jestem z wykształcenia ekonomistą, 
może bez praktyki zawodowej, bo nieco inną drogę życiową wybrałem, no ale jednak coś w tej 
głowie zostało. Ja po prostu dziwię się. Jestem w radzie nadzorczej X (spółki węglowej), to 
Pani wie, bo by Pani do mnie inaczej nie przyszła, z bliska się przyglądam pracy zarządu. 
(...) Zgroza mnie ogarnia, bo to przeczy podstawowym zasadom gospodarki wolnorynkowej. 
Ja po prostu nie rozumiem. Miało być tak, jest inaczej, wbrew ustaleniom, nikt się nie przej
muje, żeby podstawowe założenia reformy realizować, żeby to egzekwować, nie. Chodzi mi 
o sposób zarządzania, metodę, ekonomikę, oszczędność elementarną, konsekwencję. Jakieś 
widocznie inne reguły, dla mnie niedostępne w tym momencie tym wszystkim kierują". 
Dla osoby ze środowiska system jest znacznie bardziej przejrzysty: „Były próby na 
początku lat dziewięćdziesiątych wprowadzenia do branży ludzi z zewnątrz, menedżerów 
z ekonomicznym wykształceniem, specjalistów od marketingu. To w przeważającej części 
zakończyło się fiaskiem. W zasadzie w zarządach spółek utrzymał się tylko jeden człowiek, 
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który nie jest górnikiem z wykształcenia. 1 świetnie sobie radzi. Z tym, że doktorat już robił 
z górnictwa, no więc można powiedzieć, że od paru ładnych lat jest już górnikiem".

Kolejny respondent wyraził charakterystyczne dla branży przekonanie, iż: 
„Eksperyment z wprowadzeniem do górnictwa ludzi z zewnątrz, różnych speców od sprze
daży, się nie powiódł. Oni w ogóle nie rozumieli specyfiki branży. Nigdy nie byli na kopalni, 
nie mieli pojęcia, jak to jest. Ktoś, kto sam robił na kopalni, zjeżdżał pod ziemię, może mieć 
wyobrażenie, jak ktoś już przeszedł te szczeble, prawda, ma zrobionego «kierownika ruchu 
zakładu» (wymagany egzamin na stanowiska w dyrekcji kopalni), patrzył się na to 
z bliska, to wie, o co chodzi. Wie Pani, ekonomia, marketing, ta wiedza jest słuszna, tylko 
że w odniesieniu do górnictwa po prostu się nie sprawdza. Nie da się tak z góry narzucić. 
Nic z tego nie wyszło".

Próby przekształcenia tożsamości systemu społecznego, jakim było górnic
two, w wyróżnicowany system gospodarki rynkowej nie zostały uwieńczone suk
cesem. Pojawia się w tym miejscu pewna wątpliwość, że być może zasada stano
wiąca, iż stanowisko Wiceministra Gospodarki przypada zwyczajowo osobie zwią
zanej zawodowo z górnictwem, czyni z osoby piastującej to stanowisko przywódcę 
reprezentującej sektor grupy lobbystycznej, a nie członka rządu odpowiedzialnego 
za reformę górnictwa przed całym społeczeństwem. Inny rozmówca argumentował: 
„Należy kształcić ludzi z branży. To oni sami muszą się uczyć reguł gospodarki, zarządza
nia przede wszystkim. Zbyt małą wagę się obecnie do tego przykłada. Nie organizuje się 
szkoleń. Tak, liczba szkoleń dla kadry, w ogóle wszystkich szkoleń drastycznie w ostatnich 
latach spadła. A tu ludzie z zewnątrz nie pomogą. Nie znają specyfiki górnictwa, tego się nie 
można w parę tygodni nauczyć. Należy kształcić ludzi z sektora, górników, w nich trzeba 
inwestować, szkolić, uczyć, edukować. Tego się teraz nie robi". Kolejny rozmówca wyraził 
opinię, iż: „Ludzi się w górnictwie ceni, jak on już tak wysoko zawędrował, to znaczy, że 
na to zasługuje. Nawet jeśli na dziś trzeba go odsunąć, to on nie idzie do lamusa, jego 
wiedza się przyda. Niech przeczeka, a w swoim czasie wróci. Takim ludziom nie daje się 
zginąć, jest tyle możliwości, żeby człowiek przez jakiś czas odpoczął i nie zginął z głodu".

Na tym tle negatywnie oceniany jest przez środowisko górnicze obecny Wice
minister Gospodarki Marek Kossowski: „Kossowski nie zna się na górnictwie. Ukończył 
Wydział Techniki na Uniwersytecie Śląskim, to mówi samo za siebie. Pojawił się przelotnie 
w Ministerstwie Górnictwa z końcem lat osiemdziesiątych, Potem we Wspólnocie Węgla 
Kamiennego był zastępcą dyrektora generalnego. Potem, to już zdaje się z początkiem lat 
dziewięćdziesiątych, był nawet członkiem zarządu PARG-u. Niewiele z tego wynikło. On 
po prostu górnictwa nie czuje. Karbownik w tym siedział, panował nad tym. Kossowski nie 
robi nic. Nie egzekwuje dyscypliny w spółkach".

Tymczasem w listopadzie 2002 roku rząd przyjął nowy, opracowany przez 
Ministerstwo Gospodarki program restrukturyzacji sektora, niosący z sobą szereg 
istotnych zmian dotyczących zarówno struktury organizacyjnej, jak i zasad funk
cjonowania sektora7. Pozostaje zatem wnikliwie obserwować proces wdrażania re
formy w oczekiwaniu na osiągnięcie przez branżę założonych rezultatów.

7 Na temat założeń programu patrz rozdział 4 (s. 68 i 74) i rozdział 5 (s. 90).
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W toku prowadzonych badań potwierdzenie znalazła hipoteza o istnieniu 
silnej sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora 
górniczego oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia. Zgromadzony ma
teriał badawczy wskazuje na istnienie kilku zasadniczych czynników, dla których 
sieci klientelistycznych powiązań ulegają zagęszczeniu, prowadząc w konsekwencji 
do opóźnienia tempa restrukturyzacji i zachowania status quo. Jednym z czynników 
wpływających na utrwalenie się sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczo
wymi pozycjami w systemie jest wysokość faktycznych dochodów uzyskiwanych 
przez członków kadry zarządzającej i nadzorującej sektora. Z jednej strony, chodzi 
tu o wysokość oficjalnych wynagrodzeń, z drugiej, o nieformalne możliwości uzy
skania dostępu do zasobów finansowych i sposoby wyprowadzania publicznych 
pieniędzy do prywatnych kieszeni. Zgodnie z ustawą z dnia 3.03.2000 r. „O wy
nagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi" (Dz.U. 00.26.306 
z dnia 10.04.2000 r.), zwaną popularnie „ustawą o kominach płacowych", oficjalne 
wynagrodzenie miesięczne członków zarządu wynosić może nie więcej niż sześcio- 
krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, 
obecnie ok. 12 tys. PLN8. Zważywszy na fatalną sytuację finansową sektora, wyna
grodzenia otrzymywane przez członków zarządów są relatywnie wysokie, szcze
gólnie w odniesieniu do niezadowalających rezultatów restrukturyzacji spółek.

8 Należy mieć jednak na uwadze, iż wprowadzenie w życie ustawy pociągnęło za sobą znaczące 
uszczuplenie dochodów członków zarządów spółek węglowych, albowiem uprzednio prezesi i wice
prezesi zarządów mieli możliwość pobierania wynagrodzenia w wysokości 25-30 tys. PLN.

Pojawiały się wszelako opinie, iż: „Nie o oficjalne dochody tutaj chodzi. Nie 
słyszałem, żeby w związku z przyjęciem ustawy o kominach ktokolwiek zrezygnował ze 
stanowiska. Stratę da się łatwo odrobić. Natworzy się nowych funkcji doradczych, naza- 
mawia się opinii, nie o to chodzi". Faktem jest bowiem, iż w środowisku szeroko 
rozpowszechniona jest praktyka uzupełniania dochodów z tytułu pełnienia funkcji 
w zarządach spółek wynagrodzeniami z tytułu zasiadania w szeregu eksperckich 
ciał doradczych oraz komisji. W opinii respondentów: „Najczęściej jest tak, tak się 
po prostu utarło, że z zarządu spółki albo, powiedzmy, z kopalni ktoś tam zawsze w tej 
komisji jest, takiej czy innej, jak na posiedzeniu zapadają decyzje o jego kopalni, to on jest. 
Jak nie, no to go nie ma. W charakterze takich figurantów niektórzy są. Ale są. (...) Albo 
taka funkcja doradcy. Doradca tu, doradca tam. (...) Tak doradza, żeby na jego wyszło, jak 
ma w tym interes, ja tu nie chcę po imieniu, bo nie ma potrzeby, ale jak kogoś zdejmują 
z pierwszej linii, to często zostaje jakimś, właśnie, doradcą".

Jeden z respondentów, dyrektor jednej z kopalń, zwrócił uwagę na kolejną 
metodę zarabiania pieniędzy przez kadrę zarządzającą sektora: „No w tym kon
tekście, to bym może zwrócił uwagę na taki problem wynalazczości. Chodzi mi dokładnie 
o patenty albo projekty racjonalizatorskie. To, to zawsze było, ja bym nawet się upierał, że 
w komunie, to jeszcze gorzej z tym było. To była normalna praktyka, że dyrektor kopalni czy 
dyrektor zjednoczenia... Badania się prowadziło i wdrażało potem taką metodę eksploatacji 
nową niby. To tak dla przykładu, ale to różne rzeczy mogły być. Uśmiać się można było 
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czasem, naprawdę. Projekt ten sam się wdrażało po parę razy pod zmienionym tytułem. 
Często niczego to nie wnosiło pożytecznego, wręcz przeciwnie no ale się musiało realizo
wać. ja bym na taką rzecz uwagę zwrócił, że na przykład się dopisywało do tego projektu 
człowieka, który nic, no nawet palcem tam nie kiwnął, ale trzeba było go dopisać, żeby 
w ogóle to poszło. Teraz jest to samo, z tym, że może mniej, sam nie wiem. (...) Wynagro
dzenia za projekty racjonalizatorskie są płacone przez trzy lata u nas. Za patent pięć lat, od 
momentu wdrożenia. A jeszcze jest coś takiego jak nagroda za rozwój wynalazczości. I to 
niejednokrotnie jeszcze są wyższe pieniądze jak za ten patent. Opinię ktoś wyda, pozytywną 
ocenę wniosku racjonalizatorskiego i za to bierze pieniądze. (...) Wynagrodzenia za projekty 
racjonalizatorskie to są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych w niektórych przypad
kach. (...) Najbliższy przykład no to jest projekt taki zespołowy, który kopalnia zakupiła. No 
wśród autorów to prezes (spółki węglowej) był między innymi. No to ja już tu bym wołał 
nie wnikać, dlaczego decyzja zapadła, bo to wie Pani, ja się na tym nie znam, to kto inny 
opiniował, ja się akurat takimi rzeczami nie zajmuję".

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż jednym z zasadniczych powodów 
utrwalania się klientelistycznych powiązań pomiędzy głównymi aktorami sektora 
jest możliwość dostępu do szerokiego strumienia pieniędzy publicznych. Z badań 
wyłania się obraz szeregu powszechnych w górnictwie węglowym praktyk uła
twiających finansowe przepływy. Wielu respondentów wskazywało na fakt posia
dania przez osoby pełniące funkcje w zarządach spółek węglowych bądź członków 
ich rodzin udziałów w firmach prywatnych świadczących różnego rodzaju usługi 
lub dostarczających maszyny i inne towary dla sektora górniczego. W tym kon
tekście wskazywano na konkretne przypadki łamania ustawy z dnia 10.06.1994 r. 
„O zamówieniach publicznych" (Dz.U. 98.119.773 z dnia 14.09.1998 r. z późniejszymi 
zmianami), której podlegają stanowiące własność Skarbu Państwa spółki węglowe. 
„Moje doświadczenia wskazują, że (w sytuacji współpracy spółek węglowych z firma
mi prywatnymi) niejednokrotnie dochodzi do sytuacji naruszenia ustawy o zamówieniach 
publicznych z tej właśnie przyczyny, że firma, której się zleca daną usługę, jest rodzinnie 
powiązana z prominentnym członkiem zarządu. Przykład Rybnickiej Spółki Węglowej był 
już opisany w prasie, więc niczego nowego tu nie mówię. Dodam jedynie, że nie jest to 
przypadek jedyny i odosobniony, jak to się próbuje przedstawiać. (...) W tej chwili po prostu 
metody są bardziej finezyjne, a zatem trudniejsze do udowodnienia".

Jak wynika z informacji uzyskanych z wywiadów swobodnych, działalność 
gospodarczą w otoczeniu górnictwa prowadzą również osoby z kręgów politycz
nych. Kolejny rozmówca twierdził: „Korzysta się z usług firm drogich i niesprawdzonych, 
za to personalnie powiązanych z kierownictwem spółki. Większość spółek, no może tu za 
daleko idę, to jest moje przekonanie, przypadki, o których po prostu wiem, duża część spó
łek prywatnych działających na rynku węglowym, czyli pośrednictwo w sprzedaży, obrót 
wierzytelnościami, zawężę może jednak lepiej moje obserwacje do tej działki, w której sam, 
że tak powiem siedzę. Otóż część tych firm należy de facto do osób na tych najwyższych 
szczytach władzy. Do nich bezpośrednio, do kogoś z rodziny, do osób, nazwijmy to zaprzy
jaźnionych. (...) Pani by się zdziwiła, ilu polityków taką prywatną działalność gospodarczą 
prowadzi. (...) Na węglu, na długach, na tych kompensatach naprawdę można się było nieźle 
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dorobić”. Inny rozmówca zwracał uwagę, iż: „Współpraca firm prywatnych ze spółkami 
węglowymi odbywa się niejednokrotnie na korupcjogennych zasadach. Po pierwsze, z po
wodu struktury własności, bo zdarza się, że członkowie zarządów i rad nadzorczych są 
właścicielami firm prywatnych. Członkowie rad nadzorczych, czyli, bywa, scena polityczna. 
(...) Zostawia to niejasność, po prostu wątpliwość moralna pozostaje, wie Pani".

Respondenci zwracali uwagę, iż wprowadzenie w życie ustawy z dnia 
3.03.2000 r. „O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawny
mi" (Dz.U. 00.26.306 z dnia 10.04.2000 r.) ograniczyło powszechną w branży prak
tykę zasiadania w radach nadzorczych kilku podmiotów gospodarczych. Przepisy 
ustawy stanowią, że ta sama osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko w jed
nej spośród jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek, w których udział 
Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji, zatem 
dotyczą wszystkich siedmiu spółek węglowych, Węglokoksu, Węglozbytu i PARG. 
Ustawa wprowadziła również ograniczenia płacowe w stosunku do członków rad 
nadzorczych, stanowiąc, iż miesięczne wynagrodzenie członka rady nadzorczej nie 
może przekroczyć wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, tj. ok. 2 tys. PLN. W opinii respondentów: „Ustawa uderza w głównej 
mierze w polityków. Do tej pory to po prostu była stała praktyka, że goście w kilku radach 
mieli fotele. Ja bym to nazwał nagrodą dla posłusznych. Teraz się to niby ma skończyć".

Wskazywano wszelako na inne możliwości odrobienia wynikłych w związ
ku z wprowadzeniem ustawy strat: „Kto był w miarę obrotny, wyrobił sobie kontakty, 
wszedł w spółkę i świetnie sobie radzi". „Wokół górnictwa wyrosło całe multum firm pry
watnych, które po prostu należą do osób, powiem ogólnie, z kręgów politycznych. Z takiego 
czy innego rozdania weszli, załóżmy, do rad nadzorczych, trochę się pokręcili, zwietrzyli 
możliwości, jakie się w górnictwie kryją, i po prostu się wpasowali w układ. Jak to jed
na pani politolog powiedziała (...) kapitalizm polityczny, że ta polityka jest taką swoistą 
trampoliną do skoku na gospodarkę. (...) I ja mam szereg przykładów. Pośrednictwo, wie 
Pani, w zakupie urządzeń, handel długami, te kompensaty przecież. To były swego czasu 
niewiarygodne pieniądze. Jakie fortuny na tym rosły. Teraz to jest uregulowane. Węglem 
handel. Też ograniczony teraz, spółki bezpośrednio do elektrowni mają nakaz. Ale jeszcze 
niedawno cały łańcuch pośredników".

Innymi słowy, obecna sytuacja w górnictwie pozostawia otwarte możliwości 
osiągania indywidualnych korzyści finansowych przez osoby zarządzające i spra
wujące nadzór nad sektorem z tytułu współpracy firm prywatnych z państwowymi 
spółkami węglowymi. Jak podsumował jeden z respondentów: „W górnictwie, tak 
jak wszędzie indziej zresztą, mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem akumulacji kapitału. To 
można bardzo różnie oceniać. Ja uważam, że to jest warunek konieczny dla stworzenia go
spodarki rynkowej. Tego prywatnego kapitału na rynku po okresie komuny nie było. (...) 
Przepisy były tworzone, niedopasowane, nowe, to wszystko pozostawiało furtki pozwalające 
na obejście prawa. Ludzie wypróbowywali nowe możliwości, balansując na granicy prawa, 
przekraczając ją. Kantory, afera alkoholowa, no tego się nie dało po prostu uniknąć. (...) 
Problem w moim odczuciu polega na tym, że to zjawisko się pogłębia, a w każdym razie 
nie ulega ograniczeniu. To, co się dzieje na styku gospodarki państwowej i prywatnej, to 
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jest po prostu grabież. Nie ma nad tym kontroli. Jest parasol polityczny rozciągnięty nad 
górnictwem, bo politycy sami czerpią z tego korzyści. Jest przyzwolenie na wyciąganie tych 
państwowych pieniędzy, bo część, jaka to jest część, to już nie mnie wyliczać, część tych 
pieniędzy wraca, w formie finansowania działalności politycznej. (...) Że konkretny człowiek 
odnosi korzyści materialne, to już jest sprawa dla prokuratury. Coś się ruszyło. Ale czy to 
znowu nie jest część jakichś rozgrywek politycznych? (...) Przekręty, finansowe machloje, 
tego się nie da uniknąć, to jest część natury ludzkiej. Tego się przez prywatyzację nie wy
eliminuje. Ale na pewno zasięg zjawiska zostałby ograniczony. W górnictwie poraża skala 
zjawiska. I jakieś takie, wydaje mi się, przyzwolenie społeczne. Prasa donosi o takich czy 
innych aferach, i co? I nic. Zapomina się, nikt nie dochodzi, nie śledzi, co dalej, nie wraca 
się do tego. Społeczne przyzwolenie jest. Bo trud górniczy, bo pot, prywatyzacja to wyrzu
cenie ludzi na bruk, takie jest odczucie społeczne. No to niech to już będzie jak jest. Tyle, 
że to z naszych pieniędzy, z pieniędzy Polaka Szaraka, jak to Tym zdaje się we «Wprost» 
pisywał. Godzimy się na ochronę interesów górnika, tyle że to nawet nie ten górnik na tym 
korzysta. Kasta górniczych baronów z nas żyje. Ja tu mówię z nas, a sam górnikiem jestem. 
Pani pomyśli — nieudacznik, samemu mu się nie udało dorobić i dlatego nadaje. Nie, ja 
po prostu uczciwym człowiekiem jestem, mam oczy otwarte i obserwuję. I płacę uczciwie 
sakramenckie podatki. (...) Prywatyzować, szybko prywatyzować. Ale nie tak, jak się to pro
ponuje. Że jedna firma państwowa wykupi drugą. Koncern energetyczny państwowy kupi 
sobie kopalnię węgla. Niczego to nie zmieni. Co najwyżej nowe możliwości się pojawią, 
znowu jakieś nieuregulowane prawnie ścieżki, żeby te państwowe fundusze wypompować".

W toku prowadzonych wywiadów sygnalizowany był problem finansowania 
przez sektor górniczy działalności partii politycznych oraz indywidualnych poli
tyków mających wpływ na kształt działań restrukturyzacyjnych podejmowanych 
względem branży. Stanowi to kolejny powód zagęszczania sieci klientelistycznych 
powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami sektora górniczego i świata polityki. Re
spondenci wskazywali na szereg metod służących wspieraniu świata polityki: „Spół
ka sama nie może przelać pieniędzy na działalność ugrupowania politycznego, w związku 
z czym wymusza stosowne zobowiązanie na kooperancie prywatnym". Zwracano również 
uwagę na fakt niedostatecznego uregulowania problemu handlu węglem: „Handel 
węglem to jest klucz do sezamu. O co się zawsze walka toczy? Węglokoks. Spółki to raz, 
kompensaty. Ale mówię, handel węglem, pośrednictwo w zbycie". „Na pośrednictwie trze
pie się prawdziwe pieniądze. Sprawa handlu węglem. (...) W Ministerstwie (Gospodarki) 
opracowano listę przedsiębiorstw, prawie stu przedsiębiorstw, w których nie mogą funk
cjonować pośrednicy. Ale jest oczywiście furtka, wyjątki. (...) To są takie, wydaje mi się, 
działania pozorowane. Bo z tego płyną pieniądze na uprawianie polityki. Ustawa o finanso
waniu partii politycznych niczego w tej akurat kwestii nie zmieni, bo to się po prostu dzieje 
poza prawem".

Kształt i terminarz działań restrukturyzacyjnych zależy od przyjętego przez 
rząd programu. Wsparciu realizacji kolejnych programów służą uchwalane przez 
Sejm RP ustawy. Kontrola realizacji programu stanowi zadanie rad nadzorczych 
spółek węglowych. Jeden z respondentów, charakteryzując związki polityki z go
spodarką, zwrócił uwagę, że: „w ciałach nadzorujących przebieg reformy zasiadają rów
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nież politycy, traktujący stanowiska w radach nadzorczych spółek jako intratne synekury, 
stąd sprzężenie interesów — nie będą działać na arenie politycznej wbrew woli sektora, 
ponieważ w konsekwencji mogliby zostać odwołani z rady. Z kolei ludzie w rządzie wy
wodzący się z sektora pewnego dnia, po zmianie rządu, do sektora powrócą — no i stąd 
nie będą przecież podejmować działań, które zostaną przez sektor nieprzychylnie przyjęte, 
bowiem nie mieliby do czego wracać. Po prostu jakieś drastyczne działania mogłyby spowo
dować wykluczenie z gry, czyli utratę źródła zarobków w przyszłości". Kolejny rozmówca 
argumentował: „Przypadek byłego Wiceministra Gospodarki niech posłuży za ilustrację. 
Nie uczynił nic, co zaszkodziłoby interesom sektora, w związku z czym po zakończeniu 
politycznej kariery powrócił w glorii i chwale. Otrzymał stanowisko w zarządzie Koncernu 
Energetycznego, działa jako ekspert, zdaje się przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Z tym, 
że to nie tylko lojalność wobec górnictwa stanowiła podłoże tych działań. Proszę mieć na 
uwadze działalność gospodarczą syna pana Jana. Nieuregulowany problem obrotu wierzy
telnościami, kompensaty".

Stosunkowo częste były opinie w rodzaju: „Taka zagadkowa tolerancja na ten ba
łagan, na tą niegospodarność, na tą korupcję wszechobecną wynika z tego, że politycy sami 
czerpią z takiego stanu korzyści. Nie ma skutecznych mechanizmów kontroli, ale nawet te, 
które istnieją, nie są wykorzystywane. Zachłysnęliśmy się sukcesem tzw. restrukturyzacji 
zatrudnienia. Dziewięćdziesiąt tysięcy chłopa żeśmy się pozbyli. Świetnie, ale co to zmie
nia? Kilka kopalń się przeznaczyło do likwidacji. Też dobrze, tylko co to zmienia? System 
działa na tych samych zasadach. Proszę się przyjrzeć uważnie propozycjom prywatyzacji, 
programowi prywatyzacji, który Ministerstwo (Gospodarki) ogłosiło. Jedna spółka pań
stwowa kupi drugą. (...) Mechanizmy działania pozostaną te same, bo się zgodnie czerpie 
korzyści. Jedni umożliwiają to drugim. Górnictwo się za ten parasol sowicie odpłaca. (...) 
Górniczy trud, ludzie ciężkiej pracy, musimy ich chronić, tak? I społeczeństwo musi soli
darnie ponieść koszty. Zgrabna retoryka. Tylko że właśnie się te sto tysięcy chłopa wyp...ło! 
(...) Jestem bardzo sceptycznie nastawiony co do realizacji pomysłów restrukturyzacyjnych. 
Tej ekipy i jakiejkolwiek innej. Tu nie będzie niespodzianek".

W perspektywie długoterminowej górnictwo wydaje się odporne na politycz
ne zawirowania, choć nie jest wolne od nacisków polityki. Wedle słów responden
tów: „Chodzi o dostęp do pieniędzy. Kto tam u nas na «Barbórkach» nie bywał? Nawzajem 
się trzeba obłaskawiać, bo każdy ma w tym swój interes". „Rady nadzorcze są zawsze obsa
dzane z klucza. Cudów nie ma, przedstawiciele ministerstw, przedstawiciele załogi zawsze 
się tam naupycha, każdy chce swoją politykę realizować". Każdorazowo po zmianie ekipy 
rządzącej, wcześniej czy później, następują przetasowania w kręgach górniczej wła
dzy. Osoby związane z poprzednim układem politycznym odsuwane są na mniej 
rzucające się w oczy pozycje, do rad nadzorczych spółek węglowych i PARG, do 
dyrekcji kopalń, do ciał doradczych. Ciągle jednak pozostają w kręgu władzy, choć 
nie na tak prominentnych jak poprzednio pozycjach. Szczyty władzy, począwszy od 
pozycji w Ministerstwie Gospodarki, poprzez pozycje w Wyższym Urzędzie Gór
niczym, pozycje w zarządach spółek węglowych, Węglokoksu, Weglozbytu, PARG, 
przejmują osoby powiązane z aktualną siłą rządzącą. Jak to ujął jeden z respon
dentów: „Zmiana na scenie politycznej wymusza pewne ruchy kadrowe, przetasowania. To 
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oczywiste. Ale nikomu włos z głowy nie spadnie. Parę lat, może nawet nie cztery, wiadomo 
co się dzieje na naszej scenie politycznej, różne tu mieliśmy doświadczenia. No więc parę 
lat i koło zacznie się kręcić w drugą stronę. Nie dasz żyć innym, inni nie pozwolą żyć 
Tobie. A to jest całe życie zawodowe, całe życie, ja nie twierdzę, że nie wolno mieć sympatii 
politycznych, nawet trzeba. Tylko tu się pracuje..."

Podsumowując, analiza zgromadzonego materiału badawczego, w szczegól
ności informacji z wywiadów swobodnych oraz raportów Najwyższej Izby Kontroli 
dotyczących sytuacji w górnictwie węglowym, prowadzi do wniosku, iż interes 
w zachowaniu status ąuo i opóźnieniu reformy mają zarówno kluczowi indywi
dualni aktorzy sektora i świata polityki, jak i górnicy. Na sieć klientelistycznych 
powiązań pomiędzy głównymi aktorami sektora nakłada się, wspominany już wy
żej podczas omawiania typów klientelizmu, nowoczesny klientelizm masowy. Po 
przełomie ustrojowym 1989 roku nową siłą napędową skłaniającą patronów do roz
toczenia opieki nad klientami stało się bowiem zabieganie o poparcie w wyborach. 
Zgodnie z teorią Eisenstadta i Lemarchanda, jest to motywacja charakterystyczna 
dla nowoczesnego klientelizmu masowego9. W krajach, gdzie gospodarka wyma
ga dogłębnej przebudowy, klientelizm tego rodzaju ma jednak daleko głębiej idące 
negatywne konsekwencje dla całego systemu. Chęć przypodobania się wyborcom 
prowadzi bowiem do spowolnienia reform lub wręcz ich zaniechania. Stupięćdzie- 
sięciotysięczna grupa interesu, stanowiąca duże zaplecze wyborcze, w programach 
restrukturyzacji widzi w głównej mierze zagrożenie miejsc pracy. Zaniechanie re
form oznacza zredukowanie niepewności związanej z wszelkimi zmianami wyni
kłymi z realizacji programów restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacja oznacza dla 
górników zagrożenie miejsc pracy, obniżenie zarobków, likwidację szeregu świad
czeń pracowniczych i branżowych przywilejów.

9 Zob. S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand, „The Study of Patron-Client Relations and Recent De- 
velopments in Sociological Theory", w: S. N. Eisenstadt, R. Lemarchand (eds), Political Clientelism...; 
S. N. Eisenstadt, L. Roniger, Patrons, Clients and Friends...

10 A. Z. Kamiński, Władza a racjonalność. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu, PWN, War
szawa 1976, s. 68.

Z punktu widzenia aktorów indywidualnych sprawujących zarząd i nadzór 
nad sektorem, spowolnienie reform służy przedłużeniu obecnego stanu nieprzej- 
rzystości sprzyjającego finansowym przepływom pieniędzy publicznych do pry
watnych kieszeni. Również i dla tej grupy wdrażanie programów restrukturyza
cyjnych wiąże się ze wzrostem niepewności. Antoni Kamiński zwraca uwagę, iż 
niepewność w środowisku organizacji „(...) prowadzi do pojawienia się stosunków 
nieformalnych"10. Zatem zagęszczanie się sieci klientelistycznych powiązań stanowi 
strategię służącą redukcji niepewności i kontyngencji. Często obie grupy — górnicy 
i decydenci — występują wspólnie, albowiem programy restrukturyzacji zagrażają 
interesom branży jako całości. Faktem pozostaje jednak, iż: „No tak się mówi, sektor 
działa wspólnie, zarząd spółki każę płacić górnikom diety za udział w manifestacji w War
szawie, jasna sprawa. Ale fakty są takie, że jak przyszło co do czego, to się grube ryby 
nie zawahały rzucić prostych ryli na pożarcie! Nawet im powieka nie drgnęła, jak się uga- 
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dywali. Jasne, będziemy restrukturyzować. Trzeba zaoszczędzić na kosztach. Ryl kosztuje, 
precz z ryłem. Na sobie oszczędności przeprowadzać nie będą. Sobie nie ukrócą! Masz Pani 
górniczą solidarność". I rzeczywiście, analiza dynamiki zatrudnienia w górnictwie 
podtrzymuje tezę, iż w odniesieniu do pracowników górnictwa węgla kamiennego 
zatrudnionych pod ziemią, ujmowanych jako odrębny system, reprodukcja uległa 
znaczącemu ograniczeniu. Podczas gdy w chwili powołania siedmiu spółek węglo
wych w roku 1993 górnictwo dawało zatrudnienie 312 tysiącom osób, w roku 2000 
poziom zatrudnienia spadł do 155 tysięcy. Ograniczenie samoreprodukcji jednego 
z systemów cząstkowych stanowiło, jak się wydaje, wyraz działań adaptacyjnych 
systemu całościowego do wymogów środowiska, tj. imperatywu redukcji kosztów 
wydobycia węgla, w celu dostosowania się do funkcjonowania w warunkach go
spodarki rynkowej.

Tymczasem wyższa kadra zarządzająca i nadzorująca sektora wraz z powią
zanymi z przedstawicielami świata polityki tworzy zamknięty, samoodnoszący się, 
w pełni samoodtwarzający się system11. System ów kieruje się własnymi zasada
mi działania, dostosowując się do środowiska na tyle, na ile jest to konieczne ze 
względu na warunek samoreprodukcji. Próby ograniczenia samoreprodukcji syste
mu przez środowisko kończą się z reguły fiaskiem. Rząd zmuszony został do wy
cofania się z projektu utworzenia trzech koncernów wydobywczych i jednej spółki 
restrukturyzacji kopalń, albowiem taka reorganizacja w znacznym stopniu ogra
niczyłaby liczbę stanowisk do obsadzenia. Szerokie racje ekonomiczne przegrały 
z wąsko pojętym interesem jednostek tworzących klientelistyczny układ. Wewnętrz
na racjonalność klientelistycznego subsystemu i racjonalność działających w jego 
ramach aktorów różni się w sposób zasadniczy od racjonalności szeroko ujmo
wanego systemu gospodarki wolnorynkowej, jak również systemu demokratycznej 
polityki. Trafne z makroekonomicznego punktu widzenia decyzje o dostosowaniu 
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynko
wej godzą w interesy sektora. W interesie górnictwa jest bowiem jak najdłuższe 
korzystanie z dotacji państwowych i państwowego parasola. Będąc racjonalnymi, 
aktorzy dążą do ochrony własnych interesów. Realizagi owych interesów sprzy
ja zagęszczanie sieci powiązań o klientelistycznym charakterze, przyczyniające się 
do wzrostu nieprzejrzystości systemu, a tym samym ułatwiające niekontrolowane 
przepływy finansowe. Klientelizm w górnictwie węgla kamiennego umożliwia re- 
alizagę zasad kapitalizmu politycznego, by użyć terminologii Jadwigi Staniszkis, 
prowadząc do zacierania się granic między interesem prywatnym lub partyjnym 
i publicznym, stwarzając pole do korupcji11 12.

11 Zob. N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer and ]. Zouwen (eds), 
Sociocybernetic Paradoxes...; N. Luhmann, Essays on Self-Reference.

12 Zob. J. Staniszkis, Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości, Instytut Spraw Publicz
nych, Warszawa 2000.

W górnictwie, w szerokim ujęciu, działają dwa systemy instytucjonalne 
o przeciwstawnej logice, standardach, formie i skali organizagi, pomiędzy którymi 
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przemieszcza się kapitał i personel13. Zgromadzony materiał badawczy dostarcza 
argumentów na rzecz tezy, iż na styku sektora państwowego i prywatnego dochodzi 
do różnego rodzaju nadużyć, począwszy od łamania ustawy „O zamówieniach pu
blicznych"14, poprzez przerzucanie części kosztów operacyjnych firm prywatnych 
na spółki Skarbu Państwa, manipulację kosztami, unikanie opodatkowania, handel 
długami, na niejawnym finansowaniu partii politycznych kończąc. Uzyskane w toku 
wywiadów swobodnych informacje wskazują na przypadki praktyk ułatwiających 
przepływ pieniędzy publicznych do firm prywatnych, a także odnoszenia bezpo
średnich finansowych korzyści przez osoby prywatne z kręgów górniczych oraz 
politycznych. Znacząca część uzyskanych od respondentów informacji znalazła po
twierdzenie w raportach Najwyższej Izby Kontroli.

13 Na temat powiązań między polityką i gospodarką, kapitalizmu politycznego, organizacji ryn
ków, hybrydowych form własności zob. J. Staniszkis, Post-Communism. The Emerging Enigma, ISP PAN, 
Warszawa 1999, s. 104-116; por. D. Stark, „Recombinant Property in East European Capitalism", di
scussion paper, Social Science Research Center Berlin 1993 oraz D. Stark, L. Bruszt, „Network Proper
ties of Assets and Liabilities: Inter-Enterprise Ownership Networks in Hungary and Czech Republic", 
w: Working Papers on Transitions from State Socialism, Einaudi Center for International Studies, Cornell 
University, 1995.

14 Ustawa z dnia 10.06.1994 r. (Dz.U. 98.119.773 z dnia 14.09.1998 r. z późniejszymi zmianami).
13 A. Z. Kaminski, „Ułomne reguły gry a rozwój polityczno-gospodarczy RP", w: A. Z. Kamiński, 

J. A. Stefanowicz (red.), Jak się buduje III Rzeczpospolitą. Ułomne reguły gry, Zeszyty Centrum Adama 
Smitha Nr 9, Warszawa 1995, s. 25.

16 P. Sztompka, System and Function. Toward a Theory of Society, Academic Press, New York 1974 
s. 128.

Istnienie sieci klientelisycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami 
sektora oraz jego gospodarczego i politycznego otoczenia prowadzi do demoraliza
cji przedstawicieli klasy politycznej i zaniku idei dobra ogólnego. Można wszelako 
argumentować, iż to właśnie demoralizacja i zanik idei dobra ogólnego wśród po
lityków prowadzą do zagęszczania się sieci klientelistycznych powiązań. Faktem 
jest bowiem, na co zwraca uwagę Antoni Kamiński, iż „ w warunkach demoraliza
cji klasy politycznej i jej nastawienia na maksymalizację krótkofalowych interesów 
partyjnych i prywatnych, najsprawniejsze nawet mechanizmy kontroli muszą za
wieść"15.

W tym miejscu warto powrócić do analizowanego przez Piotra Sztompkę 
problemu funkcjonalności pewnych elementów dla niektórych jednostek bądź grup 
przy równoczesnej dysfunkcjonalności dla innych16. Zagęszczanie się sieci kliente
listycznych powiązań pomiędzy decydentami sektora górniczego oraz jego gospo
darczego i politycznego otoczenia, przekładające się na podejmowane w ramach sie
ciowego układu działania, jest funkcjonalne z punktu widzenia tworzonego przez 
owych aktorów polityczno-ekonomicznego subsystemu, albowiem umożliwia jego 
samoreprodukcję. Z punktu widzenia szeroko ujmowanego systemu społecznego 
klientelizm jest jednak dysfunkcjonalny, prowadzi bowiem do zakłócenia systemo
wej dyferencjacji.



Przyczyny i konsekwencje systemowe... 199

Rozkładanie państwowego finansowo-biurokra tycznego parasola nad gospo
darką prowadzi do zahamowania transformacji i konserwacji status quo. Kryje się 
pod nim bowiem klientelizm polityczno-ekonomiczny, a więc wybiórcza dbałość 
o interesy grupowych i indywidualnych aktorów, nieoparta na rachunku ekono
micznym. Uważam, iż można postawić tezę, że polityczno-ekonomiczny kliente
lizm uwarunkowany jest systemowo, wynika bowiem w dużej mierze z nadmiernej 
roli państwa w życiu gospodarczym. Im większy jest obszar państwowego inter
wencjonizmu, im większy obszar działalności gospodarczej regulowany jest przez 
państwowych urzędników, tym większe natężenie klientelizmu. Im większy udział 
państwa w gospodarce, tym większe wpływy i znaczenie urzędników. Gdzie rzą
dzi państwo, tam racjonalność ekonomiczna ustępuje politycznej. W tej sytuacji, 
w mojej opinii, jednym z najskuteczniejszych sposobów ukrócenia klientelistycz- 
nych układów jest prywatyzacja gospodarki. Tymczasem, proponowany w 2001 ro
ku program prywatyzacji górnictwa zakładał wykup stanowiących własność Skar
bu Państwa spółek węglowych przez państwowe elektrownie. W ten sposób obecny 
oligarchiczny układ polityczno-gospodarczy zachowałby kontrolę nad gospodarką. 
Monopolizacja zasobów stanowi bowiem jeden z podstawowych sposobów utrzy
mania klientów w zależności od patronów. W moim odczuciu nie jest również naj
lepszym rozwiązaniem tworzenie charakterystycznej dla Polski i innych krajów Eu
ropy Środkowowschodniej struktury własnościowej nazwanej przez Davida Starka 
własnością przetasowaną (recombinant property)17. Przyjęcie modelu prywatyzacji, 
gdzie następuje stopniowe uwłaszczanie państwowej własności poprzez modyfi
kacje stosunków własnościowych na poziomie prywatyzowanego podmiotu, przy 
jednoczesnym występowaniu własności prywatnej i państwowej oraz sieci powią
zań między poszczególnymi firmami, sprzyja bowiem powstaniu klientelistycznych 
zależności. Realizacja tego modelu prywatyzacji zbliża nas bowiem niebezpiecz
nie do modelu włoskiego, gdzie własność prywatna przeplata się z państwową 
na niejasnych, korupcjogennych zasadach. Z taką sytuacją stykamy się w Polsce, 
obserwując wielkie holdingi obrastające spółkami-córkami, gdzie zachodzi proces 
faktycznej renacjonalizacji.

17 Zob. m.in. D. Stark, „Od systemowej tożsamości do organizacyjnej różnorodności. Przyczynek 
do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej", w: Studia Socjologiczne 3-4 (126-127) 1992, IFIS 
PAN, Warszawa; D. Stark, „Recombinant Property in East European Capitalism", discussion paper, 
Social Science Research Center Berlin 1993; tenże, „Privatization in Hungary: From Plan to Market or 
From Plan to Clan?", w: East European Politics and Societies 4 (3) 1990, s. 351-392; D. Stark, L. Bruszt, 
„Network Properties of Assets and Liabilities: Inter-Enterprise Ownership Networks in Hungary and 
Czech Republic", w: Working Papers...

Uważam, że najpoważniejszym hamulcem wyodrębniania się i usamodziel
niania gospodarki w ostatnich latach stała się polityka klientelistycznego układu 
towarzyskiego, umocnionego poprzez przejęcie własności po rozpadzie socjalizmu 
poprzez praktyki kapitalizmu politycznego. Władza traktowana jest bowiem przez 
ów układ w sposób instrumentalny, nie jako służba narodowi, ale jako umacnianie 
własnej pozycji i pozycji własnej partii. Ten typ rynkowego układu hamuje gospo
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darkę, co wynika z antynomii układ-konkurencja. Układ nie akceptuje wolnego 
rynku, preferując i wspierając swoich. Rozpięty nad górnictwem i niektórymi firma
mi prywatnymi parasol oraz mechanizmy wspierania przez rząd powiązanych poli
tycznie firm niszczą konkurencję i sektor prywatny. Szansą na złamanie kręgosłupa 
temu patronackiemu systemowi byłaby konkurencja międzynarodowa. Wydaje się, 
że najlepszym suflerem polskich reform staje się Unia Europejska. W przypadku 
górnictwa to właśnie wymogi stawiane przez Unię doprowadziły do przeprowadze
nia restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze. Opracowywany przez rząd „Narodo
wy Plan Rozwoju na lata 2004-2006" określa najważniejsze działania strukturalne, 
które Polska, stając się członkiem Unii Europejskiej, zamierza uruchomić przy wy
korzystaniu unijnych środków wsparcia. Po planowanym na rok 2004 przystąpie
niu Polski do Unii Europejskiej, górnictwo jako branża będzie mogło, po spełnieniu 
określonych warunków, ubiegać się o środki z unijnych funduszy strukturalnych, 
przeznaczonych na restrukturyzację wybranych gałęzi przemysłu, rozwój, moder
nizację oraz wzrost konkurencyjności gospodarki18. Konkurencja zmusi Polskę do 
zreformowania przedsiębiorstw państwowych, takich jak górnictwo czy energety
ka. Sądzę, iż wycofanie się państwa z gospodarki ułatwi dyferencjację systemową 
w rozumieniu Niklasa Luhmanna, prowadząc do oddzielenia polityki od gospo
darki19. Na początku procesu transformacji nie było to możliwe, albowiem państwo 
będące właścicielem w zasadzie wszystkich środków produkcji było zarazem od
górnym inicjatorem przekształceń rynkowych, dyktując za pomocą politycznych 
decyzji kształt i kierunek reform.

18 Nowy, przyjęty przez Radę Ministrów program restrukturyzacji górnictwa na lata 2003-2006 
uwzględnia możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach sektoro
wych programów operacyjnych. Szerzej na temat zasad funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego po 
przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zob. W. Blaschke, Z. Borkowski, „Górnictwo węgla kamienne
go w Polsce w świetle nowej regulacji Rady Unii Europejskiej dotyczącej pomocy państwa dla przemysłu 
węglowego po wygaśnięciu traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali", w: Sympozja 
i konferencje nr 57: Przyszłość energetyczna Polski, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, 
Polska Akademia Nauk, Kraków 2002.

19 Zob. N. Luhmann, Social Systems, s. 30 i s. 177-209; tenże, „The Autopoiesis of Social Systems", 
w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), Sociocybernetic Paradoxes...

20 E. Gellner, „Patrons and Clients", w: E. Gellner, J. Waterbury (eds), Patrons and Clients..., s. 5.

Na zasięg zjawiska klientelizmu wywiera niewątpliwie wpływ ogólny kon
tekst polityczno-gospodarczy. Pewne warunki społeczne sprzyjają ugruntowaniu 
się relacji klientelistycznych. W przypadku Polski i innych krajów Europy Środ
kowowschodniej w okresie transformacji obserwujemy ścisłe powiązanie polityki, 
gospodarki i prawa. Patronaż pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia 
ze słabym państwem, niewydolną biurokracją i nieefektywną gospodarką. Szczegól
nie podatna na patronaż jest upolityczniona gospodarka20. W sektorach gospodarki 
kontrolowanych przez państwo ma ono możliwość bezpośredniej interwencji. Ce
lem zawziętej walki staje się zdobycie pozycji umożliwiających przejęcie kontroli 
nad zasobami, a tym samym zapewnienie sobie dostępu do ograniczonych fundu
szy. Teza ta znalazła potwierdzenie w przypadku kontrolowanego przez państwo 
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sektora górnictwa węgla kamiennego. Kształt przyjętego programu restrukturyza
cji, a zatem kalendarz reform, wysokość różnego typu dotacji, wysokość środków 
przyznanych na likwidację kopalń, zakres umorzeń finansowych zobowiązań sek
tora, liczba zwalnianych osób, wysokość odpraw, wysokość zarobków, ale też ob
sadzanie kluczowych stanowisk — wszystko to staje się przedmiotem negocjacji 
patronów i klientów.

Położenie w procesie badawczym akcentu na sieć horyzontalnych powiązań 
pomiędzy patronami pozwoliło, między innymi, na analizę procesów podejmo
wania decyzji przez aktorów zajmujących kluczowe pozycje w badanym systemie. 
Przyjęcie perspektywy patronów, badanie mikropolityki pozwoliło skupić się na 
procesualnym charakterze zjawiska klientelizmu. Kalkulacje dokonywane przez pa
tronów, sposoby użycia władzy wpływają na procesy decyzyjne, zaś podejmowane 
przez nich decyzje mają konsekwencje systemowe. Istnienie sieci klientelistycznych 
powiązań pociąga za sobą szereg konsekwencji w zakresie systemowego rozwoju, 
a więc różnicowania pomiędzy gospodarką a polityką. W Polsce mamy do czynienia 
z sytuacją, w której z konieczności polityka decyduje o gospodarce. Nie możemy 
porównywać się w tym zakresie z krajami o utrwalonej demokracji i gospodar
ce rynkowej. Możemy jednak próbować dokonać oceny, czy gospodarka i polityka 
różnicują się na tyle, na ile pozwalają warunki początkowe. Z przeprowadzonych 
badań wynika, że w przypadku sektora górniczego jako specyficznego subsyste- 
mu gospodarki proces dyferencjacji ulega wyraźnym zakłóceniom21. Czynnikiem 
hamującym procesy systemowego różnicowania się jest występowanie silnej sie
ci klientelistycznych powiązań wewnątrz sektora górniczego oraz między sektorem 
a jego politycznym i gospodarczym otoczeniem. Koszty takiego stanu rzeczy ponosi 
całe społeczeństwo.

Istnienie sieci klientelistycznych powiązań pomiędzy kluczowymi aktorami 
sektora górnictwa węglowego (ujmowanego jako system cząstkowy w ramach szer
szego systemu gospodarczego) oraz jego środowiska politycznego wywiera nega
tywny wpływ na proces restrukturyzacji sektora, przyczyniając się w konsekwencji 
do opóźnienia całościowego procesu gospodarczej transformacji w Polsce. Kliente- 
lizm prowadzi do erozji relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi w rozumie
niu prawnym, podważając podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki wolno
rynkowej i demokracji.

2' Zob. N. Luhmann, „The Autopoiesis of Social Systems", w: F. Geyer and J. Zouwen (eds), 
Sociocybernetic Paradoxes...; tenże, Essays on Self-Reference; tenże, Teoria polityczna...
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Abstract

Political and Economic Clientelism.
A Systemic Analysis of Clientelistic Networks
in the Restructuring of the Polish Coal Mining Industry after 1989

Patron-client relations can be seen as one of the most important factors in the poli
tical and economic decision-making processes in Poland after the political changes 
of 1989. At the same time these relations exert a strong influence on the momentum 
as well as on the direction of social and economic changes. Organizationally fused 
Polish coal mining industry is a branch of economy, which is highly disinclined 
towards market reforms. Employing a very considerable number of people and 
consuming a significant part of the state's budget, this sector has a very impor
tant impact on the effectiveness of the entire systemic transformation process in 
Poland.

From the very outset of the transformation process until the present the coal 
mining industry has received budget subventions of more than PLN 13 billion. 
Nonetheless, the results of the subsequent restructuring programs in this sector are 
still far from satisfactory. In 2001 the debts of the coal mining industry in Poland, 
resulting among others from unpaid taxes and social security as well as obligations 
to pay in relation to suppliers of goods and services, have exceeded PLN 21 billion. 
All the subsequent corrections to the government restructuring program move the 
date of break-even point in this sector further and further into the future.

The starting point for the analyses conducted during this research project was 
the question about the reasons underlying the coal mining industry's persistent 
opposition to the changes it has to undergo. It has been postulated that one of 
the basic mechanisms allowing this system to survive is the existence of well- 
developed networks of clientelistic relationships and personal interdependencies 
between the key actors in the coal mining sector as well as its social and economic 
environment. The delay in the restructuring process is at the same time the result of 
mass clientelism in its classical form based on social pressure power of large groups 
(here the miners) in relation to their actual and potential political patrons. After the 
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1989 political changes in Poland, according to Eisenstadt and Lemarchand's theory, 
the strife for support in parliamentary elections became the new motivating force 
for the patrons to provide their clients with protection.

The research involves two theoretical perspectives: Luhmann's neofunctional 
theory of autopoietic systems, which provides a wider theoretical horizon; as well 
as the theory of clientelism.

In the course of this research and evaluation process several research tools of 
the qualitative and quantitative type have been used. A database has been created to 
demonstrate the personal makeup of the organizational supervisory and managing 
bodies in the coal mining industry as well as in its administrative, economic and 
social environment (SPSS). Moreover, a network analysis has been used in order to 
reflect the flow between the key posts in the coal mining sector (CLEMENTINE), 
and forty in-depth interviews with the key actors of the sector and its political 
and social environment have been conducted. Furthermore, this work contains an 
analysis of the results of seventeen audits carried out by the Supreme Chamber of 
Control in the coal mining sector; legal basis for the restructuring (30 official acts) 
and government restructuring programs for the coal mining industry together with 
all amendments. Finally, it is also worth to point out here that the author carried 
out an analysis of the texts of articles published in two weeklies: Kurier Związkowy 
and Trybuna Górnicza.

The results of this research indicate that informal arrangements and inter
dependencies between the key actors have grown to be an important aspect un
derlying the decision-making processes in the coal mining industry — from key 
posts appointing, through the amount of state donations for the sector, up to the 
schedule of reforms and concrete legal acts adopted by the Parliament.

Furthermore, the access to a large reserve of public funds is one of the fun
damental reasons for the thickening of clientelistic networks between the key actors 
in the coal mining industry and its political and social environment. On the one 
hand, these funds are the official remuneration for the work in the executive and 
supervisory bodies of the coal companies as well as additional possibilities of ob
taining remuneration for the work in a number of expert committees, advisory and 
opinion-making bodies. On the other hand, there are also informal and uncontrol
led possibilities of access to financial resources.

The research results show that a significant part of private firms providing 
coal mining companies and collieries with various services, like for instance those 
who supply equipment and machines, or coal-trading agencies or those dealing 
with debts and compensations for this industry are owned by the members of the 
mining establishment and politicians. A whole array of corruptive practices takes 
place where the private and public sectors converge. It is through the coal coope
ratives that the state funds are being streamed into private firms and to individual 
accounts e.g. those belonging to politicians. The Polish Law on Public Procurement 
is being infringed; tender procedures are almost commonly ignored or adjusted in 
such a way as to secure the commission for a firm whose managers are related to 
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one of the key decision-makers in the sector. Also the organization of coal-trading 
and the principles of debt operations provide possibilities for covert financing of 
political parties and enable the persons engaged in this sort of activity to draw 
unverified financial proceeds.

The coal mining establishment is composed of approximately 120 people 
who have similar professional experience and who have met while studying at the 
Mining Faculty of the Silesian Technical University and the University of Mining 
and Metallurgy or during their work in coal-mines, coal mining companies, ad
visory bodies and committees; and hence a group that includes people who are 
well-acquainted or even maintain friendly relationships. The key posts in the coal 
mining industry are closed to outsiders because, according to the opinion of the 
circle, they would not understand the specificity of the industry.

In the long term perspective, the mining establishment, although by no me
ans free from political pressures, is fairly immune to political changes. Its members 
want to cooperate with every government because they are aware that the survival 
of their sector depends on the current restructuring policy and often on the specific 
decisions of individual politicians. It is true that every change of government cau
ses some changes and reshuffling on the key posts in the sector, yet on the whole 
they are rather minor. The managing boards are filled with the supporters of the 
leading political power and those who were somehow related to the previous poli
tical establishment are moved to hold less prominent positions. This phenomenon 
demonstrates that although the internal functioning rules remain unchanged, the 
coal mining industry develops adjustment mechanisms and manages to meet the 
requirements laid down by the world of politics.

It is in the interests of both the key actors in the sector as well as miners to 
maintain the status quo and delay the reforms. It serves to maintain the current state 
of obscurity which allows for uncontrolled financial transactions. The introduction 
of restructuring programs could constrain these practices. For politicians the priva
tization of coal mining companies would mean an end to the nominations for the 
supervisory boards which constitute a pleasant kind of sine curae and at the same 
time a springboard for business activity. From the miners' perspective the reform 
means an increase in the unemployment rate and consequently a drastically lower 
standard of living in Silesia.

The existence of the networks of clientelistic relations between the key actors 
in the coal mining industry and its political and economic environment coupled 
with mass-clientelism has a negative impact on the restructuring process in that 
sector and in the long run it delays the entire economic transformation process 
in Poland and forces the society to bear its costs. Consequently, the existence of 
clientelism disrupts the process of systemic differentiation between politics and 
economy. Moreover, it leads to an erosion in the relations between business entities 
(as defined in legal terms) and therefore violates the basic principles of free market 
economy and democracy.
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The political cum economic clientelism is conditioned by the system because 
to a large extent it results from the over extensive role of the state in the economic 
life. In this situation privatization appears to be one of the most effective ways to 
curb the clientelistic structures.
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