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Abstract
Restructuring actions taken against coal mining lead to changes in area of socio-econom-
ic life, affecting the state and prospects of development in country and in Silesia voivode-
ship. Institutions, methods and tools to monitor coal mining restructuring in the context 
of the socio-economic environment may indeed overtake and limit effects resulting from 
this process. On the basis of this thesis in this article were presented mission, programmat-
ic objectives and structure of the Silesian Centre for Close Mining Changes Monitoring  
(- further CMZO).
Keywords: human being, organization, work, program, management.

Misja CMZO
Pobudzanie i utrzymywanie harmonii i równowagi

między celami przedsiębiorstwa górniczego i jego otoczeniem
− w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i infrastrukturalnym.

1. WPROWADZENIE

Procesy restrukturyzacyjne dotyczące górnictwa węgla kamiennego − któ-
rych źródło odnajdujemy w  transformacji systemu polityczno-gospodar-
czego kraju − począwszy od 1989 roku mają zasadniczo niezmienione cele. 
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Skupiają się one na odłączaniu od kopalń sfery nieprodukcyjnej, a także przeka-
zaniu realizacji niektórych zadań wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym 
w formie outsourcingu, racjonalizacji (zmniejszaniu) zatrudnienia, dostosowy-
waniu poziomu wydobycia węgla do możliwości jego sprzedaży w kraju i opłacal-
nym eksporcie oraz ograniczaniu mocy produkcyjnych kopalń w celu dostosowa-
nia ich do zmniejszającego się zapotrzebowania na węgiel [20. str. 65].

Realizacja procesów restrukturyzacyjnych wywołuje niezmiennie od 1989 roku 
− z różną dynamiką − zmiany w otoczeniu społecznym, gospodarczym, środowi-
skowym i infrastrukturalnym [14. str. 59−73]. W tym kontekście warto podkre-
ślić skutki, które przyniosła związana z  tym okresem restrukturyzacja sektora 
w latach 90. XX wieku. Opinii społecznej zapadły w pamięci masowe zwolnienia 
pracowników. Podkreśla się, że wówczas społeczeństwo nie dysponowało mery-
toryczną wiedzą pozwalająca zrozumieć konieczność przeprowadzenia restruk-
turyzacji, celem ratowania polskiego górnictwa przed całkowitym upadkiem. Jak 
zauważają liczni eksperci to dzięki przeprowadzonym wówczas działaniom, choć 
cena była wysoka, polskie górnictwo stoi w obliczu nowych szans, o czym nale-
żałoby przekonać opinię społeczną, ukazując rzeczywisty obraz potencjału, jaki 
niesie z sobą rozwój tej gałęzi przemysłu [6. str. 630]. W tym kontekście uwzględ-
niając destynacje rozwojowe górnictwa − wraz z jego oddziaływaniem na otocze-
nie − warto przytoczyć kilka znaczących przesłanek uzasadniających potrzebę 
monitorowania ujawniających się w  otoczeniu restrukturyzowanych zakładów 
górniczych obszarów, w  tym: wspieranie działań ekologicznych na obszarach 
zdegradowanej przestrzeni poprzemysłowej, działania nakierowane na poprawę 
stanu środowiska przyrodniczego, stwarzanie zachęt inwestycyjnych na terenach 
zrekultywowanych, dążenie do poprawy infrastruktury technicznej terenów zde-
gradowanych oraz wspieranie rynku pracy [29, str. 40].

Potrzebę monitorowania należy wyraźnie uwzględniać w perspektywie dalszych 
zmian dotyczących sektora górnictwa węgla kamiennego. Szczególnie w  od-
niesieniu do programów określających strategiczne kierunki rozwoju tej części 
gospodarki narodowej oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw górniczych. Nale-
ży więc zauważyć, że Rada Ministrów RP w programie „Polityka energetyczna 
Polski do 2030 roku” przyjęła następujące stanowisko: „Ze względu na stopnio-
we wyczerpywanie się zasobów węgla kamiennego i brunatnego w obecnie eks-
ploatowanych złożach, planowane jest w  horyzoncie 2030 roku przygotowanie 
i rozpoczęcie eksploatacji nowych złóż” [23, str. 9]. Ze wskazanym kierunkiem 
rozwoju korespondują kluczowe determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw 
górniczych, do których zalicza się: zasoby węgla i  ich lokalizację, kwalifikacje 
pracowników, relacje ze społecznością lokalną i odbiorcami, bilans węgla (pro-
dukcja i  sprzedaż), jakość zarządzania, konkurencyjność (pozycja rynkowa), 
technologię produkcji, poziom kompetencji kadry kierowniczej oraz oddziały-
wanie na środowisko [6, str. 630].

Wydaje się, że wskazane powyżej destynacje tworzą obszary istotnego oddziały-
wania na otoczenie przedsiębiorstw górniczych, które efektywnie może monito-
rować oraz rozpoznawać i identyfikować CMZO.
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2.	 RESTRUKTURYZACJA	GÓRNICTWA	JAKO	
PODSTAWOWY	DETERMINANT	POWSTANIA	CMZO

Termin restrukturyzacja łączy w  sobie dwa angielskie słowa: reconstruct, któ-
re znaczy zbudować od nowa lub w nowej formie oraz structure odpowiadające 
polskiemu słowu struktura. W najszerszym ujęciu cele restrukturyzacji można 
zdefiniować jako zapewnienie minimum warunków przetrwania (dostosowania) 
− w  dłuższej perspektywie rozwój przedsiębiorstw działających w  zmiennym, 
wysoce konkurencyjnym otoczeniu [27, str. 185]. W ujęciu teoretycznym celem 
strategicznym restrukturyzacji jest również dążenie do osiągnięcia oczekiwa-
nych i ważnych zmian w działalności przedsiębiorstwa [31, str. 215−217]. Z re-
strukturyzacją wiąże się ogół czynności, procesów zmierzających do poprawy 
efektywności wykorzystywania wszystkich zasobów w prowadzonej działalności 
gospodarczej [13, str. 154]. Restrukturyzację można również postrzegać jako for-
mę procesu o wymiarze ewolucyjnym. W tym świetle stwierdza się, że uniwersal-
ne określenie istoty i rozwoju restrukturyzacji jest trudne i złożone [7, str. 42−43]. 

Wskazane powyżej podejścia akcentują charakterystyczne sposoby definiowa-
nia sensu terminu restrukturyzacja. Jednym z nich jest zdefiniowanie restruk-
turyzacji na kanwie przedsiębiorstwa i  jej zasięgu. Wyróżnia się w  tym ujęciu 
restrukturyzację jako szeroki i  długofalowy proces dotyczący całego systemu 
przedsiębiorstwa. W drugim ujęciu restrukturyzację ogranicza się do sfery krót-
kookresowych działań dotyczących finansów przedsiębiorstwa. W  pierwszym 
podejściu celem restrukturyzacji jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 
zarówno w krótkim, średnim jak i długim horyzoncie czasu. Z kolei w ujęciu do-
tyczącym finansów przedsiębiorstwa restrukturyzacja koncentruje się na ilościo-
wej analizie zmian aktywów i pasywów przedsiębiorstwa w okresie bilansowym 
[11, str. 42−47]. 

Koncentrując niniejszą refleksję na problematyce restrukturyzacji przedsiębior-
stwa górniczego należy wyraźnie zauważyć i podkreślić jego charakterystyczną 
specyfikę organizacyjną i  technologiczną [7, str. 71−82]. W literaturze zauważa 
się, że przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego podlegają szeregowi ogra-
niczeń o charakterze technologicznym, środowiskowym, rynkowym, organiza-
cyjnym, kapitałowym, społecznym i  politycznym. Uwarunkowania powyższe 
tworzą specyficzny kontekst prowadzenia działalności gospodarczej przez swe-
go rodzaju przedsiębiorstwa, które zdecydowanie odbiega od firm działających 
w innych branżach. Determinuje to sposób oraz zakres wprowadzenia ewentu-
alnych zmian, w tym modeli i metod wspierających restrukturyzację [7. str. 64]. 

Analizując restrukturyzację jako zbiór działań zmierzających do najbardziej 
efektywnego dostosowania organizacyjnego, ekonomicznego i  technicznego 
przedsiębiorstwa odpowiadających celom postawionym przed tym przedsiębior-
stwem do uwarunkowań krajowych należy zaznaczyć, że w  Polsce pojęcie re-
strukturyzacji jest rozumiane jako „narzędzie” przystosowania przedsiębiorstw 
do warunków wynikających ze zmian w transformacji gospodarki z „centralnie 
sterowanej” na „gospodarkę rynkową”. Termin ten zazwyczaj odnosi się do rady-
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kalnej zmiany w odniesieniu do techniki, technologii, form organizacji produk-
cji, systemu zarządzania, a także zmiany stanu prawno-organizacyjnego przed-
siębiorstwa w celu osiągnięcia sukcesu w „walce” z konkurencją na rynku [32. str. 
5]. Restrukturyzacja jako proces − w szczególności odnoszący się do przedsię-
biorstw górniczych – jawi się jako reagowanie na zmiany zachodzące w otocze-
niu, przystosowywanie własnej zmienności do jego zmienności, i to nawet często 
ze znacznym wyprzedzeniem [21, str. 70]. Właśnie element wyprzedzenia sta-
nowi w tym przypadku o minimalizowaniu skali kosztów społecznych i gospo-
darczych wiążących się z analizowanym procesem, który może być kluczowym 
czynnikiem kształtującym misję i cele CMZO. 

Doświadczenia wynikające z  przebiegu restrukturyzacji górnictwa węglowego 
w Polsce potwierdzają, że zlikwidowanie nierentownej kopalni to przede wszyst-
kim poważnym problemem społeczny i polityczny. W tym kontekście warto za-
uważyć, że restrukturyzacja górnictwa determinowała do przyjmowania postaw 
roszczeniowych wynikających m.in. z uprzywilejowanej pozycji grupy zawodo-
wej jaką są górnicy − i jej obrony w kontekście ich pauperyzacji i marginalizacji 
społecznej [28, str. 71]. Procesy towarzyszące przemianom w polskim górnictwie 
były źródłem chwilowych napięć społecznych wyrażających się w  formie akcji 
protestacyjnych, strajków ostrzegawczych, okupacji siedzib kierownictw górni-
czych [20, str. 65]. Można w tym miejscu postawić tezę, o braku instytucji, metod 
i narzędzi mogących − w opisywanym czasie − wskazane zjawiska minimalizo-
wać i ograniczać ich skutki.

Warto w  świetle powyższej tezy wskazać na szczególny przypadek egzemplifi-
kujący zmiany wynikające z  minionego ćwierćwiecza restrukturyzacji gospo-
darki kraju, którym jest Bytom, postrzegany jest jako miejsce ogromnych skut-
ków transformacji systemu gospodarczego kraju po 1989 roku. Jak zauważa się 
w raporcie „Bytom 2020+” dziś już otwarcie mówi się, że Bytom jest najbardziej 
problemowym miastem w Unii Europejskiej. Przyczyn obecnej sytuacji Bytomia 
jest kilka. Przede wszystkim to negatywne skutki transformacji gospodarczej 
– w  tym drastyczna redukcja bazy ekonomicznej miasta, czyli tego, co miasto 
produkowało i oferowało na zewnątrz. Zamknięcie kopalń i hut oraz upadek za-
kładów z nimi kooperujących spowodował utratę ponad 30 tys. miejsc pracy. To 
dane Głównego Urzędu Statystycznego – szacuje się jednak, że było to ponad 50 
tys. Jeżeli dziś trzon bazy ekonomicznej miasta nadal stanowi górnictwo, oznacza 
to, że pustka po zamkniętych 19 lat temu zakładach nie została niczym wypeł-
niona [3, str. 4]

Efekty tak poważnej zmiany zadecydowały o skali obecnie występujących pro-
blemów społecznych i gospodarczych Bytomia, wśród których jednym z najważ-
niejszych jest ochrona istniejących i  potrzeba tworzenia nowych miejsc pracy. 
Zostało to podkreślone podczas debaty przedstawicieli samorządu terytorial-
nego poświęconej skutkom zapowiedzianej w  2015 roku przez rząd likwidacji 
kopalń węgla kamiennego. W swoich wypowiedziach prezydenci Bytomia, Gli-
wic, Rudy Śląskiej i Zabrza stwierdzali, że likwidacja ostatniego dużego zakładu 
pracy w Bytomiu będzie miała katastrofalne skutki w wymiarze ekonomicznym 
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i  społecznym. Burmistrz Brzeszcz nie wyobraża sobie, żeby doszło do tak ka-
tegorycznego i zdecydowanego działania ze strony rządowej, żeby doprowadzić 
do likwidacji kopalni. Zabrze pamięta 24 procentowe bezrobocie, o czym przy-
pominała Prezydent tego miasta. Zdaniem samorządowców likwidacja kopalń 
oznacza degradację całych miejscowości. Zamknięcie kopalń spowoduje dramat. 
Jak podkreśla Prezydent Rudy Śląskiej skutki finansowe będą dla lokalnej spo-
łeczności ogromne [8, str. 5].

Na kanwie powyższych wskazań wyrażonych przez przedstawicieli społeczności 
lokalnych szczególnego znaczenia nabiera kwestia zaniechania monitorowania 
procesu restrukturyzacji, co może prowadzić do nieoczekiwanych i długotrwa-
łych złych skutków w otoczeniu przedsiębiorstw górniczych [12. str. str. 13−25]. 
Ujawnia się to zarówno w fazie restrukturyzacji jak i po jej zakończeniu. Niech 
świadczą o tym problemy dotyczące terenów pogórniczych. Przykładów w tym 
konkretnym obszarze jest wiele. Ich dobrym reprezentantem może być gmina 
Czerwionka-Leszczyny, która była postrzegana jako „ogromny hotel górniczy” 
ściśle uzależniony od kopalni. Jej zamknięcie − mimo odpraw i wsparcia finan-
sowego − doprowadziło do uzależnienia od pomocy społecznej dużej grupy by-
łych górników. Według śląskich badaczy szacuje się, że w 2010 roku w ogólnej 
populacji ludności wykluczonej społecznej w  gminie udział byłych górników 
wynosi od 30% do 80% [19, str. 29]. W okresie 10 lat po likwidacji kopalni wyklu-
czeni społecznie byli górnicy i ich rodziny – mieszkańcy Czerwionki-Leszczyny 
– wciąż powielali tradycyjny model rodziny górniczej (w uproszczeniu: mąż pra-
cuje, żona nie pracuje, zajmuje się dziećmi, w związku z czym nie dokształca się, 
córki najlepiej, jak wyjdą za mąż). Przyjmowali postawy roszczeniowe, nie posia-
dali wizji własnego rozwoju, charakteryzowali się brakiem zainteresowań, pasji, 
co niejednokrotnie stanowiło przyczynę uzależnienia od alkoholu, które z kolei 
prowadziło do rozbicia rodziny – rozwodów. Kompetencje osobiste zarówno by-
łych górników, jak ich żon są na ogół niskie. Niskie kwalifikacje zawodowe, czy 
niski poziom wykształcenia byłych górników wynikają z  faktu wczesnego roz-
poczęcia pracy zawodowej (zaraz po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej), 
a w wypadku ich żon z „siedzenia w domu”. Inną przyczyną niskich kwalifikacji 
zawodowych byłych górników jest niechęć do nauki, przekwalifikowywania się, 
zmiany kwalifikacji, brak przekonania do mobilności zawodowej. Byli górnicy 
postrzegani są  także jako osoby nieradzące sobie z  życiem; są: mało przedsię-
biorczy i  nie potrafią dostosowywać się do zmian. Przez niektórych nazywani 
są  leserami, bywa też, że osobami nie zasługującymi na miano górnik, z  racji 
iż są przyjezdne i za krótko pracowały w kopalni. Ale są także postrzegani jako 
osoby przyzwyczajone do ciężkiej pracy, czy też odczuwające wstyd z tytułu bycia 
klientem pomocy społecznej [19, str. 30]. 

Ten przykład skłania do sformułowania następującego wniosku − w  wyniku 
prowadzonych działań restrukturyzacyjnych ujawniają się liczne negatywne 
skutki, które nie mogą pozostawać wyłącznie w gestii zakładów górniczych i ich 
reprezentacji, np. Spółki Restrukturyzacji Kopalń [26, str. 26−41]. Wydaje się, 
że w  licznych kwestiach konieczną staje się współpraca kierownictw przedsię-
biorstw górniczych przede wszystkim z przedstawicielami Jednostek Samorządu 
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Terytorialnego (− dalej JST), na obszarze których prowadzona jest działalność 
górnicza. Współpraca, której głównym celem utylitarnym będzie wyprzedzanie 
zjawisk mogących wywoływać niesprzyjające działalności przedsiębiorstwa gór-
niczego i rozwojowi społeczności lokalnych i ponadlokalnych zjawiska [26, str. 
13−25]. 

Zauważone na przykładzie Bytomia skutki procesu restrukturyzacji gospodarki 
− które jak się wydaje można powiązać z brakiem monitorowania restrukturyza-
cji przedsiębiorstw górniczych w tym mieście − wpisują się w szerszy kontekst ja-
kim jest kryzys gospodarczy, który niewątpliwie dotknął Polskę w okresie trans-
formacji systemowej. Sytuację gospodarczą w 1989 r. charakteryzowały: głęboka 
nierównowaga, wysoka inflacja i  regres w produkcji materialnej. Jednocześnie, 
w warunkach kryzysu gospodarczego i załamania się finansów państwa, zapo-
czątkowany został proces zmian w systemie ekonomicznym, mający na celu pod-
porządkowanie zasad funkcjonowania gospodarki mechanizmom rynkowym 
[24, str. 6]. Wydaje się, że w kontekście tych historycznych uwarunkowań proces 
restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego w  Polsce powinien być 
postrzegany również przez pryzmat zasady, w której potwierdza się, że kryzys 
gospodarczy, zwłaszcza przeciwstawiany recesji, przynosi skutki negatywne, ale 
do pewnego stopnia również pozytywne. Jest to brutalna metoda oczyszczenia 
gospodarki, eliminacji przedsiębiorstw słabych, a nawet nieefektywnych całych 
sektorów. Jest to szansa na umocnienie swej relatywnej pozycji przez podmioty 
ekonomicznie silne, okoliczność zmuszająca do wprowadzania w życie nowych 
inicjatyw i weryfikacji polityki ekonomicznej rządu [17, str. 14].

3.	 PERSPEKTYW	ROZWOJOWE	GÓRNICTWA	A POTRZEBA	
POWSTANIA	CMZO

Przemysł wydobywczy jest jednym z najbardziej znaczących sektorów w kształ-
towaniu globalnej sytuacji ekonomicznej na świecie. W krajach o niskiej i śred-
niej efektywności gospodarczej − co szczególnie należy podkreślić − zapewnia 
powstawanie nowych miejsc pracy, redukuje zjawiska ubóstwa oraz poprawia 
warunki rozwoju gospodarczego [25, str. 5−6]. Warto w tym miejscu zauważyć, 
że Polska posiada znaczne zasoby węgla, które będą pełnić rolę ważnego stabili-
zatora bezpieczeństwa energetycznego kraju, co ma szczególne znaczenie wobec 
uzależnienia polskiej gospodarki od importu gazu (w ponad 70%) i ropy naftowej 
(w ponad 95%) [23, str. 9]. Precyzując, Polska pod względem wydobycia węgla 
kamiennego zajmuje 10 pozycję w rankingach światowych oraz pierwszą w Unii 
Europejskiej. Dla Polski węgiel kamienny − co zostało już zauważone − stano-
wi gwarancję bezpieczeństwa energetycznego, będąc obecnie podstawowym 
źródłem pozyskiwania energii [6, str. 626].W pełni to stanowisko koresponduje 
z zapisami cytowanego już w niniejszym artykule dokumentu ” Polityka energe-
tyczna Polski do 2030 roku”, w którym stwierdzę się, że głównym celem polityki 
energetycznej w zakresie bezpieczeństwa dostaw paliw i energii jest racjonalne 
i  efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka energetyczna państwa zakłada wykorzysta-
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nie węgla jako głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu zagwarantowania 
odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa energetycznego kraju [23, str. 10]. Warto 
w tym miejscu odnieść się do pracy o tytule „Zmierzch węgla kamiennego w Pol-
sce”, która skupia się głównie na analizach gospodarowania węglem na świecie, 
w  Polsce, skutkach wydobycia i  użytkowania węgla kamiennego oraz analizie 
porównawczej polityki energetycznej Polski w  relacji do Energetycznej Mapy 
Drogowej 2050 Unii Europejskiej [34, str. 1−88]. Wydaje się, że założona w tytule 
pracy teza − warto ją ponownie przypomnieć − „Zmierzch węgla kamiennego 
w Polsce” wydaje się być nie uzasadnioną w świetle już wskazanego globalnego 
pozytywnego oddziaływania przemysłu wydobywczego na gospodarki krajów 
rozwijających się, pozycji Polski z uwagi na posiadane zasoby węgla kamiennego 
na świecie i w UE, dokumentów wyznaczających strategiczne kierunki rozwo-
ju górnictwa oraz krajowej energetyki i rządowej polityki w zakresie bieżącego 
i perspektywicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dodatkowo można 
wzmocnić wyrażone stanowisko następującymi charakterystycznymi dla rozwo-
ju górnictwa kolejnymi prawidłowościami: 

• udział węgla kamiennego i brunatnego w światowych rezerwach surowców 
energetycznych wynosi 64%, ropy naftowej 18% i gazu ziemnego 18%. Z po-
wyższego zestawienia wynika, że węgiel jest największym nośnikiem energii 
pierwotnej i elektrycznej na świecie [33, str. 243],

• zakładając, że średnioroczny wzrost liczby ludności o ponad 1% przekłada się 
na średnioroczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o około 2%, 
to – zgodnie z  analizami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, według 
podstawowego Scenariusza Nowych Polityk – zapotrzebowanie na energię 
elektryczną w perspektywie roku 2035 wzrośnie o ponad 70% i osiągnie war-
tość prawie 32 000 TWh. Z tego ogólnego wzrostu 60% przypadnie krajom 
rozwijającym się, takim jak Chiny, Indie i Bliski Wschód (WEO 2012). Ważne 
jest także to, że wzrośnie zapotrzebowanie nie tylko na surowce energetyczne, 
ale – według światowych prognoz – także popyt na inne surowce mineralne 
[6, str.3],

• węgiel nadal będzie odgrywał ważną rolę w produkcji energii, jednak zmniej-
szające się zdolności wydobywcze polskiego górnictwa wymuszają rozważa-
nia nad budową nowych kopalń [30, str. 110],

• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wymaga zaspokojenia kra-
jowego zapotrzebowania na węgiel, zagwarantowania stabilnych dostaw do 
odbiorców i odpowiednich parametrów jakościowych [23, str. 10]. 

Uwzględniając przyszłość górnictwa węgla kamiennego należy wyraźnie zazna-
czyć − jak wynika z  większości prognoz − że w  pierwszej połowie XXI wieku 
nastąpi blisko dwukrotny wzrost globalnego zapotrzebowania energii elektrycz-
nej na świecie. Dla zaspokojenia tych potrzeb konieczny jest rozwój produkcji 
energii ze wszystkich kopalnych nośników energii (węgla kamiennego i brunat-
nego, ropy naftowej, gazu ziemnego) oraz energii odnawialnej i atomowej. Z du-
żym prawdopodobieństwem można przewidzieć, że w ciągu najbliższych kilku-
dziesięciu lat węgiel pozostanie najważniejszym paliwem, głównie dla produkcji 
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energii elektrycznej przy równoczesnym rozwoju nowych technologii spalania 
i zmniejszania kosztów wydobycia oraz redukcji emisji spalin do atmosfery [33, 
str. 362]. 

Wpisuje się w tą prognozę wrażliwa − z uwagi na zawarty w niej potencjał wie-
dzy i doświadczenia prof. A. Lisowskiego − na losy polskiego górnictwa analiza, 
w której zauważa się z całą stanowczością, że polska racja stanu wymaga oparcia 
strategicznych obszarów gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju nie 
na imporcie − technologii i paliwa atomowego oraz technologii OZE i nie na dal-
szym imporcie ropy i gazu − ale na własnych dużych zasobach węgla kamiennego 
i  brunatnego oraz na własnych zasobach pracy, oferowanych przez społeczeń-
stwo [15. str. 1]. Ogół wskazanych w tej części artykułu treści wyraźnie stanowi 
o potrzebie powstania CMZO, którego zasięg i rola będą determinowane przez 
mogące się dynamicznie rozwijać w wieloletniej perspektywie górnictwo. 

4.	 INFORMACJA	JAKO	PODSTAWOWY	CZYNNIK	
KSZTAŁTUJĄCY	FUNKCJONALNOŚĆ	CMZO	

W nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstwach informacje uważa się za czwar-
ty obok ziemi, pracy i kapitału czynnik produkcji. W innym ujęciu informacje 
traktuje się jako trzecią obok energii i materii fundamentalną wielkość o decy-
dującym wpływie na społeczeństwo, na formy jego współżycia i współdziałania 
[1, str. 28]. Odnosząc wskazane prawidłowości do powstania CMZO wydaje się, 
że odpowiednio ukształtowany system pozyskiwania i przekazywania informacji 
między przedsiębiorstwem górniczym a  jego otoczeniem będzie tworzyć swo-
isty mechanizm koegzystencji i zachodzących między tymi podmiotami relacji. 
Wydaje się, że spojrzenie na procesy w  otoczeniu przedsiębiorstwa górniczego 
wyłącznie z pozycji pozyskiwania i przekazywania informacji jest dalece niewy-
starczające. To stanowisko warunkuje głównie otocznie, w którym dokonują się 
współcześnie zmiany mające istotne znaczenie dla funkcjonowania organizacji, 
zwłaszcza gospodarczych. Ich oddziaływanie wynika z  faktu, że zachodzą one 
szybko i są mało przewidywalne bądź nieprzewidywalne. Należą do nich [1, str. 
58–60]:

• postępowanie procesów globalizacji, a w konsekwencji potrzeba realizowania 
przez przedsiębiorstwa działalności na rynku międzynarodowym, 

• nasilanie się konkurencji (także w kontekście międzynarodowym), prowadzą-
ce do koncentracji na potrzebach klienta oraz na relacji: wyniki – nakłady,

• zanikanie wielu dotychczasowych rynków i powstawanie nowych,
• powstawanie nowych form organizacyjnych, będących konsekwencją m.in. 

funkcjonowania przedsiębiorstw jako sieci, licznych fuzji i  aliansów, co 
skutkuje organizowaniem pracy w  formie zespołów o  charakterze wieloza-
daniowym, zrzeszających osoby o  interdyscyplinarnej wiedzy i  umiejętno-
ściach, osoby samodzielne i kreatywne, a  także prowadzi do decentralizacji 
i spłaszczenia struktur organizacyjnych,
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• szybkie tempo rozwoju oraz wdrażania nowych technologii i  technik dzia-
łania, czego konsekwencją są  coraz krótsze cykle wdrażania produktów na 
rynek oraz niedługie cykle ich życia,

• aktywność poszczególnych grup interesariuszy dążących do zaspokojenia 
swoich potrzeb. 

Zachodzące zmiany dotyczą wszelkich aspektów działalności przedsiębiorstw, 
dokonują się w  obszarze cywilizacyjnym, kulturowym i  społeczno-gospodar-
czym. Wzrost ich nowości i szybkości, a także wzrost intensywności i złożoności 
otoczenia sprawia, że określane jest ono mianem turbulentnego [1, str. 58–60]. 
Staje się ono ponadto coraz bardziej rozległe, zróżnicowane, niestabilne i kom-
pleksowe [2, str.174]. Przyjmując, że procesy decyzyjne kształtuje dynamiczne 
− wręcz „turbulentne” − otocznie mechanizm koegzystencji powinien wpisywać 
się we wskazane wymiary i uzależniać w tych wymiarach zachodzące relacje mię-
dzy przedsiębiorstwem górniczym a otoczeniem. 

Powstaje w tym kontekście pytanie o to, jakie informacje powinny być kluczową 
treścią kształtującą wskazany mechanizm? Wydaje się, że czynnikami decydują-
cymi o zdolności CMZO do kształtowania wskazanych mechanizmów − charak-
terystycznymi dla twórczego myślenia o relacjach zachodzących między przed-
siębiorstwem górniczym a jego otoczeniem społeczno gospodarczym − będą:

• odpowiedni poziom agregacji informacji zgodny z  monitorowanym obsza-
rem,

• odpowiedni poziom agregacji informacji zgodny z oczekiwaniami przedsię-
biorstwa górniczego i jego otoczenia,

• zapewnienie poprzez informację wzrostu wiedzy w CMZO,
• zapewnienie poprzez informację możliwości skutecznego odpowiadania 

przez CMZO na stojące przed nim wyzwania. 
W świetle rozważań teoretycznych nad znaczeniem informacji zapewnienie jej 
oczekiwanej jakości jest tylko częścią szerszego procesu kształtującego omawia-
ny mechanizm. Uzyskiwane informacje powinny mieć głębsze znaczenie w pro-
cesie podejmowania decyzji, szczególnie w kontekście dokładności opisywanych 
(diagnozowanych) zjawisk i procesów. Równie ważnym jest nadanie pozyskiwa-
nej informacji znaczenia efektywnego zastosowania w osiąganiu utylitarnych ce-
lów. Pozyskiwana, gromadzona, porządkowana i agregowana informacja powin-
na gwarantować jej praktyczne zastosowanie oraz zaspakajać potrzeby CMZO. 
Pozwalać na identyfikację i analizę tendencji, sił, wydarzeń i zjawisk, które mogą 
mieć zasadnicze znaczenie dla budowania i funkcjonowania mechanizmu koeg-
zystencji i  zachodzących między przedsiębiorstwem górniczym a  jego otocze-
niem relacji [16, str. 26−38]. Wydaje się, że tą funkcję można uznać za kluczowe 
wyzwanie, którego realizację należy przypisać CMZO. 

Wskazany ogół cech charakterystycznych dla informacji − w  relacji do proce-
su restrukturyzacji górnictwa − powinien tworzyć przesłanki gwarantujące 
dążenie CMZO do pobudzania i utrzymywania harmonii i równowagi między 
celami przedsiębiorstwa górniczego i  jego otoczeniem − w  wymiarze społecz-
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nym, gospodarczym, środowiskowym i  infrastrukturalnym − co można uznać 
za jego misję. Jednym z przykładów poszukiwania harmonii i równowagi między 
przedsiębiorstwem górniczym a  otoczeniem jest Strategia społecznej odpowie-
dzialności biznesu na lata 2015-2020 − Corporate Social Responsibility (− dalej 
CSR) − przyjęta do realizacji w Kombinacie Górniczo Hutniczym Miedź Polska 
(− dalej KGHM). Opracowanie posiada wymiar strategii globalnej, obejmującej 
cały KGHM, stąd nie ma w  niej rozróżnienia na obszar KGHM Polska Miedź 
i obszar KGHM International. Dokument opiera się na pięciu filarach − celach 
strategicznych, które zostały zidentyfikowane jako kluczowe. Zalicza się do nich: 
globalizacja obszaru, doskonalenie współpracy ze społecznościami lokalnymi, 
ugruntowanie pozycji zaufanego i stabilnego partnera biznesowego, wypracowa-
nie i utrzymanie pozycji odpowiedzialnego pracodawcy oraz budowa wizerunku 
spółki przyjaznej środowisku [9, str. 85−110]. 

Należy zauważyć, że jest to jednak inicjatywa – choć bardzo cenna – dotykająca 
głównie obszaru wyzwań społecznych. Antycypując twórczo koncepcję powsta-
nia CMZO potrzebą jest rozważanie jego szerokiego spektrum oddziaływania, 
z  uwzględnieniem już wskazywanych wcześniej destynacji skupiających się na 
obszarach: społeczeństwo, gospodarka, środowisko i  infrastruktura. Mając na 
względzie powyższe zależności wydaje się, że opracowanie modelu gromadze-
nia informacji dotyczących zachodzących między przedsiębiorstwem górniczym 
a jego otoczeniem relacji wymagać będzie alternatywnego wobec już istniejących 
rozwiązań interdyscyplinarnego podejścia. Wydaje się, ze tego rodzaju podejście 
powinno zostać wykreowane przez CMZO. 

5.	 WNIOSKI	

Jak zauważa prof. P. Czaja z  Akademii Górniczo-Hutniczej w  Krakowie bez 
górnictwa żadna gospodarka się nie utrzyma, a należy pamiętać, że górnictwo 
w Polsce to nie tylko węgiel. Nawet, jeśli w tej chwili są zawirowania związane 
z węglem kamiennym, podejmowane są próby zepchnięcia go z piedestału jako 
nośnika energii i zastąpienia go innym surowcem, to na pewno nie można wątpić 
w kondycję górnictwa w Polsce. Nasze górnictwo to przede wszystkim surowce 
mineralne – prawie 430 milionów ton wydobycia na naród liczący 38 milionów 
mieszkańców to więcej niż średnia europejska w przeliczeniu na jednego obywa-
tela. Ci, którzy uznali górnictwo za przemysł schyłkowy, zapomnieli, że wszystko 
się zaczyna od górnictwa. Większość surowców, bez których współczesna tech-
nika nie jest w stanie funkcjonować, jak przykładowo pierwiastki krytyczne lub 
inaczej pierwiastki ziem rzadkich, pochodzi przecież z górnictwa. Jestem spo-
kojny o losy górnictwa [35, ww.agh.edu]. Na kanwie zawartej w tej wypowiedzi 
optymistycznej wizji przyszłości polskiego górnictwa zauważa się po raz kolejny 
potwierdzenie tezy o potrzebie jego dalszego rozwoju − przy jednoczesnym kon-
tynuowaniu procesu dostosowywania (restrukturyzacji) przedsiębiorstw gór-
niczych do zmieniającego się otoczenia. Wydaje się, że implikacją wskazanych 
kierunków rozwoju w sferze produkcji węgla kamiennego będzie uwzględnienie 
oddziaływania jej skutków na wskazane już wcześniej obszary: społeczny, go-
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spodarczy, środowiskowy i  infrastrukturalny. Skutków, które mogą prowadzić 
do zróżnicowanych zachowań społecznych i zmian gospodarczych, od kryzyso-
wych do rozwojowych. W kształtowaniu tych zależności − jak się wydaje − może 
ważną rolę odegrać CMZO. Wiele wskazanych w tym artykule przesłanek prze-
mawia za powołaniem do funkcjonowania na rzecz polskiego górnictwa CMZO, 
które może działać jako nieformalna i  międzyinstytucjonalna grupa eksperc-
ka, która w ramach wzajemnych konsultacji będzie realizować jego misję i cele. 
Umiejscowienie Centrum w zaproponowanej formule organizacyjnej należałoby 
rozważać w dwóch obszarach. Pierwszy obszarem mogłoby być centrum nauko-
wo-badawcze spajające wokół tematyki górniczej liczne środowiska i  instytucje 
związane bezpośrednio lub pośrednio z  procesem restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego. Alternatywę dla tego obszaru może stanowić środowisko 
przedstawicieli JST − szczególnie z terenów zdominowanych przez przedsiębior-
stwa górnicze. 

Zapewne wskazane przesłanki nie wyczerpują całości możliwych do zidentyfi-
kowania argumentów za lub przeciw powstaniu CMZO. Mogą one być jednak 
przyczynkiem do dyskusji nad przyszłością krajowego górnictwa, która jak się 
wydaje powinna wyjść szeroko poza środowisko górnicze − i z  jego inicjatywy 
kształtować pomyślnie zachodzące w czasie i przestrzeni procesy. W tym kontek-
ście Centrum może stanowić płaszczyznę funkcjonalną dla wskazanej dyskusji 
i spełnić pozytywną rolę kształtując relacje zachodzących między przedsiębior-
stwem górniczym a jego otoczeniem. Służyć temu mogą przypisane mu następu-
jące cele programowe:

1. CMZO poprzez monitoring efektywnie prowadzi wczesne rozpoznawanie 
i  identyfikowanie zagrożeń mogących wynikać z  działalności przedsiębior-
stwa górniczego dla stosunków społeczno-gospodarczych w  jego otoczeniu 
oraz wynikających z otoczenia dla przedsiębiorstwa górniczego.

2. CMZO stanowi ośrodek pobudzania i tworzenia równowagi pomiędzy celami 
przedsiębiorstwa górniczego a jego otoczeniem.

3. CMZO kreuje formy współistnienia i współdziałania przedsiębiorstwa górni-
czego z jego otoczeniem.

4. W fazie kryzysu CMZO stanowi platformę łączącą instytucje i środowiska dą-
żące do minimalizowania negatywnych skutków zmian zarówno w przedsię-
biorstwie górniczym jak i jego otoczeniu. 

5. CMZO z  uwagi na zmienne i  wysoko konkurencyjne otoczenie skutecznie 
wyprzedza i minimalizuje wynikające z niego dla przedsiębiorstw górniczych 
zagrożenia. 

6. CMZO kształtuje efektywne wykorzystanie potencjałów gospodarczych 
przedsiębiorstwa górniczego w jego otoczeniu.

7. Z  uwagi na posiadane przez otocznie zasoby organizacyjne, ekonomiczne 
i techniczne CMZO kształtuje efektywniejsze ich wykorzystanie dla rozwoju 
przedsiębiorstwa górniczego.
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8. CMZO z uwagi na gromadzony zasób informacji stanowi jednostkowe cen-
trum wiedzy o otoczeni przedsiębiorstwa górniczego.

9. W  celu minimalizowania negatywnego wizerunku przedsiębiorstw górni-
czych CMZO realizuje zadania związane z promowaniem ich potencjału roz-
wojowego w otoczeniu.

10. CMZO kształtuje zachowania i postawy społeczne w obszarze pozytywnych 
ocen dotyczących wpływu przedsiębiorstwa górniczego na gospodarkę, śro-
dowisko naturalne i infrastrukturę w jego otoczeniu.

11. CMZO pełni rolę „pomostu” łączącego współpracę kierownictw przedsię-
biorstw górniczych z przedstawicielami JST,

Wskazane powyżej cele programowe, wyzwania i  misja, które tworzą podsta-
wę działania CMZO nie odpowiadają zapewne na całość wyzwań wiążących się 
z rozległą problematyką dotyczącą restrukturyzacji górnictwa węgla kamienne-
go. Wydaje się, że stanowią znacząca przesłankę zarówno do dyskusji nad potrze-
bą powołania CMZO oraz zasadami jego funkcjonowania i oddziaływania. Waż-
nym w tym kontekście może okazać się kontynuacja pracy nad powołaniem do 
funkcjonowania CMZO, przy współudziale reprezentacji środowisk i instytucji 
mogących z uwagi na społeczną odpowiedzialność kształtować i determinować 
jego rozwój. 
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