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£agodzenie skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla
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STRESZCZENIE. Na podstawie oficjalnych dokumentów zestawiono programy zwi¹zane z ³agodze-
niem skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego. Omówiono propozycje pakietu
os³onowego uwzglêdniaj¹cego œwiadczenia wyrównawcze, pomostowe, aktywizuj¹co-adap-
tacyjne, górnicze, a tak¿e po¿yczki na tworzenie nowych miejsc pracy i rozpoczêcia dzia-
³alnoœci gospodarczej. Stwierdzono, ¿e ze wzglêdu na trudn¹ sytuacjê spo³eczn¹ na Górnym
Œl¹sku ³agodzenie skutków jest niezwykle istotnym problemem. Nale¿y wykorzystaæ mo¿li-
woœci finansowe Unii po zabezpieczeniu wk³adu w³asnego. Realizacja programów zale¿eæ
bêdzie od polityki rz¹du, aktywnoœci samorz¹dów i odpowiedniej dzia³alnoœci decydentów
górniczych.

S£OWA KLUCZOWE: restrukturyzacja górnictwa, pakiety os³onowe, œwiadczenia górnicze

Wprowadzenie

£agodzenie spo³eczno-gospodarczych skutków planowanej restrukturyzacji sektora wêgla
kamiennego nale¿y niew¹tpliwie do najpilniejszych i najtrudniejszych zadañ, jakie stoj¹
przed rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorz¹dami regionalnymi [10]. Oczywiste
jest, i¿ kolejny program nie mo¿e powieliæ b³êdów poprzednich programów, zw³aszcza
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w sferze generowanych skutków spo³ecznych [3, 4, 7]. Negatywne skutki przeprowa-
dzonych dotychczas dzia³añ restrukturyzacyjnych, koncentruj¹ siê bowiem na ograniczo-
nym obszarze, a ich skala, zwi¹zana z dominuj¹c¹ rol¹ przemys³ów tradycyjnych, w tym
zw³aszcza górnictwa wêgla kamiennego, w gospodarce i w ¿yciu spo³eczno-kulturalnym
regionu, niezwykle silnie determinuje poziom i jakoœæ ¿ycia ludnoœci, zmieniaj¹c przy tym
w zasadniczy sposób przes³anki do dalszego rozwoju spo³ecznoœci regionu [1, 2, 5, 6].
W niniejszej pracy dokonano, na podstawie oficjalnych dokumentów, przegl¹du zamierzeñ
zmierzaj¹cych do z³agodzenia skutków restrukturyzacji.

Zespó³ do spraw ³agodzenia skutków restrukturyzacji

W dniu 4 grudnia 2002 r. Zarz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów powo³ano Miêdzyre-
sortowy Zespó³ do spraw z³agodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w regionach,
w których wystêpuje restrukturyzacja sektora wêgla kamiennego, do którego zadañ nale¿y:
� inicjowanie i przygotowanie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych efektywnie przeprowadziæ pro-

ces restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze górnictwa wêgla kamiennego,
� opiniowanie rozwi¹zañ przygotowanych w ramach istniej¹cych programów aktywizacji

zawodowej oraz nowych rozwi¹zañ w tym zakresie przygotowywanych przez jednostki
prowadz¹ce proces restrukturyzacji zatrudnienia przy udziale w³adz regionalnych woje-
wództwa œl¹skiego,

� monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji zatrudnienia,
� informowanie RM o zagro¿eniach zwi¹zanych z prowadzeniem procesu restrukturyzacji

zatrudnienia w sektorze górnictwa wêgla kamiennego.
Zespó³ zainicjowa³ prace nad programem, który obejmuje zarówno region œl¹ski jak

i region ma³opolski. Na szczególne podkreœlenie zas³uguje przyjêcie przez Zespó³ zasady
regionalnego, nie zaœ sektorowego, konstruowania tego programu.

W konsekwencji podjête zosta³y intensywne prace nad dwoma programami regio-
nalnymi:
� „Programem ³agodzenia w regionie œl¹skim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w gór-

nictwie wêgla kamiennego”[8],
� „Zintegrowanym programem ³agodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa

oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa ma³opolskiego” [9].
Programy te opieraj¹ siê na obowi¹zuj¹cych, wieloletnich strategiach regionalnych

i maj¹ charakter programów operacyjnych do tych strategii, obejmuj¹c lata 2003–2006. Po
raz pierwszy zastosowane zosta³o tu nowe, zintegrowane podejœcie do rozwi¹zywania
problemów spo³eczno-gospodarczych w restrukturyzowanych regionach, uwzglêdniaj¹ce
zarazem za³o¿enia programu sektorowego jak i strategii regionalnych.

Wœród programowanych dzia³añ o charakterze operacyjnym i ograniczonym w czasie,
dotycz¹cych procesu restrukturyzacji zatrudnienia, na szczególne podkreœlenie zas³uguje
tzw. „stypendium na przekwalifikowanie”, stanowi¹ce element pakietu dzia³añ aktywizu-
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j¹cych adresowanych do trac¹cych dotychczasowe miejsce pracy, pracowników powierz-
chni kopalñ. Wyp³ata tego „stypendium” bêdzie uzale¿niona od uczestnictwa w programie
doradczo-szkoleniowym, dostosowuj¹cym kwalifikacje pracownika do pracy, która jest
dla niego poszukiwana. Podstawowym podmiotem obs³uguj¹cym ten pakiet jest Spó³ka
Restrukturyzacji Kopalñ S.A. (SRK), we wspó³pracy z Górnicz¹ Agencj¹ Pracy oraz Woje-
wódzkim i Powiatowymi Urzêdami Pracy. Pakiet aktywizuj¹cy bêdzie obejmowa³ zarówno
pomoc psychologiczn¹ oraz profesjonaln¹ ocenê predyspozycji i umiejêtnoœci zawodowych
pracownika, identyfikacjê jego potrzeb w zakresie zmiany kwalifikacji, jak i organizacjê
szkoleñ, poszukiwanie pracy lub pomoc w rozpoczêciu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej.
Okres wyp³aty stypendium bêdzie wynosi³ do 9 miesiêcy. Stypendium obejmie wiêc to
wszystko, co rozumie siê pod pojêciem outplacement’u. Warto zaznaczyæ, i¿ ten program
outplacement’u bêdzie pierwszym tego rodzaju programem realizowanym w Polsce w ra-
mach restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze wêgla kamiennego.

Stan prac nad programami ³agodzenia skutków

restrukturyzacji

Prace nad „Programem ³agodzenia w regionie œl¹skim skutków restrukturyzacji zatrud-
nienia w górnictwie wêgla kamiennego” [8], podjête z pocz¹tkiem lutego 2003 r. przez
samorz¹d województwa œl¹skiego, zosta³y ju¿ zakoñczone. W dniu 14 kwietnia 2004 r.
Sejmik Samorz¹dowy Województwa Œl¹skiego, po debacie nad projektem programu, przy-
j¹³ w tej sprawie stosown¹ uchwa³ê. Przyjêcie programu poprzedzi³y konsultacje spo³eczne
ze œrodowiskiem samorz¹dów gmin, szczególnie gmin górniczych, samorz¹dem gospo-
darczym i zwi¹zkami zawodowymi. Zarz¹d województwa œl¹skiego w dniu 16 kwietnia
2004 r. przekaza³ przyjêty projekt programu do MGPiPS, gdzie zosta³ poddany pog³êbionym
analizom. Dyskusja nad tym projektem by³a przedmiotem posiedzenia Zespo³u do spraw
z³agodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w regionach, w których nastêpuje res-
trukturyzacja sektora wêgla kamiennego, 30 kwietnia 2004 r. Zespó³ uzna³ za konieczne
doprecyzowanie przedsiêwziêæ realizowanych w ramach Programu. Znowelizowany pro-
gram zosta³ przekazany przez Samorz¹d Województwa 30 maja 2004 r. i by³ ponownie
rozpatrywany na posiedzeniu Zespo³u w po³owie czerwca 2004 r. Program jest przedmiotem
uzgodnieñ pomiêdzy strona rz¹dow¹ i stron¹ samorz¹dow¹.

Prace nad programem „Zintegrowany program ³agodzenia skutków restrukturyzacji gór-
nictwa, hutnictwa oraz wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa ma³opolskiego”
[9] tak¿e dobiegaj¹ koñca. Samorz¹d Województwa przekaza³ projekt Programu, który prze-
dyskutowano na posiedzeniu Zespo³u 6 czerwca 2004 r. Na obszarze woj. ma³opolskiego
zagadnienia dotycz¹ce spo³ecznych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
wyst¹pi¹ w nasileniu nieporównywalnie mniejszym ni¿ ma to miejsce w regionie œl¹skim.
Przygotowywany program ma zatem nieco odmienn¹ konstrukcjê i zakres przedmiotowy.
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Propozycje pakietu os³onowego

Realizacja „Programu restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego w Polsce w latach
2003–2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji nie-
których kopalñ” stwarza potencjalne zagro¿enie pogorszenia sytuacji na rynku pracy regio-
nu œl¹skiego, wywo³anej w g³ównej mierze procesem likwidacji kopalñ wêgla kamiennego
i kumulacj¹ w najbli¿szym okresie negatywnych skutków spo³ecznych prowadzonej re-
strukturyzacji [10].

W kontekœcie dzia³añ restrukturyzacyjnych podejmowanych przez Rz¹d RP aktywizacja
i adaptacja zawodowa pracowników odchodz¹cych z sektora stanowi³a jeden z najwa¿-
niejszych elementów prowadzonej restrukturyzacji.

W strukturze odchodz¹cych z sektora pracowników najwiêkszy odsetek stanowili pra-
cownicy korzystaj¹cy z urlopów górniczych oraz jednorazowych odpraw pieniê¿nych bez-
warunkowych, natomiast najmniej popularnymi instrumentami by³y zasi³ki socjalne. Mimo
znacz¹cych efektów i niezaprzeczalnej roli, jak¹ odegra³y te instrumenty w procesie zmniej-
szenia zatrudnienia w sektorze górnictwa, nie stanowi³y one elementu stymuluj¹cego rozwój
przedsiêbiorczoœci.

Wprowadzenie instrumentów os³onowo — aktywizuj¹cych ma na celu przede wszystkim
pobudzenie przedsiêbiorczoœci poprzez wsparcie Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw ukie-
runkowane na tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem górnictwa, w szczególnoœci
dla zwalnianych pracowników przedsiêbiorstw górniczych.

Pracownicy przedsiêbiorstw górniczych przewidziani do zwolnienia w zwi¹zku z pro-
wadzon¹ restrukturyzacj¹ sektora, nie posiadaj¹cy uprawnieñ do emerytury lub œwiadczeñ
przedemerytalnych, bêd¹ mogli skorzystaæ z dostêpnych instrumentów os³onowo-aktywi-
zuj¹cych.

Instrumenty ukierunkowane na tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem górnictwa
dla zwalnianych pracowników przedsiêbiorstw górniczych skierowane do Ma³ych i Œred-
nich Przedsiêbiorstw pozwol¹ na przyœpieszenie wzrostu gospodarczego, którego efektem
bêdzie zmiana struktury gospodarczej w regionie poprzez zwiêkszenie udzia³u rozwojowych
ga³êzi przemys³u i us³ug.

Proponowane instrumenty finansowego wsparcia MSP, do których nale¿¹ miêdzy innymi:
� œwiadczenie wyrównawcze,
� œwiadczenie pomostowe,
� œwiadczenie aktywizuj¹ce — adaptacyjne,
maj¹ na celu czêœciowe sfinansowanie kosztów ponoszonych przez pracodawcê spoza
górnictwa, w okresie przygotowania zawodowego by³ego pracownika górnictwa do samo-
dzielnego wykonywania zadañ na nowoutworzonym stanowisku pracy.

Powy¿sze instrumenty s¹ nie tylko form¹ subsydiowania pracodawcy w celu utrzymania
przez niego w okresie przejœciowym nowoutworzonego miejsca pracy, ale tak¿e pozwalaj¹ na
³agodne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji zatrudnienia, bowiem daj¹ by³ym pra-
cownikom sektora gwarancjê zatrudnienia i zapewniaj¹ im okreœlony poziom wynagradzania.
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Obok wy¿ej wymienionych instrumentów, maj¹c na wzglêdzie fakt, i¿ warunkiem
bezkolizyjnej w aspekcie spo³ecznym realizacji procesu restrukturyzacji sektora jest za-
pewnienie zwalnianym pracownikom nowych miejsc pracy, proponuje siê wspó³uczest-
niczenie w kosztach utworzenia miejsca pracy poprzez uruchomienie:
� po¿yczki dla MSP na tworzenie nowych miejsc pracy,
� po¿yczki dla by³ych pracowników górnictwa na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej.

Oprócz powy¿szego proponuje siê wprowadzenie nowej formy instrumentu os³onowe-
go — œwiadczenia górniczego.

Œwiadczenie górnicze, jako instrument przejœciowy ma na celu stworzenie warunków do
nabycia uprawnieñ do emerytury górniczej zwalnianym pracownikom, posiadaj¹cym d³ugi
sta¿ pracy górniczej, których ewentualne zwolnienie przed dniem 31 grudnia 2006 r.
w zwi¹zku z postawieniem kopalñ w stan likwidacji pozbawi³oby ich tego przywileju.

Instrument ten, jako jedyny z zaproponowanych ma charakter os³onowy z uwagi na objêcie
nim szczególnej grupy pracowników, których przekwalifikowanie z uwagi na dotychczas
wykonywan¹ przez nich pracê, a tak¿e d³ugi sta¿ pracy nie da³oby spodziewanych efektów.

Niezale¿nie od powy¿ej proponowanych rozwi¹zañ w ramach outplacementu, ka¿dy
pracownik odchodz¹cy z górnictwa:
� mo¿e skorzystaæ z dostêpnych szkoleñ przekwalifikowuj¹cych, pozwalaj¹cych na zdo-

bycie nowych lub podniesienie poziomu posiadanych kwalifikacji zawodowych,
� objêty zostanie pomoc¹ w odnalezieniu siê w nowej sytuacji ¿yciowej w ramach organi-

zowanych warsztatów psychologicznych wyrównuj¹cych ich szansê na rynku pracy.
Poni¿ej przedstawiono wybrane elementy proponowanego pakietu.

Œwiadczenie wyrównawcze
Œwiadczenie wyrównawcze jako instrument przejœciowy, wspomagaj¹cy utrzymanie

nowoutworzonego miejsca pracy wynosi 50% wynagrodzenia pracownika w poprzednim
zak³adzie pracy obliczonego jak za urlop wypoczynkowy. Zasady oraz warunki przy-
znawania œwiadczenia traktowanego jako instrument wspieraj¹cy proces tworzenia nowego
miejsca pracy oraz os³onowy dla zwalnianego pracownika. Obowi¹zki pracodawcy spoza
górnictwa, od realizacji których uzale¿nione bêdzie jego subsydiowanie w przypadku za-
trudnienia by³ego pracownika górnictwa:
� utworzenie nowego miejsca pracy,
� zatrudnienie by³ego pracownika górnictwa na czas nieokreœlony,
� gwarancja zatrudnienia pracownika przez okres 24 miesiêcy,
� gwarancja wynagrodzenia miesiêcznego nowoprzyjêtego pracownika w wysokoœci 50%

dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.
refundacja kosztów, o których mowa wy¿ej przys³ugiwaæ bêdzie przez okres 24 miesiêcy.

Œwiadczenie pomostowe
Œwiadczenie pomostowe przys³uguje wszystkim zwalnianym pracownikom powierzchni

kopalñ, którzy do dnia 31.12. 2006 r. nabêd¹ uprawnienia do œwiadczenia przedemerytalnego.
Œwiadczenie pomostowe jako instrument przejœciowy, wspomagaj¹cy utrzymanie no-

woutworzonego miejsca pracy do czasu nabycia przez by³ego pracownika górnictwa upraw-
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nieñ do œwiadczenia przedemerytalnego, wynosi 50% wynagrodzenia pracownika w po-
przednim zak³adzie pracy obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.

Zasady oraz warunki przyznawania œwiadczenia pomostowego traktowanego jako in-
strument wspieraj¹cy proces tworzenia nowego miejsca pracy oraz os³onowy dla zwal-
nianego pracownika.

Obowi¹zki pracodawcy spoza górnictwa, od realizacji których uzale¿nione bêdzie jego
subsydiowanie w przypadku zatrudnienia by³ego pracownika górnictwa:
� utworzenie nowego miejsca pracy,
� zatrudnienie by³ego pracownika górnictwa na czas nieokreœlony,
� gwarancja zatrudnienia pracownika przez okres uprawniaj¹cy pracownika do nabycia

uprawnieñ do œwiadczenia przedemerytalnego,
� gwarancja wynagrodzenia miesiêcznego nowoprzyjêtego pracownika w wysokoœci

50% dotychczas otrzymywanego wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczyn-
kowy.

Œwiadczenie aktywizuj¹ce — adaptacyjne
Œwiadczenie aktywizuj¹ce — adaptacyjne skierowane jest do wszystkich przewidzia-

nych do zwolnienia pracowników powierzchni kopalñ, którzy nie skorzystaj¹ ze œwiad-
czenia wyrównawczego lub pomostowego.

Œwiadczenie aktywizuj¹ce — adaptacyjne realizowane jest z wykorzystaniem dwóch
instrumentów:
� stypendium na przekwalifikowanie,
� refundacja czêœci kosztów poniesionych przez pracodawcê spoza górnictwa w trakcie

praktycznej nauki zawodu nowoprzyjêtego pracownika.

Stypendium na przekwalifikowanie
Stypendium na przekwalifikowanie obejmuje:

� szkolenie przekwalifikowuj¹ce finansowane ze œrodków funduszu pracy,
� œwiadczenie na przekwalifikowanie.

W okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie — instrumentu os³onowo-
-aktywizuj¹cego maj¹cego na celu przekwalifikowanie zawodowe pracownika pod k¹tem
przysz³ego zapotrzebowania na rynku pracy — pracownik jest zwolniony z obowi¹zku
œwiadczenia pracy.

Refundacja czêœci kosztów
Obowi¹zki pracodawcy spoza górnictwa, od realizacji których uzale¿nione bêdzie jego

subsydiowanie w przypadku zatrudnienia by³ego pracownika górnictwa:
� utworzenie nowego miejsca pracy,
� zatrudnienie by³ego pracownika górnictwa na czas nieokreœlony,
� gwarancja zatrudnienia pracownika przez okres co najmniej dwunastu miesiêcy.

Pracodawca otrzyma refundacjê czêœci kosztów ponoszonych w 12 miesiêcznym okresie
szkolenia — praktycznej nauki zawodu — zwi¹zanych z przygotowaniem pracownika do
samodzielnego wykonywania pracy na nowoutworzonym stanowisku pracy, w wysokoœci
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nie przekraczaj¹cej minimalnego wynagrodzenia miesiêcznego powiêkszonego o sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne rozumiane jako sk³adki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i wypadkowe finansowane z w³asnych œrodków p³atnika tych sk³adek, refundacja obejmuje
koszty poniesione za co drugi miesi¹c szkolenia — praktycznej nauki zawodu — pra-
cownika.

Po¿yczka na tworzenie nowych miejsc pracy
Po¿yczka na tworzenie nowych miejsc pracy skierowana jest do pracodawców sektora

ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, którzy utworz¹ nowe miejsca pracy dla pracowników
zwolnionych w procesie restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego.

Obowi¹zki pracodawcy spoza górnictwa, od realizacji których uzale¿nione bêdzie udzie-
lenie po¿yczki:
� pracodawca zobowi¹¿e siê do zorganizowania nowych miejsc pracy w terminach okre-

œlonych w umowie po¿yczki,
� pracodawca zawrze z pracownikiem umowê na czas nie okreœlony,
� pracodawca zobowi¹¿e siê do zatrudniania pracownika przez okres co najmniej 24

miesiêcy.

Po¿yczka na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
Po¿yczka na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej skierowana jest do by³ych pracow-

ników górnictwa rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (samozatrudnienie):
Wysokoœæ po¿yczki nie mo¿e przekroczyæ dwudziestokrotnoœci przeciêtnego wyna-

grodzenia rozumianego jako przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale.

Po¿yczka bêdzie umorzona na wniosek po¿yczkobiorcy pod warunkiem prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesiêcy oraz po spe³nieniu innych
warunków okreœlonych w umowie.

Œwiadczenie górnicze
Œwiadczenie górnicze przys³uguje wszystkim zwalnianym pracownikom kopalñ zatrud-

nionym pod ziemi¹, którzy do dnia 31.12. 2006 r. nabêd¹ uprawnienia do emerytury
górniczej.

Œwiadczenie górnicze wyp³acane jest w wysokoœci 50% wynagrodzenia pracownika
obliczonego jak za urlop wypoczynkowy.

Œwiadczenie bêdzie wyp³acane pracownikowi co miesi¹c, pocz¹wszy od miesi¹ca w któ-
rym nast¹pi³o rozwi¹zanie stosunku pracy,

Œwiadczenie przyznawane bêdzie na okres do czasu nabycia uprawnieñ emerytalnych,
Wprowadzenie powy¿szego instrumentu wymaga dostosowania zapisów ustawy eme-

rytalnej — wprowadzenie analogicznych rozwi¹zañ jak w przypadku urlopów górniczych.
Wprowadzenie œwiadczenia górniczego pozwoli na obni¿enie kosztów zwi¹zanych z za-

trudnieniem „socjalnym” nawet w przypadku jeœli œwiadczenie to musia³oby zostaæ sfi-
nansowane ze œrodków w³asnych przedsiêbiorstwa górniczego (ok. 60%).
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Podsumowanie

Analizuj¹c sposoby z³agodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
uwzglêdniæ nale¿y tak¿e poni¿sze uwagi.
� Celowe jest rozwa¿enie ewentualnego rozszerzenia przedstawionych powy¿ej propozycji.

Ostateczna wersja pakietu powinna byæ wdro¿ona po jego wynegocjowaniu z partnerami
spo³ecznymi.

� Zak³ada siê ¿e œrodki publiczne przeznaczone na proces aktywizacji zawodowej oraz
zabezpieczenia socjalnego, szczególnie w zakresie zwi¹zanym z tworzeniem nowych
miejsc pracy w regionie i aktywizacj¹ rynku pracy, bêd¹ stanowi³y uzupe³nienie wk³adu
polskiego do funduszy unijnych planowanych do wykorzystania w regionie Œl¹ska
i Ma³opolski. Powodzenie tego pomys³u zale¿eæ bêdzie od odpowiedniego przygo-
towania niezbêdnych projektów, zabezpieczenie w³asnych œrodków finansowych oraz
uzyskanie zgody Komisji.
Ze wzglêdu na z³o¿on¹ sytuacjê spo³eczn¹ na Górnym Œl¹sku, rosn¹ce bezrobocie,

stosunkowo ma³¹ iloœæ tworzonych nowych miejsc pracy problem ³agodzenia skutków
restrukturyzacji jest powa¿nym problemem, przed którym staj¹ zarówno decydenci górniczy
jak i w³adze samorz¹dowe a tak¿e rz¹d. Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e proponowane metody oka¿¹
siê skuteczne i restrukturyzacja górnictwa nie bêdzie wywo³ywaæ niepokojów spo³ecznych.
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Grzegorz CZARNY

Mitigation of unfavorable effects of hard coal mining
restructuring

Abstract

Programs of unfavorable effects of hard coal mining restructuring have been complied in the paper
basing on an official documents The social protection package have been described that offers
supplementary payment performance, intermediate payment, payment for stimulation and adaptation
activity, miners payment as well as loans for new job formation and for commencement of economic
activity. It is stated that due to a difficult social situation in the Upper Silesia the mitigation of
unfavorable effects of restructuring is a very essential problem. it is necessary to take a full advantage
of the financial possibilities our belonging to the European Union, after gathering own input. The
programs realization will depend on the government policy, activity of local authorities and an
appropriate decisions of hard coal management.
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