
minął rok VIII kadencji Sejmu RP

Nowy rząd, nowe decyzje. Zostaliśmy zaskoczeni zamykaniem kopalń  
i likwidacją miejsc pracy.
Sporo negatywnych zmian, zawłaszczanie państwa, pogłębianie podziałów, ograniczanie praw i wolności Polaków. 
Tak podsumowuje rok rządów PiS Krzysztof Gadowski, Poseł Platformy Obywatelskiej.
 Panie pośle, czym się pan głównie zajmował 
podczas pierwszego roku prac w Sejmie?
	 Głównie	 interesowały	 mnie	 problemy	 górnic-
twa,	w	którym	nie	dzieje	się	najlepiej.	Z	naszej	per-
spektywy,	 Śląska,	 w	 czasie	 tego	 roku	 wydarzyło	 się	
bardzo	wiele.	 Od	 kilku	 lat	mamy	 do	 czynienia	 z	 głę-
bokim	kryzysem	dotykającym	tej	właśnie	gałęzi	gospo-
darki.	Wiąże	 się	 on	 bezpośrednio	 z	 nadpodażą	węgla	 
i	 zmniejszeniem	 liczby	 chętnych	 do	 jego	 nabycia.	 
Z	drugiej	strony	obserwujemy	znaczny	spadek	cen	tego	
surowca,	co	dotkliwie	wpływa	na	kondycję	spółek	wę-
glowych,	w	tym	Jastrzębskiej	Spółki	Węglowej.	Wszyst-
ko	 to	 doprowadziło	 do	 zachwiania	 finansów	 naszych	
przedsiębiorstw	górniczych.	W	2015	roku	rząd	pani	pre-
mier	Kopacz	uzgodnił	ze	związkami	zawodowymi	pro-
gram	naprawy	górnictwa.	Jednak	po	wygranych	przez	
PiS	wyborach	wiele	zaczęło	się	zmieniać,	niekoniecznie	
na	lepsze.

 Zaczęła się kolejna kadencja Sejmu, powstał 
rząd i sprawy górnictwa powróciły…
	 Tak,	 ale	 jeszcze	 przed	 wyborami	 PiS	 i	 sama	
pani	 premier	 Szydło	 zapewniali,	 że	 nie	 będzie	 likwi-
dować	kopalń.	Podczas	posiedzenia	Sejmu	w	styczniu	
2015	roku	mówiła:	„Wiem,	ile	jest	warta	praca	górnika	
i	jak	górnicy	podchodzą	do	tego,	do	kopalni.	Dla	nas,	
mieszkańców	górniczych	 gmin	 kopalnia	 to	 jest	matka
-żywicielka”.	 Po	wyborach	wszystko	 się	 zmieniło.	 PiS	
przystępuje	do	likwidacji	kopalń,	do	likwidacji	miejsc	
pracy.	Nie	ma	żadnych	jasnych	rozwiązań,	konkretne-
go	programu	restrukturyzacji	górnictwa,	czy	chociażby	
czytelnego	przekazu.	To	właśnie	takimi	działaniami	wy-
wołuje	się	chaos	w	branży,	niepokój	wśród	społeczeń-
stwa.	Co	więcej,	wyciąga	się	z	kieszeni	podatników	pra-
wie	8	mld	zł,	nie	na	rozwój,	nie	na	nowe	miejsca	pracy,	
ale	na	likwidację	kopalń.

 Górnicy jednak mają zagwarantowane osło-
ny socjalne…
	 To	my	wypracowaliśmy	odpowiednie	przepisy,	

na	podstawie	których	górnicy	otrzymują	urlopy	górni-
cze	i	odprawy	za	dobrowolne	odejście	z	pracy.	Miałem	
przyjemność	 prowadzić	 tę	 ustawę.	 Dzisiaj	 niewielu	 
o	tym	pamięta.	Hipokryzja	obecnie	rządzących	polega	
na	tym,	że	teraz	PiS	szczyci	się	tymi	osłonami,	a	kiedy	
je	 uchwalaliśmy	 to	wszyscy	 posłowie	 z	 tej	 partii	 byli	
przeciwko.	Można	 sprawdzić,	 jak	wyglądało	 to	 głoso-
wanie.
 
 Co pan sądzi o likwidacji kopalń?
	 Oczekiwałem,	 że	 PiS	 przedstawi	 program	 re-
strukturyzacji	górnictwa,	poda	konkretne	rozwiązania.	
Do	dzisiaj	jednak	takiego	dokumentu	nikt	nie	widział.	
Wielokrotnie	podczas	debat	 i	w	składanych	 interpela-
cjach	 zwracałem	 się	 do	ministra	 energii	 o	 to,	w	 jaki	
sposób	zamierza	restrukturyzować	kopalnie.	Przy	pra-
cach	 nad	 budżetem	 Państwa	 na	 2017	 rok	wymusiłem	 
na	ministrze	 informacje,	jakie	kopalnie	będą	likwido-
wane	i	ile	pieniędzy	zostanie	przeznaczone	na	ten	cel	 
w	przyszłym	roku	(	To	między	 innymi	„Jas-Mos”	 –	ok.	



Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej to 
jedyna, prawdziwa alternatywa dla rządu 
PiS. Ludzie go tworzący wiedzą, jak rzą-
dzić lepiej. Wskażą dobre, sprawiedliwe i 
odpowiedzialne rozwiązania. Gabinet Cie-
ni, to blisko 50-osobowy zespół złożony z 
profesjonalistów i doświadczonych polity-
ków. 
Każdy	 z	 ministrów	 będzie	 opiniował	 odpo-
wiedników	w	 rządzie	PiS.	Ujawniony	 zosta-
nie	każdy	zły	projekt.	Członkowie	Gabinetu	
Cieni	 przygotują	 odważne	 i	 potrzebne	 pro-
pozycje	 dla	 Polski.	 Będą	 to	 konkretne	 roz-
wiązania	systemowe	i	prawne,	które	zostaną	
wprowadzone	w	życie	od	pierwszych	dni	po	
wygranych	wyborach.	

Szef	Platformy	Obywatelskiej	i	jednocześnie	
Gabinetu	 Cieni	 Grzegorz	 Schetyna	 poprosił	
posła	Krzysztofa	Gadowskiego	o	 zajęcie	 się	
sprawami	 energii	 i	 górnictwa.	 Poseł	 z	 Ja-
strzębia	 otrzymał	 w	 tym	 gremium	 funkcję	
wiceministra	energii.	O	tym,	że	to	akurat	on	
został	przydzielony	do	tej	problematyki	zde-
cydowało	nie	tylko	pochodzenie	z	górniczego	
okręgu,	 ale	 dobra	 znajomość	 problematyki	
tej	 gałęzi	 gospodarki.	 Obecnie	 najbardziej	
palącymi	 sprawami	 jest	 restrukturyzacja	
górnictwa	i	przygotowanie	programu	dla	Ślą-
ska,	zapewniającego	rozwój	i	nowe	miejsca	
pracy.

Krzysztof Gadowski
Wiceminister Energii 

314	mln	zł,	„Krupiński”	-	ok.	280	mln	zł).
O	ile	zrozumiała	jest	decyzja	o	zamknięciu	tych	kopalń,	
których	złoża	są	wyczerpane,	to	wielkim	nieporozumie-
niem	jest	likwidacja	zakładów	górniczych,	które	mają	
wielomilionowe	zasoby	węgla	 i	koncesję	na	dziesiątki	
lat.	Tak	jest	w	przypadku	„Krupińskiego”.	Pytałem	rów-
nież,	czy	rząd	ma	jakieś	plany	zastąpienia	zlikwidowa-
nych	miejsc	 pracy	 nowymi.	 Zamykając	 tylko	 te	 dwie	
kopalnie	 JSW	 trwale	 tracimy	ok.	 3	 tys.	miejsc	pracy.	
Gdzie	mają	znaleźć	zatrudnienie	młodzi	ludzie,	którzy	
wchodzą	na	rynek	pracy?	W	jaki	sposób	miasto	Jastrzę-
bie-Zdrój,	 Suszec	 i	 sąsiednie	 gminy	mają	 sobie	 same	
poradzić	z	tym	problemem?

 Likwidacja „Krupińskiego” była dla wszyst-
kich sporym zaskoczeniem…
	 Oczywiście,	 wcześniej	 nikt	 o	 tym	 nawet	 nie	
wspomniał.	Pamiętam	jak	związki	zawodowe	tej	kopal-
ni	zwróciły	się	do	parlamentarzystów	o	pomoc.	Pisałem	
w	tej	sprawie	do	pani	premier,	do	ministra	energii.	In-
terweniowałem	również	w	zespole	audytorskim,	który	
bada	stan	spółek	górniczych,	ale	ten	nie	zajął	się	tema-
tem.	Zwróciłem	się	o	zwołanie	Komisji	Energii	 i	Skar-
bu	Państwa,	która	omawiała	sytuację	„Krupińskiego”.	
Przytaczane	 w	 jej	 czasie	 argumenty	 nie	 przekonały	
posłów	o	celowości	zamknięcia	tej	kopalni.	Nie	wzię-
to	pod	uwagę	tego,	że	ceny	węgla	wzrastają,	a	zakład	
ten	 posiada	 udokumentowane	 i	 niewyeksploatowane,	
wielomilionowe	zasoby	węgla	koksującego	najwyższej	
jakości,	a	także	koncesję	na	wydobycie	do	2030	r.	Aby	
kopalnia	mogła	wyjść	 na	 prostą	 brakuje	 ok.	 300	mln	
zł	na	inwestycje.	Tymczasem	obligatariusze	JSW,	czyli	
PKO	BP,	PZU	kupują	banki	niemieckie,	włoskie,	fundu-
sze	leasingowe	warte	ponad	11	mld	zł.	My,	mieszkańcy	
Śląska	nie	potrzebujemy	więcej	banków.	Potrzebujemy	
miejsc	pracy	i	programu,		który	pozwoli	na	rozwój	tego	
regionu.	Ostatecznie	w	dniu	1	grudnia	rząd	podjął	de-
cyzję	o	likwidacji	tej	kopalni.	

 A co z deputatem węglowym? Zajmo-
wał się pan nim już w poprzedniej kadencji  
i wywalczył prawa do niego dla pracowników PRG?
	 W	tej	materii	też	mamy	do	czynienia	z	olbrzy-
mim	chaosem.	Zwłaszcza	teraz,	kiedy	nastąpiła	likwi-
dacja	kopalń,	kiedy	górnicy	przechodzą	do	Spółki	Re-
strukturyzacji	Kopalń.	Jedni	mają	prawo	do	deputatu,	
drudzy	 nie.	 Górnicy	 nie	 otrzymują	 tego	 świadczenia,	 
a	pracownicy,	którzy	byli	zatrudnieni	na	kolei	już	tak.	
To	jakiś	absurd.	Pierwszym	krokiem,	który	należy	zro-
bić	 to	 jak	 najszybciej	 ujednolicić	 zasady	 wypłacania	
deputatu.	Na	samym	początku	tej	kadencji	przedłoży-
łem	 ten	 problem	 rządowi.	Minister	 przyznał	mi	 rację	
mówiąc,	że	trzeba	wypracować	jednolite	 rozwiązanie	
tego	 problemu,	 jednakowe	 dla	 wszystkich.	 Co	 mie-
siąc	przypominam	mu	o	tym.	Póki	co	minister	obiecał,	 
że	do	końca	roku,	może	jeszcze	przed	świętami,	przed-
stawiona	 zostanie	 propozycja	 rozwiązania	 problemów	
z	deputatem.
 
 W pańskiej pracy sejmowej poruszał pan 
również problem rozwoju miast naszego regionu, 
jak na przykład Jastrzębia-Zdroju…
	 Zabiegałem	 w	 ministerstwie	 rozwoju	 o	 po-
szerzenie	 Katowickiej	 Specjalnej	 Strefy	 Ekonomicz-
nej	 o	 nowe	 tereny	 położone	 w	 Jastrzębiu-Zdroju,	 
m.	in.	przy	byłej	kopalni	„Moszczenica”	oraz	przy	obwod-
nicy	miasta	tzw.	Drodze	Głównej	Południowej.	Apelowa-
łem	do	pani	premier	o	przeniesienie	z	Katowic	siedziby	
nowo	powstałej	Polskiej	Grupy	Górniczej	do	Rybnika,	

Rydułtów,	czy	Radlina,	bo	tam	znajduje	się	większość	
kopalń	 i	 zakładów	 wchodzących	 w	 skład	 tej	 Grupy.	
Wnosiłem	 poprawki	 do	 budżetu	 Państwa	 na	 2017	 rok	 
o	 dofinansowanie	 budowy	 Domu	 Solidarności	 w	 Ja-
strzębiu-Zdroju,	 dworca	 i	 infrastruktury	 kolejowej	
w	 Jastrzębiu-Zdroju,	 Wodzisławiu,	 Żorach	 i	 Rybniku.	
Nie	 wspomnę	 już	 o	 Marszałku	 Województwa	 Śląskie-
go,	do	którego	zwróciłem	się	o	środki	na	remont	dro-
gi	do	Wodzisławia	czy	modernizację	Parku	Zdrojowego	 
w	Jastrzębiu-Zdroju.	Nie	zapominam	też	o	inwestycjach	
dotyczących	mieszczącego	się	w	Jastrzębiu	Wojewódz-
kiego	Szpitala	Specjalistycznego	nr	2.	Otrzymałem	za-
pewnienie	o	budowie	siedziby	pogotowia	ratunkowego.

 Przykładał pan również dużą wagę do współ-
pracy z różnymi organizacjami społecznymi…
	 To	 prawda.	 Często	 spotykam	 się	 z	 działacza-
mi,	 ze	 społecznikami.	 Uważam,	 że	 trzeba	 docenić	
ich	 pracę,	 ich	 poświęcenie	 i	 zaangażowanie.	 Jestem	
członkiem	Parlamentarnego	Zespołu	Strażaków,	Parla-
mentarnego	Zespołu	do	spraw	Uniwersytetów	III	wieku.	 
Tym	 bardziej	 więc	 utrzymuję	 kontakt	 z	 tymi	 środo-
wiskami.	Na	uwadze	mam	także	 inne,	które	angażują	 
i	 robią	wiele	dobrego	na	 rzecz	 swoich	 lokalnych	 spo-
łeczności.

 Pańską aktywność widać także w dziedzinie 
edukacji, zwłaszcza w kontekście przeprowadzanej 
reformy…
	 W	 ostatnim	 czasie	 uczniowie,	 nauczycie-
le	 i	 rodzice	 zwrócili	 się	 do	 mnie	 o	 interwencję	 
w	związku	 z	wprowadzaną	 reformą.	Otrzymuję	wiele	
listów,	 protestów,	 które	 oscylują	wokół	 tego	 tematu.	
We	wszystkich	 przejawia	 się	 troska	 o	 edukację	 i	wy-
chowanie	młodego	pokolenia.	Moim	zdaniem	likwidacja	
gimnazjów	jest	olbrzymim	błędem.	Po	co	niszczyć	coś,	
co	się	sprawdziło.	Nasza	młodzież	osiąga	lepsze	wyniki	
na	egzaminach,	niż	ich	rówieśnicy	z	krajów	Unii	Euro-
pejskie.	 Potwierdzają	 to	 także	 międzynarodowi	 eks-
perci	zajmujący	się	tematem	edukacji.	I	to	jest	jeden	 
z	tych	argumentów	przemawiających	za	tym,	aby	ten	
typ	szkoły	utrzymać.	Z	mojej	inicjatywy	odbywały	się	
spotkania	z	przewodniczącym	ZNP	Sławomirem	Bronia-
rzem	 czy	 byłą	 minister	 edukacji	 narodowej	 Krystyną	
Szumilas,	 podczas	 którego	 dyskutowano	 o	 przyszło-
ści	polskiego	szkolnictwa.	Nie	twierdzę,	że	nie	trzeba	
poprawiać,	 ulepszać	 oświaty,	 ale	 czy	 od	 razu	 należy	
wszystko	 rujnować,	 niszczyć	 długoletnia	 pracę	 wielu	
ludzi?

 Ostatnio wszedł pan do tak zwanego gabine-
tu cieni Platformy Obywatelskiej…
	 O	wejście	do	gabinetu	cieni	poprosił	mnie	prze-
wodniczący	Platformy	i	gabinetu	cieni	Grzegorz	Schety-
na.	To	moje	dodatkowe,	nowe	obowiązki.	Zajmuję	się	
tam	sprawami	górnictwa,	energetyki,	czyli	tym,	co	jest	
najważniejsze	dla	nas	na	Śląsku.

 I ostatnie pytanie, kiedy bywa pan w domu?
	 Dobre	pytanie.	Kiedy	bywam?	W	domu	staram	się	
być	1-2	dni	w	tygodniu.	Z	powodu	ogromu	codziennych	
zajęć	naprawdę	trudno	mi	wygospodarować	więcej	cza-
su.	Zawsze	staram	się	poważnie	podchodzić	do	powierzo-
nych	mi	zadań	 i	 rzetelnie	wykonywać	swoje	obowiązki.	
Jestem	to	winien	swoim	wyborcom,	którzy	obdarzyli	mnie	
zaufaniem.	Moja	żona	również	pracuje	zawodowo.	Dzie-
ci	mamy	już	duże.	Staram	się	jednak	poświęcić	rodzinie	
choć	weekend,	a	przynajmniej	jego	część.	Dla	nas	zawsze	
rodzina	była	bardzo	ważna,	więc	dokładamy	 starań,	by	
tak	zorganizować	sobie	czas,	aby	móc	jak	najlepiej	wyko-
rzystać	wszystkie	wspólne	chwile.


