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Jarosław
Grzesik

Nowy rok, 
stare 
problemy

W POWSZECHNEJ świado-
mości utarło się przekonanie, że 
Nowy Rok stanowi pewien prze-
łom. Górnicy takiego wrażenia 
od lat jakoś odnieść nie mogą 
- głównie z winy rządzących, któ-
rzy wielu problemów, tyle razy już 
tutaj wspominanych, nie umieją, 
bądź nie chcą rozwiązywać. Tak 
jest i teraz. Kolejny rok kalenda-
rzowy rozpoczynamy z pokaźnym 
bagażem spraw do załatwienia.

Przykłady? Proszę bardzo.
Zapomniany nieco przez media 

temat batalii o przyszłość skazanej 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową 
na likwidację kopalni „Krupiński” 
wrócił na wokandę za sprawą stycz-
niowego posiedzenia Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego. Po do-
syć ostrej dyskusji przedstawiciele 
strony rządowej przychylili się ła-
skawie do związkowej propozycji, 
by sytuację kopalni przeanalizował 
zespół niezależnych ekspertów. 
Wcześniej, wraz z Zarządem JSW, 
po raz kolejny próbowali udowad-
niać, że zakład jest „nierentowny”, 
nie biorąc przy tym pod uwagę 
sprawy najoczywistszej: zamyka-
jąc „Krupińskiego”, Jastrzębska 
Spółka Węglowa pozbawia się mi-
liardowych zysków ze sprzedaży 
węgla koksowego typu 35. Kwota 
300 milionów złotych, którą nale-
żałoby zainwestować, by dotrzeć 
do olbrzymich złóż tego surowca, 
nie wydaje się zbyt wygórowana 
wobec tego, ile można byłoby za-
robić i to już za 2-3 lata. Przy okazji 
zwróciłbym uwagę na doniesienia 
o niezwykle obiecujących wyni-
kach osiąganych przez kopalnię 
„Sośnica”, którą kilka miesięcy 
temu też chciano zamknąć. Rację 
mieli górnicy, pracownicy dozo-
ru i związkowcy, kiedy twierdzili, 
że „Sośnica” po kilku miesiącach 
przestanie przynosić straty. Wtedy 
tak naprawdę nie wierzył im nikt.

Trudno też nie wspomnieć o 
planowanej fuzji wyprowadzonej 
właśnie „na prostą” Polskiej Grupy 
Górniczej z zadłużonym „po uszy” 
Katowickim Holdingiem Węglo-
wym. Być może rząd dysponuje 
wyliczeniami, które ów bardzo 
ryzykowny ruch uzasadniają. Oby 
tylko nie było tak, że wyliczenia 
te zakładają przeprowadzenie ko-
lejnych oszczędności kosztem 
pracowników PGG czy KHW. Nikt 
ich o zdanie nie pytał, nie powin-
ni oni zatem ponosić absolutnie 
żadnych konsekwencji połączenia 
PGG i Holdingu. Miejmy nadzie-
ję, że przynajmniej tutaj interes 
pracowniczy zostanie wzięty pod 
uwagę i załogi nie będą zmuszo-
ne do podjęcia bardziej radykal-
nych form walki o swoje prawa.

Deputat węglowy niebawem w Sejmie?

Smogowa histeria. 
Czy wyciągniemy z niej wnioski?
Wraz z mrozami Polskę ogarnęła histeria smogowa. Nie chciałbym oczywiście banalizować sprawy, bowiem sam 
muszę oddychać powietrzem na Śląsku, które w sezonie grzewczym nie jest najlepsze. Tak było i tak jest i nie za-
przeczam, że nie należy coś z tym fantem zrobić. Prawda jest jednak taka, że winowajcą zjawiska nie jest węgiel, a 
przynajmniej nie jest głównym winowajcą o co jest przez wiele środowisk, zwłaszcza ekologicznych, oskarżanych. 

Polska jest krajem stojącym na 
węglu, więc nic dziwnego, że społe-
czeństwo korzysta z tego surowca. 
Ogrzewanie węglem jest stosunko-
wo tanie, co dla ubogiego społeczeń-
stwa ma podstawowe znaczenie. I 
gdyby ludzie ogrzewali swoje domy 
tylko węglem, to pewnie nie było 
takiej katastrofy. Niestety, w wielu 
domach do pieców trafiają z węglem 
śmieci i różne odpady, powodując, 
że mamy tak fatalne powietrze. 
Walka ze smogiem, powinna być 
zatem walką z ubóstwem w Pol-
sce. To banał, ale jakże oczywisty.  
Nasuwa się jednak pytanie, całkiem 
zasadne, czy górnictwo powinno się 
samo od siebie włączyć w walkę ze 
smogiem? Ktoś powie, my dajemy 
paliwo, ale nie odpowiadamy za jego 
spalanie, bo przecież ten sam wę-
giel w dwóch różnych kotłach może 
być diametralnie różnie spalany, z 
różnym skutkiem dla środowiska. 
To prawda, ale skoro nie jesteśmy 
w stanie zamienić kotłów na lepsze, 
to przynajmniej możemy dostarczyć 
lepsze do niego paliwo. Od dłuższego 
czasu mówimy, że górnictwo powin-
no zadbać o to, by na rynek komu-
nalny nie trafiał muł, flot czy nawet 
miał. To są paliwa, które wymagają 
spalania przemysłowego, a jeśli już 
mają trafiać do gospodarstw domo-
wych to w przetworzonej formie (np. 
brykietów). Bo właśnie, te paliwa w 
formie nieprzetworzonej, spalane w 
zwykłych „kopciuchach” najbardziej 
odpowiadają za emisję pyłów PM 
2,5 czy PM 10 (głównych winowaj-
ców smogu). Dlatego nie ukrywam, 
że z zadowoleniem przyjęliśmy za-
powiedź Polskiej Grupy Górniczej 
o wycofaniu z rynku mułów, celem 
przetworzenia ich w ekologiczne 
paliwa. W ten sposób spółka nie po-
zbawia się przychodów, tylko stwa-
rza szansę uzyskania z ich sprzedaży 

– MYŚLę, że procedowanie w Sejmie 
ustawy o deputacie powinno mieć 
miejsce teraz – styczeń, luty” – po-
wiedział wiceminister. – Myśmy jako 
ministerstwo wysłali na konsultacje 
międzyresortowe, to powinno iść te-
raz na Komitet Ekonomiczny lada mo-
ment, bo jesteśmy już po rozmowie z 
ministrem Mateuszem Morawieckim, 
i zaczynamy procedować – dodał.

W sprawie emeryckiego deputa-
tu, który obecnie w części spółek wę-

glowych nie jest - wbrew przepisom 
- wypłacany (z reguły ma formę ekwi-
walentu pieniężnego), powstały dwa 
projekty ustaw przewidujące finanso-
wanie tego świadczenia z budżetu pań-
stwa: projekt obywatelski, pod którym 
górniczy związkowcy zebrali 126 tys. 
podpisów, a także projekt rządowy, 
opracowany przez resort energii, po 
konsultacji z ministerstwami finansów 
oraz rodziny i pracy. Niedawno Mini-
sterstwo Energii informowało, że koszt 

rozwiązań przyjętych w ministerialnym 
projekcie ustawy oszacowano na ok. 
400 mln zł rocznie, natomiast autorzy 
projektu obywatelskiego szacowa-
li roczne koszty na 280-290 mln zł.

Jak informował jesienią ubiegłego 
roku Tobiszowski, w toku konsultacji z 
Ministerstwem Finansów po tym, gdy 
na jego czele stanął wicepremier Mate-
usz Morawiecki, zrodziła się koncepcja 
jednorazowej wypłaty emerytom górni-
czym 8-9 tys. zł w zamian za zrzeczenie 

Projekt resortu energii, zakładający wypłatę deputatu węglowego dla emerytów górniczych przez 
ZUS powinien być procedowany w Sejmie w styczniu lub lutym – przewiduje wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski.

się dodatkowych roszczeń w kolejnych 
latach. Na początku grudnia ub. r. To-
biszowski poinformował w Sejmie, 
że ewentualna wypłata takiego jed-
norazowego świadczenia dla ok. 400 
tys. osób uprawnionych do deputatu 
węglowego zależy od zgody strony 
społecznej na takie rozwiązanie.

Na początku stycznia wiceminister 
podał, że w związku z brakiem takiej 
zgody, resort chce uregulować problem 
zgodnie z pierwotnym planem, czyli w 
drodze ustawy, która zagwarantuje co-
roczną wypłatę (w postaci pieniężnej) 
deputatu węglowego dla emerytów 
górniczych przez ZUS. Kwoty deputa-
tu są zróżnicowane, jednak z reguły 
byłoby to - według wcześniejszych in-
formacji - ok. 1,5-1,6 tys. zł rocznie. 

red

wyższej marży. 
Na marginesie, o sprzedaż mu-

łów powszechnie oskarża się spółki 
węglowe, tyle, że mało kto wie, że 
wiele kopalnianych osadników trafi-
ło swego czasu w prywatne ręce (po 
likwidacji kopalń sprzedano je jako 
zbędny majątek). Problem jednak 
w tym, że skoro tak jest, to dlacze-
go branża górnicza nie komunikuje 
tego, mówiąc wprost – nie tylko my 
wprowadzamy do obrotu detaliczne-
go muł, nie tylko my za to odpowia-
damy! To kolejny z przejawów braku 
inicjatywy komunikacyjnej. 

Ale wracając do sedna. Branża 
węglowa mając świadomość zbliża-
jącej się katastrofy (coraz więcej sa-
morządów zakazuje lub chce zaka-
zać spalania węgla) robi niewiele, by 
jej zapobiec. Jest wiele sposobów na 
produkcję ekologicznych węgli. Cho-
dzi nie tylko o zwiększenie produk-
cji ekogroszków (nie wszystkie ko-
palnie dysponują dobrym węglem). 
Istnieje przecież możliwość two-

rzenia komponentów paliwowych 
np. węgla koksującego z węglem 
energetycznym w postaci peletów 
czy brykietów, których emisyjność 
będzie znacznie niższa, nawet w 
najsłabszych kotłach. To oczywiście 
kosztuje, ale przy odpowiednich 
zabiegach, można pozyskać środki 
pomocowe na ten cel. Branża po-
winna też zabiegać o subsydiowanie 
zakupu takiego węgla, na zasadzie: 
konsument płaci za paliwo, państwo 
za efekt ekologiczny. 

Klasycznym przykładem jest 
tu tzw. blue coal. Ten unikalny, in-
nowacyjny węgiel przeszedł pilotaż 
w kilku gminach. Efekty programu 
są więcej niż zadowalające. Spadek 
niskiej emisji przy wykorzystaniu 
tego paliwa jest niewiarygodnie wy-
soki. Tyle, że żadna spółka węglowa 
nie jest zainteresowana produkcją 
takiego węgla, bo wszystkie pewnie 
mają świadomość kosztów inwesty-
cyjnych. Tyle, że te koszty mógłby 
rekompensować fundusz ochrony 

środowiska. Ale, żeby tak było trze-
ba podjąć starania, mówiąc wprost – 
prowadzić odpowiedni lobbing, tak 
jak się to robi w świecie. Zarządzają-
cy branżą węglową w Polsce muszą 
mieć świadomość, że węgiel jest na 
cenzurowanym. Wiele środowisk, 
nie tylko ekologicznych (one mają 
oczywiście wpływ na opinie publicz-
ną), ale też branżowych, które chęt-
nie wskoczyłyby w miejsce węgla z 
innym źródłem ogrzewania (np. gaz 
ziemny czy olej opałowy). Ufam za-
tem, że branża węglowa przejdzie w 
końcu do ofensywy, wykorzystując 
wszystkie atrybuty węgla. Bo węgiel 
to potrzebna ludziom energia, któ-
rą trzeba z tego surowca wydobyć 
w sposób najlepszy dla otoczenia. 
Są takie możliwości, tylko potrzeba 
chęci i zaangażowania.  

Igor D. Stanisławski

Więcej na temat smogu znaj-
dziecie Państwa na stronach 6-7
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GÓrNICtWO Dlaczego ministerstwo Energii chce połączyć KHW z PGG?

PGG: Fuzja z KHW? 

Związki zawodowe 
mają wątpliwości 
PRZEDSTAWICIELE trzynastu central związko-
wych reprezentujących pracowników Polskiej 
Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) zwrócili się do 
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z 
wnioskiem o spotkanie, w trakcie którego chcie-
liby omówić realizację biznesplanu PGG oraz 
porozumienia warunkującego zgodę strony spo-
łecznej na ubiegłoroczne przejęcie kopalń Kom-
panii Węglowej SA przez Grupę, jak też przeka-
zać swoje obawy wobec planowanej fuzji PGG i 
Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW).

- Jesteśmy zaniepokojeni, bo dużo mówi się 
o tym, co czeka Holding po połączeniu z PGG, za 
to bardzo niewiele, a w zasadzie nic, o tym, co 
czeka Polską Grupę Górniczą - tłumaczy prze-
wodniczący Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej (ZOK) PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek.

Związkowcy mają nadzieję, że spotkanie z 
ministrem będzie okazją do dyskusji na tematy 
poruszone podczas posiedzenia sejmowej Ko-
misji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

W pierwszej kolejności liczą na szczegółową 
informację odnośnie biznesplanu PGG.

- 2 stycznia dowiedzieliśmy się wszyscy, że 
KHW otrzyma obiecane wcześniej 700 milionów 
złotych plus 400 mln zł na inwestycje w kopal-
niach „Murcki-Staszic” i „Mysłowice-Wesoła”, a 
ja bym chciał poznać zaktualizowany biznesplan 
Polskiej Grupy Górniczej, żeby się dowiedzieć, 
ile pieniędzy i na jakie inwestycje dostaną ko-
palnie PGG - mówi Bogusław Hutek. - Kolejna 
rzecz - wspomniane 400 mln zł ma się przyczy-
nić do odbudowy mocy wydobywczych dwóch 
kopalń, czyli wyprowadzenia ich „na prostą”, w 
ciągu ośmiu miesięcy. Pojawia się pytanie: kto 
będzie utrzymywał te zakłady przez 8 miesięcy? 
PGG? Nasza firma właśnie zaczęła przynosić 
zyski. Przejęcie niezrestrukturyzowanych ko-
palń obciąży ją na nowo. Bardzo szybko może 
się okazać, że posunięcie, które miało być ratun-
kiem dla Holdingu, pogrąży samą Polską Grupę 
Górniczą - wskazuje lider największej organizacji 
związkowej w Polskiej Grupie Górniczej.

Ponadto centrale oczekują wyjaśnienia sze-
regu spraw związanych z realizacją porozumie-
nia podpisanego 19 kwietnia 2016 roku.

- Porozumienie z 19 kwietnia przewidywało 
między innymi stopniowe odchodzenie kopalń 
od korzystania z usług firm zewnętrznych. To 
się nie dzieje i chcielibyśmy się dowiedzieć, dla-
czego. Mieliśmy tam również szereg innych za-
pisów, od których związki zawodowe uzależniły 
swoją zgodę na przejęcie kopalń Kompanii przez 
PGG. Ich realizacji chcielibyśmy się przyjrzeć 
- wyjaśnia przewodniczący ZOK. Ostatni punkt 
spotkania miałby dotyczyć bezpośrednio kwestii 
połączenia KHW i PGG.

- Nie jest tajemnicą, że KHW ma 2,5 miliarda 
zł zadłużenia, ale nie wiemy, kto te zobowiązania 
będzie spłacał. Na to, żeby PGG utrzymywała 
niezrestrukturyzowane kopalnie Holdingu i jesz-
cze spłacała zaległe zobowiązania KHW, naszej 
zgody z pewnością nie będzie. Sytuacja samej 
PGG może się przecież zmienić. Póki co, mamy 
zimę, względnie wysokie ceny węgla w portach 
ARA [Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia - przyp. 
red. SG] - tylko co będzie, gdy ceny spadną? Czy 
ktoś o tym w ogóle pomyślał? - retorycznie pyta 
Bogusław Hutek.

Ministerstwo Energii zakłada, że 1 kwietnia 
wszystkie kopalnie Holdingu staną się częścią 
składową PGG jako „ruch KHW”. Należąca do 
grupy kapitałowej KHW spółka Katowicki Wę-
giel (prowadząca sprzedaż węgla w obrocie 
krajowym) zostanie połączona z Węglozbytem, 
spółką zależną Węglokoksu. Cały proces omi-
nie Śląsko-Dąbrowską Spółkę Mieszkaniową, 
gdzie wcześniej zostaną przeniesione wszystkie 
mieszkania zakładowe stanowiące własność 
KHW. 
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Węglowa fuzja tuż, tuż
KATOWICKI Holding Węglowy (KHW) i Polska Grupa Górnicza (PGG) powinny zostać połą-
czone. To rozwiązanie jest najlepsze zarówno z punktu społecznego, jak i ekonomicznego 
– przekonuje Ministerstwo Energii. 
- Takie połączenie zapewni 
kopalniom KHW dalsze funk-
cjonowanie, a górnikom sta-
bilne zatrudnienie – zapewnia 
Krzysztof Tchórzewski, minister 
energii. 

Połączenie KHW z PGG, je-
śli do niego dojdzie, będzie dość 
skomplikowaną operacją. 

- Do rozwiązania jest wiele 
kwestii formalnych. To bar-
dzo skomplikowana operacja 
związana ze zmianami właści-
cielskimi, restrukturyzacją za-
dłużenia oraz przeniesieniem 
pracowników – dodaje Grze-
gorz Tobiszowski, wiceminister 
energii. 

- Przeprowadzona wnikli-
wa analiza wskazuje, że żaden 
inwestor nie przekaże jakich-
kolwiek pieniędzy na ratowa-
nie KHW. Na środki finansowe 
może liczyć z kolei PGG, która 
radzi sobie coraz lepiej – dodaje 
minister Tobiszowski. 

Po co łączyć KHW z 
PGG?

Podstawowym pytaniem jest 
po co łączyć  KHW z PGG. Ta 
operacja ma uratować Holding. 
A jego sytuacja łatwa nie jest. 
Holding przyznaje, że jego za-
dłużenie to blisko 2,5 miliarda 
złotych, z tego ponad 1,2 mld zł 
to zobowiązania z tytułu obliga-
cji. Istnieje więc realne zagroże-
nie upadłością, co mogłoby do-
prowadzić do likwidacji prawie 
13 tys. miejsc pracy. Spółka nie 
ma możliwości dalszego samo-
dzielnego funkcjonowania, zda-
niem zarządu mogłyby pojawić 
się kłopoty z brakiem pieniędzy 
na wypłaty dla pracowników już 
za marzec 2017 r.

Połączenie KHW z Polską 
Grupą Górniczą ma zagwaran-
tować stabilne miejsca pracy i 
pieniądze na wypłaty. Zgodnie 
z założeniami do PGG wejdzie 
Katowicki Holding Węglowy w 
formie Ruchu a górnicy każdej 
kopalni KHW mają gwaranto-
wane zatrudnienie w Polskiej 
Grupie Górnicze. Docelowo w 
strukturach Polskiej Grupy Gór-
niczej mają działać jego dwie 
kopalnie: Mysłowice-Wesoła i 
Murcki-Staszic. Po połączeniu z 
PGG kopalnie z KHW mają mieć 
pieniądze na inwestycje.

Wiceminister Grzegorz To-
biszowski podkreśla, że anali-
zowane były rożne scenariusze 
dla Holdingu, jednak wszystko 
wskazuje, że wariant połączenia 
z PGG jest najlepszy. 

Do końca  stycznia 2017 r. 
Ministerstwo Energii zamierza 
przygotować plan połączenia 
PGG i KHW. 

- Liczymy, że ukończymy ten 
proces przed końcem marca br. 
– zapowiedział  Grzegorz Tobi-
szowski.

Zapowiedział, że o tym połą-
czeniu Ministerstwo Energii bę-
dzie rozmawiało także z Komisją 
Europejska w Brukseli, ponie-
waż konieczna jest jej zgoda.

Jakie będą korzyści z po-
łączenia?

Zdaniem Ministerstwa Ener-
gii takie połączenie pozwoli na 
wykorzystanie efektu synergii w 
wielu aspektach technicznych, 
rynkowych i finansowych. Zde-
cydowanie poprawi możliwości 
inwestycyjne, zwiększy efektyw-
ność gospodarowania złożami i 
majątkiem produkcyjnym, jak 
maszyny i urządzenia. Niektóre 
kopalnie KHW i PGG leżą blisko 
siebie, będzie więc szansa wy-
dłużenia funkcjonowania wielu 
z nich. 

Obie spółki produkują prze-
de wszystkim węgiel energetycz-
ny. Połączenie ich potencjałów 
zwiększy konkurencyjność na 
rynkach, pozwoli na elastycz-
niejsze reagowanie na zmiany 
cen węgla i obniżenie kosztów 
administracyjnych i transportu. 
Celem jest budowa jednej wspól-
nej sieci sprzedaży.

Bardzo ważnym skutkiem 
połączenia będzie stworzenie 
jednego zarządu, nie będzie więc 
podwójnych struktur zarządza-
jących, a więc prezesów, sekre-
tarek i ekspresów do kawy. 

Wskutek konsolidacji KHW 
z PGG powstanie jedna, sil-
na firma, która będzie miała 
znacznie silniejszą pozycję przy 
negocjowaniu kontraktów, co 
oznacza, że będzie mogła liczyć 
na mniejsze ceny przy zakupach 

na dostawy usług, produktów i 
maszyn. Większa będzie także 
jego pozycja przy rozmowach z 
bankami. 

PGG wychodzi na prostą
Czy kopalnie Holding pod 

skrzydłami PGG będą miały 
szansę wyjścia na prostą? Szan-
sa oczywiście istnieje. Optymi-
zmem napawają ostatnie dane 
finansowe PGG. Spółka poinfor-
mowała, że grudzień 2016 r. był 
trzecim miesiącem z rzędu, w 
którym zanotowała dodatni wy-
nik finansowy. W grudniu, po 
raz drugi, PGG zarabiała także 
na każdej tonie sprzedawanego 
węgla. 

Po październiku, gdy PGG 
pierwszy raz w 2016 r. zanoto-
wała dodatni wynik finansowy 
w wysokości 15 milionów zło-
tych, także listopad i grudzień 
Polska Grupa Górnicza zakoń-
czyła z zyskiem netto w wysoko-
ści odpowiednio 18,6 mln i 35,8 
mln złotych. 

Program restrukturyzacji 
zakłada, że pierwszy wynik do-
datni będzie wypracowany w 
pierwszym kwartale 2017 roku.

Grudzień był także dru-
gim miesiącem, w którym ceny 
sprzedaży węgla były wyższe 
niż koszty jego produkcji. Spół-
ka na każdej tonie zarabiała 
1,77 złotego. Nie są to oczywi-
ście olbrzymie pieniądze, ale od 
czegoś trzeba zacząć… Polska 
Grupa Górnicza konsekwentnie 
realizuje przyjęty biznesplan, 
w tym redukuje koszty gotów-
kowe. W okresie od maja do 
grudnia 2016r. w odniesieniu 

do analogicznego okresu roku 
ubiegłego koszty gotówkowe 
zmniejszyły się o 14,4 proc. 
(czyli o 575 mln zł). 

Od sierpnia 2016r. w PGG 
następuje odbudowa poziomu 
produkcji węgla do poziomu ok. 
100 tys. ton na dobę, co prze-
kłada się na poprawę wyników 
spółki i stwarza realne warun-
ki do odzyskania rentowności. 
Spółka podjęła także działania 
zmierzające do odbudowy zdol-
ności produkcyjnych i poza nor-
malnym odtwarzaniem frontu, 
przygotowuje 4 dodatkowe ścia-
ny, które będą uruchomione w 
2017 i 2018 r.

W okresie od maja do grud-
nia 2016 r. nastąpił także wzrost 
średniej ceny zbytu węgla przez 
PGG. Było to efektem m.in. 
wprowadzenia nowych narzę-
dzi wspierania sprzedaży węgla 
opałowego i obsługi klientów in-
dywidualnych oraz internetowej 
sprzedaży ekogroszku z dostawą 
w całej Polsce.

Skoro więc PGG potrafi 
stopniowo wychodzić z dołka to 
będzie to z pewnością możliwe 
również w przypadku kopalń z 
KHW, kiedy już znajdą się w PGG 
- uważają przedstawiciele resor-
tu energii. Dlatego też połączenie 
obu spółek wydaje się lepszym 
rozwiązaniem, niż samodzielne 
funkcjonowanie KHW, co grozi 
jego upadłością i zagrożeniem 
wypłat oraz stabilnością miejsc 
pracy. Tak uważają w Minister-
stwie Energii. Strona związkowa 
ma jednak wątpliwości... 

Igor D. Stanisławski

Przeprowadzona wnikliwa analiza wskazuje, że żaden inwestor nie przekaże jakichkolwiek pieniędzy na ratowanie KHW. 
Na środki finansowe może liczyć z kolei PGG, która radzi sobie coraz lepiej – twierdzi wiceminister Grzegorz Tobiszowski.
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Osiągnąć stabilizację
ZG „BrZESZCZE”

O SyTUACjI kopalni „Brzeszcze” po przejściu do spółki Tauron Wydobycie i konsekwencjach dwuletniego okresu 
przejściowego, w trakcie którego zakład zmieniał właścicieli rozmawiamy z przewodniczącym zakładowej „Solidar-
ności” Stanisławem Kłyszem.

 KWK „SOŚNICA”

Uratowani?

Solidarność Górnicza: - 1 
grudnia 2016 roku, niecałe 
dwa lata po podpisaniu poro-
zumienia kończącego strajk 
pracowników kopalń Kom-
panii Węglowej SA w obronie 
czterech kopalń przeznaczo-
nych do likwidacji, kopalnia 
„Brzeszcze” stała się integral-
ną częścią spółki Tauron Wy-
dobycie. Jak NSZZ „Solidar-
ność” ZG „Brzeszcze” ocenia 
połączenie zakładu z koncer-
nem energetycznym w takiej 
właśnie formule?

Stanisław Kłysz, prze-
wodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” 
ZG „Brzeszcze”: - Górnicza 
„Solidarność” od dawna wspie-
ra ideę konsolidacji całego gór-
nictwa z energetyką. Uważamy, 
że jest to kierunek przyszłoś-
ciowy nie tylko dla poszukują-

cego rynków zbytu sektora wy-
dobywczego, ale i dla polskiego 
sektora energetycznego, który w 
zdecydowanej większości produ-
kuje energię z węgla - czy to ka-
miennego, czy to brunatnego. W 
„Brzeszczach” mieliśmy z kolei 
świadomość tego, że tylko idąc 
w tę stronę mogliśmy się urato-
wać. Zarzucano nam cały czas, 
że nie jesteśmy w stanie sprze-
dać naszego węgla. Podawano 
przy tym bezzasadne argumenty 
- że ceny na rynku są niskie, że 
węgiel importowany jest lepszej 
jakości i szereg innych, na koniec 
zaś wniosek: kopalnię „Brzeszcze” 
trzeba zamknąć. Obierając kurs 
na konsolidację z koncernem Tau-
ron, podjęliśmy decyzję słuszną 
- dzisiaj mogę tak powiedzieć ze 
stuprocentową pewnością. Dzięki 
wejściu w struktury Tauron Wy-
dobycie SA zapewniliśmy sobie 
pełną gwarancję zbytu węgla.

SG: - A sam proces prze-
chodzenia kopalni z firmy 
do firmy - najpierw z Kom-
panii do SRK, potem z SRK 
do spółki Nowe Brzeszcze 
Grupa Tauron, na koniec zaś 
z Nowych Brzeszcz do spółki 
Tauron Wydobycie - był płyn-
ny, czy też powodował chaos, 
który - siłą rzeczy - odbijał się 
negatywnie na funkcjonowa-
niu przedsiębiorstwa?

SK: - Przede wszystkim wy-
szliśmy z tego procesu poważnie 
osłabieni. Już Kompania Węglowa 
próbowała nas zlikwidować. Ar-
gumentem na rzecz zamknięcia 
kopalni były wtedy plany poprowa-
dzenia drogi ekspresowej S1 przez 
pola wydobywcze KWK „Brzesz-
cze”. Teraz wiemy, że mieliśmy do 
czynienia z problemem całkowicie 
sztucznym, bo dzisiaj nikt nie wi-
dzi problemu, by wybudować trasę 
w wariancie alternatywnym, który 
nie zaszkodzi ani „Brzeszczom”, ani 
kopalni „Silesia”, ani środowisku 
naturalnemu. Potem trafiliśmy do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
która w nas nie inwestowała, ani 
nie przygotowywała frontu wydo-
bywczego na przyszłość. Polityka 
SRK sprowadzała się do wybiera-
nia węgla ze ścian już przygoto-
wanych i zazbrojonych. Kopalnię 
„Brzeszcze” całkowicie zdołowa-
no. Dzisiaj, żeby stanąć na nogi, 
będziemy potrzebowali jakichś 
2-3 lat, bo rozcinka jednej tylko 
ściany wraz z zazbrojeniem trwa 
średnio 9-10 miesięcy. To tylko je-
den problem, z którym musimy się 
zmierzyć. Mamy również znacznie 
przerzedzoną załogę. W SRK nikt 

nie zakładał, że my kiedykolwiek 
stamtąd wyjdziemy. Na „urlopy 
górnicze” wysyłano pracowników 
doświadczonych, niezbędnych dla 
prawidłowego funkcjonowania ko-
palni. Teraz nam ich brakuje. Ba-
last po nieodpowiedzialnej polityce 
zarządzających Kompanią Węglową 
czy SRK będzie się za nami ciągnął 
jeszcze bardzo długo.

SG: - Jak zmiana rządu 
wpłynęła na sytuację kopal-
ni?

SK: - Przede wszystkim tak, że 
perspektywę likwidacji zastąpiła 
perspektywa rozwoju. Do tej pory 
„odbudowaliśmy” około 400 miejsc 
pracy przy kopalni „Brzeszcze”, w 
Spółce Usług Górniczych, będącej 
spółką-córką Taurona Wydoby-
cie. Osoby tam zatrudnione mają 
gwarancję przejścia „pod skrzydła” 
spółki Tauron Wydobycie. W sa-
mych „Brzeszczach” pracuje około 
1500 osób. Mamy złoża na mini-
mum 40 lat. Pokładem wiodącym 
jest pokład 510 - o dużej miąższości 
i bardzo dużej kaloryczności, bli-
skiej parametrom węgla koksowe-
go. Prócz tego nasz węgiel ma bar-
dzo niski stopień zasiarczenia lub 
wcale nie jest zasiarczony. Zanim 
zaczniemy przynosić zyski, musi-
my odbudować front wydobywczy. 
Brakuje nam sprzętu. To są miliony 
złotych, które trzeba będzie zain-
westować. Zaangażowanie załogi 
i mieszkańców Brzeszcz sprawiło, 
że zakład przetrwał. Żeby osiągnąć 
pełnię sukcesu, musimy osiągnąć 
stabilizację, co - jak sądzę - potrwa 
kilka lat, ale w końcu się stanie. Je-
stem o tym przekonany.

SG: - Na jakich zasadach 
zatrudnieni są dzisiaj pra-
cownicy ZG „Brzeszcze”? Czy 
przechodzenie zakładu z rąk 
do rąk sprawiło, że utracili 
posiadane wcześniej upraw-
nienia?

SK: - Wszystkie przejścia od 
pracodawcy do pracodawcy od-
bywały się w trybie artykułu 231 
Kodeksu pracy. Porozumienie 
podpisane 17 stycznia 2015 roku 
gwarantowało, że po przejęciu 
„Brzeszcz” przez SRK pracownicy 
kopalni zachowają uprawnienia 
wynikające z porozumień zawar-
tych w ramach Kompanii. Przejście 
do spółki Nowe Brzeszcze Grupa 
Tauron nastąpiło na podobnych 
zasadach - w oparciu o art. 231 i 
art. 2418 Kodeksu pracy. Tak samo 
było ostatnio, gdy stawaliśmy się 
częścią spółki Tauron Wydobycie. 
To oznacza, że przez najbliższy rok 
utrzymane zostaną wszystkie do-
tychczas obowiązujące uprawnie-
nia pracownicze. Później, zgodnie 
z literą prawa, przyjmiemy warun-
ki takie, jakie obecnie obowiązują 
w spółce Tauron Wydobycie. Już 
dziś mogę powiedzieć, że są one 
korzystniejsze od dotychczas obo-
wiązujących. Natomiast umowy o 
pracę wszystkich pracowników, 
którzy pozostali w kopalni, a nie 
skorzystali z osłon socjalnych, po-
zostają umowami na czas nieokre-
ślony.

SG: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

rozmawiał: MJ

W SIERPNIU ubiegłego roku związ-
kowcy z PGG przekonali Zarząd Spółki, 
by ten dał „Sośnicy” ostatnią szansę i 
umożliwił dalsze funkcjonowanie, o ile 
przed końcem stycznia 2017 r. przesta-
nie przynosić straty. Gdyby tak się nie 
stało, kopalnia miała zostać przejęta 
przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń 
SA, a następnie - wygaszona.

Według informacji nieoficjalnych 
obecnie do węgla wydobywanego 
przez załogę KWK „Sośnica” nie trzeba 

już dopłacać ani grosza - tym samym 
zakład nie stanowi już obciążenia dla 
PGG.

Komentuje Andrzej Twardowski, 
przewodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK „Sośnica”: 
- Chciałbym zaznaczyć, że dla mnie 
doniesienia o wynikach uzyskiwanych 
przez kopalnię „Sośnica” nie są jakimś 
wielkim zaskoczeniem. Kilka miesię-
cy temu, gdy - jako strona związkowa 

- przekonywaliśmy stronę rządową i 
kierownictwo Polskiej Grupy Górniczej 
do koncepcji uruchomienia rozciętych 
ścian, by wyprowadzić zakład „na 
prostą”, dysponowaliśmy konkretnymi 
wyliczeniami. Sprzeciwialiśmy się li-
kwidacji, bo wiedzieliśmy, że przy okre-
ślonym wydobyciu dobowym szybko 
osiągniemy rentowność. Na razie jest 
dobrze. Udowodniliśmy, że opracowane 
przez nas założenia były słuszne, choć 
początkowo, z jakichś przyczyn, Zarząd 

PGG próbował je dyskredytować. Co 
dalej? 21 listopada, w trakcie Walnego 
Zebrania Delegatów górniczej „Solidar-
ności”, podobne pytanie zadałem mini-

Wygląda na to, że należąca do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) gliwicka KWK „Sośni-
ca” nie zostanie zamknięta. Dzięki wdrożeniu przygotowanego przez dyrekcję, dozór i związki 
zawodowe planu polegającego na uruchomieniu dwóch już rozciętych wcześniej ścian naj-
prawdopodobniej udało jej się osiągnąć rentowność.

strowi Tobiszowskiemu. Uzyskałem 
wtedy zapewnienie, że jeśli założenia, 
które przedstawiliśmy, przyniosą spo-
dziewane efekty, to będziemy istnieli. 
Tak powiedział pan minister i my się 
tego trzymamy. Skoro przygotowany 
plan ratunkowy „zadziałał”, nie powin-
no nam już nic grozić. Powinniśmy 
mieć przed sobą kilkanaście lat fedro-
wania. „Powinniśmy”, bo pewien prob-
lem stanowi fakt, że mimo związko-
wych apeli, wyrażanych między innymi 
przez Krajową Sekcję Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, mini-
ster Tchórzewski nie upublicznił treści 
aktu notyfikującego rządowy program 
restrukturyzacyjny dla polskiego gór-
nictwa. Wciąż nie wiemy, co tak na-
prawdę 18 listopada ubiegłego roku 
zaakceptowała Bruksela i czy czasem 
kopalnia „Sośnica” nie została tam wy-
mieniona wśród kopalń przeznaczonych 
do likwidacji. Mam nadzieję, że nie, ale 
wolałbym się o tym przekonać, mając 
przed sobą treść dokumentu.

MJ
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Podsumowanie roku WRDS
Przygotowanie i podpisanie „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki zrównoważonego roz-
woju województwa śląskiego” to najważniejszy efekt prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach. W piątek 13 stycznia podsumowano 12 miesięcy funkcjonowania Rady w naszym 
regionie. 
WOJEWóDZKIE Rady Dialogu Spo-
łecznego zostały utworzone na bazie 
przyjętej w 2015 roku ustawy o Radzie 
Dialogu Społecznego i innych insty-
tucjach dialogu społecznego. WRDS 
zastąpiły funkcjonujące niegdyś Woje-
wódzkie Komisje Dialogu Społecznego 
i są powoływane przez marszałków 
województw. 

Wojewódzka Rada Dialogu Spo-
łecznego w Katowicach zainaugurowała 
prace 11 stycznia 2016 roku. WRDS to 
forum dialogu związków zawodowych, 
pracodawców, samorządowców i re-
prezentantów rządu. Przewodniczącym 
gremium został Dominik Kolorz, szef 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Już 
na pierwszym posiedzeniu wskazał, że 
jednym z priorytetów Rady będzie opra-

cowanie wszechstronnego programu 
rozwoju regionu. – Potrzebę stworzenia 
takiego programu dostrzegali wszyscy 
partnerzy społeczni zasiadający w Ra-
dzie i wszyscy wzięli udział w pracach 
nad jego powstaniem. W ciągu kilku 
miesięcy przygotowaliśmy go wspólnie, 
tu na Śląsku, własnymi siłami, ponad 
podziałami, bez udziału władz central-
nych – podkreśla Dominik Kolorz.

Dokument noszący nazwę „Poro-
zumienie na rzecz zintegrowanej polityki 
zrównoważonego rozwoju woj. ślą-
skiego” został przyjęty przez WRDS 14 
września 2016 roku i przekazany w for-
mie rekomendacji Radzie Ministrów. W 
uroczystości jego podpisania wziął udział 
m.in. wicepremier Mateusz Morawiecki. 
Program rozwoju regionu to najważniej-

szy, ale nie jedyny efekt prac Rady. 
Jak wynika ze statystyk, spośród 

wszystkich WRDS w kraju, które zain-
augurowały prace w styczniu zeszłego 
roku, najbardziej aktywna jest Rada 
w województwie śląskim. W ciągu 
12 miesięcy funkcjonowania odbyło 
się 13 posiedzeń prezydium Rady, 10 
posiedzeń plenarnych oraz 22 posie-
dzenia trzech powołanych przez Radę 
zespołów problemowych – zespołu 
ds. opracowania Porozumienia na 
rzecz zintegrowanej polityki rozwoju 
województwa śląskiego, zespołu ds. 
ochrony zdrowia, zespołu ds. inspekcji 
sanitarnej. Przyjęto 16 stanowisk prob-
lemowych, 11 uchwał i jedną opinię. 
Rozpatrywano 13 konfliktów społecz-
nych.

Alokacja nabiera tempa
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej kontynuowany jest scenariusz zwią-
zany z przeniesieniem kopalni „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Pracownicy kopalni, która na koniec pierwszego kwartału ma 
zakończyć wydobycie węgla mogą wybrać, w której innej kopalni JSW 
chcą dalej pracować. Na podjęcie decyzji mają czas do 10 lutego.

ZARZąD jest przekonany, że żaden 
alternatywny sposób funkcjonowania 
kopalni „Krupiński” nie jest możliwy, 
nawet w obliczu znacznych wzrostów 
cen węgla koksującego.

- To są zwyżki krótkookresowe. Hi-
storia wielokrotnie pokazywała, że tak 
wysokie ceny nie utrzymują się długo, 
a my musimy myśleć o przyszłości 
całej spółki w perspektywie wielu lat 
- tłumaczył podczas ostatnich obrad 
WRDS prezes Tomasz Gawlik. - Pa-
miętajmy, że nawet w czasach najlep-
szej koniunktury w 2011 roku kopalnia 
„Krupiński” przynosiła straty. 

Proces alokacji pracowników 
„Krupińskiego” trwa. Do tej pory prze-
niesiono 84 osoby - głównie do kopalń 
Budryk i Pniówek. Kolejni będą trafiać 
do innych zakładów zgodnie z harmo-
nogramem kończenia prac w kopalni 
Krupiński. Większość załogi przejdzie 
do innych zakładów dopiero z dniem 
przeniesienia kopalnia do SRK, czyli 1 
kwietnia.

- Chcemy, by ten proces przebie-
gał jak najsprawniej. Dlatego zachę-
camy wszystkich pracowników do 
składania deklaracji, w której kopalni 
chcą pracować. Mamy opracowa-
ny harmonogram przenoszenia grup 
pracowników, ale musimy do każdej z 
tych grup przyporządkować pracow-
nika z imienia i nazwiska - powiedział 
dyrektor biura zarządzania zasoba-
mi ludzkimi JSW Krzysztof Grobosz. 
- Chcemy, by to sami pracownicy 
wybrali nowe miejsce pracy. Wnioski 
pracowników będziemy uwzględniać 
w miarę możliwości, starając się nie 
rozbijać brygad. Terminy nas gonią, 
dlatego deklaracje przyjmować bę-
dziemy do 10 lutego, czyli jeszcze 
przez trzy tygodnie - dodał. Po tym 
terminie alokacja będzie prowadzona 
dalej, ale to spółka będzie przenosić 
konkretne osoby do konkretnych ko-
palń. Pracownicy stracą tym samym 
możliwość wyboru. 
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Alternatywa wobec zamknięcia
KWK KrUPIŃSKI Burzliwe obrady WrDS w Katowicach

PODCZAS niedawnych obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Katowicach strona społeczna zażądała 
od kierownictwa jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (jSW) wstrzymania działań likwidacyjnych wobec kopalni „Krupiński”. 
Związkowcy chcą, by analizy opłacalności funkcjonowania zakładu dokonał zespół niezależnych ekspertów.

- NAJWAżNieJSZe dla mnie 
na dziś jest to, że decyzja Zarządu 
JSW o zatrzymaniu dwóch ścian 
i przodków ma zostać wycofana - 
oświadczył po spotkaniu przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Krupiński” 
Mieczysław Kościuk. - Jedna ze 
ścian dopiero co została zazbrojo-
na, a w przypadku drugiej brakuje 
50 metrów chodnika do urucho-
mienia. Decyzja kierownictwa Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej ozna-
czałaby zwyczajne marnotrawstwo 
- podkreślił.

Obradom WRDS tym razem 
przewodniczył prezes Śląskiego 
Związku Pracodawców Prywatnych 
Marek Zychla, który 13 stycznia za-
stąpił kończącego roczną kadencję 
dotychczasowego szefa Rady Do-
minika Kolorza (Region Śląsko-
Dąbrowski NSZZ „Solidarność”).

Dyskutowano między innymi 
na temat upublicznienia przygo-

towanego dwa miesiące temu ra-
portu dotyczącego sytuacji KWK 
„Krupiński”. Wiadomo, że sześciu 
członków zespołu odpowiedzial-
nego za jego treść zaakceptowało 
ostateczną wersję dokumentu, ale 
dziewięciu wyraziło „zdanie odręb-
ne”, przez co wątpliwości wobec de-
cyzji Zarządu JSW o „wygaszeniu” 
zakładu poprzez przekazanie go 
Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA 
tylko się pogłębiły.

- To swoiste kuriozum - komen-
tował Dominik Kolorz, lider śląsko 
- dąbrowskiej Solidarności, pod-
kreślając, że zespół nie zakończył 
swoich prac, gdyż nie przedstawił 
raportu końcowego, a jedynie sta-
nowiska poszczególnych członków 
zespołu. 

- Nie została dokonana rzetel-
na analiza finansowa w kontekście 
aktualnej sytuacji rynkowej i prze-
widywań cenowych (wysokie ceny 
węgla koksującego - przyp. red.). 

Zespół kompletnie nie zajął się rów-
nież innymi możliwościami głębo-
kiej restrukturyzacji tej kopalni 
- wyliczał Kolorz, argumentując w 
ten sposób, dlaczego prace zespołu 
powinny być kontynuowane. 

Jedno ze zdań odrębnych 
przedstawił prof. Krystian Probierz 
z wydziału górnictwa i geologii Po-
litechniki Śląskiej oraz senator 
Prawa i Sprawiedliwości. 

W swojej opinii krytycznie od-
niósł się do prac samego zespołu. 
„Z pełnym szacunkiem dla wszyst-
kich członków zespołu, uważam, że 
mój udział w zespole, jak również 
powołanie zespołu jest pewnym 
nieporozumieniem, bowiem: od-
niosłem wrażenie, że nie rozważa-
no z wystarczającą powagą innych 
wersji, aniżeli jedynie przekazanie 
KWK Krupiński do SRK. Decyzja 
przedstawiona w rekomendacji 
została podjęta wcześniej (wobec 
czego treść raportu jest taka, a 

nie inna) i nie podlegała zmianą; 
protokoły z posiedzeń nie oddają 
rzetelnie dyskusji (w tym także mo-
ich uwag)” - pisał w swoim zdaniu 
odrębnym prof. Probierz. Zwracał 
również uwagę, że nie uznaje uży-
wania terminów „trwale rentowne” 
lub „trwale nierentowne”, z uwagi 
na cykle koniunktury gospodarczej 
oraz, że zagrożenia, występujące w 
kopalni Krupiński, nie odbiegają 
od tych, które występują w innych 
kopalniach JSW.

- Żal tej kopalni, żal zasobów 
i żal ludzi - mówił w poniedziałek 
na WRDS prof. Krystian Probierz. 
- Z analizy wyszło, że zarząd nie 
widzi tej kopalni w obrębie struk-
tury JSW, natomiast ze względu 
na wartość tego węgla (z wyliczeń 
prof. reklama Probierza wyni-
ka, że likwidacja Krupińskiego 
oznacza utratę ponad 72 mln ton 
zasobów przemysłowego węgla 
koksującego - przyp. red.), trze-
ba poszukać innej formy dalszej 
egzystencji (tej kopalni - przyp. 
red.). Jeśli przekażemy ją do SRK, 
to jest koniec, to wyrok śmierci - 
komentował. 

W trakcie obrad WRDS na sali 
pojawił się wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski. Zabierając 
głos, powtórzył wygłaszaną już 
wielokrotnie opinię, że KWK „Kru-
piński” nie ma szans na osiągnięcie 
rentowności.

Podobne stanowisko zajął pre-
zes Zarządu JSW Tomasz Gawlik. 
Według przywołanych przezeń eks-
pertyz utrzymanie „Krupińskiego” 

do 2021 roku kosztowałoby Spółkę 
230 milionów złotych.

Strona społeczna przekonywa-
ła, że urentownienie kopalni - i to 
już w latach 2019-2020 - jest moż-
liwe, o ile zostaną przeprowadzo-
ne inwestycje rzędu 300 mln zł, a 
zakład zacznie wydobywać węgiel 
koksowy typu 35 (obecnie wydoby-
wa węgiel energetyczny oraz węgiel 
koksowy typu 34). KWK „Krupiń-
ski” posiada 72 mln ton udokumen-
towanych zasobów przemysłowych 
takiego surowca.

Padły również trzy propozycje 
nowej formuły własnościowej dla 
suszeckiej kopalni.

- Szukamy rozwiązań alter-
natywnych. W tej chwili zastana-
wiamy się, czy zakład powinien 
pozostać w strukturach JSW jako 
spółka-córka ze 100-procentowym 
udziałem JSW (na podobnych zasa-
dach działa inna ze spółek - córek 
JSW, czyli Szkolenie i Górnictwo 
– red.), czy powinien zostać ze-
spolony na przykład z KWK „Pnió-
wek”, czy też powinien trafić poza 
JSW, do specjalnie powołanej spół-
ki - powiedział Mieczysław Koś-
ciuk. - Mam nadzieję, że możliwie 
szybko powstanie zespół złożony 
z niezależnych ekspertów, który 
przeanalizuje zasadność dalszego 
funkcjonowania KWK „Krupiński” 
pod kątem ekonomicznym i tech-
nicznym przy założeniu, że będzie-
my fedrować węgiel koksowy typu 
35 - zakończył swoją wypowiedź. 

Mj
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Od walki ze smogiem 
nie ma ucieczki

W ostatnich tygodniach w wielu miastach Polski wystąpił problem smogu. jego rozwiązaniem po-
stanowił się zająć nawet rząd. Walka ze smogiem dla górnictwa węgla kamiennego niesie zagroże-
nia i duże szanse na rozwój. 
MiasTa Górnego Śląska i Zagłę-
bia, Kraków, Warszawa i Wrocław 
– to najbardziej znane przypadki 
występowania smogu w ostat-
nich tygodniach. Problemem tym 
zajęły się chyba wszystkie ogól-
nopolskie i lokalne media, głos 
w tej sprawie zabierali politycy 
różnych opcji i różnego szczebla 
– z premier Beatą Szydło na czele. 
Wydaje się, że została przekroczo-
na granica, z poza której tematu 
smogu nie da się już pominąć i 
zamieść pod dywan, tak jak to ro-
biono do tej pory.

Coraz częściej mówi się już o 
konkretnych działaniach mających 
ograniczyć występowanie smogu. 
Tą sprawą zajął się nawet rząd, 
który 17 stycznia br. zapoznał się z 
rekomendacjami Komitetu Ekono-
micznego Rady Ministrów (KERM) 
w sprawie działań niezbędnych do 
walki z wysokim stężeniem zanie-

czyszczeń powietrza na terenie ca-
łego kraju. Odpowiednie wytyczne 
przygotowały ministerstwa rozwo-
ju i finansów.

Rządowe rekomendacje
W rekomendacjach zapowie-

dziano m.in. maksymalne przyspie-
szenie prac nad rozporządzeniem 
w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe, które powinno zo-
stać przyjęte najpóźniej do końca 
kwietnia 2017 r., tak aby jego po-
stanowienia zaczęły obowiązywać 
jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 
grzewczego 2017/2018. 

Zapowiedziano także pilne 
wprowadzenie rozporządzenia w 
sprawie norm jakościowych dla 
paliw stałych, które powinno zo-
stać przyjęte jeszcze w pierwszym 
kwartale 2017 r., po wprowadzeniu 
zmian do ustawy o monitorowaniu 
i kontroli jakości paliw.

KERM proponuje również sku-
pienie się Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) na działaniach 
prowadzących do jak najszybszej 
poprawy jakości powietrza. Takie 
prace NFOŚiGW już prowadzi.

- Pieniędzy na walkę ze smo-
giem jest więcej niż złożonych do 
tej pory wniosków – powiedział 
prezes zarządu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Kazimierz Kujda.

Jak dowiadujemy się w 
NFOŚiGW, tylko w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko do dyspozycji w skali 
kraju jest ok. 5 mld zł.

- Dzięki temu możemy finan-
sować wszystkie inwestycje, które 
służą likwidacji emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, w tym również 
likwidacji tzw. smogu. NFOŚiGW 
ma również dostępne kolejne 5 

mld zł, które będą przeznaczone 
na dotacje i pożyczki dla benefi-
cjentów. Można składać wnioski 
i dostać dofinansowanie na mo-
dernizację i rozbudowę systemów 
ciepłowniczych, w tym również 
węzłów. Efektywną walką ze smo-
giem nie jest wymiana pojedyn-
czych pieców, ale rozbudowa sieci 
ciepłowniczych i pełna likwidacja 
pieców -  zaznaczył Kazimierz 
Kujda.

Wśród propozycji KERM znaj-
dują się również: wprowadzenie 
regulacji przeciwdziałających blo-
kowaniu klinów napowietrzających 
miasta i rozwój sieci stacji pomia-
rowych. 

Jak poinformowała premier Be-
ata Szydło, rekomendacje KERM 
dot. walki ze smogiem zostały skie-
rowane do doprecyzowania. Chodzi 
m.in. o wskazanie źródeł finanso-
wania propozycji KERM, czy przy-

gotowanie terminarza wchodzenia 
w życie poszczególnych rozwiązań.

Od rozwiązań centralnych, 
czyli na poziomie rządowym, lub 
na poziomach lokalnych, np. w 
poszczególnych województwach, 
nie ma już ucieczki. Na początku 
stycznia 2016 r. zarząd wojewódz-
twa śląskiego przedstawił projekt 
uchwały antysmogowej, w którym 
proponuje m.in. wejście od 1 wrześ-
nia 2017 r. na terenie województwa  
zakazu stosowania w domowych 
piecach węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów oraz wilgotne-
go drewna. Ponadto, w okresie 12 
miesięcy od dnia wejścia uchwały 
w życie wejdzie obowiązek stoso-
wania kotłów klasy 5 w nowych bu-
dynkach. Stopniowo będzie wcho-
dził także zakaz stosowania kotłów 
pozaklasowych w domach, tak aby 
od 1 stycznia 2028 r. mogły być sto-
sowane tylko kotły klasy 5. Z kotłów 
klasy 5 jest znacznie niższa emisja 
niż z kotłów mniejszych klas.

jaka jest przyczyna smogu?
Żeby skutecznie z czymś wal-

czyć trzeba wpierw poznać tego cze-
goś przyczynę. W przypadku smo-
gu sprawa jest jasna. Jak przyznaje 
chociażby Polski Komitet Energii 
Elektrycznej (PKEE, będący re-
prezentantem polskiej energetyki) 
główną przyczyną smogu w polskich 
miastach, jest tzw. niska emisja. Za 
tym określeniem kryje się emisja 
zanieczyszczeń powietrza ze źródeł 
znajdujących się na wysokości do 
40 m. W przypadku Polski te źródła 
to przede wszystkim niskie kominy, 
czyli kominy domowych pieców, 
kominków, małych, lokalnych kot-
łowni, niewielkich zakładów pro-
dukcyjnych oraz samochody. 

Należy podkreślić, że do źródeł 
niskiej emisji nie należą elektro-
wnie i elektrociepłownie.

W domowych piecach i lokal-
nych kotłowniach komunalnych lub 
przemysłowych dominującym pali-
wem jest węgiel kamienny, dlatego 
spora część środowiska górniczego 
z obawą patrzy na wszelkie próby 
działań antysmogowych ponieważ 
obawiają się, że w praktyce dopro-
wadzi to do dużego zmniejszenia 
sprzedaży węgla. 

Z pewnością ograniczenie tzw. 
niskiej emisji przełoży się na sprze-
daż najgorszej jakości paliw węglo-
wych, jak muły i floty. Tak też być 
powinno, ponieważ powszechnie 
wiadomo, że nie jest to paliwo, któ-
rym powinno spalać się w domo-
wych piecach czy w często przesta-
rzałych, lokalnych kotłowniach. 
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PGG BęDZIE MNIEjSZA SPRZEDAż MUłU

Górniczy 
pomysł na smog
Polska Grupa Górnicza planuje ograniczyć sprzedaż mułu 
węglowego, który – spalany przez odbiorców indywidual-
nych – jest uznawany za paliwo przyczyniające się do po-
wstawania smogu.

Muł i flot 
to najgorszy syf
Z kopalnianego błota i wody odzyskuje się dwa produkty: floto-
koncentrat (flot) i muł węglowy. To dwa zupełnie różne paliwa, 
na oko niemal nierozróżnialne (czarny węglowy proszek jak cu-
kier-puder). Flot i muł występują niemal wyłącznie na Śląsku 
i w bliskiej jego okolicy. Dla reszty kraju ich nie wystarcza. W 
sumie to dobrze, bo spalanie mułu i flotu jest trudne, przez co 
emisja syfu na tonę przerzuconego paliwa jest największa spo-
śród wszelkich rodzajów węgla.

Najważniejsze rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dla Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości 
powietrza:

• maksymalne przyspieszenie prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, które powinno 
zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 2017 r., tak aby jego postanowienia zaczęły obowiązywać jeszcze przed 
rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018;

• pilne wprowadzenie rozporządzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powinno zostać przyjęte 
jeszcze w I kwartale 2017 r., po wprowadzeniu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw;

• priorytetyzacja środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działaniach prowadzą-
cych do jak najszybszej poprawy jakości powietrza w taki sposób, aby uzyskać maksymalny efekt zdrowotny i ekolo-
giczny z każdej złotówki poniesionych nakładów;

• wprowadzenie wymogu stopniowego podłączania do sieci ciepłowniczej budynków zlokalizowanych na terenach miej-
skich i podmiejskich, o ile nie dysponują efektywnym źródłem ciepła, w taki sposób aby minimalizować związane z 
tym koszty;

• zapewnienie istotnie obniżonych stawek za pobór energii elektrycznej w okresach zmniejszonego na nią zapotrzebo-
wania, w tym przez zmiany w przepisach prawa energetycznego oraz budowlanego w celu zachęcenia do instalacji 
pieców elektrycznych lub pomp ciepła na terenach, gdzie nie ma możliwości podłączenia do scentralizowanych syste-
mów ciepłowniczych lub sieci gazowych;

• rozwój sieci stacji pomiarowych, co powinno umożliwić lokalizację źródeł zanieczyszczeń oraz skuteczniejsze zwalcza-
nie szkodliwych praktyk w użytkowaniu kotłów oraz instalacji przemysłowych;

• włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków 
osób ubogich, w sposób uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne 
koszty eksploatacji;

• opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej polityki publicznej zapewniającej optymalną ochronę wrażliwych 
grup społecznych przed „ubóstwem energetycznym”;

• przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na temat optymalnych sposobów palenia w kotłach oraz związanych z tym 
skutków zdrowotnych;

• wprowadzenie obowiązku dokumentowania jakości spalin przez stacje kontroli pojazdów oraz wymogu badania spalin 
w trakcie kontroli drogowej;

• wykorzystanie mechanizmów podatkowych w celu wprowadzenia zachęt dla transportu niskoemisyjnego, w tym niskiej 
stawki akcyzy dla samochodów hybrydowych oraz zwolnienia z podatku akcyzowego samochodów elektrycznych;

• wprowadzenie regulacji przeciwdziałających blokowaniu klinów napowietrzających miasta oraz rozważenie rozwiązań 
podnoszących rangę zawodu urbanisty w kontekście zagospodarowania przestrzennego;

• utworzenie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju sektorowego programu, którego celem będzie wsparcie rozwoju 
technologii niskoemisyjnych w szczególności zorientowanych na poprawę jakości powietrza;

• zapewnienie opracowania i szerokich konsultacji społecznych programu „Czyste powietrze” oraz wzmocnienie Komite-
tu Sterującego ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza i powierzenie mu zadania czuwania nad pilnym i efektyw-
nym wdrożeniem tych rekomendacji oraz regularne monitorowanie postępów prac Rady Ministrów.

Duża szansa dla górnictwa
Wprowadzenie norm jakościo-

wych dla paliw spalanych w do-
mach i wycofanie mułów i flotów 
ze sprzedaży do odbiorców indy-
widualnych to jednak duża szan-
sa dla górnictwa. Powodów opty-
mizmu jest tu kilka. Po pierwsze, 
powinna zwiększyć się sprzedaż 
sortymentów grubych i węgli spe-
cjalnych, jak ekogroszki, które są 
droższe od mułów i flotów, wiec 
spółki węglowe mogą na nich wię-
cej zarabiać. Nie zawsze możliwe 
jest zwiększenie produkcji węgli 
grubych, ale spółki powinny tak 
planować wydobycie, aby było go 
jak najwięcej.  Spółki powinny też 
zwiększać inwestycje w produkcję 
ekogroszków, w ostatnich tygo-
dniach klienci często mieli kłopoty 
z ich kupieniem. 

Powinny być rozwijane nowe 
paliwa jak np. tzw. błękitny węgiel.  
Jest to odgazowany węgiel zbliżony 
parametrami grzewczymi do kok-
su, ale łatwiejszy w użytkowaniu. 
„Błękitny węgiel” może być spalany 
w zwykłych kotłach węglowych. Co 
najważniejsze jednak – emisja CO2 
z „błękitnego węgla”, nawet spa-
lanego w starym piecu, jest ok. 10 
razy mniejsza niż zwykłego węgla. 
Prace nad opracowaniem tego pa-
liwa trwają od kilku lat, wciąż jed-
nak daleko od jego powszechnego 
wprowadzenia na rynek. Błękitny 
węgiel był wielokrotnie opisywany 
w mediach (także w Solidarności 
Górniczej) i prawie zawsze z po-
zytywnym komentarzem, szkoda 
więc jego potencjał – biznesowy i 
reklamowy – zaprzepaścić. 

Jedną z najbardziej skutecz-
nych metod walki z niską emisją 
jest tzw. ciepło systemowe, czyli za-
opatrywanie budynków w energię 
cieplną (ogrzewanie i ciepła woda 
użytkowa) dostarczaną – ciepło-
ciągami – z elektrociepłowni i cie-

płowni. PKEE zwraca uwagę, że 
zaletą tego rozwiązania jest dużo 
mniejsza – w przeliczeniu na wy-
produkowaną jednostkę energii – 
emisja zanieczyszczeń powietrza w 
porównaniu do domowych pieców 
i lokalnych kotłów (szczególnie 
tych starszych generacji). Dzieje 
się tak głównie dzięki dużo więk-
szej efektywności energetycznej 
elektrociepłowni i ciepłowni oraz 
ich wyposażeniu w urządzenia do 
wychwytywania zanieczyszczeń 
(m.in. pyłów, dwutlenku siarki i 
tlenków azotu) ze spalin, uchodzą-
cych przez kominy.

W Polsce stale rośnie liczba 
budynków, ogrzewanych ciepłem 
systemowym, czego dowodem jest 
fakt, że sieć ciepłownicza w naszym 
kraju wydłużyła się w ostatnim 
piętnastoleciu aż o ok. 25 proc. 

Rozwój ciepłownictwa dla gór-
nictwa jest wiadomością bardzo 
dobrą, ponieważ przeważająca 
większość polskich elektrociepłow-
ni i ciepłowni jest opalana węglem 
kamiennym. 

Spisek Rosjan?
Wśród komentarzy dotyczących 

smogu pojawiły się ostatnio i takie, 
według których smog to problem 
wymyślony przez agencje rekla-
mowe, które chcą doprowadzić do 
zwiększenia w Polsce sprzedaży 
gazu importowanego z Rosji! Je-
żeli by to była prawda, to trzeba by 
założyć że rosyjskiej propagandzie 
uległy nie tylko media, ale i rząd, 
premier Beata Szydło a także pre-
zydent Andrzej Duda, który jesz-
cze w 2015 r. podpisał tzw. ustawę 
antysmogową, dającą samorządom 
prawo wprowadzanie na swoim te-
renie antysmogowych przepisów. 
Ba! To by oznaczało, że rosyjskiej 
propagandzie ulegli także śląscy 
biskupi! Warto bowiem pamiętać, 
że w listopadzie 2015 r. biskupi z 

czterech diecezji położonych na 
terenie województwa śląskiego we 
wspólnym komunikacie zwrócili 
uwagę na problem zanieczyszcze-
nia powietrza. 

- Stajemy więc przed poważnym 
wezwaniem, polegającym na pod-
jęciu wspólnych działań, których 
celem jest radykalna zmiana jako-
ści powietrza, którym na co dzień 
oddychamy. Opracowane i realizo-
wane przez samorządy plany likwi-
dowania tzw. niskiej emisji trzeba 
już dzisiaj wzmocnić ekologicznym 
rachunkiem sumienia. Wzywa nas 
do tego nie tylko papież Franciszek 
w encyklice „Laudato si”, ale także 
zdrowy rozsądek i wola przestrze-
gania Bożych przykazań, zwłaszcza 
przykazania: nie zabijaj! – wskazali 
biskupi. 

Dodali, że powietrze powinno 
być oczyszczone z efektów ludzkiej 
lekkomyślności, wyrażającej się 
m. in. w spalaniu w piecach m.in. 
śmieci, odpadów i przedmiotów 
plastikowe. 

- Nie wolno, ogrzewając miesz-
kanie lub dom, przyczyniać się do 
„małych katastrof ekologicznych”. 
Odejście od takiego postępowa-
nia będzie wyrazem troski o nasze 
zdrowie i wczesną profilaktyką, 
zapobiegającą licznym chorobom. 
Od naszej świadomości i odpowie-
dzialności zależy, czy powietrze w 
miejscowości naszego zamieszka-
nia i całego regionu będzie służyło 
naszemu zdrowiu – apelowali czte-
rej katoliccy pasterze.

Jeżeli górnictwo będzie stało z 
boku i próbowało hamować walkę 
ze smogiem to szybko na tym stra-
ci, jednak jeżeli aktywnie włączy się 
w działania antysmogowe, zmieni i 
unowocześni swoją produkcję to 
walka ze smogiem może przynieść 
górnictwu wiele korzyści. 

Igor D. Stanisławski

rZĄDOWE POmySŁy Na SmOG 

JEDNOCZEŚNIE spółka chce we 
współpracy z Politechniką Śląską 
w Gliwicach przerabiać ten suro-
wiec na bardziej ekologiczny.

– Ograniczamy sprzedaż, 
poza tym podjęliśmy współpracę 
z Politechniką Śląską, która ma 
opracowany patent, na razie na 
etapie demonstracyjnym. Chce-
my przejść na etap przemysłowy 
wzbogacania mułów i produko-
wania z nich, wydzielania z nich 
paliwa o normalnych parame-
trach, które będzie mogło być 
spalane w kotłach ekologicznych i 
dodawane do miałów węglowych, 
z oddzieleniem części mineralnej 
zawierającej poniżej 6 proc. wę-
gla, takie działania podjęliśmy 

–  poinformował wiceprezes ds. 
produkcji Polskiej Grupy Gór-
niczej Piotr Bojarski w piątek w 
Rybniku.

Jego zdaniem, rozwiązanie 
powinno zostać zrealizowane na 
przyszły sezon grzewczy. Jak po-
informował, przeprowadzono już 
badania mułów w zakładach Ry-
dułtowy i Marcel.

– Te muły się bardzo dobrze 
do tego nadają. Jak postawimy 
instalację przemysłową w Ry-
dułtowach, będziemy się starali 
eliminować sprzedaż mułów do 
odbiorców indywidualnych – do-
dał wiceprezes Bojarski. 

m

GeNeRAlNie mówimy tu, że 
każde paliwo da się spalić przy-
zwoicie czysto. Muł węglowy, ze 
względu na szalenie wysoką za-
wartość drobniutkiego popiołu 
(nawet do 50%!) i wysoki dodatek 
metali ciężkich jest szczególnie 
trujący na tle innych paliw węglo-
wych, nawet gdy spalany jest bez 
dymu. Dlatego szczerze polecamy 
omijać muł węglowy szerokim łu-
kiem – jeśli nie dla zdrowia włas-
nego, to chociaż dla prawidłowe-
go rozwoju własnych dzieci czy 
wnuków, którym podwyższona 
dawka metali ciężkich z komina 
rodzinnego domu nadszarpuje 
zdrowie na resztę życia. Lepszy 
pod tym względem, a niewiele 
droższy, jest już nawet miał.

Produktem ubocznym dzia-
łania kopalni jest woda z bło-
tem. Błoto składa się z czystego 
chemicznie węgla oraz kamie-
nia, który towarzyszy węglowi w 
złożu. Problem w tym, że są to 
wszystko drobinki bardzo małe, 
do 1mm średnicy.

Ze strumienia wody i błota 
odzyskuje się w procesie flota-
cji drobinki węgla. Tak powstaje 
flotokoncentrat zwany potocz-
nie flotem. To węgiel o parame-
trach nie gorszych niż kostka czy 

orzech. Tyle że tak drobny pro-
szek węglowy w surowej postaci 
nie jest atrakcyjnym produktem. 
Trudno go spalić w sposób wy-
godny w domowym kotle, choć 
dla wprawnego palacza to dobre 
i tanie paliwo.

Błoto, które zostało po od-
dzieleniu flotu, trafia na osadni-
ki, gdzie woda jest odciągana do 
powtórnego użytku, a muł węglo-
wy pomału osiada. W zasadzie 
powinien on być odpadem, ale 
wciąż zawiera więcej węgla niż 
kruszywo drogowe (ponad 50%), 
z wyglądu jest czarny i pali się, 
dlatego jest sprzedawany ludziom 
po taniości (100-200zł/t).

Muł węglowy to najgorszy syf 
z syfu. Nie chodzi nawet o dużą 
zawartość popiołu, ale o to, że 
w tej najdrobniejszej frakcji ko-
palnianego odpadu gromadzi się 
hurtowo to co najgorsze: rtęć, 
chlor i siarka. Jednym słowem: 
paląc mułem obsiewasz sobie 
podwórko metalami ciężkimi w 
dużych dawkach, co ma bardzo, 
bardzo zły wpływ na twoje zdro-
wie, ale w szczególności na roz-
wój twoich dzieci!

Źródło: czysteogrzewanie.pl
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HUtNICtWO Unijny system pozwoleń na emisję CO2 – EtS zagraża interesom branży

Zagrożona stal, zagrożony 
koks, zagrożony węgiel
KOMISjA środowiska Parlamentu Europejskiego proponuje zaostrzenie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2 
- ETS. Przyjęte niedawno propozycje, jeśli staną się prawem, będą oznaczać duże koszty dla polskiej gospodarki. Ostateczny 
kształt stanowiska Parlamentu Europejskiego ws. reformy ETS ma zostać określony w lutym. 

UNiJNy system pozwoleń na 
emisję CO2 to jedno z głównych na-
rzędzi, które mają pomóc Unii Eu-
ropejskiej ograniczyć emisję gazów 
cieplarnianych zgodnie z przyjętym 
przez wszystkie państwa członkow-
skie 40-procentowym celem na 
2030 rok.

Państwa UE są nadal podzielone 
w sprawie reformy unijnego syste-
mu pozwoleń na emisje CO2, choć 
wiele z nich domaga się wzmocnie-
nia go tak, by ceny certyfikatów 
poszły w górę. Polska protestuje 
przeciwko takim rozwiązaniom. 
Rozbieżności między stolicami do-
tyczą m.in. wzmocnienia systemu 
ETS przy jednoczesnym zminima-
lizowaniu ryzyka uciekania z UE 
wysokoemisyjnego przemysłu. 

Z powodu wysokich kosztów 
unijnego systemu handlu upraw-
nieniami do emisji eksperci zwra-
cają uwagę, że istnieje ryzyko 
przenoszenia produkcji przez jego 
uczestników poza Unię Europejską. 
Na zjawisko „ucieczki emisji” (ang. 
carbon leakage) narażone są przede 
wszystkim sektory energochłonne, 
które muszą mierzyć się z konku-
rentami objętymi mniej rygory-
stycznymi reżimami niż EU ETS 
lub w ogóle im niepodlegającymi. 
Przemysłem szczególnie narażo-
nym w Polsce na zjawisko „ucieczki 
emisji” jest przemysł stalowy.

- Propozycja KE prowadzi do 
powstania niedoboru bezpłatnych 
uprawnień na poziomie 50 proc. w 
2030 r. Bez możliwości rekompen-
saty pozostanie ok. 65 proc. pośred-
nich kosztów emisji. Jeżeli zatem 
przydział bezpłatnych uprawnień 
oraz rekompensata będą poniżej 
poziomu wykonalności technicznej 
i ekonomicznej, będzie to oznaczać 
nierówne zasady gry na globalnym 
rynku - uważają przedstawiciele 
branży hutniczej.

- Dodatkowe koszty - podkreśla 
Stefan Dzienniak prezes Hutniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej - 
sprawią wówczas, że producenci eu-
ropejscy utracą konkurencyjność, 
co może prowadzić do zwiększone-
go importu do UE stali wyproduko-
wanej w procesach wysokoemisyj-
nych w krajach trzecich. Wsparcie 
rządów krajów członkowskich w 
negocjacjach dotyczących systemu 
ETS w Europie jest dla sektora sta-
lowego niezwykle istotne, decydu-
jące o przyszłości hutnictwa w UE 
- ocenił prezes Izby.

Problem nieuczciwej konkuren-
cji ze strony krajów pozaunijnych 
to obok systemu ETS drugi poważ-
ny problem sektora stalowego w 
Polsce.

Dane Izby potwierdzają, że od 
kilku lat następuje stały i znaczący 
wzrost importu wyrobów stalowych 
do Polski z kierunków wschodnich. 
Chodzi m.in. o gwałtownie rosnący 
import blach grubych z Ukrainy, 
który w ub. roku wyniósł ok. 174 tys. 
ton, a w ciągu trzech kwartałów br. 
już 200 tys. ton, czyli 40 proc. wię-
cej niż w porównywalnym okresie 
zeszłego roku. Import z Ukrainy to 
już ok. 30 proc. całkowitego zuży-
cia blach grubych w Polsce.

„Import z Ukrainy do Polski w 
okresie od stycznia do września 
2016 r. stanowił ponad 83 proc. 
całego importu blach grubych z 
krajów spoza UE. Chociaż krajowe 
zdolności produkcyjne pozwalają 
na zaspokojenie popytu, znacz-
ny wzrost - w dużym stopniu nie-
uczciwego - importu ograniczył 
dostawy krajowe, a produkcja kra-
jowa w 2015 r. zmniejszyła się do 
niecałych 369 tys. ton” - czytamy 
w stanowisku Izby. Wprowadze-
nie niekorzystnych rozwiązań dla 
producentów europejskich w ra-
mach systemu EC ETS będzie tylko 
sprzyjał importerom stali.

Kluczowe znaczenie dla przy-
szłości branży stalowej w Polsce w 
kontekście ETS będzie miało stano-
wisko ArcelorMittal, największego 
producenta branży w Polsce. San-
jay Samaddar, prezes ArcelorMittal 
Poland nie ukrywa swoich obaw.

- Obecna propozycja funkcjono-
wania systemu ETS po 2020 r. dla 
europejskiej branży hutniczej nie-
sie ze sobą koszty, których nie będą 
musieli ponosić nasi globalni kon-
kurenci. Stanowi również zagroże-
nie dla miejsc pracy i inwestycji w 
europejskich hutach. Potrzebujemy 
systemu handlu emisjami, który 
wpłynie na zmianę procesu pro-
dukcji stali, a nie zmianę miejsca 
jej produkcji. Obecna propozycja 
ETS oznaczałaby olbrzymie braki 
uprawnień do emisji dla przemy-
słu hutniczego, co skutkowałoby 
ucieczką emisji gazów cieplarnia-
nych i przenoszeniem miejsc pra-
cy oraz inwestycji w inne rejony 
świata. Takiego scenariusza po-
winniśmy uniknąć, jeśli chcemy, 
aby stal nadal była produkowana w 
Europie. System handlu emisjami 
nie obowiązuje naszej konkurencji 
spoza UE, dlatego trzeba przede 
wszystkim stworzyć porównywal-
ne warunki funkcjonowania dla 
producentów stali na poziomie glo-
balnym.

Przedstawiciele Arcelor Mittal 
zwrócili się do polskiego rządu o 
wsparcie w procesie negocjacyj-
nym ETS. Jednym z przedsta-

EU ETS (The European Union Emission Trading System) to 
największy międzynarodowy system handlu uprawnieniami 
do emisji CO2 pozwalający podmiotom na rozliczenie emisji 
GHG przy pomocy uprawnień do emisji. W trzecim okresie 
rozliczeniowym, który rozpoczął się w 2013 roku, część 
uprawnień do emisji podmioty otrzymują bezpłatnie, a ewen-
tualną brakującą pulę do pokrycia swoich emisji muszą za-
kupić na rynku. System obejmuje: rafinerie ropy, huty żelaza 
i stali, aluminium i metali, zakłady produkcji cementu, wapna, 
szkła, ceramiki, masy celulozowej, papieru i kartonu, kwa-
sów i chemikaliów organicznych oraz lotnictwo cywilne.

Zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycz-
nym, Unia Europejska zobowiązała się do ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w sektorach objętych systemem EU ETS 
w 2020 roku o 21% w stosunku do poziomu emisji z 2005 roku. 

Zaprojektowany w USA system handlu emisjami CO2 
stał się wzorem dla Komisji Europejskiej, która zapropono-
wała opartą na nim dyrektywę 2003/87/WE wprowadza-
jącą handel emisjami dwutlenku węgla Emission Trading 
Scheme (ETS) w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest 
jedyną grupą państw na świecie, które wprowadziły na tak 

dużą skalę obowiązkowy system handlu emisjami CO2. 
Według banku UBS, koszt ETS dla europejskiej gospo-
darki wyniósł do tej pory 287 miliardów dolarów, a jego 
wpływ na ograniczenie emisji CO2 był „bliski zeru”.

W 2009 roku Europol poinformował o rosnącej skali 
oszustw podatkowych, które w niektórych krajach mogą 
sięgać 90% wartości wszystkich wymienianych emisji. 
W 2010 roku ujawniono, że w ciągu ostatnich dwóch lat 
grupy przestępcze zarobiły w ten sposób ponad 7 mld 
euro. Pod koniec 2010 roku Komisja Europejska zapo-
wiedziała również przygotowanie regulacji, która ukróci 
trwający co najmniej do 2008 roku proceder urucha-
miania zagranicznych zakładów produkujących inny gaz 
cieplarniany HFC-23 wyłącznie w celu ich zamknięcia 
i uzyskania w ten sposób pakietów uprawnień o emisji 
o znacznej wartości rynkowej. W 2012 roku, niemiecka 
prokuratura aresztowała kilkunastu pracowników Deu-
tsche Bank w sprawie oszust podatków związanych z 
handlem emisjami. Jürgen Fitschen, wiceprezes i CFO 
Deutsche Bank otrzymał zarzuty o oszustwa związa-
ne z handlem CO2 o wartości kilkuset milionów euro.

wionych postulatów jest Ustale-
nie udziału licytacji przydziałów 
uprawnień na poziomie 52%, a 
nie proponowanym przez Ko-
misję poziomie 57%. Aby unik-
nąć poważnego ryzyka ucieczki 
emisji, a także braku inwestycji 
w branżę hutniczą, udział licyta-
cji przydziału uprawnień należy 
ustalić na niższym poziomie 52% 
- uważają przedstawiciele sekto-
ra stalowego w UE. Zwolennika-
mi takiego rozwiązania są w tym 
momencie Niemcy, Czechy, Belgia 
i Włochy. Przedstawiciele sektora 
chcą, by rząd Polski także dołączył 
do tego grona. Zresztą lista postu-
latów jest znacznie dłuższa, za-
wiera sporo szczegółów, istotnych 
z punktu widzenia branży.

Obecne propozycje Komisji Eu-
ropejskiej powodują głęboki deficyt 
uprawnień emisji CO2. Sam tylko 
Arcelor Mittal Poland szacuje de-
ficyt uprawnień (w okresie 2017-
2030) na poziomie 57 mln ton CO2 
(szacunkowy koszt ich zakupy to 4 
mld zł przy optymistycznej cenie 
zakupu). To zaś stwarza zagrożenie 
„ucieczki emisji”. Przedstawiciele 
sektora stalowego podkreślają, że 
jeśli nie nastąpi korekta polityki 
ETS to zagrożonych może być bli-
sko 21 tys. miejsc pracy. 

Arcelor Mittal Poland wobec ta-
kiej a nie innej polityki KE stawia 
pod znakiem zapytania przyszłość 
części surowcowej w Dąbrowie 
Górniczej oraz części produkcyjnej 
w Zdzieszowicach. Nie trzeba oczy-
wiście tłumaczyć, że to może odbić 
się poważną czkawką w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej oraz w jej 
koksowniach. 

Jakub Michalski
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Lobbing Gazpromu w Brukseli
Energetyka, a zwłaszcza kwestie związane z handlem gazem stanowią jeden z kluczowych obszarów kooperacji Unii Europejskiej i Rosji. 
Kształt tej współpracy budzi jednak w Brukseli i państwach członkowskich wątpliwości. Rodzą się pytania, czy nie powoduje ona nad-
miernego uzależnienia energetycznego Unii od Rosji oraz czy obecność rosyjskiego koncernu gazowego w UE nie prowadzi do ingerencji 
Moskwy w proces tworzenia unijnej polityki energetycznej.

NIKT nie ma chyba wątpliwości, że Mos-
kwa miała wpływ na ostatnie propozy-
cje związane z tzw. pakietem zimowym. 
Wprowadzenie wymogu emisyjności dla 
jednostek uczestniczących w rynkach 
mocy na poziomie 550 kg CO2 na jedną 
MWh ewidentnie promuje dostawców 
gazu ziemnego. 

Moskwa od dawna prowadzą politykę 
uzależniania urzędników unijnych, euro-
deputowanych, na komisarzach kończąc. 
Cel jest jeden – dominacja Gazpromu w 
polityce energetycznej Brukseli.

W tym celu Moskwa zaczęła ko-
rzystać z usług firm konsultingowych. 
Po raz pierwszy o tym poinformował w 
2001 roku ówczesny minister ds. me-
diów Michaił Lesin. Jednak pomysł ten 
nie spotkał się z pozytywnym odzewem 
ze strony kierownictwa Kremla. Jed-

nakże w przeddzień szczytu G8 w 2006 
roku rosyjski rząd rozpoczął współpra-
cę ze spółkami: Ketchum (Stany Zjedno-
czone) oraz jej siostrzaną GplusEurope. 
Co ciekawe w 2007 roku klientem tych 
samych spółek stał się Gazprom.

Konieczność poprawy wizerunku 
Rosji i Gazpromu stała się dla Moskwy 
oficjalnym motywem przewodnim dla 
rozpoczęcia współpracy z agencjami PR. 
Jednak okazało się, że jej rzeczywiste 
efekty znacząco odbiegały od zakłada-
nych celów. Praca z zachodnimi agen-
cjami PR to narzędzie, które Rosja z po-
wodzeniem stosuje jako tzw. soft power. 
Dzięki niej interesy Kremla zaczęły docie-
rać do opinii publicznej na Zachodzie.

W ciągu ostatnich siedmiu lat Rosja-
nom udało się rozbudować narrację ofi-
cjalnego stanowiska Kremla w sprawie 

wojny gruzińsko-rosyjskiej z 2008 roku 
i nauczyć się posługiwać w rozmowach 
z zachodnimi partnerami ich językiem. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że ma to 
przełożenie na listę podmiotów objętych 
sankcjami po nielegalnej aneksji Krymu 
w 2014 roku.

W swoim niedawnym raporcie bruk-
selska organizacja Corporate Europe 
Observatory wykazała, że brak obec-
ności na wspomnianej liście prezesa 
Gazpromu Aleksieja Millera prawdopo-
dobnie świadczy o sukcesie zachodnich 
agencji PR przy podejmowaniu przez 
najważniejsze unijne organy decyzji po-
litycznych.

Warto zwrócić uwagę, że sankcja-
mi zostały objęte trzy, wiodące spółki 
energetyczne: Rosnieft, Transnieft, 
Gazprom Nieft. Gazpromu nie ma na tej 

liście. Wobec tego można założyć, że 
swój instrument soft power Rosja z po-
wodzeniem wykorzystuje do realizacji 
własnych celów.

Warto również zwrócić uwagę na 
niebezpieczeństwa, z którymi bezpo-
średnio styka się Europa. Import rosyj-
skich surowców energetycznych zajmu-
je lwia część dostaw. W 2015 roku 39 
procent dostaw gazu ziemnego na Stary 
Kontynent pochodziło z Rosji. Oczywi-
ście Gazprom jest głównym graczem na 
rosyjskim rynku paliwa ale jest również 
kluczowym partnerem UE.

W niektórych państwach członkow-
skich koncern pełni rolę monopolisty 
dostaw surowców energetycznych. Po-
nadto w ciągu ostatnich kilku lat wzrósł 
eksportowany do Europy przez Gazprom 
wolumen. Taka ,,rzeczywistość energe-

tyczna” koreluje także ze zmniejsze-
niem wydobycia surowców  w samej 
Unii. Brak niezależności energetycznej 
UE to kolejny powód dla którego sank-
cje nie dosięgnęły Gazpromu.

W 2014 roku Komisja Europejska 
pod kierownictwem Jean’a-Claude’a 
Juncker’a rozpoczęła duży, polityczny 
projekt Unii Energetycznej gdzie bez-
pieczeństwo dostaw jest pierwszym z 
pięciu jej priorytetów.

Zdaniem Rosji wstrzymanie do-
staw surowców energetycznych na 
Ukrainę w 2009 roku poddało pod wąt-
pliwość bezpieczeństwa europejskiego 
rynku energetycznego. To pokazuje, 
że Bruksela ma świadomość swojej 
zależności od importu surowców, w 
szczególności z Rosji.

W konsekwencji działania Moskwy 
na Ukrainie oraz uzależnienie energe-
tyczne Europy od Rosji oznacza tego 
w jaki sposób Kreml wykorzystuję tę 
zależność jako narzędzie nacisku na 
Zachód. Projekt Unii Energetycznej ma 
na celu stworzenie nowych zasad gry 
na europejskim rynku energetycznym i 
przełamanie uzależnienia od Rosji. Jm

Źródło: BiznesAlert.pl

Pakiet zimowy zamraża węgiel
BrUKSEla Unia chce zwiększyć swoją zależność energetyczną

Unia Europejska teoretycznie dąży do zmniejszenia zależności od importu surowców energetycznych, ale w praktyce ta za-
leżność się zwiększa. Próby ograniczenia roli węgla w europejskiej energetyce zależność od importu będą jeszcze bardziej 
powiększały. 
W liSToPADZie 2016 r. Komi-
sja Europejska przedstawiła tzw. 
pakiet zimowy, czyli propozycje 
zmian w europejskim rynku ener-
gii. Wśród przedstawionych pro-
pozycji znalazły się też takie, które 
uderzają w wykorzystywanie węgla 
w energetyce. Szerzej o tej sprawie 
pisaliśmy już w poprzednim nu-
merze Solidarności Górniczej. 

W pakiecie zimowym Komisja 
Europejska zaproponowała m.in. 
wprowadzenie wymogu emisyjno-
ści dla jednostek uczestniczących 
w rynkach mocy na poziomie 550 
kg CO2 na jedną MWh. Jak wska-
zywali polscy eksperci, to wyeli-
minuje możliwość skierowania 
przyszłego krajowego rynku mocy 
do konwencjonalnych jednostek 
węglowych, które mogą osiągnąć 
minimalną emisyjność na pozio-
mie 750 kg CO2 na MWh. Przy-
jęcie proponowanego progu emi-
syjności, oznaczałoby utworzenie 
rynku mocy tylko dla jednostek 
gazowych, co zwiększy zależność 
energetyczną nie tylko Polski, ale 
też całej Unii Europejskiej.

Skąd się wziął poziom emisji 
550 kg CO2 na jedną MWh? Poja-
wiły się informacje, że jest to śred-
ni, globalny poziom emisji CO2 z 
energetyki. Najnowocześniejsze 
bloki węglowe nawet nie zbliżają 
się do tego poziomu, np. budo-
wany blok na węgiel kamienny w 
Elektrowni Kozienice, który ma 
być oddany do eksploatacji jeszcze 
w 2017 r., ma mieć emisyjność na 
poziomie 730 kg CO2 na 1 MWh. 
Poziom 550 kg CO2 na MWh uzy-
skano więc wrzucając do jednego 
worka bloki węglowe, gazowe a 

także źródła odnawialne i ato-
mowe. Działanie takie może jest 
i ciekawe z punktu widzenia sta-
tystyki, ale nie powinno stanowić 
podstawy do określania poważ-
nych gospodarczych planów. 

Wprowadzenie poziomu emisji 
550 kg CO2 na jedną MWh przy 
nowych elektrowniach objętych 
rynkiem mocy to w najgorszym 
razie dość odległa perspektywa, 
nie wykluczone, że pomysł ten 
wcale nie wejdzie w życie. Polska 
już go oficjalnie oprotestowała, 
ale tak naprawdę negocjacje nad 
pakietem zimowym jeszcze na po-
ważnie się nie rozpoczęły. Wiele 
państw członkowskich UE ma do 
niego różne zastrzeżenia, wydaje 
się, że w obecnej dość skompli-
kowanej sytuacji wewnętrznej w 
UE, Komisja Europejska nie bę-
dzie chciała otwierać nowego pola 
konfliktów. Jeżeli jednak Komisja 
będzie się upierała przy poziomie 
emisyjności 550 kg CO2 na MWh 
to z pewnością wywoła to ostry 
sprzeciw kilku państw, w tym na 
pewno Polski. 

Dyskusja o pakiecie zimowym 
zbiegła się z publikacją nowego 
raportu Komisji Europejskiej do-
tyczącego unijnej energetyki. O 
raporcie w Polsce pojawiły się tyl-
ko niewielkie wzmianki, a wielka 
szkoda, ponieważ są tam bardzo 
ciekawa wątki, jak np. taki, że UE 
stale zwiększa swoje uzależnienie 
od importu surowców energetycz-
nych – w 2014 r. UE była uzależ-
niona od takiego importu w 53,5 
proc., podczas gdy w roku 1995 
poziom uzależnienia wynosił 43,1 
proc. 

Przez te ostatnie 20 lat UE znaczą-
co zwiększyła uzależnienie od importu 
wszystkich podstawowych surowców 
energetycznych, jak ropa: wzrost z 74,1 
proc. do 87,4 proc., gaz ziemny: wzrost 
z 43,4 proc. do 67,4  proc. a także wę-
giel kamienny: wzrost uzależnienia z 
29,7 proc. do 67,9 proc. 

Warto pamiętać, że wzrasta uza-
leżnienie UE od importu surowców 
energetycznych pomimo rozwijania 
odnawialnych źródeł energii. 

Gdyby udało się Komisji prze-
forsować wprowadzenie poziomu 
emisyjności dla elektrowni objętych 

rynkiem mocy na poziomie 550 kg 
CO2 na MWh to oznaczałoby to w 
praktyce przyśpieszenie uzależ-
nienia od importu gazu ziemnego. 
Wówczas pieniądze europejskich 
konsumentów energii zamiast do 
europejskich dostawców płynęłyby 
do kieszeni liderów np. Rosji, Iranu 
czy Stanów Zjednoczonych. 

Po raz kolejny okazało się, że UE 
jest dość dziwacznym szpagacie: 
z jednej strony mówi jedno, a robi 
coś zupełnie innego. Z jednej strony 
dokumenty unijne mówią, że każde 
państwo członkowskie ma prawo 

kształtować swój miks energetycz-
ny tak jak chce, ale z drugiej wpro-
wadza się wymogi dotyczące udzia-
łu odnawialnych źródeł energii oraz 
poziomu emisyjności, co w ogrom-
ny sposób wpływa na kształtowanie 
miksu energetycznego. 

Z pewnością państwa członkow-
skie powinny mieć realną możli-
wość kształtowania swojego miksu 
energetycznego i powinny budować 
takie nowe elektrownie, jakie uzna-
ją za najlepsze w ich sytuacji. 

Igor D. Stanisławski
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Odsetki za spóźnioną „14-tkę” 

 BEZPIECZEŃSTWO PRACy

Lepiej
niż przed rokiem
Szczegółowy raport obrazujący bezpieczeństwo pracy w po-
szczególnych sektorach górniczych oraz zakładach w 2016 roku 
będzie gotowy na przełomie lutego i marca br. Jednak już teraz 
wiadomo, że stan bezpieczeństwa załóg kopalń węgla kamienne-
go w 2016 roku poprawił się porównaniu do 2015 r.,

 PIEKARy ŚLĄSKIE

O ZDARZENIU poinformowało Woje-
wódzkie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego w Katowicach: pociąg jechał 
z miałem węglowym z kopalni “Bo-
brek-Piekary” w Piekarach Śląskich 
należącej do spółki Węglokoks Kraj. 
Do wykolejenia doszło w sobotę 21 
stycznia około godz. 3 w nocy. WCZK 
sprecyzowało, że złodzieje wysypali 
miał na tory i dlatego doszło do wy-
kolejenia siedmiu wagonów, z których 
jeden się przewrócił. Na szczęście nie 
ma poszkodowanych w tym zdarzeniu, 
ale odcinek torów został uszkodzony,  
co może oznaczać nawet kilkudniowe 
wstrzymanie ruchu na jednym torze 
piekarskiej linii kolejowej.

Choć Straż Ochrony Kolei mówi, że 
liczba kradzieży składów i infrastruktu-
ry kolejowej znacznie spadła w 2016 
roku, to jednak zwłaszcza w woje-
wództwie śląskim działalność złodziei 
jest plagą. Kradzieże węgla szczególnie 
nasilają się w sezonie zimowym. Wę-
giel, koks, miał to główne towary, jakie 
starają się ukraść i niekiedy dochodzi 
do takich zdarzeń, jak w Piekarach. 

Straż Ochrony Kolei podała, że w 
ub. roku odnotowała blisko 50 proc. 
mniej kradzieży elementów infrastruk-
tury kolejowej, niż w 2015 r. – dzięki 
coraz skuteczniejszej prewencji wspie-
ranej przez nowy sprzęt i coraz lepiej 
wyszkoloną kadrę. Od stycznia 2016 

r. do końca listopada ujęto ponad 160 
złodziei infrastruktury – co trzeci wpadł 
dzięki kontrolom skupów złomu.

Poważnym  problemem jest też 
kradzież elementów infrastruktury, np. 
fragmentów szyn, semaforów i innych 
metalowych części i urządzeń. i przy-
najmniej kilka razy do roku dochodzi 
do wykolejeń pociągów. SOK i prze-
woźnicy, w tym głównie PKP Cargo, 
starają się coraz skuteczniej walczyć 
ze złodziejami. Pomaga w tym patro-
lom SOK monitoring bocznic, czy też 
drony, które z powietrza penetrują te-
reny kolejowe. 
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W Piekarach Śląskich doszło do wykolejenia siedmiu wagonów z węglem. Sprawcami 
są złodzieje, którzy próbowali okraść pociąg jadący z węglem do Warszawy.

„KNUrÓW-SZCZyGŁOWICE”

Pracownicy KWK „Knurów-Szczygłowice”, którzy mieli otrzymać „czternastą pensję” za rok 2014 w całości, a otrzymali ją 
z opóźnieniem, rozłożoną na dwie raty, zażądali od jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (jSW) wypłaty należnych odsetek. 
Początkowo pieniądze odzyskiwali, składając pozwy sądowe przeciwko Spółce. Od listopada 2016 r. mogą je odbierać, zgła-
szając się do czterech zakładowych organizacji związkowych - o ile są członkami którejś z nich.

W RUCHU „Knurów” wnioski 
dotyczące wypłaty odsetek przyj-
mują: NSZZ „Solidarność”, Wolny 
Związek Zawodowy „Sierpień 80”, 
Związek Zawodowy Pracowników 
Dołowych i Związek Zawodowy 
„Przeróbka”. Pieniądze otrzymało 
już ponad 600 osób.

Przypomnijmy: porozumienie 
zawarte 23 lutego 2015 r. przez 
przedstawicieli Zarządu JSW i Mię-
dzyzwiązkowego Komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego zakładało, 
że „pracownicy KWK »Knurów - 
Szczygłowice« (...) w roku 2015 nie 
będą objęci programem oszczęd-
nościowym dla pozostałych pra-
cowników JSW S.A.” (§ 2, pkt 17).

Kopalnia trafiła do JSW z Kom-
panii Węglowej SA 1 sierpnia 2014 
r., dlatego część „czternastki” - za 
pierwszych siedem miesięcy 2014 r. 
- wypłaciła pracownikom Kompa-
nia, resztę miała wypłacić Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa. Zrobiła to, jed-
nak wbrew ustaleniom zapisanym w 
porozumieniu podzieliła realizację 
świadczenia: pierwsza część trafiła 
do kieszeni pracowników „Knuro-
wa-Szczygłowic” w lutym 2015 r., 
druga - dopiero we wrześniu. Gru-

pa osób uprawnionych do wypłaty 
„czternastki” zdecydowała się wte-
dy na złożenie pozwów sądowych 
przeciwko firmie, żądając wypłaty 
należnych odsetek.

Postawę pracodawcy krytykuje 
szef Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” KWK „Knurów-Szczy-
głowice” Ruch „Knurów” Krzysztof 
Leśniowski. Zapewnia, że repre-
zentujące pracowników organiza-
cje związkowe w każdej chwili są 
gotowe do rozmów na temat po-
rozumienia, które rozwiązałoby 
problem.

- Bierzemy pod uwagę fakt, że 
JSW ma problem z płynnością, że 
ma zobowiązania wobec banków 
- ale normalny pracodawca po-
wiedziałby tak: tego, co załodze 
się należy, nie wypłacimy w termi-
nie, bo nasza sytuacja jest trudna, 
w związku z czym zdajemy sobie 
sprawę, że czeka nas wypłata odse-
tek z tytułu przekroczenia terminu 
wypłaty świadczenia. I tyle. Za-
rząd mógł przecież wykazać dobrą 
wolę, usiąść do stołu negocjacyjne-
go i spisać porozumienie ze stroną 
społeczną, w którym - dajmy na to 
- wypłatę odsetek rozłożylibyśmy 

na raty. Byłoby szybciej, sprawniej 
i taniej - przekonuje.

Podobnie rzecz się ma z wyro-
kami dotyczącymi wypłaty wyna-
grodzeń za przepracowane nadgo-
dziny pracownikom dozoru.

- Chodzi o kwoty sięgające nawet 
kilkunastu tysięcy złotych. Po pra-
cownikach dozoru odwagi nabrali 
pracownicy fizyczni i też pozywają 
JSW oraz Kompanię, żądając pienię-
dzy, które im się należą. Prawo stoi po 
ich stronie, choć zarządzający firmą z 
jakichś względów nadal nie chcą tego 
zrozumieć. NSZZ „Solidarność” od 
początku wspiera poszkodowanych 
pracowników kopalni, ułatwiając 
składanie pozwów - podkreśla lider 
zakładowych struktur Związku.

Od pewnego czasu odsetki z 
tytułu „czternastki” za rok 2014 
wypłaconej pracownikom KWK 
„Knurów-Szczygłowice” po termi-
nie wypłacane są na bieżąco. Taką 
formułę zaproponowała związkow-
com zajmująca się sprawą kancela-
ria prawna.

- Początkowo byłem zaskoczony 
tą nietypową propozycją. Zastana-
wiałem się, konsultowałem sprawę 
z ludźmi. Ale upór kierownictwa 

W TEJ chwili w WUG prowadzona jest 
weryfikacja danych dotyczących stanu 
zatrudnienia w poszczególnych kopal-
niach, wypadkowości lekkiej oraz wy-
liczanie wskaźników wypadkowości w 
przeliczeniu na tysiąc osób zatrudnio-
nych i milion ton urobku. Statystycz-
ne ustalenia mają wymiar praktyczny 
- wskazują priorytety kontrolne nadzo-
ru górniczego w najbliższych miesią-
cach. Główne zagrożenia występujące 
w górnictwie są zidentyfikowane, ale 
zmienia się ich specyfika i nasilenie 
w poszczególnych zakładach. A ta 
specyfika musi być uwzględniana nie 
tylko w działalności kontrolnej nad-
zoru górniczego, lecz przede wszyst-
kim w codziennej profilaktyce pro-
wadzonej przez przedsiębiorców.

Z prostej analizy ubiegłorocznych 
danych wynika, że w górnictwie wę-
gla kamiennego stan bezpieczeństwa 
załóg w 2016 roku poprawił się porów-
naniu do 2015 r., który pod względem 
wypadkowości śmiertelnej i ciężkiej był 

jednym z najlepszych w całym ostat-
nim ćwierćwieczu. Niestety nie wszyst-
kie rodzaje górnictwa utrzymały ten 
dobry trend i w rezultacie sumarycznie 
wszystkich wypadków śmiertelnych w 
całym polskim przemyśle wydobyw-
czym w 2016 r. było 27 (o 8 więcej niż 
w 2015 r.), w tym w górnictwie węgla 
kamiennego 10 (czyli mniej niż w 2015 r. 
– gdy było ich 12). Ciężkich wypadków 
w 2016 r. w całym górnictwie zdarzyło 
się - 8 (o 4 mniej niż w 2015 r.), w tym 
górnictwie węgla kamiennego - 5 (w 
2015 r. było ich 7). Malejący rokrocznie 
od siedmiu lat trend w wypadkowo-
ści ogółem (wypadki we wszystkich 
kategoriach, łącznie z lekkimi) w ub. 
r. został utrzymany. Wszystkich wy-
padków w polskim górnictwie w 2016 
roku zdarzyło się 2073, w tym 1575 
w górnictwie węgla kamiennego, czyli 
w całym górnictwie w porównaniu do 
2015 r. mniej o 3,9 proc, a w górnictwie 
węgla kamiennego mniej o 7,5 proc. 
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JSW się nie zmienił, więc po pew-
nym czasie przyjęliśmy propozycję 
kancelarii - wyjaśnia przewodni-
czący Leśniowski. - Teraz wygląda 
to tak, że przychodzą do nas pra-
cownicy, podpisują stosowne do-
kumenty i wychodzą z należnymi 
odsetkami. Kancelaria - rzecz jasna 
- też zarabia. Traci tylko jedna stro-
na: Jastrzębska Spółka Węglowa 
- nie dlatego, że pracownicy chcą 
odzyskać swoje własne pieniądze, 
tylko dlatego, że nie potrafi pójść 
na ugodę w przegranej sprawie - 
wskazuje.

Akcja nadal trwa.
- Będziemy wypłacać świadcze-

nie naszym członkom tak długo, 
jak długo JSW nie będzie chciała 
tego zrobić na normalnych zasa-
dach. Zależałoby mi na tym, by 
odsetki otrzymali wszyscy człon-
kowie NSZZ „Solidarność”, „Sierp-
nia”, Związku Zawodowego Pra-
cowników Dołowych i „Przeróbki”. 
Pozostali powinni sobie o to zadbać 
sami - podsumowuje Krzysztof 
Leśniowski. 

mj

Skok na węglarki
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KRZyżóWKA

Krzyż nigdy nie umiera…
lEKtUry Książka ks. Henryka Bolczyka, kapelana górników z Wujka

„KRZyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni Wujek. Refleksje duszpasterza” – to 
książka ks. dr Henryka Bolczyka, kapelana górników z Wujka w latach 1980-81 oraz świadka 
pacyfikacji strajku 16 grudnia 1981 r. jest wyrazem szacunku dla górników.
PoZyCJA, wydana po raz pierw-
szy w 2001 r., teraz – 35 lat po 
wprowadzeniu stanu wojennego i 
krwawej pacyfikacji Wujka – zo-
stała wznowiona. Wzbogacono ją o 
nowe elementy, m.in. słowo ks. bi-
skupa pomocniczego archidiecezji 
katowickiej Marka Szkudły.

Promocja książki odbyła się na 
początku stycznia w Przystanku 
Historia – Centrum Edukacyjnym 
IPN w Katowicach. W spotkaniu, 
poza autorem, wzięli udział m.in. 
bp Szkudło i dyrektor katowickiego 
oddziału IPN Andrzej Sznajder.

Jak podkreślił ks. bp Szkudło, 
intencją autora książki było wyra-
żenie podziwu i szacunku dla ludzi, 
którzy „stanęli po stronie prawdy”.

 „Nie da się jednak pominąć fak-
tu, że ów podziw i szacunek zapisa-
ny na jej kartach spina jak wspólny 
mianownik tytuł:+Krzyż nigdy nie 
umiera+. Zamyślam się nad tymi 
słowami, mając w pamięci słowa św. 
Pawła: +szaleństwo krzyża+. To, co 
jest tak bardzo szalone, by posta-
wić na szalach wagi z jednej strony 
prawdę, a z drugiej życie, jest prze-
cież jednocześnie przejawem naj-

większej rozumności” – powiedział 
ks. biskup.

Przytoczył też słowa górników z 
Wujka, którzy mówili ks. Bolczyko-
wi, że jego obecność pomaga im być 
bardziej rozumnymi.

 „Nie mogę ukryć, że ten frag-
ment lektury uważam za jeden z 
najbardziej poruszających. Czy 
mógłbym trafniej ująć sens swojej 
codziennej posługi, niż jako pomoc 
powierzonym mi ludziom, by ich 
wybory były jak najbardziej rozum-
ne? Nie wydaje mi się” – podkreślił 
ks. bp Szkudło.

Urodzony w Rudzie Śląskiej–
Halembie w 1938 r. Henryk Bolczyk 
został księdzem archidiecezji kato-
wickiej w 1962 r. W latach 80. został 
moderatorem krajowym, a później 
generalnym Ruchu Światło-Życie. 
Od maja 1980 r. do 1992 r. był pro-
boszczem parafii św. Michała Ar-
chanioła w Katowicach. Wówczas w 
jej granicach znajdowała się kopal-
nia Wujek.

Jako proboszcz dwukrotnie 
prowadził rekolekcje dla górników 
i towarzyszył im w czasie strajku w 
stanie wojennym – na prośbę górni-

poświęconego 15 grudnia 1991 r.
Jako kapelan górników z Wujka 

ks. Bolczyk został uwieczniony w fil-
mie Kazimierza Kutza pt. „Śmierć jak 
kromka chleba”. Uhonorowany przez 
Instytutu Społeczeństwa Obywatel-
skiego Pro Publico Bono Nagrodą „W 
imię człowieczeństwa” im. ks. biskupa 
Jana Chrapka (2005); Medalem Soli-
darności KWK Wujek (2006).

Lata emerytury ks. Bolczyk spędza 
w Carlsbergu, w centralnym ośrod-
ku oazowym, gdzie zmarł założyciel 
Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek 
Blachnicki.

Książka ks. Bolczyka została wy-
dana przez wydawnictwo Emmanuel 
oraz Śląskie Centrum Wolności i Soli-
darności.

ków odprawił w kopalni Mszę św., 
odmawiał też ze strajkującymi 
różaniec, opanowując narastające 
wśród załogi emocje. 15 grudnia 
1981 r. odmówił dyrekcji kopal-
ni nakłonienia protestujących do 
natychmiastowego zakończenia 
strajku.

Po krwawej pacyfikacji Wuj-
ka 16 grudnia 1981 r., w której od 
milicyjnych kul zginęło dziewię-

ciu protestujących, organizował i 
odmawiał modlitwy pod krzyżem 
w miejscu zbrodni, wspomagał 
duchowo rodziny zabitych i ran-
nych górników, pozyskiwał środki 
finansowe na pomoc dla rodzin. 
Zainicjował też budowę kościoła 
Ofiar Wujka pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego i wszedł w skład 
Komitetu Budowy Krzyża-Pomni-
ka Kopalni Wujek, odsłoniętego i 

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidar-
noscgornicza.org.pl 
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: Cisza przed burzą niekiedy usypia piorunochrony. Nagrody wylosowali: Elżbieta 
Klein z Porąbki oraz Dawid Skatuła z Radlin. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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Rozwiązanie - aforyzm

Wiesława Brudzińskiego.

SZKOTKACZEPKA Pierwsze i ostatnie litery
sąsiednich wyrazów są
identyczne. Sposób wpisy-
wania par wyrazów jest taki,
jak to zostało zaznaczone
dla pierwszej pary: 1-A i 1-B.
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Rozwiązaniem jest
tytuł kompozycji

J.S.Bacha.

Każdy wyraz odgadnięty na
podstawie definicji należy
uzupełnić jedną spółgłoską
i dopiero tak powstały nowy
wyraz wpisać do diagramu.
Np. „Ostre łajanie” - BURA,
dodajemy Z i wpisujemy
BURZA.

POZIOMO:
  2) krawędź lub oszustwo
  5) z Adamem w raju
  6) bywa cenniejsza od obrazu
  7) wyłącznik
 11) ojczyzna, państwo
 12) nasyp ziemny
 13) odmiana w hodowli
PIONOWO:
  1) przepływa przez Saragossę
  2) ponoszona za występek
  3) solowa pieśń operowa
  4) subtelność, dyskrecja
  7) pleciony z wikliny
  8) przenośnie mozolna praca
  9) rakieta sygnalizacyjna
 10) w mózgu lub na drzewie

PIONOWO:
  1-A) mieszkanka Indii
  1-B) rodzaj nerwicy
  2-B) tajemne obrzędy
  2-C) błahostka
  3-C) koperta z wydrukowa-
          nym znaczkiem opłaty
  3-D) ocena na świadectwie
  4-D) cylinder miarowy
  4-E) drapieżnik z rodziny łasz
  5-E) jadalny rak morski
  5-F) bieganina
  6-F) partactwo
  6-G) tam stoi wanna

Rozwiązaniem jest tytuł
obrazu Pabla Picassa.
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ZAGADKI
I. W salaterce leżą owoce.
Wszystkie owoce, oprócz
dwóch to jabłka; wszystkie
owoce, oprócz dwóch to
gruszki; wszystkie owoce,
oprócz dwóch to śliwki.
Ile owoców jest w salaterce?

II. Producent świec zauważył,
że z odpadów produkcyjnych,
powstałych przy produkcji
4 świec, może wytworzyć 
jedną nową świecę.
W pewnym momencie dyspo-
nował odpadami produkcyj-
nymi z 256 świec.
Ile świec może wytworzyć
z tego materiału?

III. Posługując się tylko doda-
waniem napisz liczbę 48 przy
pomocy sześciu dwójek.

INTRUZ
Która z liczb nie pasuje
do pozostałych?

7, 15, 17, 19, 23

A) B) C)
KWADRATY

?
W miejsce znaku ? 
wstaw jeden właściwy
z podanych obok kwa-
dratów:  A), B) lub C).

JAKIE SŁOWO?
Jakie słowo należy
umieścić po lewej
stronie, aby utwo-
rzyć cztery nowe
wyrazy?

(***)

DA

DŁO

ŚĆ

BUS

< poprzedni następny >

http://krzyzowki.pnet.pl/
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. 

Rozwiązanie hasła w wrześniowej krzyżówce brzmi: Wrogiem jest lepsze dobrego. Nagrody wylosowali: Małgorza-
ta Tyczynska z Pogwizdowa oraz Sławomir Modrzyk z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.


