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Niebezpieczne źródła odnawialne

W Polsce za kilkanaście
lat zabraknie energii?
Nie można wykluczyć, że za kilkanaście lat w Polsce znacząco spadnie wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, co przełoży się na
ograniczenie produkcji energii elektrycznej. Eksperci już mówią o powstaniu tzw. luki węglowej, czyli różnicy pomiędzy obecnym poziomem produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego
(ok. 87 proc.), a poziomem wynikającym ze spadku produkcji tych surowców w istniejących kopalniach w perspektywie lat 30 XXI wieku.

więcej s. 8

A siarka wciąż ma się dobrze
więcej s. 9

W drugiej połowie XX wieku Tarnobrzeg na Podkarpaciu był światowym
centrum wydobycia i przetwarzania siarki. Jednak ponad 20 lat temu rozpoczął się proces likwidacji polskiego przemysłu siarkowego. Wydawało
się, że z powodu gwałtownego spadku cen surowca przemysł ten skazany jest już raz na zawsze na zagładę. Tak się jednak tylko wydawało.

więcej s. 10



komentarz

Jarosław
Grzesik
Polska
surowcami stoi

Niby to prawda powszechnie znana,
ale jakby do tej pory szeroko pomijana.
Polska obok zasobów węgla i gazu ma
liczące się złoża cynku, ołowiu oraz
metali rzadkich, takich jak np. ren. Zajmujemy szóste miejsce na świecie w
produkcji miedzi i drugie w produkcji
srebra. Ba, nawet w takim zakątku Polski jak Suwalszczyzna znajdują się największe złoża tytanu i wanadu w Europie, niezwykle cennych surowców.
A jednak, jak zauważyła to niedawno grupa ekspertów pod kierownictwem prof. Jerzego Hausnera,
Polsce brakuje spójnej polityki surowcowej. Problematyka ta jest prawie
nieobecna w strategicznych dokumentach rządowych. Nie ukrywam,
że liczyłem na to, że znajdzie ona
swoje miejsce w programie rozwojowym wicepremiera Morawieckiego.
Niestety, niewiele jest w nim mowy o
surowcach. Może dlatego, że czas dla
surowców w świecie nie jest sprzyjający, bo po latach ogromnej koniunktury nastąpiło załamanie tego rynku.
Tyle, że zjawisko koniunktury i
dekoniunktury w branży surowcowej
jest czymś naturalnym. Rynkiem tym
od dziesięcioleci rządzą reguły „byka”
i „niedźwiedzia”. Obecnie rynkiem tym
rządzi „niedźwiedź”, który na moment
urządził sobie drzemkę. Dzieje się
tak dlatego, że wzmożonemu popytowi na surowce towarzyszą zwykle
wzmożone działania inwestycyjne w
obszarze poszukiwania i zagospodarowywania nowych złóż surowców.
Do tego jeszcze dochodzi zbieżność
inwestycji w obszarze logistyki. W
pewnym momencie następuje kumulacja tych działań - podaż surowców staje się wyższa od popytu. Ale
wcześniej czy później do gry znów
wkracza „byk” i znów firmy górnicze stają się niezwykle rentowne.
Brak świadomości tych reguł
może skutkować nieodwracalnymi
zmianami. Tak dla przykładu stało
się z branżą siarki w Polsce. Gwałtowne załamanie cen na tym rynku
spowodowało, że z dnia na dzień pozamykano w Polsce kopalnie siarki.
Uznano bowiem, że nowa metoda
produkcji siarki (tzw. metoda Clausa) spowoduje, że już nigdy nie będzie opłacało się wydobywać siarki
ze złóż rodzimych. Temu myśleniu
oparła się jedynie załoga kopalni
Osiek, która dzięki determinacji, pomysłowości i wizji potrafiła przetrwać najcięższe lata. Po kilkunastu
latach okazało się, że na polską siarkę pojawiło się ogromne zapotrzebowanie w świecie, gdyż jej parametrom jakościowym nie dorównuje
siarka pochodząca z oczyszczania
ropy i gazu. Ta mała kopalnia stała
się jedną z najbardziej dochodowych firm górniczych w Polsce.
Z węglem było niegdyś podobnie, kiedy w latach 60. pojawiła się
na rynku tania ropa naftowa. Jednak
wystarczył jeden kryzys polityczny
na Bliskim Wschodzie, by świat
przekonał się, że nie należy z węgla
tak łatwo rezygnować. Może zatem
warto kształtować przyszłość (gospodarczą Polski) mając na uwadze
doświadczenia z przeszłości i lepiej
zatroszczyć się o własne surowce.

fakty i opinie

JAWORZNO

Rząd stawia na polski węgiel
„Energetyka i górnictwo to 2 filary, które muszą być wspólnie wzmacniane po to, żebyśmy mogli
mówić o silnym, szybszym rozwoju Polski” - powiedziała premier Beata Szydło w czasie wizyty na
budowie nowego bloku węglowego elektrowni Jaworzno III.
Rada Pracowników KW: Strona społeczna jest marginalizowana

– Szybszy rozwój Polski to również szansa na to, żeby korzystali
z niego wszyscy polscy obywatele. Zależy nam na tym, aby polska
gospodarka była konkurencyjna,
żeby polskie firmy mogły konkurować na rynkach światowych
i żeby pokonać pułapkę średniego rozwoju – podkreśliła.
– To inwestycja, która mieści
się w ramach programu rozwoju,
który rząd realizuje – mówiła premier o nowym bloku energetycznym. Przypomniała, że program
zakłada m.in. wzmocnienie polskiej gospodarki, reindustralizację
i bezpieczeństwo energetyczne.
Podczas briefingu prasowego
poinformowała, że rząd pracuje nad
planem dla polskiego górnictwa, który będzie skuteczny i racjonalny.
- Musimy przygotować skuteczny i racjonalny plan dla polskiego górnictwa przy współpracy
z zainteresowanymi (...) Nie można uciekać od trudnych rozmów o
górnictwie. Poprzedni rząd nie robił w tej kwestii nic - stwierdziła.
Premier podkreśliła, że węgiel długo jeszcze będzie pod-

stawą dla polskiej energetyki, a
na Śląsku górnictwo i energetyka muszą iść w parze, tak by
zapewnić rozwój gospodarki.
- Chcemy zabezpieczyć funkcjonowanie
polskiego
górnictwa, ale też musimy to górnictwo unowocześnić - mówiła.
Odnosząc się do konfliktu pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi w Kompanii Węglowej
premier stwierdziła, że „rozmowy
trwają, a sytuacja jest uspokojona”.
– Chcę podziękować stronie
społecznej, że bierze udział w tych
rozmowach, że wspólnie wypracowujemy program, który będzie
przyjęty. Nie jest tak, że możemy
mówić o sytuacji całego polskiego
górnictwa na takim samym poziomie. Inna jest sytuacja zakładów
górniczych, które są w grupie Tauron, inna zakładów w Kompanii
Węglowej, która jest przekształcana, a jeszcze inna w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej… Najważniejszą
kwestią jest zabezpieczenie wypłat, które należą się pracownikom. (…) Przez 8 lat nie robiono
nic w sprawie reformy górnictwa,

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) zaapelowała do pani
premier Beaty Szydło o osobiste zainteresowanie się procesem tworzenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG).
Członkowie Rady wskazują, że obecnie
jest to najważniejsze przedsięwzięcie
w krajowym górnictwie, od powodzenia którego zależy funkcjonowanie
całego regionu śląskiego oraz dalszy
los setek tysięcy pracowników.
22 lutego szefowa rządu odwiedziła budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno III.
Podczas wizyty udzieliła wypowiedzi
obecnym na miejscu przedstawicielom mediom, próbując przekonywać,
że sytuację KW udało się ustabilizować, zaś rozmowy w ramach rządowego zespołu z udziałem związkowców pozwolą wkrótce wypracować
program dla „nowej” Kompanii. Zdaniem członków Rady, to nieprawda.
Autorzy pisma przywołali decyzje
Zarządu, które już wywołały poważne
niepokoje wśród górników: niezgodną
z obowiązującym prawem wypłatę tak
zwanej czternastej pensji za rok 2015
w ratach (posunięcie zaskarżone przez
chyba że za tę próbę uznamy konsekwentne niszczenie górnictwa
– podkreśliła szefowa rządu.
Budowa bloku klasy 900 MW
jest jednym z priorytetów Grupy
TAURON. Wartość kontraktu z
głównym wykonawcą to 5,4 mld
złotych brutto. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 r.
Opalany węglem kamiennym blok
energetyczny będzie spełniał nie tylko surowe normy z zakresu ochrony środowiska, ale również zostanie wykonany zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej.
Przy budowie bloku znajdzie
zatrudnienie 2,5 -3 tysięcy osób.

związkowców do Państwowej Inspekcji
Pracy), brak rzetelnego dialogu pomiędzy
Zarządem a stroną społeczną oraz uchylanie się pracodawcy od decyzji dotyczącej ustalenia przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia za rok 2016, co doprowadziło do wszczęcia procedury sporu
zbiorowego. Podkreślili, że związki zawodowe nie uczestniczą w pracach powołanej przez Ministra Energii komisji opracowującej zasady funkcjonowania PGG.
Według Rady Pracowników, rozbieżności pomiędzy słowami pani premier a
stanowiskiem związków zawodowych
mogą wynikać z niepełnych informacji,
jakie docierają do szefowej gabinetu.
Ponadto Rada zwróciła się do prezesa Zarządu KW Krzysztofa Sędzikowskiego o niezwłoczne przesłanie
zatwierdzonej wersji Planu TechnicznoEkonomicznego KW SA na rok 2016 i
biznesplanu dla PGG. Wniosek opatrzono
uwagą przypominającą, że ustawowy
obowiązek konsultowania z Radą Pracowników KW SA decyzji takiej jak przejście kopalń do innego podmiotu wzmacniają zapisy zawartego porozumienia.
MJ

Dla potrzeb normalnej eksploatacji bloku w Jaworznie przewiduje
się zatrudnienie na poziomie ok.
70 osób wykwalifikowanych do
obsługi urządzeń bloku i urządzeń
pozablokowych (nowoczesna technologia sprawia, że obsługa bloku
nie wymaga wielu pracowników).
Dodatkowo dla części zadań przewiduje się zlecanie prac firmom
zewnętrznym. Blok zagwarantuje na kilkadziesiąt lat kilka tysięcy miejsc pracy w okolicznych
kopalniach węgla kamiennego,
które będą dostawcami paliwa.
jm

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

Priorytetem walka z pracą na czarno

Nacisk na skuteczność samodzielność i specjalizację inspektora pracy zapowiedział Roman Giedrojć, główny inspektor
pracy podczas swojej pierwszej konferencji prasowej 16 lutego 2016 r. Oznacza to powrót do programu 3xS realizowanego
w latach 2006-2008 za kadencji Bożeny Borys - Szopy na stanowisku głównego inspektora.
Roman Giedrojć, zapowiedział także
nowy kształt relacji inspektorów z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami.
Pierwsza kontrola w tych podmiotach będzie miała charakter audytu. Inspektorzy
przeanalizują kompleksowo z udziałem
pracodawcy wszystkie obszary prawnej i
technicznej ochrony pracowników leżące
po stronie pracodawcy. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości przedsiębiorca
nie będzie za nie karany. Wyjątkiem od tej
zasady będą ujawnione wykroczenia zagrażające życiu lub zdrowiu pracowników,
niewypłacanie im wynagrodzeń, praca
na czarno, a także gdy pierwsza kontrola

jest następstwem wypadku przy pracy.
W czasie konferencji zapowiedziane
zostały działania zmierzające do opracowania taryfikatora kar i ich usystematyzowania. W ocenie Romana Giedrojcia,
wysokość kar za naruszanie praw pracowniczych powinna być podniesiona
i zróżnicowana w zależności od liczby
zatrudnionych w podmiocie dopuszczającym się naruszania praw pracowniczych.
Zaproponował on ponadto odstąpienie od
sankcjonowania naruszeń prawa w trybie
postępowania w sprawach o wykroczenia
i zastąpienie go nakładaniem kar w trybie postępowania administracyjnego.

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

Podjęte zostaną działania, których
efektem ma być odformalizowanie kontroli. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązku
dostarczania upoważnienia do przeprowadzania kontroli. Ten czasochłonny obowiązek nie dość, że obniża efektywność
i skuteczność podejmowanych kontroli to
generuje znaczne koszty. W 2015 r. OIP w
Gdańsku wystawił ok 6,3 tys. upoważnień, a koszt ich wytworzenia i dostarczenia wyniósł ponad 16,4 tys. zł. W ocenie
Romana Giedrojcia oczekiwanym rozwiązaniem jest umożliwienie kontroli jedynie
po okazaniu legitymacji służbowej z przypisanym do niej stałym upoważnieniem do

podejmowania czynności kontrolnych.
Priorytetem w działalności inspekcji
ma być walka z pracą na czarno. Liczbę
zatrudnionych w szarej strefie szacuje się
na ok. 2 mln osób. Kontrole dotyczące
legalności zatrudnienia będą prowadzone
wspólnie z policją, Strażą Graniczną, ZUSem i urzędami skarbowymi. W związku z
tym główny inspektor pracy opowiedział
się za zwiększeniem uprawnień inspekcji w zakresie ograniczenia przypadków
nieuzasadnionego zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych. Jest on
zwolennikiem rozwiązania polegającego
na wyposażeniu inspektora w możliwość
wydawania nakazów przekształcających
umowy cywilnoprawne w umowy o pracę i wprowadzenia do Kodeksu pracy
zasady domniemania stosunku pracy.
jm
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KOMPANIA WĘGLOWA

Kompania wciąż na rozdrożu

15 lutego na konta pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) wpłynęło 30 procent nagrody rocznej („czternastki”)
za rok 2015. Pozostała część - plus odsetki - ma zostać wypłacona przed końcem czerwca. Wcześniej zarządy KW i
Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) formalnie wycofały wypowiedzenie zawartego 17 lipca ubiegłego roku porozumienia ze związkami zawodowymi. Najważniejsze pytanie - o to, kiedy 11 kompanijnych kopalń i 4 zakładów trafi
do PGG - wciąż pozostaje otwarte.
Wielokrotnie przesuwany
termin utworzenia „nowej” Kompanii sprawił, że każdą kolejną datę
pracownicy Spółki traktują z dużym
dystansem. Obecnie obowiązująca
wersja, przedstawiania wielokrotnie przez byłego już prezesa Zarządu
KW Krzysztofa Sędzikowskiego,
mówi o konieczności przeniesienia
kompanijnych kopalń i zakładów
do PGG przed 1 maja. Jak twierdzi
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wśród akcjonariuszy Grupy
znajdą się podmioty energetyczne oraz inwestorzy finansowi.

- Ustawowy tryb
prowadzenia negocjacji
wymusi na wszystkich pewną
dyscyplinę i myślę, że ostatecznie ułatwi osiągnięcie
kompromisu - uważa
przewodniczący kompanijnej
„Solidarności” Bogusław
Hutek.

Chcą konfliktu w górnictwie?

Atmosfera w Kompanii jest wyjątkowo napięta. Potęgują to napięcie kontrowersyjne, bo uderzające
wprost w górnicze kieszenie oszczędnościowe decyzje pracodawcy.
26 stycznia Zarząd zaproponował podział należnej górnikom
„czternastej pensji” na trzy raty:
pierwszą (25 procent świadczenia)
pracownicy mieliby otrzymać 15
lutego, drugą (50 proc. świadczenia) - 30 czerwca, a trzecią (25 proc.
świadczenia) - 30 września. Strona
społeczna odrzuciła sprzeczne z
obowiązującymi porozumieniami
rozwiązanie, żądając terminowej
wypłaty pieniędzy - do 15 lutego.
Dwa dni później kierownictwo
Spółki postanowiło wypowiedzieć
zawarte 17 lipca ubiegłego roku
porozumienie ze związkami zawodowymi. Gwarantowało ono
przejście pracowników do tak
zwanej „nowej” Kompanii Węglowej (Polskiej Grupy Górniczej) na
podstawie artykułu 231 Kodeksu
pracy - a więc z zachowaniem dotychczasowych warunków zatrudnienia przez dwanaście miesięcy.
- Teraz pracodawca będzie miał
otwartą drogę do tego, żeby wypowiedzieć dowolny fragment poro-

zumienia z 2004 roku, na którym
opiera się cały system wynagradzania pracowników Kompanii - komentował przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” KW SA Bogusław Hutek. - Paradoksalnie, tuż po
przejęciu władzy przez ugrupowanie, które deklaruje chęć wspierania sektora wydobywczego, górnicy
z największej państwowej spółki
węglowej mogą stracić dotychczas
posiadane uprawnienia, a niektórzy
nawet pracę. (…) Jeśli Zarząd się nie
wycofa z podjętej decyzji, jako kompanijna „Solidarność” uznamy, że
nowy rząd idzie „na zwarcie” i chce
konfliktu w górnictwie - grzmiał lider kompanijnej „Solidarności”.
Największa organizacja związkowa funkcjonująca w KW zażądała
od pracodawcy natychmiastowego
wycofania się z decyzji o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia.
Kolejne spotkania przedstawicieli central z Zarządem Spółki, w
których uczestniczył wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski, zakończyły się bez rozstrzygnięć. Niczego też nie wniosło pierwsze po

ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw
Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, do którego doszło 5 lutego.
Konsekwentna postawa wszystkich central związkowych ostatecznie sprawiła, że 10 lutego zarządy
KW i PGG wycofały wypowiedzenie porozumienia. - Teraz możemy
wrócić do rozmów o sposobie wypłaty „czternastki”. Mamy nadzieję,
że po tym całym zamieszaniu będą
one prowadzone na partnerskich
warunkach - mówił Bogusław Hutek po otrzymaniu pisma mówiącego o wycofaniu wypowiedzenia.

Odrzucony kompromis

Przedstawiony przez organizacje związkowe kompromisowy
projekt porozumienia w sprawie
wypłaty „czternastej pensji” przewidywał wypłatę nagrody na takich
samych zasadach jak w roku ubiegłym: 15 lutego pracownicy mieliby
otrzymać 40 proc. świadczenia, zaś
pozostałe 60 proc. - do 30 czerwca
lub wcześniej, w momencie pozyskania przez Spółkę środków finansowych związanych z przejściem
kopalń i zakładów KW do PGG.
Choć stanowisko strony społecznej było w yjściem naprzeciw argumentacji pracodawcy,
który przekony wał, że rozbicie
„czternastej pensji” jest konieczne, bo firma nie ma pieniędzy na jednorazową w ypłatę
nagrody, Zarząd KW odrzucił
proponowane rozwiązanie. Podjął też jednostronną decyzję o
w ypłacie 30 proc. świadczenia w dniu 15 lutego, pozostałej zaś części - wraz z odsetkami - przed końcem czerwca.
16 lutego kompanijni związkowcy zaskarżyli sprzeczne z
obowiązującym
porozumieniem

Rogala za Sędzikowskiego

24 lutego Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej odwołała
ze stanowiska prezesa spółki Krzysztofa Sędzikowskiego. W
komunikacie nie podano przyczyn odwołania prezesa Kompanii. Jednocześnie na okres trzech miesięcy obowiązki prezesa spółki przejął członek Rady Nadzorczej Tomasz Rogala.
Tomasz Rogala jest absolwentem Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ma

wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wcześniej pełnił również
funkcję wiceprezesa i członka zarządu Kompanii Węglowej.
Tomasz Rogala posiada licencje wydaną przez Ministra Sprawiedliwości uprawniająca do wykonywania
czynności doradcy restrukturyzacyjnego, syndyka, nadzorcy sadowego, tymczasowego nadzorcy sądowego i
od 2010 r. prowadzi indywidualną Kancelarię. Jest wpisany na listę biegłych w sądowych Sądu Okręgowego
w Katowicach i Sądu Okręgowego w Gliwicach z zakresu m. in. wyceny przedsiębiorstw, szacowania opłacalności postępowań układowych i likwidacyjnych.
Jak podało ministerstwo, prace przygotowawcze
do powołania Polskiej Grupy Górniczej, która - według
wcześniejszych informacji - do końca kwietnia ma przejąć 11 kopalń Kompanii, idą zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pełniący obowiązki prezesa Tomasz
Rogala zadeklarował, że będzie kontynuował dialog ze
stroną społeczną, a także uczestniczył w pozyskiwaniu
inwestorów do nowej spółki, która powstanie w maju.

posunięcie Zarządu do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Będzie spór o „średniówki”

Niezależnie od kwestii, którą
zgłoszono PIP, strony kontynuują rozmowy na temat przyszłości Spółki
i bieżących spraw płacowych.
Centrale związkowe chcą negocjować wysokość tegorocznego bazowego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w trybie ustawy o
rozwiązywaniusporówzbiorowych.
- Sytuacja jest skomplikowana. Z
jednej strony udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której Zarząd
wycofał wypowiedzenie porozumienia z lipca zeszłego roku, dzięki
czemu pracownicy mają gwarancję,
że po przejściu z Kompanii do Polskiej Grupy Górniczej ich dotychczasowe warunki płacy i pracy będą
obowiązywać przez 12 miesięcy.
To była zresztą sprawa kluczowa.
Z drugiej strony - próby podjęcia
rozmów na temat polityki płacowej
na 2016 rok kończyły się niczym,
dlatego postanowiliśmy skorzystać
z trybu ustawy o rozwiązywaniu
sporów zbiorowych. Ustawowy tryb
prowadzenia negocjacji wymusi
na wszystkich pewną dyscyplinę i
myślę, że ostatecznie ułatwi osiągnięcie kompromisu - podsumowuje
przewodniczący Bogusław Hutek.

Związkowcy
nie dopuszczają możliwości
pomniejszenia średniego
wynagrodzenia
o jakiekolwiek elementy. Ich
zdaniem, „średniówki” dla
poszczególnych
kopalń i zakładów
powinny się kształtować
na poziomie
z 2015 roku.
Związkowcy nie dopuszczają
możliwości pomniejszenia średniego wynagrodzenia o jakiekolwiek
elementy. Ich zdaniem, „średniówki” dla poszczególnych kopalń i
zakładów powinny się kształtować na poziomie z 2015 roku.
Strona społeczna podtrzymuje
przedstawione stanowisko dotyczące kontynuacji rozmów o szczegółach
Planu Techniczno-Ekonomicznego
(PTE) KW SA na lata 2016-2017.
Przedstawiciele związków zawodowych zamierzają do nich przystąpić, o ile odbędą się w obecności
przedstawiciela resortu energii, a
projekt PTE zostanie zaakceptowany przez Radę Nadzorczą KW.
Marek Jurkowski
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KWK HALEMBA

Katastrofa wraca
na wokandę
Wśrodę10lutegoSądApelacyjnywKatowicachzadecydował,żebędzienowy
procesgłównychoskarżonychws.katastrofywkopalni„Halemba”,MarkaZ.i
KazimierzaD.Uchyleniewyrokudotyczytakżeinnegooskarżonego,JanaJ.

Wyrok w sprawie katastrofy z listopada
2006 r. na kopalni „Halemba”, gdzie w
wyniku wybuchu metanu zginęło 23
górników, zapadł rok temu. Sąd skazał
wówczas b. szefa działu wentylacji kopalni Marka Z. na trzy lata więzienia.
Jako jedyny z 17 oskarżonych został
skazany na karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Prokuratura domagała
się skazania oskarżonego na osiem
lat więzienia. 14 innych oskarżonych
- wśród nich b. dyrektor kopalni Kazimierz D., dla którego prokuratura domagała
się siedmiu lat pozbawienia wolności usłyszało wyroki w zawieszeniu. Dwóch
pozostałych zostało uniewinnionych.
Sąd Apelacyjny w Katowicach w
części uchylił wyrok w tej sprawie, co
oznacza, że gliwicki sąd będzie musiał
znów przeprowadzić proces. Do ponownego rozpatrzenia skierowane zostały
m.in. najpoważniejsze zarzuty wobec b.
szefa działu wentylacji kopalni Marka Z.
i b. dyrektora Halemby Kazimierza D.
Sąd apelacyjny, który rozpoznawał
odwołania od wyroku z I instancji podaje obecnie ustne motywy orzeczenia.
W uzasadnieniu Sędzia Mirosław Ziaja
zwrócił uwagę, że rachunek ekonomiczny w kopalniach nie może dominować
nad bezpieczeństwem pracowników.
W ponownym procesie - wskazał sąd
odwoławczy - powinni wypowiedzieć się
biegli, m.in. po to, by ustalić przyczyny
wybuchu metanu i pyłu węglowego.

- Nie możemy podejść do tego inaczej, jak tylko respektować to orzeczenie.
Sąd okręgowy rozpoznając tę sprawę
ponownie też będzie musiał się do tych
wskazań zastosować - powiedział po
wyroku prokurator Wiesław Kużdżał.
Zaznaczył, że orzeczenie nie przesądza
o winie, nakazuje jedynie rozszerzenie
materiału dowodowego i ponowne
rozważenie kwalifikacji prawnej.
Kużdżał podkreślił, że akt oskarżenia
opierał się nie tylko na ustaleniach WUG,
ale też zeznaniach świadków, czy analizie
dokumentów i oraz badań i raportów o
przekroczeniach dopuszczalnych stężeń
metanu. - Dawało nam to podstawę do
stwierdzenia, że dozór kopalni miał pewną
świadomość istniejącego zagrożenia,
a mimo to kierował tam do prac pracowników, przy których to zagrożenie
nawet się potęgowało - powiedział.
Katastrofa w Halembie była
największą tragedia w polskim górnictwie od blisko 30 lat. Doszło do niej
podczas likwidowania ściany wydobywczej 1030 m pod ziemią. Górnicy,
którzy zginęli, mieli za zadanie wydobycie
ponad 20-letniej obudowy zmechanizowanej, którą eksperci określili mianem
„złomu” (choć oficjalnie mówiono, w KW
SA, że wartość sprzętu to 70 mln zł!).
Wyciągnięciem sprzętu zajmowała się firma zewnętrzna Mard, która jak się później
okazało wygrała ustawiony przetarg.
jm

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Będzie nowe śledztwo

Katowicka Prokuratura Apelacyjna poinformowała o wznowieniu śledztwa
w sprawie wydarzeń sprzed roku pod Jastrzębską Spółką Węglową. Prokuratorzy ponownie będą sprawdzali czy policjanci nie przekroczyli swoich
uprawnień podczas interwencji
„Już sama decyzja merytoryczna
o umorzeniu postępowania budzi
uwagi krytyczne” - pisze prokurator generalny Andrzej Seremet w
odpowiedzi na list posła Grzegorza Matusiaka z Jastrzębia-Zdroju, który zwrócił się o ponowne
przeanalizowanie śledztwa do
prokuratora generalnego. Prokuratura
generalna
przychyliła
się do wniosku posła i nakazała
zbadanie sprawy w związku z
dużą
liczbą
poszkodowanych
górników przed siedzibą JSW.
- Badanie akt wskazuje, że nie
zgromadzono pełnego materiału
dowodowego,
pozwalającego
na
wyjaśnienie
epizodów
polegających na spowodowaniu
uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia pokrzywdzonych uczestników manifestacji. [...] Zachodzi
potrzeba uzupełnienia materiału

KWK MYSŁOWICE-WESOŁA

Wkrótce wizja lokalna

W KWK „Mysłowice – Wesoła”, należącej do KHW S.A., prawdopodobnie w pierwszych dniach kwietnia br. eksperci przeprowadzą wizję w miejscu katastrofy z 2014 r. Dyrektor Okręgowego
Urzędu Górniczego w Katowicach, nadzorujący tą kopalnię, wydał decyzję zezwalającą na likwidacje tam izolujących rejon pożarowy. Przywracanie atmosfery zdatnej do oddychania potrwa kilka tygodni. Wizja zakończy postępowanie nadzoru górniczego zmierzające do ustalenia przyczyn i
okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 6 października 2014 roku.
10 lutego br. w siedzibie OUG w
Katowicach odbyło się posiedzenie
Komisji do spraw Zagrożeń w
Podziemnych Zakładach Górniczych
Wydobywających Węgiel Kamienny,
organu doradczego prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego, w sprawie oceny
sytuacji wentylacyjnej w rejonie ota-

mowanej ściany 560 w pokładzie
510, po zapaleniu metanu i wypadku
zbiorowym, do których doszło 6
października 2014 r. w KHW S.A. KWK
„Mysłowice – Wesoła” w Mysłowicach.
Eksperci zajmujący się zagrożeniami
wentylacyjno-pożarowym
i
metanowym, przeanalizowali dotych-

czasowe wyniki prób powietrza, pobieranego z otamowanej przestrzeni.
W wyniku przeprowadzonej analizy
eksperci uznali za możliwe bezpieczne otwarcie rejonu ściany 560, w
aspekcie przeprowadzenia oględzin
miejsca zdarzenia. Swoje stanowisko
zawarli w odpowiedniej uchwale.

dowodowego tego śledztwa - uzasadnia prokurator Seremet.
Przypomnijmy, że 14 grudnia
2015 r. prokuratura w Gliwicach
umorzyła śledztwo w sprawie
przekroczenia uprawnień policjantów, którzy użyli gazu i gumowych kul przeciwko uczestnikom strajku. Wówczas ludzie
biorący udział w manifestacji
doznali obrażeń w postaci pieczenia
twarzy, oczu, łzawienia, krwawych
podbiegnięć i stłuczeń na czele. Czy
policjanci odpowiedzą za użycie
broni? Zdaniem prokuratora Seremeta, zebrane dotąd dowody nie
pozwalają na dokonanie oceny, czy
sposób działania mundurowych
był prawidłowy i adekwatny do
sytuacji. Zwłaszcza w przypadku “zasadności i sposobu użycia
pocisków
niepenetracyjnych”.
Śledztwem w sprawie zamieszek
Jak wynika z ustaleń specjalnej
Komisji - powołanej przez prezesa WUG
- do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia metanu i wypadku zbiorowego doszło w sytuacji prowadzenia eksploatacji ścianą 560 w warunkach pożaru
endogenicznego (samozapalenie się
węgla). Wypadkom uległo 30 pracowników, w tym pięciu śmiertelnym. Komisja dotychczas odbyła siedem posiedzeń,
formułując wstępne wnioski. Ustalono,
że przyczyną zapalenia metanu był
pożar endogeniczny w rejonie ściany
560 na skutek m.in. braku aktywnej
profilaktyki pożarowej. Jednocześnie
skonstatowano, że do zdarzenia
przyczyniła się nieprawidłowa praca
osób kierownictwa i dozoru ruchu kopalni, polegająca m.in. na prowadzeniu
robót eksploatacyjnych w ścianie w
warunkach występowania pożaru, nie
rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej
w związku z zaistniałym pożarem,

zajmie się prokuratura okręgowa w
Gliwicach. W lutym ub. roku policjanci użyli broni gładkolufowej i
gazów łzawiących w czasie zamieszek
wywołanych przez strajkujących
górników Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Protestujący górnicy
usiłowali wtargnąć do siedziby
zarządu JSW. Po akcji policji górnicy zaczęli pokazywać naboje
po kulach, które raniły ich oraz
obrażenia jakie odnieśli. Twierdzili, że policja przekroczyła swoje
uprawnienia i użyła zbyt drastycznych środków, by stłumić protesty. Zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa do prokuratury złożył
poseł PiS Grzegorz Matusiak. 5
marca ub. roku śledztwo wszczęła
gliwicka prokuratura okręgowa, ale
umorzyła je 14 grudnia ub. roku.
jm
nie informowaniu pracowników o
wzroście zagrożenia pożarowego
oraz braku lub niezgodnej z ustaleniami projektu technicznego
częstotliwości kontroli ściany.
W toku prowadzonych dochodzeń
przesłuchano 208 świadków, w
tym kilkunastu z nich wielokrotnie. W związku ze stwierdzonymi już
nieprawidłowościami prezes WUG
wydał decyzje zakazujące powierzania dziewięciu osobom kierownictwa
i dozoru ruchu kopalni, czynności na
dotychczasowych stanowiskach. W
odniesieniu do 12 innych osób dozoru ruchu kopalni, nadzór górniczy
skierował do sądu wnioski o ukaranie.
Powiadomiono również Prokuraturę
Okręgową w Katowicach o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
przez siedem osób kierownictwa
kopalni i wyższego dozoru ruchu.
jm
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Zyskał tylko Zarząd,
a stracił – pracownik

O założeniach projektu porozumienia dotyczącego wypłaty „czternastki” w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW), przyczynach jego odrzucenia przez trzy organizacje związkowe i skutkach niekorzystnej
dla pracowników decyzji Zarządu Spółki, który 5 lutego wypłacił pracownikom niewielką tylko część nagrody rocznej rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ
„Solidarność” KHW SA Piotrem Bienkiem.

Solidarność Górnicza: - Brak
zgody ze strony trzech organizacji
związkowych
na
podpisanie
porozumienia
dotyczącego formy wypłaty
„czternastki” sprawił, że ostatecznie nie udało się go
zawrzeć. Tymczasem holdingowa „Solidarność” była gotowa
zaakceptować ratalną wypłatę
nagrody rocznej. Dlaczego?
Piotr
Bienek,
wiceprzewodniczący ZOK NSZZ
„Solidarność” KHW SA: - Dlatego,
że udało nam się wypracować projekt porozumienia zakładającego
wypłatę „czternastej pensji” za
2015 rok w dwóch ratach dzielonych zgodnie z zasadą 50/50, choć
wcześniej Zarząd nie chciał słyszeć o
jakiejkolwiek ugodzie. Połowę kwoty
przeznaczonej na „czternastkę”
pracownicy mieli otrzymać 1
marca. To było pewne. Kwestią
nierozstrzygniętą
pozostawało,
czy na początku marca wszyscy
dostaną po 2100 złotych netto - a
więc połowę statystycznej całości
nagrody rocznej, czy też wysokość
pierwszej raty będzie połową „czternastki” wyliczanej indywidualnie.
Gdyby przyjąć ten pierwszy wari-

ant, mniej zarabiający pracownicy
otrzymaliby realnie nawet do 70
czy 80 procent całości już teraz.
SG: - Co też byłoby niezgodne
z dotychczas obowiązującymi
zasadami.
Związki
zawodowe,
które
odmówiły
podpisania
porozumienia, domagały się po prostu
przestrzegania
prawa...
PB:
...Ale
postąpiły
nierozsądnie, wyrządzając w sumie
szkodę wszystkim pracownikom
Katowickiego Holdingu Węglowego.
Projekt porozumienia stanowił
pewien kompromis. Słów o tym, że
wynegocjowane porozumienie było
całkowicie szkodliwe, bo pozwalało
Zarządowi na wycofanie się z
wypłaty „czternastki” w terminie,
nie da się sensownie skomentować.
Jeśli ktoś podchodzi do negocjacji
z założeniem, że podpisze tylko
takie porozumienie, które w stu
procentach będzie po jego myśli,
nie jest żadnym negocjatorem,
ani poważnym partnerem do rozmów. Wiadomo było od samego
początku, że brak porozumienia
spowoduje wypłatę „czternastki”
na zasadach proponowanych przez
Zarząd, w formie mniej korzystnej

dla pracownika. Tutaj należałoby
sobie zadać pytanie, czy trzy organizacje związkowe, które porozumienia nie podpisały, zrobiły to
świadomie? Jeśli nieświadomie,
świadczyłoby to o ich braku kompetencji. Jeśli jednak świadomie,
można byłoby podejrzewać, że
wszystko zostało wcześniej uzgodnione z pracodawcą, bo tylko brak
zgody wśród związkowców dawał
Zarządowi całkowicie wolną rękę
w kwestii formy wypłaty „czternastej pensji”. Wtedy należałoby
powiedzieć wprost - trzy organizacje związkowe, zamiast bronić
praw pracowniczych, zaangażowały
się po stronie pracodawcy przeciwko pracownikom, bo przez tę ich
decyzję o odstąpieniu od podpisania porozumienia górnicy z Katowickiego Holdingu Węglowego
dostali pierwszą ratę świadczenia
w
mniejszym
wymiarze.
SG: - Może przedstawiciele
tych trzech organizacji liczyli,
że uda się wynegocjować jeszcze korzystniejsze warunki?
PB: - Jeśli rzeczywiście liczyli to
najwyraźniej nie brali pod uwagę
tego, co się dzieje wokół, w innych
spółkach węglowych. Zarząd Kompanii Węglowej odrzucił związkową
propozycję wypłaty „czternastki”
dzielonej na raty, gdzie pierwsza
rata miała wynieść 40 procent.
Tam pracownicy otrzymali tylko
30 procent świadczenia, resztę
mają otrzymać do końca czerwca. Jastrzębska Spółka Węglowa
w ogóle nie miała pieniędzy na
planową wypłatę „czternastki”,
więc związkowcy musieli się
zgodzić na przesunięcie wypłaty
całości z odsetkami do 1 czerwca. U nas można było wypłacić
co najmniej połowę „czternastej
pensji” już 1 marca. Odrzucenie
przez trzy organizacje związkowe
gotowego porozumienia sprawiło

LW BOGDANKA

Porozumienie płacowe w „Bogdance”

2,5-procentową podwyżkę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok 2015 w odniesieniu do średniej płacy za rok 2013 otrzymali pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA
dzięki porozumieniu zawartemu przez cztery zakładowe organizacje związkowe i Zarząd Spółki.

jednak, że zamiast 2100 zł netto 1
marca pracownicy otrzymali 1200
zł netto 5 lutego, na pozostałą zaś
część będą musieli poczekać do 2
lipca. Wynegocjowany przez nas
projekt porozumienia zakładał
wypłatę tej drugiej raty wraz z
odsetkami do 1 czerwca. Wskutek
nieodpowiedzialnej postawy trzech
związków zawodowych zyskał tylko Zarząd, a stracił - pracownik.
SG: - Po fali kry tyki ze
strony
związków,
które
nie podpisały porozumienia, dzisiaj „Solidarność”
też
by
je
podpisała?
PB: - Tak. Zwrócę tylko
uwagę, że wypracowany projekt zaakceptowała nie tylko
„Solidarność”, w tym wszyscy
przewodniczący
zakładowych
struktur Związku, ale również
przedstawiciele innych organizacji.
Jako związkowcy powinniśmy się
kierować rozsądkiem i większa
część strony społecznej w KHW
to rozumie. Choć wynegocjowane
porozumienie nie przewidywało
wypłaty „czternastki” w terminie, a do tego rozbijało ją na raty,
było dla pracownika korzystniejsze niż rozwiązanie, jakie
wprowadził Zarząd. Ponadto jego
realizację gwarantował rząd. Negocjacje odbywały się z udziałem
wiceministra
energii
Grzegorza Tobiszowskiego, co nigdy
wcześniej nie miało miejsca. Uporu trzech związków zawodowych
nie da się racjonalnie wyjaśnić.
Może chodziło im o skłócenie
załóg i wywołanie niepokojów
społecznych, na czym mogliby
„wypłynąć”? Szkoda tylko, że zrobili to kosztem pracowników. Gdyby podpisali porozumienie, Zarząd
nie wprowadziłby tego, co chciał
wprowadzić od samego początku.
Rozmawiał: Marek Jurkowski
1 lutego br. strony uzgodniły podniesienie
wysokości przeciętnego wynagrodzenia do
kwoty 7391,62 zł (wobec 7211,34 zł w roku
2013) na pracownika. Realizacja uzgodnionego wzrostu nastąpiła poprzez wypłatę jednorazowej nagrody specjalnej.
Pierwotnie nagroda miała trafić
na górnicze konta do końca lutego.
- Mogę jednak poinformować, że
uprawnieni otrzymali swoje pieniądze
nieco szybciej - mówi przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
LW „Bogdanka” SA Antoni Pasieczny.
- Wysokość nagrody dla konkretnego pracownika wyniosła 2,5 procent
jego zarobku rocznego z wyłączeniem
„barbórki”, „czternastki” i innych „dodatkowych” świadczeń - wyjaśnia.
Ewentualną wypłatę „jednorazówki”



KHW Porozumienia brak

„Czternastka”
w dwóch ratach
Zarząd Katowickiego Holdingu

Węglowego SA (KHW) jednostronnie zdecydował, że nagroda roczna
(„czternastka”) za 2015 rok zostanie
wypłacona w dwóch ratach - pierwszą
część świadczenia, wynoszącą 1200
złotych netto na zatrudnionego, górnicy otrzymają 5 lutego; resztę, wyliczaną indywidualnie - do 2 lipca. Cześć
związkowców odmówiła podpisania
gotowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom wypłatę pierwszej raty na poziomie 2100 zł netto,
stąd arbitralna decyzja pracodawcy.
- Obecne uwarunkowania nie pozwalają na kolejne (po grudniu) dokonanie dwóch wypłat (bieżącej płacy i
nagrody) praktycznie w jednym czasie.
Zarząd już kilka miesięcy temu uprzedzał o takim zagrożeniu stronę związkową - sygnatariuszy Holdingowego
Układu Zbiorowego Pracy (HUZP).
Proponował inne rozwiązania: jednorazową wypłatę w lipcu, rozłożenie wypłat na dwie raty w różnych terminach
i kwotach - przekonuje Zarząd KHW
w opublikowanym komunikacie.
Strona społeczna przez dłuższy
czas sprzeciwiała się pomysłom forsowanym przez kierownictwo KHW,
apelując do pracodawcy o przestrzeganie obowiązującego układu zbiorowego pracy oraz porozumienia z 17
listopada 2014 r., gdzie zapisano, że
pracownicy otrzymują nagrodę roczną
do 5 lutego, bez podziału na raty.
Ostatecznie, uwzględniając trudną
sytuację firmy, w tym brak pieniędzy
na jednorazową wypłatę „czternastki”
przy konieczności bieżącej realizacji
wynagrodzeń miesięcznych, przedstawiciele większości holdingowych
organizacji związkowych zaakceptowali kompromisową propozycję sposobu wypłaty nagrody rocznej: 1 marca pracownicy KHW mieli otrzymać
nie mniej niż 2000 zł netto (wstępne
wyliczenie - 2100 zł), zaś do 1 czerwca - pozostałą część „czternastej pensji” wraz z odsetkami za okres od 5
lutego do dnia zapłaty drugiej raty w
wysokości średniego rocznego kosztu
pozyskania finansowania bankowego przez KHW (5 procent), naliczonymi od kwoty netto drugiej raty.
Porozumienia nie udało się jednak
podpisać, bo jego treść zakwestionowały trzy związki zawodowe: Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80”, Związek
Zawodowy Górników w Polsce i Związek Zawodowy „Kontra”. Tym samym,
nagroda roczna zostanie wypłacona na
zasadach przyjętych przez Zarząd.
MJ

przewidziano w kończącym spór zbiorowy porozumieniu z 4 sierpnia ubiegłego
roku. Związkowcy zgodzili się, by średnie miesięczne wynagrodzenie za rok
2015 nie było niższe niż w roku 2013,
choć wcześniej postulowali odniesienie
do roku 2014 - pracodawca natomiast
zaakceptował propozycję wznowienia
rozmów na temat wypłaty nagrody jednorazowej po zakończeniu roku obrotowego 2015 i uzyskaniu kompletnych
danych o kondycji finansowej Spółki.
Kolejne rozmowy przedstawicieli
strony społecznej i Zarządu LW „Bogdanka” SA mają dotyczyć ustalenia wysokości średniego wynagrodzenia za rok
2016. Rozstrzygnięcia w tej kwestii powinny zapaść przed końcem marca.
MJ

wydarzenia



RZĄD Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju

Niewielka rola węgla
w planie Morawieckiego

Rząd przyjął 16 lutego br. „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Program ten wskazuje
nowe kierunki działań państwa i impulsy, które zapewnią polskiej gospodarce stabilny rozwój
w przyszłości. W Planie wyjątkowo mało miejsca poświęcono sprawom górnictwa.
- Chcemy, żeby każdy polski obywatel miał szansę korzystania z
rozwoju – mówiła przedstawiając
program premier Beata Szydło.
Plan ten potocznie nazywa się planem Morawieckiego,
od nazwiska ministra rozwoju
Mateusza Morawieckiego.
Beata Szydło zapewniła, że chce,
aby rozwój Polski przebiegał w
sposób skoordynowany i równomierny i żeby z tego rozwoju
korzystali wszyscy bez względu na to, gdzie kto mieszka.

Węgiel został pominięty?

Wiadomo, że taki strategiczny dokument rządowy nie może
zawierać szczegółowych propozycji dotyczący rozwoju wszystkich
dziedzin gospodarki czy życia społecznego, ale z pewnością niepokoi
bardzo mała rola górnictwa, jaka
została wskazana w planie Morawieckiego. Bezpośrednio o roli
węgla, jego wydobyciu i zużyciu w
zasadzie nie mówi się ani razu. O
węglu wspomniano jedynie przy
okazji. Raz mówiąc o specjali-

zacji Polski wschodniej napisano o potrzebie dalszego rozwoju
lubelskiego zagłębia węglowego
i możliwości powstania w Lublinie centrum czystych technologii węglowych zajmującego się
budową nowoczesnych instalacji
węglowych, np. do gazyfikacji.
W planie Morawieckiego zapowiedziano kilka programów
rozwojowych mających napędzać
polską gospodarkę. Wśród nich
jest program rozwojowy „Polski Kombajn Górniczy”. Celem

tego programu ma być zdobycie
przez polski przemysł istotnej
pozycji na globalnym rynku maszyn górniczych i budowlanych.
Przewidywany efekt realizacji
tego programu to poprawienie
kooperacji w sektorach współpracujących z górnictwem. Przesłanki rynkowe tego programu to
zapotrzebowanie ze strony spółek Skarbu Państwa a także potencjał i doświadczenie polskich
firm już prowadzących ekspansję na rynkach zagranicznych.

Program ten daje także potencjał na kolejne projekty, w
tym rozwój technologii gazyfikacji węgla. Warto zwrócić
uwagę, że to drugie miejsce,
kiedy wspomniano w planie Morawieckiego o zgazowaniu węgla.
Przedstawiono potencjalne kierunki
zwiększenia
eksportu
maszyn górniczych, są to m.in.
Argentyna,
Republika
Południowej Afryki, Indie, Indonezja, Chiny, Mongolia i Turcja.
I to wszystko co w planie Morawieckiego wspomniano bezpośrednio o roli węgla. W części
dotyczącej energetyki napisano
ogólnie o wsparciu dla niskoemisyjnych źródeł energii, w tym wykorzystaniu polskiego potencjału geotermalnego oraz rozwój
energetyki obywatelskiej, czyli
przydomowych
elektrowni.
Co prawda wśród pięciu filarów „Silnej Polski” wymieniono niezależność energetyczną,
ale nie rozwinięto, co się pod
tym kryje. Można rozumieć, że
to także wykorzystywanie władnych zasobów surowców energetycznych (a więc i węgla), ale
wprost o tym nie wspomniano.
Igor D. Stanisławski

Odrodzenie przemysłu

„Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” przedstawia nowe
podejście do polityki gospodarczej,
a w nim kluczowe przedsięwzięcia, które stworzą podstawy do
rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki. Odpowiedzialny rozwój ma się
opierać na pięciu filarach, są to:
- reindustrializacja, czyli wspieranie istniejących i rozwijanie nowych przewag konkurencyjnych i
specjalizacji polskiej gospodarki,
- rozwój innowacyjnych firm,
czyli budowa przyjaznego otoczenia dla firm i systemu wsparcia
innowacji,
- kapitał dla rozwoju, co oznacza więcej inwestycji i budowanie
oszczędności Polaków,
- ekspansja zagraniczna, czyli wsparcie eksportu i inwestycji
zagranicznych polskich firm, reforma dyplomacji ekonomicznej i
promowanie polskich marek,
- rozwój społeczny i regionalny, czyli m.in. reforma szkolnictwa
zawodowego, włączenie obszarów
wiejskich i małych miast w procesy
rozwojowe.
Ponadto, projekty realizowane z wykorzystaniem środków europejskich mają lepiej
wspierać cele rozwojowe Polski. Plan zakłada też stworzenie
systemu inteligentnych zamówień publicznych i włączenie
go do polityki rozwojowej.
Wdrożony
zostanie
także
program Start in Poland, który stworzy warunki rozwoju dla
polskich start-upów, czyli młodych, innowacyjnych firm. Istotnym elementem planu jest także
wspieranie oszczędności długoterminowych i budowanie kultury oszczędzania, a także popularyzacja oraz wspieranie idei
akcjonariatu
pracowniczego.
W efekcie powinno powstać
więcej miejsc pracy wysokiej jakości, a beneficjentami wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) w
większym stopniu niż dotychczas
powinni być wszyscy obywatele.

Piotr Duda o planie Morawieckiego
Plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego zakłada, że pobudzenie gospodarki nie może być
łączone z niskimi płacami i to jest dla mnie najważniejsze – mówił szef „Solidarności” Piotr Duda
na antenie TVP1.
Rząd PiS przyjął 16 lutego przygotowany przez wicepremiera, ministra
rozwoju Mateusza Morawieckiego Plan
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którego celem jest m.in. wzmocnienie polskiego kapitału oraz wzrost
innowacyjności
polskich
firm.
Piotr Duda na pytanie dziennikarki
TVP1, czy plan Morawieckiego nie jest
zbyt ambitny odparł, że plan jest „bardzo ambitny, rozłożony w czasie, bo na
ponad 20 lat”. Przypomniał, że w ciągu
ostatnich 20 lat przedstawiono „wiele
takich planów: Balcerowicza, Hausnera,
Kołodki, Belki”, które jednak tym różni-

ły się od planu Morawieckiego, że były
„liberalne, a główny nacisk kładziono na
zaciskanie pasa przez pracowników”.
– Ten plan zakłada coś innego.
Premier Morawiecki mówi, że ten plan
nie może być oparty na niskich wynagrodzeniach, że konkurencja i pobudzenie gospodarki nie może być
łączone z niskimi płacami i to jest dla
mnie najważniejsze – mówił lider „S”.
Połączenie tych założeń z unijnym planem Junckera, który przewiduje na pobudzenie gospodarki
prawie 300 mld euro, da szansę na
zrównoważony rozwój kraju i np.

przesunięcie wielkich inwestycji także w kierunku Ściany Wschodniej.
– Mnie cieszy jako związkowca, że wczoraj usłyszałem od premiera Morawieckiego, że dojście
w wynagrodzeniach do średniej
UE to już nie 60 lat, tylko 15 lat
– zaznaczył przewodniczący „S”.
Dodał także, że związkowcy chcą
rozmawiać z dużymi koncernami,
które inwestują w Polsce. Należy
skończyć z konkurowaniem dzięki
niskim płacom, a trzeba „konkurować marżą, jakością, kosztami organizacyjnymi”. – Chcemy także z tymi

koncernami jako związkowcy podpisywać tzw. ponadnarodowe układy
zbiorowe pracy, które będą obejmować także wynagrodzenia w całym
koncernie – powiedział Piotr Duda.
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WĘGLOKOKS KRAJ

System komorowo-filarowy
szansą dla Piekar

Nie stosowany w polskich kopalniach system komorowo-filarowy ma przedłużyć żywotność kopalni Piekary o co najmniej 10 lat. Jeśli projekt się powiedzie otworzy on perspektywy innym kopalniom na Śląsku.
możestanowićalternatywędlasystemu
ścianowego w polskim górnictwie.
Prof. Prusek podkreślił jednak, że podstawowym warunkiem
jego wdrożenia jest zapewnienie
bezpieczeństwa pracownikom.
Dlatego w pierwszej fazie projektu eksperci Głównego Instytutu
Górniczego przeprowadzą prace
badawcze mające określić możliwości i uwarunkowania prowadzenia
eksploatacji systemami komorowofilarowymi z zastosowaniem obudowy kotwiowej w warunkach zagrożenia tąpaniami i pożarami oraz
jego wpływu na powierzchnię.

10 LAT DŁUŻEJ

Trójstronne porozumienie
dotyczące prowadzenia eksploatacji systemami komorowo-filarowymi z zastosowaniem obudowy
kotwiowej w KWK Bobrek-Piekary
Ruch Piekary zostało podpisane w
poniedziałek 8 lutego br. w Katowicach pomiędzy Węglokoks Kraj Sp.
z o.o., Głównym Instytutem Górnictwa i Joy Global Poland sp. z o.o.
w obecności wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego.
- Ta technologia wpłynie na obniżenie koszów wydobycia i pozwoli
sięgnąć po węgiel, który jest zablokowany przez czynniki urbanistyczne - powiedział Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, obecny
podczas podpisywania porozumienia. - Cieszy mnie niezmiernie, że
w momencie kiedy budujemy nową

konstrukcję organizacyjną polskiego górnictwa pojawiają się i będą
wdrażane nowe technologie obniżające koszty wydobycia węgla.
Wyraził taż nadzieje, że eksploatacja systemami komorowofilarowymi znajdzie zastosowanie
w innych polskich kopalniach.

W ŚWIECIE TO NORMA

System eksploatacji systemami komorowo-filarowymi nie jest
stosowany w polskich kopalniach
węglowych. W krajach rozwiniętego górnictwa węglowego z tego
systemu pochodzi do 45% wydobycia. Może być stosowany do wybierania resztek pokładów. Technologia robót eksploatacyjnych
jest analogiczna jak w przypadku
drążenia wyrobisk korytarzo-

wych. System może być stosowany
tylko w sytuacji możliwości stosowania obudowy kotwiowej.
- Naszym celem jest też ochrona
miejsc pracy. Dlatego wobec spadających cen węgla poszukujemy
wciąż sposobów na obniżanie koszów wydobycia - tak, by nie sięgać
do kieszeni górników - powiedział
Krystian Kozakowski, prezes zarządu spółki Węglokoks Kraj, do której
należy kopalnia Bobrek-Piekary.
Zdaniem prof. Stanisława Pruska, naczelnego dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa, nic nie stoi
na przeszkodzie, by system komorowo-filarowy, stosowany w światowym górnictwie implementować do
polskich warunków górniczych.
- System komorowo-filarowy w
mojej opinie jest systemem wydajnym i

KWK MAKOSZOWY

Wciąż niepewna przyszłość
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego domaga się od rządu przyspieszenia działań w kwestii znalezienia inwestora dla stanowiącej oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) zabrskiej kopalni „Makoszowy”. Związkowcy skierowali pismo do pani premier Beaty Szydło, przypominając o zapisach porozumienia podpisanego 17
stycznia 2015 roku. Dotyczą one między innymi KWK „Makoszowy”, którą powinien przejąć nowy podmiot.
Zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem, 30 kwietnia 2015 r. Kompania Węglowa SA przekazała „Makoszowy” do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń. Po opracowaniu ukierunkowanego na odzyskanie rentowności
planu „naprawczego” dla kopalni,
miała ona trafić pod skrzydła wyznaczonego przez rząd podmiotu. Choć
od podpisania porozumienia minęło
kilkanaście miesięcy, KWK „Makoszowy” wciąż pozostaje oddziałem Spółki

Restrukturyzacji Kopalń, co niepokoi
niepewną swej przyszłości załogę.
1 lutego o problemach związanych
z poszukiwaniem inwestora dla „Makoszów” rozmawiali członkowie MKPS
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Efektem obrad stało się pismo skierowane do pani premier, w którym Komitet
zwrócił się o przyspieszenie działań
mających na celu znalezienie inwestora
dla KWK „Makoszowy” lub przekształcenie kopalni w spółkę pracowniczą.

- Pragniemy przypomnieć, że ważną częścią porozumienia z 17 stycznia była sprawa przyszłości kopalni
Makoszowy - napisali związkowcy.
- W naszej ocenie problem przyszłości
kopalni Makoszowy powinien zostać
rozwiązany pozytywnie do końca maja
[2016 r. - przyp. red. SG] - podkreślili.
Temat KWK „Makoszowy” wrócił ostatnio na medialną wokandę za
sprawą wypowiedzi Piotra Kosowicza, dyrektora wykonawczego Ba-

W przypadku uzyskania pozytywnych wyników badań nastąpi
wdrożenie projektu, w tym zastosowanie nowoczesnych technologii
kotwienia i urabiania złoża firmy
Joy Global. Przedstawiciele spółki Węglokoks Kraj do której należy piekarska kopalnia szacują, że
zastosowanie ww. systemu eksploatacji może przedłużyć żywotność KWK Bobrek-Piekary Ruch
Piekary o co najmniej 10 lat.
W 2020 roku sczerpane zostanie złoże „Brzeziny”, w którym
ścianami eksploatowany jest pokład 510. Rejon „Brzeziny” w latach
2020–2021 zostanie zlikwidowany
(wraz z peryferyjnym szybem „Dołki”). Od 2020 r. KWK „Piekary”
bazować będzie na złożu „Piekary”,
w którym eksploatacja prowadzona
będzie w wysokojakościowych pokładach 504 i 510 metodami specjalnymi, w sposób maksymalnie
ograniczający wpływ eksploatacji
na powierzchnię (dzielnice Piekar
Śląskich: Szarlej i Brzozowice-Kamień). Jedną z planowanych metod
specjalnych jest eksploatacja systemami komorowo-filarowymi z zastosowaniem obudowy kotwiowej.
lamara Resources Ltd. Australijska
spółka zainteresowała się kopalnią
już pod koniec września ub. r. Teraz
jej przedstawiciel publicznie poinformował o gotowości kupna zakładu za symboliczną złotówkę.
- Myślimy o Makoszowach pod
kątem rozwoju tej kopalni i uczynienia
z niej eksportera węgla. Przejmowanie
dla samego przejmowania nas nie interesuje - oświadczył Piotr Kosowicz w
rozmowie z portalem Wirtualny Nowy
Przemysł. - Makoszowy dostarczają
węgiel do Polskiej Grupy Energetycznej.
Natomiast wcale nie jest powiedziane,
że w kolejnych latach tak pozostanie.
Według nas jedynym sensownym rozwiązaniem dla tej kopalni jest uruchomienie rynku eksportowego - dodał.
Do
propozycji
przedstawionej przez Balamara Resources Ltd.
odniósł się przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”



W schyłkowej fazie istnienia zakładu górniczego, systematycznie
maleją zasoby węgla, które mogą
być przedmiotem eksploatacji ścianowej. Pozostają jednak zasoby węgla zalegające w obrębie pól resztkowych, filarów ochronnych oraz w
polach o silnie rozwiniętej tektonice.
Zasoby takie zazwyczaj traktowane
są jako straty lub mogą zostać wyeksploatowane między innymi systemami komorowo-filarowymi.
Wybieranie w tym systemie
polega na tym, że rozcina się pole
pokładu chodnikami prowadzonymi w dwóch do siebie przeważnie
prostopadłych kierunkach. Powstają w ten sposób filary, których wymiary dostosowuje się do własności
nośnych skał stropowych. Wyposażenie przodka jest analogiczne
jak w przypadku drążenia przodka
chodnikowego. Maszyna urabiająca
– kombajn chodnikowy podaje urobek na samojezdny wóz odstawczy
dostarczający urobek do dozownika taśmociągu odstawy głównej.
Zabezpieczenie stropu wyrobiska
odbywa się poprzez samojezdne
maszyny wiertarko - kotwiarki. W
nowszych rozwiązaniach mechanizacji systemu stosuje się kombajny
z zabudowanymi kotwiarkami pozwalające na równoczesne urabianie
i zabezpieczanie stropu obudową.
Największe potencjalne korzyści wprowadzenia kotwienia i stabilnych filarów miedzy ścianowych,
to szybsze postępy przodków, a co
najważniejsze szybszy postęp ścian.
Korzyści te są uzyskiwane poprzez
zmniejszenie poziomu naprężeń,
co z kolei daje lepsze warunki, w
których kotwie mogą zapewnić bardziej skuteczne wzmocnienie skał.
Prowadzenie przodków i zabudowa
obudowy są znacznie uproszczone,
co oznacza szybszy postęp. Przy postępie ściany, stabilność skrzyżowania rozcinki ścianowej z chodnikami
jest zwiększona i opóźnienia związane z usuwaniem nóg obudowy
zostały wyeliminowane. Korzyści te
przekładają się na większe wskaźniki produkcji i większą wydajność,
jak pokazały to dane z kopalni brytyjskich. Ponadto, dane Brytyjskiego Urzędu Górniczego wykazały,
ze kotwienie jest bezpieczniejsze
od łuków stalowych. Stwierdzono,
ze dla okresu 2000-2006, mimo
że 95% wyrobisk było zakotwionych, tylko 20% ogólnej liczby wypadków spowodowanych opadem
skał było w tych wyrobiskach.
mk
KWK „Makoszowy” Artur Banisz.
- Z jednej strony przedstawiciele
tej firmy mówią o utrzymaniu obecnych warunków płacowych i poziomu
zatrudnienia, z drugiej - chcą wprowadzenia czterozmianowego systemu
pracy, na co zgodzić się nie możemy
- powiedział. - Nie chcąc wchodzić
w szczegóły propozycji przedstawionej przez spółkę Balamara, mogę
powiedzieć tyle, że rozwiązaniem
optymalnym z punktu widzenia załogi byłoby przejęcie kopalni „Makoszowy” przez któryś z państwowych
koncernów energetycznych. Mieliśmy
przecież podpisany list intencyjny z
PGE. Nie wiem dlaczego strony nie
umiały doprowadzić sprawy do końca. Tutaj swoją rolę powinien odegrać rząd i mam nadzieję, że teraz tak
się właśnie stanie - podsumował.
Marek Jurkowski
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W Polsce za kilkanaście lat
zabraknie energii?
Nie można wykluczyć, że za kilkanaście lat w Polsce znacząco spadnie wydobycie węgla kamiennego i brunatnego, co
przełoży się na ograniczenie produkcji energii elektrycznej. Eksperci już mówią o powstaniu tzw. luki węglowej.
W sierpniu 2015 r. zabrakło prądu w polskim systemie
elektroenergetycznym. Po raz
pierwszy od 25 lat odbiorcy energii odczuli skutki wieloletnich
zaniechań, braku systemowych
regulacji i strategicznych decyzji
o kierunkach rozwoju tego sektora. Ograniczenia dostaw mogą się
powtórzyć w najbliższych latach,
a poważne braki mocy mogą wystąpić już po 2020 roku. Osiągnięcie zgody w sprawie polskiej
energetyki oraz opracowanie długofalowej wizji rozwoju sektora
energetycznego jest zadaniem priorytetowym dla polskiego rządu.
- Wyzwaniem jest trudny dla
Polski temat węgla. Analizujać
czas życia i ekonomikę obecnych
kopalń oraz istniejące projekty
budowy nowych szacujemy, że w
perspektywie do 2030 roku udział
węgla z obecnie eksploatowanych
kopalnń w miksie energetycznym
Polski spadnie z obecnych ponad
85 proc. do nawet poniżej 30 proc.
Odniesienie się do tych problemów
to wyzwanie, ale także szansa dla
polskiego biznesu, innowacji,
rynku pracy oraz dla środowiska
naturalnego – mówi Paweł Smoleń, członek zarządu spółki Erbud ds. energetyki i przemysłu,
były prezydent EuraCoal, czyli
Europejskiego
Stowarzyszenia
Węgla Kamiennego i Brunatnego, jeden z autorów raportu „Polska energetyka na fali megatrendów” opracowanego przez Forum
Analiz Energetycznych (FAE).

Polska, węglowy wyjątek

W raporcie zwrócono uwagę,
że miks energetyczny Polski zdecydowanie odróżnia nas od pozostałych krajów Unii Europejskiej
ze względu na znaczny, bo wynoszący aż 87 proc. udział węgla
w produkcji energii elektrycznej.
Udział samego węgla kamiennego
to 50 proc. Węgiel kamienny jest

również kluczowym surowcem
w wytwarzaniu ciepła w Polsce,
to ok. 75 proc. udziału w 2012 r.
Unia Europejska we wszystkich
strategicznych dokumentach zapowiada stopniowe zmniejszanie
udziału węgla w produkcji energii
oraz rozwój odnawialnych źródeł
energii (OZE). Dlatego, według autorów raportu, można się spodziewać, że uwarunkowania regulacyjne dla węgla będą coraz bardziej
niekorzystne. Restrykcyjne reguły
przyznawania pomocy publicznej
w UE będą ograniczały możliwości wsparcia przemysłu wydobywczego i produkcji energii z węgla.
Tymczasem bez tego wsparcia
większość obecnie działających
w Polsce kopalń węgla kamiennego jest trwale nierentowna.
Według Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) do 2040 r. pozostanie
prawdopodobnie tylko 8-10 krajowych kopalń węgla kamiennego!
W raporcie FAE napisano, że przyszłość polskiego węgla to być może
tylko kilka spośród funkcjonujących obecnie zakładów (zmodernizowanych, o wyższej efektywności) oraz nowe kopalnie, o kosztach
jednostkowych równych Bogdance, Silesii, bądź niższych.

Inwestycje albo likwidacja

Zdaniem ekspertów firmy
doradczej Deloitte, którzy również uczestniczyli w przygotowaniu raportu „Polska energetyka
na fali megatrendów”, produkcja
węgla energetycznego już wkrótce może spaść do nieco powyżej
30 mln ton, a w 2030 r. nawet
poniżej tego poziomu (to spadek
o ponad 50 proc. w stosunku do
całkowitego wydobycia węgla kamiennego w Polsce w 2014 r.).
Stanie się tak, jeśli nie zostanie
zrealizowana większość planowanych inwestycji w rozbudowę
istniejących kopalń a dojdzie do
zamknięcia jedenastu nierentow-

nych kopalń do 2018 r., przy równoczesnym uruchomieniu nowych
złóż objętych obecnie koncesjami
na rozpoznanie i poszukiwanie,
których budowę planują inwestorzy. Możliwe jest także, że nowe
kopalnie nie będą uruchamiane.
- Wsparcie dla inicjatyw otwierania
nowych,
nowoczesnych,
tanich
w eksploatacji
i bezpiecznych kopalń będzie
miało kluczowe znaczenie dla
poziomu wydobycia węgla w Polsce – napisano w raporcie.

Co to jest luka węglowa?

Spadek produkcji węgla energetycznego z obecnie funkcjonujących kopalń doprowadzi do
powstania luki węglowej, czyli różnicy pomiędzy obecnym
poziomem produkcji energii
elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego (ok. 87 proc.),
a poziomem wynikającym ze
spadku produkcji tych surowców
w istniejących kopalniach w perspektywie lat 30 XXI wieku.
Autorzy raportu przypominają,
że brakuje przy tym polityki surowcowej, która doprowadziłaby
do skutecznego ujęcia bogatych
złóż surowców naturalnych w
planach zagospodarowania przestrzennego. W konsekwencji,
większość złóż surowców energetycznych, które potencjalnie
możnaby wykorzystać w przyszłości, staje się niedostępna
z powodu
nieskoordynowanej
zabudowy na ich powierzchni.
- Luka węglowa jest wysoce
prawdopodobnym scenariuszem,
niebezpiecznym
dla
polskiej
energetyki. Zamknięcie nierentownych kopalń wydaje się nieuniknione,
a wyczerpywanie
się złóż jest pewne. Nie jest natomiast jasne, w jaki sposób tę
lukę węglową można zapełnić
– oceniają autorzy raportu.
Podpowiadają,
że
możli-

wym kierunkiem działań ratunkowych jest wsparcie budowy
nowych
kopalń
głębinowych
i odkrywek oraz uruchomienie
złóż perspektywicznych. To scenariusz dla polskiego górnictwa
najbardziej korzystny, ale nie jedyny. Wśród innych pomysłów
autorzy opracowania wskazują
radykalne zwiększenie importu
węgla kamiennego, rozwój odnawialnych źródeł energii, import
skroplonego gazu (LNG) a także
rozwój energetyki jądrowej.
Każde z tych rozwiązań ma
wady i zalety. Alternatywne źródła energii wymagają znacznych
nakładów na etapie inwestycji.
Import węgla wiąże się ze zmniejszeniem bezpieczeństwa energetycznego wskutek uzależnienia od
importu – głównie tego z Rosji.
Brakuje jasnych uwarunkowań
prawnych dla rozwoju inwestycji
górniczych oraz tych gałęzi energetyki, które nie były dotąd obecne w Polsce, jak LNG i energetyka jądrowa. Realną opcją jest też
zdecydowana poprawa efektywności energetycznej oraz elastyczności systemu energetycznego.

Co trzeba zrobić?

Autorzy raportu nie ograniczyli
się do przygotowania prognoz, zasugerowali także sześć rekomendacji dla rządu. Podkreślają, że w kolejnych miesiącach niezbędne jest
wypracowanie programu działań
w sprawach polskiej elektroenergetyki, powinien być to priorytet
wśród tematów gospodarczych.
Najważniejszą rekomendacją
jest wypracowanie długofalowej
wizji sektora energetycznego.
Polska potrzebuje realistycznej,
długookresowej polityki energetycznej państwa do 2050r.
uwzględniającej międzynarodowe, energetyczne megatrendy.
Nadrzędnym celem tej polityki
powinno być zapewnienie stabil-

nych dostaw energii, co jest warunkiem niezbędnym do rozwoju
gospodarki i dla społeczeństwa.
W rekomendacji podkreślono, że
celem energetyki nie może być wyłącznie ochrona interesów branży. Perspektywa odbiorców energii oraz interes społeczny w tym
zmniejszanie oddziaływania energetyki na środowisko jest również
istotna. Należy opracować strategię wdrażania polskiego modelu
energetyki niskoemisyjnej, mając
na uwadze unijne cele energetyczne na 2030 r. oraz globalne porozumienie klimatyczne zawarte
w Paryżu w grudniu 2015 r.
Inną ważną rekomendacją
jest dywersyfikacja. Kluczowym
zadaniem Polityki energetycznej Polski do 2050 r. powinno
być wypracowanie racjonalnej
wizji dywersyfikacji polskiego
miksu energetycznego, określenie kompromisu pomiędzy
źródłami niskoemisyjnymi, a
przyszłą rolą węgla. Źródła te
mogą się w kolejnych latach dobrze uzupełniać, wzmacniając
bezpieczeństwo
funkcjonowania systemu energetycznego.
Inne rekomendacje reportu to
reforma rynku energii elektrycznej, rozwój tzw. inteligentnych
sieci energetycznych i sterowanie
popytem na energię, współpraca
regionalna w ramach Unii Europejskiej a także nowa strategia
wobec źródeł odnawialnych.
W wielu elementach podejście
autorów raportu to wyzwań stojących przed polskim górnictwem
i energetyką jest realistyczne.
Rzecz jednak nie jest najważniejsze to, co mówią eksperci, ale to,
co zrobią politycy. A to do polityków należy stworzenie takich
warunków, aby nie doszło do powstania luki węglowej w Polsce.
Igor D. Stanisławski
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Współpraca zamiast konfliktu?

Polska nie zamierza w najbliższych dziesięcioleciach rezygnować z wykorzystania węgla w energetyce, ale będzie także
rozwijała odnawialne źródła energii. Pomiędzy węglem a odnawialną energetyką konieczna jest więc współpraca – czy obecnemu rządowi uda się do takiej współpracy doprowadzić?
Przedstawiciele
rządu
Prawa i Sprawiedliwości (PiS)
wielokrotnie zapewniali, że strategią polskiej energetyki będzie
wykorzystywanie energii wytwarzanej z rodzimych źródeł, opartych w pierwszej kolejności o
krajowe surowce energetyczne.
- Przy szybkim wzroście gospodarczym Polski, do 2030 r. zużycie energii będzie rosło. Dlatego
w konsekwencji nie ma możliwości
wyeliminowania węgla z bilansu
energii pierwotnej w perspektywie 2050 r. Jej udział w perspektywie najbliższych dziesięciu lat
będzie stabilny – mówi Krzysztof
Tchórzewski, minister energii.
Nie wyklucza jednak, że w
przyszłości zużycie węgla w polskiej energetyce będzie maleć.
- Ewentualne zmniejszenie ilości
węgla zużywanego przez energetykę
to bardziej długofalowa perspektywa,
wynikająca ze stałego podnoszenia
efektywności energetycznej w gospodarce narodowej, a także ze wzrostu
sprawności bloków energetycznych –
dodaje Krzysztof Tchórzewski.

Jak nie węgiel, to co?

Na zmniejszenie udziału węgla w produkcji energii ma także
duży wpływ rozwój innych źródeł
energii, czyli źródeł gazowych i
odnawialnych. Co prawda Mini-

sterstwo Energii mówi o potrzebie budowy elektrowni jądrowej
w Polsce, ale jest to daleka przyszłość, najwcześniej taka elektrownia mogłaby ruszyć ok. roku
2030. Tak więc na razie pozostaje gaz i źródła odnawialne.
Udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej Polsce
jest obecnie niewielki, w roku 2015
było to niecałe 4 proc. W najbliższych latach ten udział znacząco
nie wzrośnie, najwcześniej pod
koniec 2017 roku ma zostać budowany (z licznymi problemami,
już mocno opóźniony) blok na gaz
w Stalowej Woli o mocy 450 MW
(to wspólna inwestycja PGNiG i
Tauron) a grupa PGNiG planuje
budowę bloku gazowego podobnej
wielkości w Warszawie. To obecnie
dwie w miarę pewne, duże inwestycje na gaz w polskiej energetyce,
budowa innych projektów gazowych jest pod dużym znakiem zapytania m.in. z powodu wysokich
cen gazu i niskich cen energii.
Znacznie większy wpływ na
wypieranie węgla z energetyki
mają źródła odnawialne, przede
wszystkim farmy wiatrowe. Polska zobowiązała się, że w 2020
roku 15 proc. energii będzie produkowanej w źródłach odnawialnych. Choć do roku 2020 zostało
jeszcze kilka lat, to już jesteśmy

blisko realizacji tego celu, ponieważ w źródłach odnawialnych
produkujemy ok. 12 proc. energii. Za ten udział odpowiedzialne są przede wszystkich farmy
wiatrowe, których moc na koniec
2015 r. wyniosła ok. 5,1 tys. MW.
To niemal tyle, ile wynosi moc 5
nowych, dużych bloków energetycznych na węgiel kamienny.
W roku 2015 produkcja energii z polskich farm wiatrowych
wzrosła aż o 40 proc. w stosunku
do roku 2014. W roku 2016 udział
produkcji ze źródeł odnawialnych,
w tym wiatrowych, z pewnością
będzie większy niż w roku 2015.

Niebezpieczne źródła
odnawialne

Tak duży udział farm wiatrowych jest niebezpieczny dla systemu energetycznego, ponieważ produkcja energii jest tam uzależniona
od pogody. O tego rodzaju źródłach
mówi się, że są niesterowalne, ponieważ nie można sterować produkcją
energii w zależności od zapotrzebowania. Inaczej jest w elektrowniach
węglowych, które są stabilnymi i sterowalnymi źródłami.
Wadę farm wiatrowych, polegającą na uzależnieniu od pogody,
najlepiej było widać w sierpniu 2015
r. kiedy w Polsce doszło do nagłego
ograniczenia produkcji energii w

elektrowniach węglowych (wskutek
upałów woda w rzekach była albo za
gorąca, by móc ją wykorzystywać
do chłodzenia, albo jej stan był zbyt
niski). Wydawałoby się, że to był
idealny moment, aby elektrownie
wiatrowe pokazały swoją przydatność. Problem w tym, że na ok. 4,2
tys. MW w farmach wiatrowych w
krytycznych dniach sierpnia 2015
pracowały farmy o mocy zaledwie
ok. 100 MW! Reszta, z powodu
braku wiatru, stała bezczynnie.
To zbyt duże uzależnienie wielu
odnawialnych źródeł energii od pogody (nie dotyczy to tylko elektrowni wiatrowych, ale także promowanej w Polsce fotowoltaiki, czyli
produkcji energii z promieni słonecznych) dostrzegło Ministerstwo
Energii. Resort energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE),
który ma promować rozwój źródeł
sterowalnych. Ministerstwo Energii widzi przede wszystkim dwa
takie źródła: biogazowanie oraz
współspalanie biomasy z węglem.
Biogazownie to źródła stosunkowo
niewielkiej mocy (do ok. 3 MW),
które wykorzystują głównie odpady
z rolnictwa i dlatego ich rozwój kojarzony jest głównie z rolnictwem.
Ministerstwo Energii przyznaje
jednak, że biogazownie z pewnością nie będą miały znaczącej pozy-

Powrót współspalania w polskich elektrowniach byłby rozwiązaniem spełniającym dwa cele – utrzymania węgla i rozwój źródeł odnawialnych.

cji w polskim systemie energetycznym (większość ekspertów mówi
o ok. 400 MW w całej Polsce).

Powrót współspalania biomasy
z węglem?

Stabilnym źródłem odnawialnym, o potencjale znacznie większym niż biogazownie, w ocenie
resortu energii jest współspalanie
biomasy z węglem. Jest to rozwiązanie znane z niedawnej przeszłości, ale wówczas dochodziło do
wielu patologii, jak palenie w elektrowniach dobrej jakości drewnem
czy też biomasą sprowadzaną z
Afryki. Patologie te doprowadziły do ograniczenia wsparcia dla
współspalania i dzisiaj praktycznie
ono nie występuje w polskich elektrowniach. Ministerstwo Energii
chce powrócić do współspalania,
ale zamierza wyeliminować błędy przeszłości. Obecnie biomasa
ma pochodzić wyłącznie od krajowych producentów, z wyspecjalizowanych plantacji roślin energetycznych lub od rolników, gdzie
biomasa jest odpadem (np. słoma).
Wprowadzenie odpowiednich przepisów ma być zrobione przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa.
Powrót współspalania to dobra
wiadomość dla polskiego węgla.
Ministerstwo Energii ocenia, że
zastosowanie współspalania stwarza pole manewru w rozmowach z
Komisją Europejską na temat wykorzystania węgla w polskiej energetyce. W styczniu br. minister
Krzysztof Tchórzewski rozmawiał
z unijnym komisarzem ds. polityki
klimatycznej i energetycznej Miguelem Arias Cańete m.in. na temat
przyszłości polskiej energetyki i
wykorzystania w niej węgla. Tchórzewski zapowiedział, że Polska
nie zamierza rezygnować z węgla
do produkcji energii, ponieważ jest
to rodzimy surowiec zwiększający
niezależność energetyczną Polski.
Wiadomo jednak, że Polska musi
spełnić unijne zobowiązania dot.
udziału energii ze źródeł odnawialnych. Powrót współspalania
byłby rozwiązaniem spełniającym
te dwa cele – utrzymania węgla i
rozwoju źródeł odnawialnych.
Jak będą wyglądały nowe
przepisy regulujące funkcjonowanie odnawianych źródeł energii tego nie wie jeszcze nawet
Ministerstwo Energii, które prowadzi nad tymi przepisami prace. Minister Tchórzewski mówił,
że projekt nowelizacji ustawy
o odnawialnych źródłach energii może trafić pod obrady rządu
w maju i jeszcze przed końcem
maja powinien zostać skierowany
do Sejmu. Nie wiadomo czy tak
się stanie ponieważ ważne i budzące wiele kontrowersji ustawy
często są przygotowywane dłużej niż początkowo się zakłada.
Igor D. Stanisławski
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A siarka wciąż ma się dobrze
W drugiej połowie XX wieku Tarnobrzeg na Podkarpaciu był światowym centrum wydobycia i przetwarzania
siarki. Jednak ponad 20 lat temu rozpoczął się proces likwidacji polskiego przemysłu siarkowego. Wydawało
się, że z powodu gwałtownego spadku cen surowca przemysł ten skazany jest już raz na zawsze na zagładę.
Tak się jednak tylko wydawało.
Odkrycie i udokumentowanie w Polsce dużych złóż siarki rodzimej w latach 1953-1976
spowodowało dynamiczny rozwój przemysłu wydobywczego
i przetwórczego siarki w rejonie Staszowa i Tarnobrzega.
Siarka pozyskiwana jest ze złóż
siarki rodzimej i pirytów (proces produkcji niewymuszonej) i
odzyskiwana z innych źródeł (proces
produkcji wymuszonej). W naszym
kraju podstawowym źródłem siarki
są złoża siarki rodzimej występujące
w północnej części Zapadliska
Przedkarpackiego (w trzech obszarach: staszowskim, tarnobrzeskim i lubaczowskim). Należą one do
największych na świecie. Zawartość
siarki w skale wynosi średnio 2530% (maksymalnie może dochodzić
do 70%). Krajowe złoża siarki odkryto dość dawno, bo w 1953 r.
Cztery lata później rozpoczęła
pracę kopalnia Piaseczno. W 1966
r. powstała pierwsza w Europie
kopalnia otworowa – Grzybów.
Trzy kolejne kopalnie: Jeziorko,
Osiek i Basznia również prowadziły
wydobycie w oparciu o tę metodę.
Polska w krótkim czasie stała się
czołowym producentem i eksporterem tego surowca. W najlepszych
latach połowa siarki wykorzystywanej do celów gospodarczych
w świecie pochodziła z Polski. W
najlepszym okresie (lata 80.) ceny
siarki osiągały poziom 150 dolarów.
Wtedy też przemysł siarkowy miał
być naszym drugim, po węglu, surowcem przynoszącym kluczowe
dochody do skarbu państwa.
Jednak na początku lat 90.
nastąpiło gwałtowne załamanie
rynku siarki. Cena siarki spadły
do poziomu 30 – 35 dolarów Kres
opłacalności wydobycia położyło
uzyskiwanie „darmowej” siarki
w procesach oczyszczania ropy i
gazu ziemnego (metoda Clausa),
których odsiarczanie jest konieczne przed wprowadzeniem
ich do obrotu handlowego.
Światowy kryzys na rynku siarki oraz twarde wymogi gospodarki
rynkowej spowodowały że po 1993
r. większą część potencjału wydobywczego siarki postawiono w stan
likwidacji, a tereny pogórnicze poddano rekultywacji i zagospodarowaniu. Obecnie jedyną pozostałą po
kryzysie czynną kopalnią otworową
jest kopalnia siarki „Osiek” (jedyna kopalnia siarki w świecie).
Kadra inżynierów skupiona
wokół otworowej kopalni „Osiek”,
postanowiła utrzymać ten zakład
za wszelką cenę. Tym bardziej, że
kopalnia została oddana do eksploatacji w 1993 roku, w najbardziej
niesprzyjającym dla niej momencie.
Aby utrzymać rentowność,

postanowiono tu wyeliminować
wszystkie awarie, przerwy i szkody związane z dotychczasową
eksploatacją
siarki
metodą
otworową.
Udoskonalono
technologię podziemnego wytopu
siarki ze złoża dostosowując
metodę Frascha do panujących
tu warunków geologiczno-górniczych. Ich rozpoznanie dzięki
współpracy z Akademią GórniczoHutniczą w Krakowie osiągnęło
skalę precyzji dzięki zastosowaniu
metod geofizycznych. Uzyskiwanie gorącej wody do wytopu siarki
skojarzono z pobliską elektrownią
„Połaniec”, która zamiast budowy
chłodni,
oddaje
rurociągami
gorącą wodę do kopalni „Osiek”
i po jej oczyszczeniu odbiera
wodę schłodzoną. Przeprowadzono racjonalizację zatrudnienia.
W ten sposób kopalni udało się
przetrwać wiążąc koniec z końcem.
Jednak mniej więcej ok. 2006
roku nastąpił gwałtowny skok cen
siarki w świecie. Zapotrzebowanie
azjatyckich i afrykańskich państw
rozwijających się, a przede wszystkim Chin zaczęły windować ceny
siarki w górę. Ceny siarki znów
poszybowały na wysokość grubo
ponad 100 dolarów. Jednak siarka
z „Osieku” znacznie przewyższa
normy światowe. Polska siarka
to… siarka w czystej postaci, o
zawartości 99,95 proc. siarki.
Jak się okazało uzyskiwana tu
czystość końcowego produktu jest
nieosiągalna dla konkurencji, gdyż
oczyszczanie siarki uzyskiwanej z
gazu ziemnego i ropy naftowej do
tego poziomu jest nieopłacalne.
Takiej czystości siarka wymagana jest przede wszystkim dla
potrzeb rozwijającego się na
świecie przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Całą
obecnie produkcję „osiekowej”
siarki wykupuje się tu na pniu i
to przy cenach sięgających 600
dolarów za tonę (w najlepszych
latach). Wtedy też zyski kopalni
przekraczały ponad 200 mln zł.
Nic dziwnego, że państwowa
kopalnia stała się przedmiotem
pożądania koncernów chemicznych. Aktualnie właścicielem kopalni jest Grupa Azoty Kopalnie
i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol. Największa w kraju firma
chemiczna przejęła ją trzy lata
temu za 320 mln zł, wygrywając
walkę o jej zakup m.in. z Core Minerals Private Limited i Kopalnią
Granitu Kamienna Góra. Po dokonaniu transakcji Grupa Azoty
zadeklarowała
realizację
inwestycji w Siarkopolu za 30 mln zł.
Do głównych zadań inwestycyjnych
należy ustabilizowanie wydobycia
siarki oraz zwiększenie poziomu

i jakości jej granulacji. Obecnie
należąca do Grupy Azoty Kopalnia Siarki Osiek produkuje siarkę
płynną i siarkę granulowaną.
Proces
granulacji
odbywa
się metodą bębnową. Spółka
zajmuję się również wytwarzaniem siarki nierozpuszczalnej,
siarki mielonej i płatkowanej.
W naszym kraju ok. 80% siarki przeznaczane jest do produkcji
kwasu siarkowego; kolejne 4-11%
idzie na potrzeby wytwarza-

nia dwusiarczku węgla i innych
związków chemicznych. W ujęciu
światowym produkcja kwasu
siarkowego również pochłania
większość
wyprodukowanej
siarki. Kwas ten stosowany jest
przede wszystkim do wytwarzania
nawozów
fosforowych
(ok. 60–70% jego całkowitego
zużycia), siarczanu amonowego i potasowego, papieru i
włókien, tworzyw sztucznych,
wulkanizacji
kauczuku,
pig-

mentów, ługowania rud (głównie
miedzi), w lecznictwie itd.
Według Państwowego Instytutu
Geologicznego,
udokumentowane
zasoby
siarki
rodzimej wynoszą obecnie w
Polsce ok. 510 mln ton. Wydobycie na poziomie 600-800 tys.
t. rocznie prowadzi jedynie
wspomniana kopalnia „Osiek”.
Michał Jakubowski
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3. Miasto w Trójmieście,
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znane m.in. z Wawelu
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Małysza
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4. Miasto wojewódzkie,
znane m.in. z Wawelu
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Rozwiązanie powstanie po odczytaniu wyróżnionej kolumny.

Rozwiązanie powstanie po odczytaniu wyróżnionej kolumny.
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Osłona na lampę,
często dekoraSUDOKU
cyjna, to:

Wstaw G.
figury
kotara
do diagramu
U. stora
w ten sposób,
aby w każdym
Y. abażur
wierszu i w każdej kolumnie
żadna z nich
nie wystąpiła
więcej niż jeden
raz.

SUDOKU

Wstaw figury
do diagramu
w ten sposób,
aby w każdym
wierszu i w każdej kolumnie
żadna z nich
nie wystąpiła
więcej niż jeden
raz.

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 styczniowej krzyżówce brzmi: Nic tak ludzi nie dzieli jak wspólne mieszkanie. Nagrody
wylosowali: Marcin Polok z Gierałtowic oraz Eugeniusz Wandzik z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.
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rozmaitości

JAWORZNO XIII Turniej w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Zachnika

Zwycięska Borynia

Drużyna z Boryni zwyciężyła w rozegranym 30 stycznia w Jaworznie XIII
Turnieju w Halowej Piłce Nożnej im. Kazimierza Zachnika. Drugie miejsce
zajął zespół oświatowej Solidarności z Jastrzębia-Zdroju, który w piłkarskim turnieju wystartował po raz pierwszy. Na trzecim stopniu podium stanęli piłkarze z Zakładu Górniczego Sobieski.
W zawodach wzięło udział
pięć drużyn, w tym dwie z kopalni Borynia. Zespoły rywalizowały ze sobą w systemie każdy z
każdym. Czwarte miejsce zajęła
drużyna Straży Pożarnej w Jaworznie, piąte zespół Borynia II.

Puchary i pamiątkowe dyplomy
uczestnikom
turnieju
wręczali Justyna Latos, wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej Solidarności oraz Waldemar Sopata, szef związku w ZG
Sobieski. Królem strzelców zo-

stał Łukasz Olszewski ze zwycięskiej drużyny, a najlepszym
bramkarzem turnieju okazał się
Patryk Mika z oświatowej Solidarności w Jastrzębiu-Zdroju.
Kazimierz Zachnik, którego
imię nosi turniej piłki nożnej był
wieloletnim działaczem śląskodąbrowskiej Solidarności, członkiem prezydium ZR i Zarządu
Fundacji na Rzecz Zdrowia Dzieci
i Młodzieży im. Grzegorza Kolosy.
W Solidarności działał od 1980
roku. W stanie wojennym został
aresztowany za druk i kolportaż
ulotek. W prezydium śląsko-dąbrowskiej „S” odpowiadał za dział
interwencyjno-prawny. Był też
pasjonatem piłki nożnej i inicjatorem piłkarskich rozgrywek związkowców. Zmarł w wieku 54 lat.
Turniej halowej piłki nożnej,
w którym biorą udział związkowcy amatorzy organizowany jest
przez Solidarność z ZG Sobieski.
aga

