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Będą bronić kopalni

Kopalnia „Krupiński” ma przyszłość i powinna funkcjonować
– uważa Solidarność.

więcej s. 3

Należało rozmawiać...

Porozumienie dotyczące fuzji KHW z PGG mogło być znacznie
korzystniejsze.

więcej s. 6
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Nagroda za wytrwałość
Zarząd PGG podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dodatkowej dla
pracowników spółki.

więcej s. 7
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Poszukiwacze
taniej sensacji
Decyzje w sprawie fuzji Katowickiego
Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy
Górniczej zapadły. 1 kwietnia Holding
stanie się częścią PGG jako „Ruch
KHW”. Zapisy porozumienia, od którego strona społeczna uzależniała swoją
zgodę na dokonanie tej trudnej i ryzykownej operacji, mogły być znacznie
lepsze. Są jakie są, bo dwa związki
zawodowe na dzień przed decydującą
rundą negocjacji podpisały wersję porozumienia przedstawioną przez pracodawcę, wbrew stanowisku pozostałych organizacji związkowych. W ten
sposób zablokowały innym możliwość
negocjowania warunków znacznie korzystniejszych.
Kilkanaście dni później jeden z
tych związków zainicjował medialną
nagonkę na „Solidarność”, wmawiając
pracownikom kopalń i całej opinii publicznej zwyczajną nieprawdę.
Po pierwsze: zasugerował, że
mieliśmy wpływ na treść nowelizacji „ustawy górniczej”, dzięki której
związkowcy mieli otrzymać przywileje
związane z możliwością wcześniejszego odejścia na urlop górniczy lub
emeryturę. W przyjętym stanowisku
górnicza „Solidarność” przypomniała,
że projekt nowelizacji „ustawy górniczej” był inicjatywą poselską i nie był
konsultowany ze stroną społeczną.
Kłamstwo drugie dotyczyło rzekomych przywilejów. Poprawka nie zalicza okresów „pełnienia z wyboru funkcji
związkowej w organizacji związkowej,
reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego” ani do pracy górniczej, ani do okresów wykonywania
pracy równorzędnej z pracą górniczą,
a jedynie do „ogólnego” stażu pracy,
do którego i tak zalicza się wszystkie
okresy składkowe i nieskładkowe, również okresy pełnienia z wyboru funkcji
związkowej w organizacji związkowej,
za które opłacone były składki na
ubezpieczenie społeczne. Aby okresy
te uzyskały przymiot „pracy górniczej” lub „pracy równorzędnej z pracą
górniczą” musiałaby nastąpić zmiana
w ustawie o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
o czym każdy związkowiec doskonale
wie, a jeśli nie wie, to w każdym razie
wiedzieć powinien.
Mam nadzieję, że po takiej kompromitacji koledzy ze wspomnianego
związku zajmą się pracą na rzecz załóg
górniczych, bo jeśli nadal zamierzają
szukać tanich (i zmyślonych) sensacji,
powinni poszukać pracy w którymś z
tabloidów lub internetowych serwisów
plotkarskich. Zarobią większe pieniądze, a i górników przestaną oszukiwać.

fakty i opinie

Pora działać

– W kwestiach systemowych Solidarność popiera działania rządu, ale jeśli chodzi o sprawy branżowe nie ma naszej zgody na
jakiekolwiek zaniechania i nieprawidłowe działania – zaznacza
Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność,
w rozmowie z Izabelą Kozłowską.
– Śląsko-dąbrowska Solidarność, nie kryjąc rozgoryczenia,
wypunktowała
premier Beacie Szydło nieprawidłowe działania…
– Jest to ważne stanowisko, w
którym koledzy i koleżanki ze śląsko-dąbrowskiej Solidarności nie
tylko wyrazili swoje zdanie i zaniepokojenie, ale także wskazali na konieczność podjęcia działań w konkretnych dziedzinach gospodarki.
Doceniamy to, co obecna władza
robi w kwestiach systemowych. Tu,
tak jak zauważyła śląsko-dąbrowska „S”, należy pochwalić PiS za
przywrócenie wieku emerytalnego,
podwyższenie wynagrodzenia minimalnego i stawki godzinowej czy
program „Rodzina 500 plus”. Są to
ważne rozwiązania wprowadzone
przez rząd premier Beaty Szydło,
które prowadzą do poprawy sytuacji Polaków. Równocześnie należy
działać na rzecz rozwoju polskiej
gospodarki.
– Tzw. program dla Śląska jest szansą tego regionu.
Premier Beata Szydło przed
wyborami mówiła na spotkaniu w kopalni Makoszowy,
że Śląsk jest sercem polskiej
gospodarki. Zapomniano o
tym?
– Ministerstwo Rozwoju przygotowało tzw. plan Morawieckiego, o którym dużo się mówi i jest
to sztandarowy program rozwoju

kraju. Plan ten jest kompatybilny
z ,,Porozumieniem na rzecz zintegrowanej polityki zrównoważonego
rozwoju województwa śląskiego”,
który przygotowali eksperci doskonale znający specyfikę i potrzeby
województwa śląskiego, pracujący
w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Plan jest, metody jego realizacji zostały wskazane,
posiadamy odpowiednie narzędzia,
a brakuje działania. Nic dziwnego,
że śląsko-dąbrowska Solidarność
jest sfrustrowana brakiem reakcji.
- Problemy, o których mówi
się na Śląsku, nie dotyczą tylko tego regionu. Tak jest chociażby w przypadku unijnego
systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS).
Skutki wprowadzenia zmian
odczuwalne będą w całym
kraju.
- Opóźnione działanie Ministerstwa Środowiska w kwestii procesu
legislacyjnego EU ETS jest skandaliczne. Mówiliśmy o tej sprawie w
kwietniu 2016 r. w Radzie Dialogu
Społecznego. Był czas na działanie. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej powołaliśmy
specjalny zespół ds. pakietu klimatycznego, w którego skład weszli
m.in. szef śląsko-dąbrowskiej „S”
Dominik Kolorz i przewodniczący
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki „S” Kazimierz Grajcarek. Nasz
zespół będzie trzymał rękę na pul-

sie. Skutki tej opieszałości mogą być
dramatyczne, o czym głośno mówi
region śląsko-dąbrowski. Tam zlokalizowana jest duża część przemysłu, w tym przede wszystkim
hutniczego, dla którego EU ETS w
tej formie oznacza zagładę. Zniszczenie tej gałęzi przemysłu będzie
odbijało się na kolejnych branżach
i dotknie całe społeczeństwo.
- Przed wyborami z ust
czołowych polityków Prawa
i Sprawiedliwości słyszeliśmy, że zamykanie kopalń
jest hańbą, że trzeba o nie
walczyć. Tymczasem na liście
sporządzonej w Ministerstwie
Energii i zawierającej nazwy
kopalń przeznaczonych do zamknięcia znalazły się te, które
mają przed sobą ogromne perspektywy. KWK „Krupiński”
to strzał w stopę dla obecnej
władzy?
- Restrukturyzacja górnictwa
węgla kamiennego wzbudza zrozumiały niepokój. Szczególnie uderza
likwidacja KWK „Krupiński”. Dla
mnie wiążące są deklaracje przedwyborcze PiS, że nie będą zamykane kopalnie, które posiadają złoża.
Decyzja została podjęta i kopalnia,
przed którą są wielomiliardowe
perspektywy, ma być zamknięta.
Eksperci od górnictwa, geologii,
a nawet politycy PiS są przeciwni
likwidacji „Krupińskiego”. Prof.
Krystian Probierz, który jest se-

natorem Prawa i Sprawiedliwości,
wskazał konkret, dlaczego ta kopalnia nie powinna być zamknięta. O
tym, że „Krupiński” ma przed sobą
ogromny potencjał, wiedzą wszyscy poza ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i sekretarzem
stanu w Ministerstwie Energii
Grzegorzem Tobiszowskim, który jest pełnomocnikiem rządu ds.
restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego. Niedopuszczalne jest
ignorowanie fachowców przez resort i odrzucanie niepodważalnych
argumentów za dalszym istnieniem kopalni „Krupiński”. Zrobimy wszystko, aby ta kopalnia dalej
funkcjonowała. W tym przypadku
minister Tchórzewski i wiceminister Tobiszowski robią złą robotę
dla całego obozu rządzącego. To
może się źle skończyć nie tylko dla
tych dwóch polityków, ale dla obecnej władzy. Jeszcze raz podkreślę:
w kwestiach systemowych Solidarność popiera działania rządu, ale
jeśli chodzi o sprawy branżowe,
nie ma naszej zgody na jakiekolwiek zaniechania i nieprawidłowe
działania. Sprawy, na które wskazała Solidarność regionu śląskodąbrowskiego, to punkty zapalne.
Jeszcze jest czas, aby je załagodzić.
Jest to możliwe, ale potrzeba chęci
i pracy wszystkich zainteresowanych stron. Solidarność jest gotowa
do działania.
Źródło: Tygodnik Solidarność

Mieczysław Kościuk:
Sprawa ma drugie dno, za które płacić będziemy wszyscy
Jedna z najmłodszych i najnowocześniejszych kopalni węgla kamiennego w Polsce za kilka tygodni przestanie istnieć. – Kto przejmie
schedę po „Krupińskim”? – pytają związkowcy.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Krupiński” powstała w 1983 roku. Jej złoża
obejmują terytorium śląskich gmin: Suszec, Żory i Orzesze. Obecnie należy do
Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW)
– największego w kraju producenta węgla koksowego typu 35 (hard) wysokiej
jakości. Rocznie w kopalni wydobywa
się ok. 2 mln ton węgla.
Zdaniem władz Jastrzębskiej Spółki
Węglowej „Krupiński” od dziesięcioleci

był brzemieniem ekonomicznym. Decyzję o jej likwidacji podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW 2 grudnia
2016 roku. W styczniu br. zdecydowano
o wstrzymaniu wydobycia, mimo że planowo JSW „Krupiński” miał wydobyć 1
mln 800 tys. ton węgla z czterech nowych ścian.
– W I kwartale 2017 roku, gdyby pozwolono nam wydobywać, „Krupiński”
mógłby zarobić na tonie węgla 130-150
dol. Tyle proponowali oferenci zainteresowani zakupem naszego węgla. Cena
z pokładu 405, czyli tego z węglem najwyższej jakości, kształtuje się w granicach 200 dolarów – mówi Mieczysław
Kościuk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w KWK „Krupiński”.
Jego zdaniem decyzja o likwidacji
zapadła w 2011 roku, kiedy JSW weszła
na Giełdę Papierów Wartościowych.

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

– Wówczas stwierdzono, że nasza
kopalnia produkuje tani węgiel energetyczny, a takiego jest za dużo i nie przynosi zysków. W 2013 roku, kiedy była
pełna wiedza o tym, że „Krupiński” przygotowywany jest do likwidacji, zarząd
JSW wystąpił o koncesję na wydobycie.
Udało się. Za tym szły wielomilionowe
inwestycje. Ich wysokość to ponad 800
mln zł. Teraz się okazuje, że wszystko było niepotrzebne, bo nas likwidują
– uważa Kościuk.
W sprawie kopalni utworzono specjalną grupę roboczą. Dziewięciu z piętnastu jej członków, po przeanalizowaniu
dokumentów i po uzyskaniu informacji
od ekspertów, zagłosowało przeciwko
zlikwidowaniu kopalni.
– W trakcie prac zespołu okazało się,
że 44 proc. straty liczonej przez ostatnie
10 lat na blisko 970 mln zł zostało wygenerowane tylko w latach 2014-2015.

Oznacza to, że w dwa lata dorobiliśmy
się prawie połowy tej gigantycznej kwoty, na którą powołują się władze JSW.
Nikogo nie zastanowiło, że nagle kopalnia osiągnęła tak gigantyczne straty?
– pyta retorycznie szef Solidarności w
„Krupińskim”.
– Ministerstwo Energii nie odniosło
się do kwestii pokładu, który zawiera
nowa koncepcja funkcjonowania kopalni „Krupiński”. Mówimy o pokładzie
405, o grubości 12 metrów. Jest to
węgiel 35 (hard). Nie odniesiono się do
marnowania pieniędzy przez JSW na
przeróżne, nic niewnoszące ekspertyzy
wykonywane przez firmy zagraniczne.
Ich koszt to ok. 360 mln zł. Wszystko
bez przetargów. To wykazał audyt, którego minister energii nie chce odtajnić.
Nikt się nie zajął nieprawidłowościami,
o których wiedzą wszyscy – dodaje.
dokończenie na str. 4
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Będą bronić kopalni do samego końca
Mimo sprzeciwu strony społecznej, przedstawianych przez związkowców opinii ekspertów i protestów pracowników oraz
ich rodzin rząd nie zamierza odstąpić od planów przeniesienia wchodzącej w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW)
kopalni „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK). Wiele wskazuje na to, że 1 kwietnia zakład stanie się oddziałem SRK, gdzie zostanie zlikwidowany.
Przeniesienie KWK „Krupiński” do SRK było jednym z warunków sierpniowego porozumienia
Zarządu JSW i obligatariuszy Spółki
między innymi w sprawie wydłużenia okresu spłaty obligacji na kwotę
około 1,3 miliarda złotych.

Kto za tym stoi?

Mieczysław Kościuk, przewodniczący zakładowej „Solidarności”
z „Krupińskiego”, od wielu miesięcy kwestionuje merytoryczne
podstawy decyzji Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia JSW z 1
grudnia ubiegłego roku.
Wskazuje, że urentownienie
kopalni jest możliwe, o ile zostaną
przeprowadzone inwestycje rzędu
300 milionów zł, a zakład zacznie
wydobywać węgiel koksowy typu
35 (do tej pory wydobywał węgiel
energetyczny oraz węgiel koksowy
typu 34).
- W koncesji, którą [kopalnia
- przyp. red. SG] uzyskała w 2013
roku do 2030 roku, (…) jest złoże

w ilości około 760 mln ton. W tym
złożu jest także węgiel koksowy (…)
najwyższej jakości czyli - „po górniczemu” - typu hard, a technicznie
- typu 35. Tego węgla jest około 72
mln ton - podkreślił w emitowanym na antenie TVP Info programie publicystycznym Krzysztofa
Skowrońskiego „24 minuty”.
Ponadto krytykuje niekonsekwentną politykę kierownictwa
JSW, które najpierw przeznaczyło
olbrzymie środki na przeprowadzenie inwestycji umożliwiających
eksploatację węgla z pola wydobywczego „Zgoń”, a teraz dąży do
likwidacji kopalni „Krupiński”, co
oznacza, że surowiec nie zostanie
wydobyty.
Jego zdaniem za próbą zamknięcia „Krupińskiego” mogą
stać podmioty prywatne, które
same chciałyby zarobić na węglu
będącym w zasięgu suszeckiej kopalni.
- Proszę spojrzeć na harmonogram wydarzeń, który był w

Jastrzębskiej Spółce. Podpisał Zarząd dwie takie „umowy ramowe”
z firmą niemiecką Silesian Coal.
Nazwisko prezesa jest znane. Jest
to ekspert od górnictwa, jest to były
minister górnictwa, osoba bardzo
aktywna. (…) Ten kapitał niemiecki
może mieć też wpływ na decydentów i chciałbym się mylić w tym
momencie - powiedział szef zakładowej „Solidarności”. - Kieruje się
pisma bezpośrednio do ministra
- firmy takie jak HMS Bergbau - o
ramowej współpracy, polegającej
na tym, że w przypadku likwidacji
kopalni „Krupiński” firma niemiecka (…) chce skorzystać z infrastruktury tej kopalni. (…) W 2013
roku Jastrzębska Spółka dała koncesję kopalni „Krupiński” do 2030
roku, (…) zainwestowano 800 mln
zł w przygotowanie pola „Zgoń”,
które w zasobach ma do wydobycia
200 mln ton (…) i nagle jest decyzja o przekazaniu kopalni do likwidacji… - zauważył w rozmowie z
Krzysztofem Skowrońskim.

Duda: Ta kopalnia powinna
funkcjonować!

23 marca o przyszłości KWK
„Krupiński” dyskutowali członkowie sejmowej Komisji do Spraw
Energii i Skarbu Państwa. Wśród
uczestników obrad byli również
przedstawiciele strony związkowej.
Szef Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność” Piotr Duda przypomniał o przedwyborczych zapewnieniach polityków Prawa i
Sprawiedliwości, że za ich rządów
nie będą likwidowane kopalnie posiadające złoża węgla, które można
wydobyć.
- Pan minister Tobiszowski i
pan minister Tchórzewski o tym
doskonale wiedzą, bo nieraz na ten
temat rozmawialiśmy, że nie zostanie zamknięta ani jedna kopalnia,
w której są złoża i w której można
czerpać węgiel. I tego słowa nie
dotrzymujecie! Wiemy doskonale,
że ta kopalnia ma perspektywy. Ja
nie umniejszam zasług panu mini-

strowi Tchórzewskiemu - nie tylko
w obszarach górnictwa, ale całej
energetyki - i panu Grzegorzowi
Tobiszowskiemu. Ale kopalnia
„Krupiński” ma przyszłość i powinna funkcjonować - podkreślił
lider Związku.
Zapowiedział, że „Solidarność”
będzie bronić „Krupińskiego” do
końca.
O perspektywach stojących
przed zakładem mówił też obecny
na sali Mieczysław Kościuk. Jego
zdaniem warunkiem dojścia do
złoża węgla typu 35 byłoby wykonanie dwóch przekopów o długości
650 metrów każdy. Zamiast przeznaczenia relatywnie niewielkich
środków na realizację tej inwestycji
i eksploatacji surowca, który przyniósłby Spółce wielomiliardowe zyski, zakład ma być zamknięty. Według Mieczysława Kościuka proces
likwidacyjny kopalni pochłonie
ponad 1 mld zł.
MJ

Suszec, dn. 07.03.2017 r.
Szanowna Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Kobiety z „Krupińskiego”
przed KPRM
7 marca kilkadziesiąt kobiet - żon górników z KWK „Krupiński” i pracownic zakładu - udało się do Warszawy, przed
siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), by osobiście prosić panią premier Beatę Szydło o ratunek dla
zamykanej kopalni. - Nie chcemy, aby likwidowano tysiące miejsc pracy, aby bezpowrotnie stracono kilkaset milionów
ton węgla koksowego i gazowo - koksowego - czytamy w petycji, którą uczestniczki akcji chciały wręczyć szefowej
polskiego rządu.
Ostatecznie pismo odebrał zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich KPRM Kacper Halski.
- Z wielką radością i satysfakcją przyjęłyśmy wynik
wyborów parlamentarnych w roku 2015. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Gminie Suszec ponad 50% głosów.
Wszyscy uwierzyli w Pani przedwyborcze zapowiedzi, że
pod rządami Prawa i Sprawiedliwości żadna kopalnia w
Polsce nie będzie likwidowana, chyba, że nie będzie w jej
złożu zasobów do wydobycia - przypomniały autorki petycji. - Oczekujemy, że zainteresuje się Pani sytuacją naszej
kopalni i bliżej przyjrzy się Pani temu, co się tutaj dzieje. (...)
Polska potrzebuje naszych zasobów, bo tylko mając włas-

ne zasoby węgla kamiennego możemy być krajem w pełni
suwerennym i bezpiecznym. Wierzymy, że decyzję o naszej
likwidacji można jeszcze zmienić - napisały.
Oprócz organizacji związkowych, samych pracowników
oraz ich żon, likwidacji zatrudniającej ponad 2 tysiące osób
KWK „Krupiński” sprzeciwiają się miejscowi samorządowcy.
Obrońców kopalni wielokrotnie wspierali starosta pszczyński Paweł Sadza i Marian Pawlas, wójt Suszca, gdzie zakład
jest zlokalizowany. Zdaniem wójta konsekwencją zamknięcia kopalni będzie trwała degradacja gminy.
Pełną treść apelu do pani premier publikujemy obok.
mj

My, kobiety i jednocześnie pracownice likwidowanej kopalni „Krupiński”
w Suszcu, przyjechałyśmy do Pani Prezes Rady Ministrów z prośbą o zmianę
decyzji odnośnie naszego zakładu pracy.
Kopalnia „Krupiński” jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych
kopalni wydobywających węgiel kamienny w Polsce. Aktualnie produkujemy
głównie węgiel gazowo - koksowy typu 34.2, z którego zbytem nie ma żadnego
problemu. Ponadto, w naszym obszarze koncesyjnym znajdują się złoża wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 w ilości 77 milionów ton, a za południową
granicą obszaru górniczego złoża „Krupiński” (w pierwotnym obszarze koncesyjnym kopalni) w ilości ok. 50 milionów ton. Warto nadmienić, że wg stanu na
31.12.2016r. ilość zasobów operatywnych przewidzianych do wydobycia wynosi 40,516 milionów ton (głównie węgiel gazowy - koksowy typu 34.2).
Z wielką radością i satysfakcją przyjęłyśmy wynik wyborów parlamentarnych w roku 2015. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w Gminie Suszec ponad
50% głosów. Wszyscy uwierzyli w Pani przedwyborcze zapowiedzi, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości żadna kopalnia w Polsce nie będzie likwidowana,
chyba, że nie będzie w jej złożu zasobów do wydobycia. Od początku istnienia
kopalni ze złoża Krupiński wydobyto 52 miliony ton (34 lata eksploatacji). Jeśli
nasza kopalnia mogłaby dalej funkcjonować, to przez co najmniej 50-60 lat moglibyśmy wydobywać węgiel gazowo - koksowy i koksowy.
Ostatnie miesiące to dla nas czas niepokoju, obaw i złości. Przedstawiciele
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Ministerstwa Energii przedstawiali
naszą kopalnię jako trwale nierentowną i wydobywającą węgiel energetyczny
słabej jakości. Jak nasza kopalnia miała być rentowna, skoro przez ostatnie 2
lata dokonano odpisów księgowych na majątku kopalni za ponad 500 milionów
złotych? Jak nasza kopalnia miała być rentowna, skoro w ostatnich latach zainwestowano prawie 400 milionów złotych w rozcięcie nowej partii „Zgoń”, a
teraz, gdy wykonano już przekopy, pochylnie, wyrobiska transportowe i „rozjechano” dwie ściany, cały rejon trzeba otamować i zniszczyć?
Szanowna Pani Premier. Oczekujemy, że zainteresuje się Pani sytuacją naszej kopalni i bliżej przyjrzy się Pani temu, co się tutaj dzieje. Nie chcemy, aby
likwidowano tysiące miejsc pracy, aby bezpowrotnie stracono kilkaset milionów
ton węgla koksowego i gazowo - koksowego. Polska potrzebuje naszych zasobów, bo tylko mając własne zasoby węgla kamiennego możemy być krajem
w pełni suwerennym i bezpiecznym. Wierzymy, że decyzję o naszej likwidacji
można jeszcze zmienić. Mamy wielką nadzieję, że wykaże się Pani determinacją i wolą walki o zachowanie tysięcy miejsc pracy w kopalni i firmach z nią
kooperujących dla nas i przyszłych pokoleń Polaków oraz stanie Pani na straży
bezpieczeństwa energetycznego Polski.

analizy, wydarzenia



BHP Badania w górnictwie potwierdzają…

Związki zawodowe ratują życie!
Najnowsze wyniki badań naukowych w sektorze górnictwa dla IndustiALL Global Union dostarczają
jednoznacznych dowodów, że działalność społecznych inspektorów pracy związanych ze związkami
zawodowymi znacząco poprawia bezpieczeństwo pracy i ogranicza wypadkowość.
Projekt
prowadzony
przez zespół prof. Dawida
Walters’a z Cardiff University w Irlandii oraz zespół
prof. Richarda Johnstone’a
z Queensland University
of Technology i Australian
National University obejmuje badania porównawcze
sektora górnictwa w pięciu
krajach: Australii, Kanadzie,
Indiach, Indonezji i Afryce
Południowej. Obok analizy
statystyk przeprowadzane są
także badania jakościowe, w
tym wywiady z ekspertami
bezpieczeństwa pracy, inspektorami instytucji kontrolnych, sipami i samymi
pracownikami.
Wstępne dane z badań

wskazują między innymi że
społeczni inspektorzy pracy,
których działalność oparta
jest o związki zawodowe są
bardziej skuteczni i efektywni
w działaniu na rzecz poprawy
bezpieczeństwa pracy niż reprezentanci pracowników w
zakresie bhp, powoływani
poza związkami zawodowymi. Raport wstępny wskazuje
także, iż zakłady objęte działalnością związków zawodowych cechuje niższa wypadkowość i wyższa świadomość
pracowników na temat bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia.
Eksperci stwierdzili także,
że zarządy firm górniczych nie
podejmują nałożonego na nie

prawnego obowiązku wspierania pracowników w procesie budowania kultury bezpieczeństwa pracy, przez co
społeczni inspektorzy pracy
oraz inni reprezentanci pracowników nie otrzymują od
przełożonych odpowiedniego
wsparcia do wykonywania nałożonych na nich zadań kontrolnych i prewencyjnych.
W dalszej części projektu
analizie zostanie poddana
kondycja reprezentacji pracowniczej w górnictwie, w
kontekście rożnych systemów
prawnych i ekonomicznych.
Badania mają także na celu
poznanie faktycznego przełożenia na sytuację pracowniczą czterech podstawowych

KONKURS Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Konsorcjum po raz trzeci
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA zostało laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” ogłoszonego przez Komisję Krajową
NSZZ „Solidarność”. Wśród 22 laureatów tegorocznej edycji konkursu Konsorcjum to jedyna firma
sektora górnictwa węgla kamiennego.

Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 21 marca br. w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie. W imieniu firmy
nagrodę odebrał prezes zarządu
Andrzej Michalik. W konkursie
wyróżnia się pracodawców przestrzegających przepisy prawa
pracy i realizujących w praktyce
idee dialogu społecznego. Celem
przedsięwzięcia jest promowanie

dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia, przestrzeganie kodeksu
pracy, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz prawa do zrzeszania się
w związki zawodowe.
– Ta nagroda to uhonorowanie naszych starań, by stworzyć
pracownikom takie warunki do
pracy, które pozwalają im angażować się w rozwój firmy. Ludzie
są podstawową siłą firm. Maszyna

Sprawa ma drugie dno,
za które płacić będziemy wszyscy
dokończenie ze str. 2

Węglowe eldorado
Kopalnia, ku zaskoczeniu
wielu, przez lata wydobywała
gorszy węgiel. Teraz, gdy od złóż
wysokiej jakości górników dzieli
zaledwie 600 metrów, zapadła
decyzja o zamknięciu kopalni.
– Tego nie idzie pojąć. Przebicie
się do tego złoża i przygotowanie
ścian do pracy zajmie nam zaledwie dwa lata. Wszystkie raporty przygotowane przez geologów
potwierdzają to, o czym mówimy
– przed nami prawdziwy skarb:
złoże węgla najwyższej jakości,
które jest bardzo dobrze dostępne, ma małe nachylenie i małe

zanieczyszczenie. Niezrozumiałe
decyzje władz JSW powodują,
że rodzi się wiele wątpliwości
i pytań o czystość ich intencji
– wskazuje Kościuk.
Drugie dno
Z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim szef „S”
z „Krupińskiego” miał okazję
rozmawiać podczas posiedzenia
sejmowej Komisji ds. Energii i
Skarbu Państwa.
– Zapytałem ministra, czy
potrzebował dwóch dni, aby
wpłynąć na zmianę rekomendacji cenowej i prognozowej na rok
2017, wydanej przez dom maklerski dla JSW. Nie uzyskałem odpo-

pozbawiona obsługi jest zaledwie
zbiorem kawałków metalu – podkreśla Michalik.
W uroczystości wziął udział
prezydent Andrzej Duda, który objął honorowy patronat nad
konkursem. Certyfikaty wręczał
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.
Pogratulował
przedstawicielom
firmy wyróżnienia, które otrzymała
po raz trzeci.
Zgłoszeń do Akcji Certyfikacyjnej dokonywały organizacje zakładowe NSZZ „Solidarność” działające w zakładzie pracy oraz zarządy
przedsiębiorstw, przy poparciu
organizacji związkowej. Spośród
zgłoszonych przedsiębiorstw Komisja Certyfikacyjna, wybrała 22
zakłady pracy, które otrzymały
Certyfikat „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”.
jm

wiedzi. Moje pytanie wynikało z
tego, że w opracowanych dla
spółki rekomendacjach na III i IV
kwartał 2016 roku oraz cały rok
2017 stwierdzono, że JSW osiągnie zysk. Według maklerów, przy
założeniu cen węgla obowiązujących w 2016 r. mielibyśmy zysk
ok. 400 mln zł. Wiemy, że szacunki maklerów i tak były zaniżone. Minister Tchórzewski, po tym
jak ujawniliśmy rekomendacje
i poznali je akcjonariusze JSW,
przerwał Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy JSW bez podania
przyczyny. Dwa dni później dom
maklerski wycofał swoje rekomendacje. Sprawa ma drugie
dno, za które płacić będziemy
wszyscy – mówi Kościuk.
Izabela Kozłowska
Źródło: Tygodnik Solidarność

praw zagwarantowanych w
Konwencji 176 Międzynarodowej Organizacji Pracy:
- prawa do odmowy wykonania pracy poważnie zagrażającej bezpieczeństwu
lub zdrowiu
- prawa do edukacji i
szkoleń
- prawa do informacji
- prawa do reprezentacji i

partycypacji
Jak podają autorzy cytowanych badań, systemowe
rozumienie ochrony pracy z
uwzględnieniem współpracy
ze związkami zawodowymi
daje wymierne rezultaty poprawy bezpieczeństwa pracy
i zwiększa skuteczność programów ograniczania ryzyka
wypadkowego.
Górnictwo,

energetyka, budownictwo czy
ratownictwo to sektory, w których jeden błąd może oznaczać
ofiary w ludziach i poważne
koszty nie tylko biznesowe ale
także społeczne. Partycypacja
pracownicza w zakresie bhp
jest w takich sektorach wręcz
konieczna, podobnie jak w innych przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka.
Związki zawodowe m.in.
Wielkiej Brytanii i Szwecji
od lat prowadzą systematyczne kampanie promocji
społecznej inspekcji pracy, która cieszy się w tych
krajach dużym uznaniem.
Na początku 2017 roku w
Szwecji (9.5 mln. ludności) zarejestrowanych było
97.000 społecznych inspektorów pracy. Działalność sip w Szwecji od lat
finansowana jest w oparciu
o trójstronne porozumienie związków zawodowych,
organizacji pracodawców
i instytucji państwowych.
W Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad
200.000 sip-ów, którzy
podobnie jak w Szwecji,
stanowią istotny element
narodowej strategii poprawy warunków pracy.
AM

wydarzenia

GÓRNICZA SOLIDARNOŚĆ

W nowelizacji
ustawy nie ma mowy
o przywilejach
W związku z nieprawdziwymi doniesieniami części mediów o rzekomych przywilejach, które miała przyznawać działaczom związkowym znowelizowana „ustawa górnicza”, Krajowa Sekcja Górnictwa
Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” wydała oficjalne
stanowisko. Zwróciła uwagę, że nowe przepisy nie zmieniają zasad
naliczania stażu pracy górniczej, więc nie ułatwiają związkowcom
przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Zaprzeczyła też sugestiom, jakoby miała wpływ na treść nowelizacji.
Według KSGWK przyjęta w marcu przez
parlament nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego nie
przyznaje działaczom związkowym żadnych
dodatkowych uprawnień, również jeśli chodzi o korzystanie z urlopów górniczych czyli
świadczeń osłonowych dla górników odchodzących z pracy.
- Zgodnie z przyjętym projektem, pracownikom oddelegowanym do pracy w związku
zawodowym okres ten zostałby zaliczony do

ogólnego stażu pracy. Nie będzie to jednak
miało wpływu na staż pracy górniczej, który
ma kluczowe znaczenie przy wyliczaniu wieku uprawniającego do odejścia na emeryturę, bądź urlop górniczy. Tym samym zmiany
mają charakter iluzoryczny, bo okres oddelegowania do pracy w związku zawodowym już
teraz jest okresem składkowym i wlicza się
do ogólnego stażu pracy pracownika oddelegowanego - napisano w stanowisku.
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Ka-
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miennego przypomniała, że projekt zmian w
„ustawie górniczej” miał charakter inicjatywy poselskiej. Ponadto nie był konsultowany
ze stroną społeczną.
Padło również odniesienie do wypowiedzi niektórych związkowców, głównie przedstawicieli Wolnego Związku Zawodowego
„Sierpień 80”, sugerujących niejasne powiązania górniczej „Solidarności” z rządem.
Efektem tych powiązań miało być przyjęcie
nowelizacji.
- Wprowadzanych zmian nie konsultowano z Krajową Sekcją Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, co wyklucza jakikolwiek wpływ naszej organizacji związkowej na przyjęte rozwiązania.
Nawet gdyby takie konsultacje miały miejsce, NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowałby treści nowelizowanych zapisów w takiej
formie. (...) Całkowicie nieuprawnione są



zatem stwierdzenia mówiące o tym, jakoby NSZZ „Solidarność” był współautorem
poprawki, zaś przypisywanie nam próby
załatwienia bliżej niesprecyzowanych interesów z obecnym rządem ma charakter
niczym niepopartej insynuacji - podkreślono.
Na koniec skrytykowano dziennikarzy
firmujących swoimi tekstami nieprawdziwe
twierdzenia działaczy „Sierpnia” bez pytania
o zdanie strony przez nich oskarżanej oraz
związkowców, którzy swoimi wypowiedziami wywołują sztuczny chaos informacyjny i
stawiają „budowanie własnej popularności”
nad „podstawowe zobowiązania wobec pracowników”.
Pełną treść stanowiska publikujemy
poniżej
Katowice, 22 marca 2017 r.

STANOWISKO
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”
W związku z medialną dyskusją na temat nowelizacji tak zwanej ustawy górniczej, zwłaszcza
przepisów dotyczących możliwości korzystania z urlopów górniczych przez działaczy związkowych,
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” przypomina, że przedmiotowy
projekt miał charakter inicjatywy poselskiej, a nie społecznej.
Wprowadzanych zmian nie konsultowano z Krajową Sekcją Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”, co wyklucza jakikolwiek wpływ naszej organizacji związkowej na przyjęte
rozwiązania. Nawet gdyby takie konsultacje miały miejsce, NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowałby
treści nowelizowanych zapisów w takiej formie. Zgodnie z przyjętym projektem, pracownikom
oddelegowanym do pracy w związku zawodowym okres ten zostałby zaliczony do ogólnego stażu
pracy. Nie będzie to jednak miało wpływu na staż pracy górniczej, który ma kluczowe znaczenie
przy wyliczaniu wieku uprawniającego do odejścia na emeryturę, bądź urlop górniczy. Tym samym
zmiany mają charakter iluzoryczny, bo okres oddelegowania do pracy w związku zawodowym już
teraz jest okresem składkowym i wlicza się do ogólnego stażu pracy pracownika oddelegowanego.
Całkowicie nieuprawnione są zatem stwierdzenia mówiące o tym, jakoby NSZZ „Solidarność”
był współautorem poprawki, zaś przypisywanie nam próby załatwienia bliżej niesprecyzowanych
interesów z obecnym rządem ma charakter niczym niepopartej insynuacji.
Kampania oszczerstw skierowanych pod adresem NSZZ „Solidarność” podważa wiarygodność
zaangażowanych w nią mediów. Jeszcze bardziej zastanawia fakt, że nieuczciwych dziennikarzy wspiera część związkowców, co każe zadać pytanie o cel prowadzonej akcji. Liderzy
związkowi przedkładający wywoływanie sztucznego chaosu informacyjnego i budowanie własnej
popularności nad podstawowe zobowiązania wobec pracowników nie są załogom górniczym do
niczego potrzebni. Być może sprawdziliby się lepiej w roli dziennikarzy szukających nieprawdziwych i tanich sensacji.

Publicystyka:

Krótka pamięć
związkowego Talleyranda
- Nasza wina, nasza wina, nasza bardzo wielka wina... Tak musielibyśmy chyba rozpocząć
niniejszy felieton, ale tego nie zrobimy, bo ostatnie stanowiska WZZ „Sierpień 80”, wynikające
z nich informacje prasowe i całe to fejsbukowe
gadanie są tak samo wiarygodne jak życiorys
pana Ziętka Bogusława, syna Gwidona - piszą
związkowcy z NSZZ „Solidarność” Katowickiego
Holdingu Węglowego SA i przypominają rozmaite
„dokonania” działaczy „Sierpnia” oraz lidera tej
organizacji. Zachęcamy do lektury felietonu.
Nasza wina, nasza wina, nasza bardzo wielka wina... Tak musielibyśmy chyba rozpocząć
niniejszy felieton, ale tego nie zrobimy, bo ostatnie stanowiska WZZ „Sierpień 80”, wynikające
z nich informacje prasowe i całe to fejsbukowe
gadanie są tak samo wiarygodne jak życiorys pana Ziętka Bogusława, syna Gwidona.
Z wypowiedzi przewodniczącego wynika, że
jest rycerzem o kryształowym sercu, prawdziwym
bojownikiem i Talleyrandem polityki związkowej.
Ale pisząc o związkowcach z NSZZ „Solidarność” KHW SA, zarzucając im rzekomo niejasną
sytuację związaną z uprawnieniami emerytalnymi i cofaniem z emerytur w dziwnych okolicznościach, pan Ziętek zapomniał, że wiceprzewodniczący „Sierpnia 80” w jednej z kopalń przez 4 lata
był na emeryturze (to pewnie jakieś 150 tysięcy
złotych), po czym musiał wrócić do pracy.

W innej kopalni przewodniczący zakładowych
struktur „Sierpnia” pobił kobietę. To przecież nic,
prawda? Tak się zachowuje lewica spod znaku Polskiej Partii Pracy, przybudówki Wolnego
Związku Zawodowego „Sierpień 80” z panem Ziętkiem Bogusławem, synem Gwidona na czele.
Pamiętamy również, jak niektórzy działacze
tego związku handlowali wódką Lodową. To był
biznes, tylko nielegalny. Za to Urasol, firma legalna, pod przykrywką zacnego klubu sportowego
Urania pozwala działaczom „Sierpnia” żerować
na górnikach z Rudy Śląskiej, prowadząc pośrednictwo w zaopatrzeniu w posiłki profilaktyczne.
Na koniec coś o hańbie. Jest taki adres w
Internecie: inwentarz.ipn.gov.pl. Proszę tam
wpisać do wyszukiwarki „Bogusław Ziętek”. I
wyskoczy hańba, którą pan przewodniczący nosi
pod sercem. Co do wspomnianego wcześniej
Talleyranda - to był wybitny minister spraw zagranicznych Francji w burzliwych dziejach tego
narodu. Pracował dla króla, dla rewolucji, dla
Napoleona i powtórnie dla króla. Napoleon zrozumiał jego przewrotność i powiedział mu bardzo
bezpośrednio: „panie Talleyrand, jest pan gównem w pończochach”. Ten mu jednak odpowiedział: „ale, sire, wszystko panu załatwiam”. Więc
dla kogo pan teraz pracuje, panie Bogusławie? Bo
to, dla kogo pan pracował od 1982 do 1984 roku,
chyba wszyscy wiemy, drogi towarzyszu...

wydarzenia i opinie
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KHW Kopalnie Holdingu wejdą do PGG

Należało rozmawiać do końca

Porozumienie
przed połączeniem

Po żmudnych negocjacjach przedstawiciele strony społecznej Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) oraz zarządów KHW i PGG podpisali porozumienie, które umożliwi połączenie obydwu spółek węglowych z dniem 1 kwietnia. Holdingowa Umowa Zbiorowa zostanie
rozwiązana, a wynagrodzenia pracowników KHW zaczną być naliczane według zasad obowiązujących w PGG.
Ustalono, że jednolite bazowe
przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2017 dla „poszerzonej” PGG wyniesie 6225 złotych.
Konsekwencją objęcia górników
z Holdingu systemem płacowym
obowiązującym w Polskiej Grupie
Górniczej będzie zawieszenie wypłaty tegorocznej „czternastki”.
Ponadto Zarząd Holdingu zobowiązał się do wypłaty należnej pracownikom KHW drugiej
raty nagrody rocznej za rok 2016.
Świadczenie - wraz z odsetkami trafi na górnicze konta 3 marca.
Porozumienie
przewiduje
sprzedaż wybranych aktywów
KHW na rzecz PGG. Chodzi o
kopalnie „Murcki-Staszic”, „Mysłowice-Wesoła” i „Wujek” oraz
KWK „Wieczorek”, ale bez szybów
„Poniatowski” i „Wschodni”, które
- wraz z infrastrukturą techniczną
i nieruchomościami - zostaną przekazane do Spółki Restrukturyzacji
Kopalń SA. Śląskie Centrum Usług

Wspólnych Sp. z o.o., spółka zależna od KHW, stanie się spółką zależną (100 procent udziałów) od PGG.
Pozostałe spółki zależne, w
których Holding ma 100 procent
udziałów - Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. - nie zostaną
obejęte transakcją.
Zgodnie z treścią porozumienia
PGG ma zapewnić funkcjonowanie i stabilizację finansową kopalń
KHW. Polska Grupa Górnicza zobowiązała się do zainwestowania kwoty nie mniejszej niż 700 milionów
zł w „dalsze funkcjonowanie, modernizację i rozwój kopalń »Ruchu
KHW«„. Inne zobowiązanie dotyczy
zapewnienia pracownikom KHW
stopnia bezpieczeństwa pracy na
poziomie nie niższym od obecnego,
a także jego podwyższania.
W dołączonym oświadczeniu
Zarząd PGG zagwarantował, że
przez rok od przyłączenia kopalń
KHW nie wypowie porozumienia

z 2004 r., które reguluje warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
pracowników Grupy. Do 31 marca
2018 r. ma zostać wynegocjowany
nowy układ zbiorowy pracy.
Inny załącznik przewiduje, że o
dalszych losach KWK „Wieczorek”
i KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” zdecydują wyniki prac zespołów eksperckich. Zostaną one powołane w
ciągu 14 dni. Zadaniem ekspertów
będzie uzyskanie odpowiedzi na
pytanie, czy możliwa jest uzasadniona ekonomicznie eksploatacja
węgla przez wymienione zakłady
przy uwzględnieniu koniecznych
do poniesienia nakładów inwestycyjnych.
Podpisane porozumienie otwiera drogę do połączenia PGG z KHW.
Efektem fuzji będzie powstanie zatrudniającej około 43 tysięcy osób
największej spółki węglowej w Unii
Europejskiej.
mj

Według przedstawicieli Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Katowickiego Holdingu Węglowego
SA (KHW) treść porozumienia dotyczącego fuzji KHW z Polską Grupą Górniczą Sp.
z o.o. (PGG) mogła być dla pracowników
znacznie korzystniejsza. O tym, że tak się
nie stało, zdecydowała postawa dwóch
związków zawodowych - WZZ „Sierpień 80” i „Przeróbki” - które 27 lutego,
dzień przed decydującą rundą rozmów w
ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), zaakceptowały warunki
przedstawione przez pracodawcę.
Do wydarzeń z 27 i 28 lutego odniósł
się wiceprzewodniczący holdingowej „Solidarności” Piotr Bienek: - Negocjacje to
jest pewnego rodzaju sztuka i dopóki karty są na stole, dopóty się gra i negocjuje
wszystko. Jeśli dzień przed WRDS-em jedna ze stron powiedziała, że akceptuje porozumienie i chce je „w ciemno” podpisać,
chociaż druga strona nie była nawet gotowa z dokumentami, które miałyby zostać
podpisane, to ja to odbieram jako grę nie
fair. Jeśli negocjujemy i w zanadrzu mamy
jeszcze obrady WRDS-u, czyli jeszcze
ostatnią szansę mediacji, a tak naprawdę
negocjacji na wyższym szczeblu, to jest to
całkowicie niezrozumiałe. Przypominam,
że zebranie WRDS było kolejnym etapem
negocjacji, które decydowały o przyszłości
13 tysięcy pracowników KHW w najbliższych latach, o warunkach zatrudnienia,
warunkach wynagradzania czy stabilności
wynagrodzeń, a do tego o losach kopalni
„Wieczorek” i ruchu „Śląsk”. Nasi koledzy
postawili nas w bardzo trudnej sytuacji,
bo pracodawca, mając już podpisane
przez nich dzień wcześniej porozumienie,
nie chciał ustąpić w żadnej z dyskutowanych kwestii - na ostatnim etapie rozmów
wzmocnili pozycję Zarządu, a osłabili po-

zycję pozostałych związkowców, którzy
do końca chcieli walczyć o jak najkorzystniejsze warunki porozumienia - powiedział
tuż po zakończeniu rozmów.
Zdaniem Piotra Bienka treść podpisanego dokumentu trudno uznać za
satysfakcjonującą, jakkolwiek stronie
społecznej, mimo kapitulacji „Sierpnia”
i „Przeróbki”, udało się jednak uzgodnić
kilka szczegółów.
- Z pewnością jakąś wartość stanowi oświadczenie Zarządu PGG, który na
piśmie zagwarantował, że przez rok od
przyłączenia kopalń KHW nie wypowie
porozumienia regulującego warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników
Grupy. W tym czasie ma zostać wypracowany nowy układ zbiorowy. Może ktoś
uzna, że to mało ważne, ale ja twierdzę,
że niczego nie należy przyjmować „na
słowo”. Tutaj mamy gwarancję pisemną,
do której zawsze będziemy mogli się odwoływać. Udało nam się też częściowo
zmienić zapisy dotyczące „Wieczorka” i
„Śląska”. Został wyznaczony konkretny
kierunek działań wobec tych zakładów,
które - przypomnę - miały zostać zlikwidowane jeszcze w tym roku. Nie jest zatem tak, że niepotrzebnie przeciągaliśmy
rozmowy, nic na koniec nie osiągając.
Powtarzam - to te organizacje związkowe, które przedwcześnie zaakceptowały
wersję porozumienia przedstawioną przez
pracodawcę, z „Sierpniem 80” na czele,
uniemożliwiły pozostałym związkom skuteczne negocjowanie warunków korzystnych dla załogi - podsumował wicelider
NSZZ „Solidarność” KHW SA.
notował: MJ
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PGG: Jest formalna decyzja w sprawie wypłaty dodatkowej

Nagroda za wyrzeczenia
Zarząd Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) podjął uchwałę dotyczącą wypłaty dodatkowej
dla pracowników PGG. Decyzją kierownictwa PGG 27 marca osoby, które 1 marca były zatrudnione
w Spółce, otrzymają kwotę do 1200 złotych brutto. Wypłata nagrody jest konsekwencją lutowego
stanowiska podpisanego przez przedstawicieli większości central związkowych PGG.
- Nasza argumentacja była bardzo prosta. Skoro Polska Grupa
Górnicza od października ubiegłego roku przynosi zyski, pracownicy kopalń PGG powinni zostać
nagrodzeni określoną gratyfikacją
pieniężną, bo to dzięki ich pracy,
dzięki wyrzeczeniom finansowym,
które wcześniej ponieśli, firma
przetrwała i właśnie wychodzi „na
prostą”. Poza tym pracownicy innych spółek węglowych otrzymali
już świadczenia podobnego typu,
czy to w postaci premii jednorazowej, czy „czternastej pensji” - tłumaczy przewodniczący Zakładowej
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ
„Solidarność” PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek.
Podczas rozmów prowadzonych
27 lutego Zarząd zaproponował wypłatę bonusu. Na początku marca
strona społeczna kilkakrotnie spotykała się z kierownictwem PGG, by
ustalić formę i wysokość świadcze-

nia, jednak dopiero 21 marca pracodawca zdecydował, że pieniądze
zostaną wypłacone.
- Ze swojej strony mogę powiedzieć, że negocjowaliśmy kwotę
możliwie wysoką. Stanęło na 1200
zł brutto dla każdego uprawnionego pracownika. Regulamin wypłaty ustalił pracodawca - mówi Bogusław Hutek.
Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do uchwały
Zarządu, nagroda przysługuje pracownikom PGG, którzy byli w stanie zatrudnienia w PGG w dniu 1
marca 2017 r. i rozpoczęli obecny
okres zatrudnienia w PGG przed 1
stycznia 2017 r.
Na wysokość wypłaty dodatkowej wpływ będą miały kary otrzymane przez pracownika w okresie
od 30 kwietnia do 31 grudnia 2016
r.: kwota podstawowa (1200 zł brutto) ulegnie zmniejszeniu o 25 procent za każdą karę nagany, o 15 pro-

cent za każdą karę upomnienia i o 15
procent za każdą karę pieniężną.
Za każdy dzień absencji chorobowej (L4), urlopu wychowawcze-

go, świadczenia rehabilitacyjnego i
urlopu bezpłatnego od poniedziałku do piątku między 30 kwietnia a
31 grudnia 2016 r. - z wyłączeniem



absencji chorobowej lub absencji
na świadczeniu rehabilitacyjnym
wynikającej z wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej - potrącone
zostanie 7,10 zł. Tyle samo za każdy dzień przed podjęciem pracy w
PGG przypadający od poniedziałku
do piątku w okresie od 30 kwietnia
do 31 grudnia ubiegłego roku.
Pracownik nie otrzyma wypłaty, jeśli od 30 kwietnia do 31
grudnia 2016 r. dokonał zaboru
mienia, otrzymał karę związaną z
posiadaniem lub pozostawaniem
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo posiadał
absencję
nieusprawiedliwioną
(„N”). Pozbawiono również prawa
do nagrody osoby zwolnione w trybie artykułu 52 Kodeksu pracy po 1
marca 2017 r. (do 24 marca).
Pracownikom alokowanym pieniądze wypłaci oddział, w którym
byli zatrudnieni 1 marca 2017 r.
Przewodniczący ZOK przypomina, że bonus nie ma nic wspólnego z nagrodą roczną czyli tak zwaną
czternastką.
- W kwestii zabezpieczenia interesów załogi, jeśli chodzi o „czternastki” za pierwsze cztery miesiące
2016 roku, przyjęliśmy inną ścieżkę
postępowania. Organizacje związkowe zdecydowały, że skorzystają z
drogi sądowej. Jako że postępowanie
sądowe wiąże się z kosztami, zapadła
decyzja, aby pozwy składali pilotażowo pojedynczy pracownicy. Jeśli ta
droga okaże się skuteczna, skorzystają z niej pozostali - wyjaśnia.
mj



sprawy pracownicze

Akcja 13 zł i nie kombinuj...!

Minimalna stawka godzinowa, w wysokości 13 zł brutto, obowiązuje od początku tego roku. Nieuczciwi
pracodawcy, którzy nie stosują się do nowych przepisów i zaniżają wynagrodzenia swoim pracownikom,
nie mogą już jednak dłużej spać spokojnie, bo do masowych kontroli przestrzegania tego prawa przystąpiła
Państwowa Inspekcja Pracy.
13 zł brutto na godzinę to minimum,
jakie powinna zarabiać osoba zatrudniona na umowę-zlecenie lub samozatrudniona, od 1 stycznia 2017 roku. To
wypracowany kompromis, przypomina
Marek Lewandowski, rzecznik prasowy
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
– Ta minimalna stawka godzinowa to
kompromis zawarty pomiędzy związkami
zawodowymi a pracodawcami. Wspólnie

ustaliliśmy stawkę na takiej wysokości,
wychodząc z założenia, że „wolna amerykanka” bardzo zaburza konkurencję na
rynku i tak naprawdę psuje ten rynek. Już
pomijając to, że zaniża standardy zatrudnienia – podkreśla gość Polskiego Radia
24. – Ten kompromis wszedł w życie 1
stycznia i to jest pierwszy moment, gdy
możemy zacząć sprawdzać, czy jest to
realizowane – dodaje.

Mec. Katarzyna Krawczyk z Kancelarii Chałas i Wspólnicy wyjaśnia, kogo
obejmują przepisy o minimalnej stawce
godzinowej.
– Dotyczy dwóch rodzajów zleceniobiorców, czyli osób, które wykonują
usługi, pracę na podstawie umów-zleceń lub na podstawie umów o świadczenie usług, do których stosuje się
przepisy zlecenia. Mogą to być osoby

fizyczne lub osoby samozatrudnione,
czyli prowadzące działalność gospodarczą. Są wyjątki, dotyczą one osób, które
otrzymują wynagrodzenie prowizyjne i
same decydują o czasie i miejscu wykonywania zlecenia, i generalnie szerokiego zakresu usług, choć trudno je tak
nazwać, związanych z rodzinami zastępczymi, z opieką nad dziećmi – tłumaczy
ekspertka.

– Nie wszyscy pracodawcy wywiązują się jednak z nowych obowiązków
dotyczących wypłacania minimalnej
stawki godzinowej, dlatego Państwowa
Inspekcja Pracy rozpoczyna masowe
kontrole w zakresie przestrzegania tego
prawa – mówi w radiowej Jedynce Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.
Kontrole będą, bo są sygnały o nieprawidłowościach, mówi szef Państwowej Inspekcji Pracy. Sygnały te trafiają
do PIP trzema kanałami. – Pierwszy to
same zainteresowane osoby, które wykonują pracę na podstawie umów-zleceń. Drugi to sami pracodawcy, którzy
nie chcą nieuczciwej konkurencji. Jestem zaskoczony zdeterminowaną akcją
ze strony pracodawców, którzy informują nas o nieuczuciowych praktykach ze
strony innych pracodawców. Trzeci kanał to Związek Zawodowy „Solidarność”
– wymienia Roman Giedrojć.
jm
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KWK „MAKOSZOWY” Skuteczna batalia o należną odprawę

Wygrana sprawa w sądzie

Dzięki inicjatywie NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, przy zaangażowaniu wybranej przez Związek kancelarii prawnej, były pracownik należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK)
kopalni „Makoszowy” (obecnie w KWK „Knurów-Szczygłowice”) wygrał sprawę sądową o wypłatę odprawy, którą
powinien otrzymać po odejściu z SRK. Knurowska „Solidarność” apeluje do osób znajdujących się w podobnej sytuacji, by składały pozwy i nie podpisywały ugód.

- Bez wahania zdecydowałem się na złożenie
pozwu - mówi Dawid Bendkowski. - Zgodnie z
prawem pracy odprawa przysługuje każdemu
pracownikowi, z którym bez jego winy rozwiązano umowę o pracę - przypomina.
(fot. MJ, SG)

O jakich kwotach mowa? Pytamy Dawida Bendkowskiego, jeszcze
trzy miesiące temu wiceprzewodniczącego zakładowej „Solidarności” w
KWK „Makoszowy”, a dziś pracownika KWK „Knurów-Szczygłowice”.
- Zasądzona kwota to mniej więcej 10 tysięcy złotych brutto - odpowiada Dawid. - Bez wahania zdecydowałem się na złożenie pozwu.
Byłem przekonany, że wygram, bo
zgodnie z prawem pracy odprawa
przysługuje każdemu pracownikowi,
z którym bez jego winy rozwiązano umowę o pracę. W zależności od
tego, ile dana osoba ma przepracowane, należy jej się określona suma
pieniędzy - dodaje.
Po tym, jak dotarły do nas pierwsze informacje o zaistniałym problemie, skontaktowaliśmy się z kancelarią, zlecając przeprowadzenie
analizy prawnej, która pozwoliła

nam oszacować szanse na wygraną w ewentualnych procesach. Ta
analiza wypadła bardzo obiecująco,
nie chcieliśmy jednak ryzykować,
dlatego nie namawialiśmy pracowników do składania pozwów w jednym czasie. Gdyby sąd wydał wyrok
niekorzystny, musielibyśmy pokryć
wszystkie koszty sądowe, które w
przypadku kilkudziesięciu osób byłyby niebagatelne - wyjaśnia przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” Krzysztof
Leśniowski. - Poszliśmy natomiast
w innym kierunku. Uzgodniliśmy
z kolegą Dawidem Bendkowskim,
że to on będzie tą osobą „pilotażową”, która jako pierwsza upomni się
o odprawę. Dosłownie wczoraj [8
marca - przyp. red. SG] otrzymałem
informację o wygranej sprawie. Teraz zachęcam innych, by skorzystali
z „przetartego szlaku”, przychodzili
do biura „Solidarności” i za naszym
pośrednictwem przekazywali pełnomocnictwa kancelarii prawnej. W
ten sposób, nic nie ryzykując, mogą
wywalczyć od poprzedniego pracodawcy należne im pieniądze - podkreśla.
Pracownik zainteresowany złożeniem pozwu nie musi gromadzić
żadnych wniosków, zaświadczeń czy
innych dokumentów. Powinien natomiast udać się do któregoś ze związkowych biur - bo oprócz „Solidarności” akcję prowadzą również Wolny
Związek Zawodowy „Sierpień 80”
oraz Związek Zawodowy Pracowników Dołowych - i złożyć trzy podpisy:

pod formalną umową z kancelarią
prawną, oświadczeniem o przekazaniu pełnomocnictwa konkretnemu
prawnikowi oraz wezwaniem SRK
do wypłaty świadczenia.
Jak informuje Krzysztof Leśniowski, zgłosiło się już około 40
osób zainteresowanych uzyskaniem
odprawy poprzez wytoczenie procesu byłemu pracodawcy. Kolejne
sprawy są rozpatrywane przez Sąd
Rejonowy w Zabrzu.
Przewodniczący
przestrzega
przed niekorzystnymi warunkami
ugód, jakie byłym pracownikom kopalni „Makoszowy” może oferować
Spółka Restrukturyzacji Kopalń.
- Nie wiem, czy wszystkim byłym pracownikom KWK „Makoszowy” SRK proponuje takie same
warunki ugody, ale przyjrzałbym się
temu wszystkiemu nieco uważniej,
bo może być tak, że zawarte są tam
klauzule, które blokują osobie podpisującej możliwość zgłaszania innych
roszczeń wobec Spółki, chociażby w
sprawie wypłaty nadgodzin - precyzuje.
Krytykuje też jedną z organizacji związkowych, która zbiera od
byłych pracowników „Makoszów”
dokumentację mającą służyć przeprowadzeniu procesów sądowych o
odprawy, ale do tej pory nie podjęła
żadnych działań w tym kierunku.
- Efektów działań tego związku
zawodowego nie widać, choć całą
akcję zaczął nieco wcześniej od nas.
Trudno to nazwać inaczej niż nabijaniem zainteresowanych „w butelkę”
- kwituje.

KWK „Makoszowy” przestała wydobywać węgiel w grudniu ubiegłego
roku. Politykom odpowiadającym
za górnictwo nie udało się znaleźć
dla niej nowego inwestora. Od końca kwietnia 2015 r. zakład pokrywał
straty produkcyjne oraz koszty osłon
socjalnych (świadczeń wypłacanych
odchodzącym górnikom) ze środków budżetowych. Los „Makoszów”



przypieczętowała decyzja Komisji
Europejskiej z 18 listopada 2016 r.
o notyfikacji pomocy publicznej na
„złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji niekonkurencyjnych kopalń węgla do 2018
roku”. Zaakceptowany przez Brukselę plan restrukturyzacji sektora wykluczył możliwość pokrywania przez
państwo strat KWK „Makoszowy”
ponoszonych na wydobyciu węgla po
31 grudnia 2016 r.
Tuż przed rozpoczęciem procesu
likwidacyjnego górnicy otrzymali
oferty pracy w kopalniach ościennych, głównie zakładach należących
do Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
i Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Od 19 grudnia 2016 r. do 1 lutego
2017 r. z kopalni „Makoszowy” odeszło 872 osób - 729 zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych i 143 etatowych. 1 lutego kopalnia zatrudniała
410 pracowników.
Pełną treść związkowego komunikatu w sprawie odpraw publikujemy poniżej.

Uwaga - górnicy z KWK „Makoszowy!!!
Będą pierwsze wypłaty za należne odprawy dla pracowników SRK
Ty też odzyskaj swoje pieniądze!!!
Sprawy dotyczące należnej odprawy od SRK już znalazły swój finał w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu.
Osoby zgłaszające się, by odzyskać należne im odprawy nie musiały przechodzić przez żadną biurokrację i niepotrzebne formalności.
Wystarczyło, że w siedzibie:
- NSZZ „Solidarność”,
- WZZ „Sierpień 80”,
- ZZPD
podpisałeś dokumenty i sprawa ruszała do sądu. Na wygraną nie musieliśmy
długo czekać, bo już otrzymaliśmy informację, że na podstawie działań naszych
prawników będą pierwsze wypłaty należnych odpraw osiągające wysokość nawet ponad 10 tys. zł.
Jeżeli byłeś pracownikiem SRK KWK „Makoszowy” przyjdź do siedziby
związku.... jak najszybciej.
Nie musisz gromadzić żadnych wniosków, zaświadczeń i innych dokumentów.
Wystarczy, że na miejscu podpiszesz przygotowane dokumenty i od razu
możemy zaczynać walkę o należną Tobie odprawę.
Uważamy, że większość spraw zostanie zakończona szybką wygraną, bez
jakichkolwiek konsekwencji. Nie czekaj, bo nic nie ryzykujesz, bo nie musisz
płacić żadnych opłat wstępnych !!
WAŻNE !!!
Jeżeli idziesz na ugodę z SRK to musisz zrezygnować nawet z połowy odprawy
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USA Stany Zjednoczone wycofują się z regulacji Planu Czystej Energii

Kres wojny z węglem!

Prezydent USA Donald Trump podpisał we wtorek dekret o tzw. „niezależności energetycznej”. Akt wycofuje regulacje Planu
Czystej Energii wprowadzonego przez poprzedniego prezydenta Baracka Obamę, który ograniczał emisję gazów cieplarnianych w elektrowniach węglowych.
Oprócz zniesienia ograniczeń
dotyczących emisji gazów cieplarnianych w elektrowniach, dekret
podpisany przez Trumpa likwiduje
wprowadzone ponad rok temu moratorium na nowe dzierżawy ziem
federalnych pod wydobycie węgla.
Prezydent Obama dążył do
ograniczenia spalania dwutlenku
węgla, argumentując, że powoduje
to globalne ocieplenie. Sprzeciwia-

ły się mu stany rządzone przez Republikanów, które czerpały zyski z
palenia ropy, węgla i gazu.
W styczniu 2016 roku administracja Obamy wstrzymała na 3
lata wydawanie nowych pozwoleń
na dzierżawę kopalni węgla, argumentując, że program dzierżawy
musi zostać zmodernizowany, aby
zapewnić sprawiedliwy zwrot inwestycji podatników oraz przeciw-

INNOWACJE Nowinki w spalaniu węgla

Rewolucja z Kwidzyna
Spalanie węgla bez dymu – czy to możliwe? O patencie wynalazcy z Kwidzyna coraz głośniej w Polsce.

Mówi się - nie ma dymu bez ognia, a
czy może być ogień bez dymu? Kwidzynianin Marian Strzelczyk udowadnia
że tak. Wynalazca i właściciel firmy
EKO-WERY opatentował bezdymowy
piec węglowy. To urządzenie nie tylko
spala paliwo stałe ale też spala dym.
Pomysł jest genialny w swojej prostocie. Powietrze do spalania węgla jest
podawane do pieca od góry. Jednocześnie miejsce spalania jest osłonięte
tak, by dym nie szedł do góry. Nie ucieka do komina tylko wraca do paleniska.
Skumulowane spaliny, z niewielką domieszką tlenu, trafiają do rozżarzonego
węgla i tam następuje ich ostateczne
dopalenie. Lotne produkty spalania
przechodzą przez palenisko i opuszczają komorę spalania węgla dołem.
Ważnym, chociaż prostym elementem całej konstrukcji, jest specjalna
pionowa płyta nazywana palnikiem czy
utilizerem „eko-wery”. To właśnie ona,
rozgrzana do odpowiedniej temperatury, prawie całkowicie dopala gazowe
produkty spalania. Najlepiej przedstawia to poniższy schemat.
Badania przeprowadzone przez Instytut Energetyki potwierdzają zalety

wynalazku. Marian Strzelczyk z dumą
pokazuje nam wyniki jakie uzyskał
kocioł zasypowy MICHAŁ25. Piec bez
drogich elektrofiltrów spełnia normy
przewidziane dla 5 generacji kotłów. Na
zdjęciu poniżej mamy zestawienie badań Instytutu Energetyki, porównanie
parametrów pieca Mariana Strzelczyka
z normami obowiązującymi w Polsce.
Warto dodać, że prawie wszystkie klasyczne węglowe piece etażowe
można w łatwy sposób przerobić na
piece bezdymowe, dodając do nich
specjalny „dopalacz” dymu opatentowany przez Mariana Strzelczyka. Modernizacja polega na wspawaniu palnika/płyty „eko-wery” do starego pieca
i wycięciu otworu przeznaczonego do
górnego nawiewu powietrza. Miasto
Kwidzyn dotuje nawet takie przeróbki.
Mieszkaniec Kwidzyna może liczyć na
tysiąc złotych dofinansowania, co w
wielu przypadkach pokrywa koszty
modernizacji starego kotła. - Tematem
zainteresowanych jest sporo miast z
południa Polski, gdzie problem smogu
jest najdotkliwszy - mówi wynalazca.
Źródło: Radio Gdańsk

działać zmianom klimatycznym.
Władze federalne dzierżawiły
bogatą w złoża węgla ziemię firmom wydobywczym w zamian za
płacenie określonego procentu od
wartości wydobytego węgla w skali
roku. Federalny program dzierżawy kopalni węgla stanowił w 2015
roku 42 proc. całej produkcji węgla
w USA.
Trump podkreślił we wtorek, że
należy pozbyć się regulacji ograniczających swobodę ekonomiczną
stanów i pozwolić stanom decydować co jest dla nich najlepsze, a
górnikom dać możliwość powrotu

do pracy.
Dodał, iż produkcja energii
będzie się rozwijać i zwiększać,
tworząc miejsca pracy także przy
budowie infrastruktury i produkcji dóbr w myśl zasady, że zamiast
importować produkty z zewnątrz,
należy je wyprodukować w USA.
Prezydent powiedział także,
że inicjatywa „niezależności energetycznej” jest częścią wielostopniowego planu mającego na celu
stworzenie miejsc pracy dla Amerykanów oraz odbudowanie bogactwa USA.
Jak zaznaczył Trump, produ-

kowana energia będzie tzw. czystą
energią i federalna Agencja Ochrony Środowiska (EPA) dołoży wszelkich starań, aby dbać o środowisko.
Dekret znosi m.in. pojęcie „społecznego kosztu” gazów cieplarnianych. Zapowiada też rewizję działań mających na celu zmniejszenie
emisji metanu przy produkcji ropy
naftowej i gazu ziemnego.
Rozporządzenie zostało podpisane w obecności górników w siedzibie EPA.
jm
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DONALD TRUMP: Nasz węgiel
będzie czysty, naprawdę czysty
Przed podpisaniem aktu kończącego wojnę z węglem, rozpoczętą przed dwoma laty przez prezydenta Obamę, we wtorek
(28 marca) prezydent USA Donald Trump wygłosił spontaniczne przemówienie do zebranych w siedzibie federalnej Agencji
Ochrony Środowiska w Waszyngtonie. Szczególne słowa Trump kierował do zaproszonych specjalnie na ceremonię górników
z Zachodniej Wirginii.
władzę w ręce ludzi. Dzisiejsze rozporządzenie o niezależności energetycznej wzywa do niezwłocznej
rewizji tzw. Planu Czystej Energii.
(oklaski) Prawdopodobnie żadne
z praw nie zaszkodziło górnikom,
energetykom i ich firmom bardziej, niż ten właśnie niszczycielski
szturm na przemysł w USA.
Po drugie znosimy zakaz udzielania koncesji federalnych na wydobycie węgla.
Po trzecie, usuwamy niszczące miejsca pracy restrykcje dotyczące produkcji ropy naftowej,
gazu ziemnego, węgla i gazu łupkowego.
Wreszcie - oddajemy władczość
stanom - tam, gdzie jej miejsce.
Stany i gminy lokalnie wiedzą najlepiej, co dla nich dobre. Rozumieją
to. Od długiego czasu potrafiły dobrze o siebie zadbać. Zabrano im te
uprawnienia i nie ulokowano ich
właściwie, tymczasem oni są jedynymi, którzy powinni decydować.

Zaczynamy odbudowywać
nasz kraj
Publikujemy poniżej obszerne fragmenty mowy Donalda
Trumpa.
(Oryginalny stenogram w jęz.
angielskim w zasobach administracji prezydenta USA. Śródtytuły
pochodzą od redakcji nettg.pl)

Początek nowej ery
w energetyce

„Zebrała się tu dziś grupa ludzi, którzy wykonali wspaniałą
robotę dla kraju. W tym świetnym
gronie świętujemy początek nowej
ery w amerykańskiej energetyce,
wytwórczości i tworzeniu miejsc
pracy. Działania, które dzisiaj podjąłem, skończą z przesadną pozycją
władz federalnych, przywrócą wolność gospodarczą i po raz pierwszy
od bardzo dawna pozwolą naszym
kompaniom i naszym pracownikom na rozkwit, konkurencję i sukces według równych i sprawiedliwych reguł gry. Po raz pierwszy od
dawna! I nie mówimy tu o ośmiu
latach, mówimy o znaczenie dłuższym okresie. Wy [do górników przyp. red.] wiecie o tym być może
lepiej, niż ktokolwiek.
O co naprawdę chodzi? O przywrócenie miejsc pracy, przywrócenie naszych marzeń - aby znów
uczynić Amerykę wielką!

Kochamy naszych górników!

Chcę przedstawić wspaniałych
ludzi, którzy stoją za moimi plecami: naszych niewiarygodnych gór-

ników węgla. (oklaski) Kochamy
naszych górników kopalń węgla!
Wspaniali ludzie. Przez ostatnie
dwa lata spędzałem wiele czasu z
górnikami w kopalniach węgla w
całej Ameryce. Mówili mi o swych
ciężkich zmaganiach, w których
trwali.

„Nie chcemy wyjeżdżać,
lubimy kopalnię”

Pewnego razu pojechałem do
górników w Wirginii Zachodniej,
pamiętacie to? I powiedziałem
mniej więcej coś takiego: „Czemu
razem się stąd nie zabierzemy w
inne miejsce, gdzie znajdziecie inną
pracę, nie będziecie już nigdy kopać
węgla. Co wy na to?”.
A wtedy oni odpowiedzieli:
„Nie. Nie chcemy. Lubimy kopalnię, chcemy pracować w kopalni”.
Odpowiedziałem: „Skoro to
właśnie chcecie robić, uda się
wam”.

Jesteśmy z wami na sto
procent

Byłem wtedy pod wrażeniem.
Oni kochają swą pracę. Oto czym
jest górnictwo. W pełni to rozumiem. Rosłem w rodzinie handlarzy nieruchomości i - z wyjątkiem
malutkiej ostatnio wyprawy do
świata polityki - nigdy nie zrozumiałbym kogoś, kto nie chciałby
handlować
nieruchomościami!
(śmiech). Wierzcie mi, rozumiem

was i jesteśmy z wami na sto procent. Uda się wam, okay? (oklaski).
Górnicy opowiadali mi, jak
niszczono ich miejsca pracy i środowisko, w którym żyją. Opowiadali,
jak bardzo starano się zamykać ich
kopalnie, likwidować miasteczka,
niszczyć całą ich drogę życiową.
Obiecałem wtedy, że przywrócimy
górnikom pracę (oklaski). Usunęliśmy już niszczące dla węgla przepisy, ale to dopiero początek.

Koniec wojny z węglem

Dzisiaj podejmuję większe
działanie w celu wypełnienia
obietnicy. Moja administracja kładzie kres wojnie z węglem. Nasz
węgiel będzie czysty, naprawdę
czysty. Z dzisiejszym rozporządzeniem czynimy historyczne
kroki, aby zdjąć restrykcje nałożone na amerykańską energetykę,
zakończyć wtrącanie się rządu
i unieważnić przepisy zabijające miejsca pracy. Przy okazji nie
tylko w górnictwie, ale w każdej
branży przemysłowej.
Zapewnimy
bezpieczeństwo,
czystość wód i czystość powietrza.
Ale z tysięcy przepisów bardzo wiele jest zupełnie niepotrzebnych i
niszczących miejsca pracy. Wyeliminujemy złą część prawa.

Niszczycielski szturm na
przemysł

Dotrzymujemy jedna po drugiej naszych obietnic i oddajemy

To, co dziś uczyniłem, jest ostatnim z szeregu kroków, aby tworzyć
w Ameryce miejsca pracy i powiększać amerykański dobrobyt. Kończymy z okradaniem Amerykanów
z ich własności i zaczynamy odbudowywać nasz kochany kraj.
Ostatecznie
zatwierdziliśmy
pozwolenie na budowę rurociągu
Keystone XL i oczyściliśmy ścieżkę
do ukończenia rurociągu Dakota
Access - to wiele tysięcy miejsc pracy. (oklaski) [Keystone XL - zablokowany przez Obamę strategiczny
ropociąg transkontynentalny z Kanady na południe Ameryki Północnej - przyp. red.]
Przyczyniliśmy się dotąd do
utworzenia pół miliona nowych
miejsc zatrudnienia. Może zauważyliście dziś komunikat wielkiej
kompanii Forda o nowych ogromnych wydatkach na zbudowanie
trzech dużych fabryk w stanie Michigan - stanie, który bardzo kocham. Oznacza to pracę, pracę i
jeszcze raz pracę.
Mamy zamiar nadal zwiększać
produkcję energii i stworzymy też
więcej miejsc pracy w infrastrukturze, transporcie drogowym i w
wytwórczości. Pozwoli to Agencji
Ochrony Środowiska skupić się
na swej podstawowej misji, jaką
jest ochrona naszego powietrza i
wód.

na amerykańskiej ziemi. Chcemy
wytwarzać nasze dobra tutaj zamiast przywozić je statkami przez
morze z innych krajów. Cały świat
dostarcza nam towary i zabiera do
siebie amerykańskie pieniądze,
zabiera też nasze miejsca pracy i
nasze firmy. Dosyć tego, chłopaki!
Wierzymy we wspaniałość tych kilku słów: Made in the USA. (oklaski). Mam rację?
Zdejmiemy blokady z dającego pracę gazu ziemnego, ropy
naftowej i łupków. Będziemy wydobywać amerykański węgiel aby
zasilać amerykański przemysł.
Będziemy przemieszczać amerykańską energię przy pomocy
amerykańskich rurociągów, wykonanych z amerykańskiej stali. Czy potraficie w to uwierzyć?
(oklaski)
Przypadkiem, gdy podpisywałem umowy w sprawie budowy
rurociągów naftowych, zadałem
pytanie, skąd bierzemy stal? Kto
produkuje te piękne rury? „Panie
Prezydencie, wyrabia się je za granicą”.
Powiedziałem wtedy: „O nie,
nigdy więcej”. Dodaliśmy do umów
malutki warunek - naprawdę nie
kosztowało to wiele - że jeśli chcesz
wybudować w tym kraju rurociąg,
musisz kupić stal wyprodukowaną
tutaj. Logiczne, czyż nie?
Razem stworzymy miliony dobrych amerykańskich miejsc pracy w energetyce, które doprowadzą do niewiarygodnej prosperity
w całych Stanach Zjednoczonych.

Górnikom nie dość dziękowano

Chcę podziękować każdemu w
tym gabinecie. Jesteście wyjątkowymi ludźmi. Szczególnie podziękować chcę górnikom. Wiecie, że
tym ludziom nie dziękowano dostatecznie. Bardzo długo mieli ciężkie
problemy (oklaski). Wyglądają na
twardych. I powiem wam coś: nie
stracisz z nimi!
W porządku, dziękuję, chłopaki. Obiecałem i dotrzymałem słowa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Bóg z wami, i z Ameryką!
(oklaski).
- Chodźcie, chłopaki. Czy wy
wiecie, co znaczy ten papier, o czym
mówi? Że wrócicie do pracy.
- Dobrze (oklaski)
- Wracacie do pracy. Jesteście
gotowi?
- Gotowi!
- Okay!”

Rewolucja Made in USA

Razem zaczniemy nową rewolucję energetyczną, która będzie
sprzyjać amerykańskiej produkcji

Źródło: nettg.pl
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BRUKSELA Apel Solidarności po posiedzeniu Rady ds. Środowiska UE

Kolejne starcie o politykę energetyczną

Ministrowie środowiska państw Unii Europejskiej przegłosowali 28 lutego br. propozycje zmian w systemie handlu emisjami. Przeciwko przyjętym propozycjom głosowało 9 państw Unii, w tym Polska. Proponowane zmiany w systemie handlu
emisjami są niekorzystne dla naszej gospodarki.
W Brukseli 28 lutego 2017
r. odbyło się posiedzenie Rady ds.
Środowiska, w którym uczestniczyli
przedstawiciele ministrów odpowiedzialnych za środowisko ze wszystkich państw członkowskich Unii
Europejskiej. Na spotkaniu omawiany był m.in. projekt dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającej dyrektywę ustanawiającą program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
(EU ETS na lata 2021-2030). Posiedzenie miało na celu wypracowanie
podejścia ogólnego dającego Radzie
mandat do negocjacji z Parlamentem
Europejskim.

Temat trudny politycznie i gospodarczo

- Temat rewizji dyrektywy EU
ETS jest bardzo ważny i jednocześnie trudny w kontekście politycznym, społecznym i gospodarczym.
Dyrektywa ta stanowić będzie kluczowy akt prawny tworzący ramy
polityki klimatyczno-energetycznej
UE do roku 2030 – informuje polskie Ministerstwo Środowiska.
W dyskusji o reformie systemu
handlu emisjami (EU ETS) Polska
sformułowała szereg postulatów,
których głównym celem było odzwierciedlenie w projektowanej
dyrektywie EU ETS prawa państw
członkowskich do kształtowania
własnego miksu energetycznego i
wyboru źródeł energii. Oznacza to
uwzględnienie złożonej sytuacji gospodarek państw członkowskich, w
tym w szczególności faktu, że energetyka niektórych państw członkowskich bazuje na krajowych surowcach
energetycznych (tj. w przypadku Polski na węglu) i jest to istotny element
ich bezpieczeństwa energetycznego.
Postulaty te w zamyśle Ministra

Środowiska stanowiły jedynie wypełnienie uzgodnionych na forum
unijnym i globalnym kierunków
zmian ram polityki klimatycznoenergetycznej.
Ostatecznie, podczas głosowania w Brukseli na Radzie ds. Środowiska przeciwko przyjęciu zmian w
reformie systemu handlu emisjami
zagłosowało 9 państw - Polska, Węgry, Cypr, Chorwacja, Litwa, Łotwa,
Rumunia, Bułgaria i Włochy

Unijni biurokraci rządzą

- To już kolejny wyraźny sygnał,
że brukselscy biurokraci odchodzą
od założeń porozumienia klimatycznego z Paryża, co oznacza, że nie zamierzają respektować prawa państw
członkowskich do kształtowania
swojego miksu energetycznego promując własną politykę klimatyczną,
która przynieść może znaczne straty
gospodarcze państwom, członkom
Unii Europejskiej – napisał Kazimierz Grajcarek, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność w specjalnym stanowisku.
W stanowisku przypomniano,
że Polska należy do krajów o wyższym od średniej unijnej udziale
przemysłu w Produkcie Krajowym
Brutto (PKB), co oznacza, poważne
skutki osłabienia konkurencyjności
przemysłu. Unijni biurokraci chcą
bowiem, by polskie firmy musiały kupować za ogromne pieniądze
uprawnienia do emisji CO2. Oznacza
to gigantyczny problem dla przemysłu energochłonnego, stopniową
eliminację energetyki opartej na
węglu i wzrost cen energii zarówno
dla przedsiębiorstw jak i odbiorców
indywidualnych.
W związku z proponowanymi
rozwiązaniami dodatkowe koszty

inwestycyjne sektora energetycznego w latach 2021-2030 szacuje się
na poziomie 65 miliardów euro, co
oznacza wzrost kosztów energii elektrycznej, szacowany na poziomie 20
proc. w latach 2021-2030.
- Wdrożenie proponowanych regulacji doprowadzi do likwidacji tysięcy miejsc pracy, w szczególności w
energochłonnych branżach polskiego przemysłu. Będzie się to wiązać
z drastycznym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
energochłonnych i sektorów z nim
kooperujących m.in. energetyki opartej na węglu, górnictwa węgla kamiennego i brunatnego oraz innych
branż: przemysłu cementowego,
wapienniczego, hutnictwa, papiernictwa, przemysłu szklarskiego i przemysłu nawozów sztucznych – podkreśla Kazimierz Grajcarek.
Rosnące obciążenia energetyczne
dla przemysłu zagrażają rentowności
działów gospodarki odpowiedzialnych za prawie 40 proc. wartości dodanej całego przemysłu i prawie 600
tys. miejsc pracy.

Polski przemysł zagrożony

Polska już obecnie należy do krajów o najwyższym udziale kosztów
energii w budżetach gospodarstw
domowych (ok. 9 proc. w wydatkach
domowych to cena energii), ok. dwukrotnie wyższym niż średnia w UE.
Proponowane zmiany prowadzą do
zwiększenia tych wydatków na poziomie 12-14,5 proc. (dla połowy gospodarstw).
Wskaźniki obciążenia budżetów
gospodarstw domowych w scenariuszach polityki klimatycznej oznaczają utrwalenie na dziesięciolecia
ubóstwa energetycznego na ogromną skalę.
Kazimierz Grajcarek zwraca

uwagę, że nowelizacja dyrektywy o
handlu emisjami (EU ETS) jest tylko jednym z elementów drugiego
pakietu
klimatyczno-energetycznego. Równie niebezpiecznym rozwiązaniem dla naszej gospodarki
jest tzw. pakiet zimowy. To projekt
rozporządzenia ws. wewnętrznego
rynku energii elektrycznej, które
ma wprowadzić standard emisyjności dla jednostek uczestniczących w
rynku mocy na poziomie 550 kg CO2
na 1 MWh, co praktycznie eliminuje
możliwość skierowania przyszłego
rynku mocy do konwencjonalnych
jednostek węglowych.
Dla porównania, średnia emisyjność produkcji energii elektrycznej
w Polsce w 2014 r. wyniosła 755 kg
CO2 na 1 MWh.
Polska jest krajem bogatym w
surowce energetyczne i jej bezpieczeństwo energetyczne powinno być
oparte na własnych zasobach paliwowych. Węgiel kamienny i brunatny
jest podstawą gospodarki Polski. Co
więcej, Polska stoi wobec konieczności budowy nowych elektrowni,
aby zaspokoić wzrastający popyt na
energię elektryczną oraz zastąpić
stare i nieefektywne siłownie.
Najbogatsze kraje europejskie,
które opierały swój rozwój na nieskrępowanym dostępie do energii,
nie mając jakichkolwiek ograniczeń
w zakresie ochrony środowiska należą obecnie do najzacieklejszych
zwolenników zaostrzenia polityki
klimatycznej.
Jednak realizacja proponowanych ambitnych celów będzie bardzo
kosztowna, co tworzyć będzie ograniczenia w rozwoju biedniejszych krajów poprzez osłabienie konkurencyjności ich gospodarek i zmniejszenie
dostępności energii. Należy zatem
rozważyć stworzenie warunków, w

którym bogatsze kraje członkowskie
będą mogły realizować indywidualnie swe ambitne programy redukcji
CO2, bez żądania podobnych działań
od krajów biedniejszych, których na
to nie stać.
- Apelujemy do rządzących naszym krajem o powrót do krajowych
celów redukcji w postaci krajowych
limitów emisji gazów cieplarnianych definiowanych dla wszystkich
krajów członkowskich. Tylko taka
polityka może pozwolić Polsce na samodzielną realizację celów redukcji
CO2 w sposób odpowiedni do warunków i możliwości w tym zakresie.
Taki sposób działania pozwoli obronić tysiące miejsc pracy w Polsce i
w Unii Europejskiej oraz umożliwi
korzystanie z energii elektrycznej
ubogim rodzinom – podkreśla Kazimierz Grajcarek.
Propozycja limitów krajowych
pojawiła się już jakiś czas temu. W
praktyce miałaby polegać na tym, że
cele redukcji emisji byłyby określane
poprzez limity krajowe, co pozwoliłoby na sprawiedliwy rozkład obciążeń,
większą elastyczność, efektywność
poprzez mechanizmy dobrowolne i
lepszą realizację podstawowych celów polityki energetycznej.
Dyskusja o reformie systemu
handlu emisjami jeszcze się nie zakończyła, ostatecznych decyzji można spodziewać się mniej więcej w
połowie tego roku. Jest więc jeszcze
czas, aby Polska porozmawiała z innymi krajami, aby wspólnie zablokować proponowane zmiany.
Igor D. Stanisławski

Pełnych nadziei
Świąt Wielkanocnych,
wielu radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku w rodzinnym gronie
oraz mnóstwa pomyślności
w życiu prywatnym i zawodowym.
życzą
Zarząd i Pracownicy
TAURON Ciepło sp. z o.o.
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Czy będą nowe
elektrownie węglowe?

Budowa nowych elektrowni węglowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej jest zagrożona przez propozycje zawarte w tzw. pakiecie zimowym. Na razie droga do jego wprowadzenia jest daleka.
Komisja Europejska w listopadzie 2016 r. przedstawiła pakiet
propozycji pod nazwą „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”,
która ma zreformować unijny rynek
energii. Jedna z zawartych w tym
pakiecie propozycji mówi, że tzw.
rynkiem mocy mogą być objęte tylko takie nowe elektrownie, których
poziom emisji będzie nie większy
niż 550g CO2 na kWh. To automatycznie eliminuje wszystkie nowe
elektrownie na węgiel kamienny i
brunatny, ponieważ ich emisyjność
jest wyższa. Najbardziej sprawne
elektrownie węglowe mają poziom
emisji na poziomie 750g CO2 na
kWh. Polska już kilkukrotnie protestowała przeciwko tej propozycji.

Unia rodzi problem

- Postanowienia pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, naruszają podstawowe
prawa państw członkowskich do
swobodnego kształtowania bilansu
paliwowo-energetycznego oraz stanowienia suwerennej krajowej polityki energetycznej –mówił w lutym
w Brukseli Krzysztof Tchórzewski,
minister energii.
Krzysztof Tchórzewski zwrócił także uwagę, że postanowienia
pakietu są niezgodne z traktatami
Unii Europejskiej, w tym z zasadą
pomocniczości i proporcjonalności.
Podkreślił również, że za bezpieczeństwo energetyczne w UE odpowiadają wobec obywateli rządy
poszczególnych państw.
Krzysztof Tchórzewski zauważył, że rozwiązania legislacyjne w
tzw. pakiecie zimowym, w zaproponowanym przez Komisję Europejską kształcie, stanowią bardzo
poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego wielu
państw UE.
- W przypadku Polski propozycje Komisji są stronniczo szkodliwe. Chcę w tym miejscu zaakcentować pojawiającą się w pakiecie
niechęć do energetyki węglowej.
Sektor ten tymczasem, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, staje się coraz bardziej
niskoemisyjny – dodał Krzysztof
Tchórzewski.
Podkreślił, że jednym z rozwiązań, które uderza bezpośrednio w
Polskę jest przedstawiona przez
Komisję propozycja ograniczeń dla
wdrożenia i funkcjonowania mechanizmów wsparcia dla nowych
źródeł w postaci rynków mocy.
- Pakiet ingeruje w krajowe
mechanizmy wsparcia poprzez narzucanie standardu emisyjnego dla
jednostek objętych tym mechanizmem na poziomie 550g CO2/kWh
oraz konieczności uzasadnienia

przez europejską ocenę wystarczalności. W ten sposób skutecznie
uderza w możliwość powstania nowych źródeł opartych o paliwa krajowe – powiedział Tchórzewski.
Zauważył również, że jest to
jawne naruszenie zagwarantowanych traktatami UE praw państwom członkowskim.
Minister Krzysztof Tchórzewski zaznaczył ponadto, że w opinii
Polski przyjęcie zaproponowanych
przepisów w obecnym kształcie
oznacza wyeliminowanie z europejskiego sektora wytwarzania energii
elektrycznej wytwarzanej z paliw
kopalnych, ze względu na odcięcie
od źródeł finansowania.
- Chcę mocno podkreślić, że
w przypadku Polski eliminacja
wytwarzania energii elektrycznej
produkowanej w oparciu o węgiel
będzie skutkować deficytem mocy
zainstalowanej o 60 proc. oraz
uniemożliwi wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych
– dodał minister Tchórzewski.
Podkreślił przy tym, że zdaniem Polski cały pakiet wymaga
gruntownych zmian.

Chwilowa ucieczka do przodu

Pakiet zimowy to na razie propozycja, negocjacje nad nim potrwają – jak się przewiduje – nawet
i dwa lata. To daje Polsce szansę na
ucieczkę do przodu.
W Polsce buduje się obecnie kilka nowych bloków energetycznych
na węgiel. Jeszcze w grudniu 2017
r. ma być oddany blok 1075 MW w
Elektrowni Kozienice, który będzie
opalany węglem kamiennym.
Trwa budowa dwóch bloków 910
MW w Elektrowni Opole, pierwszy
z nich ma zostać oddany do eksploatacji w lipcu 2018 r., a drugi w
lutym 2019 r. Oba będą opalane węglem kamiennym.
W listopadzie 2019 r. ma być
oddany blok 910 MW w Elektrowni
Jaworzno III, również na węgiel kamienny.
W 2020 powinien być oddany
blok 496 MW w Elektrowni Turów,
ten blok ma być na węgiel brunatny.
Pakiet zimowy może zostać
przyjęty gdzieś na przełomie 2018
i 2019 r. , do tego czasu kilka budowanych jednostek w Polsce zostanie oddanych. Propozycja pakietu
mówi, że z rynku mocy nie będą
mogły skorzystać „nowe” bloki węglowe o emisyjności powyżej 550g
CO2/kWh. Wiele będzie zależało
od interpretacji słowa „nowe” – czy
to będą jednostki dopiero planowane, czy też będące w budowie w
chwili przyjmowania pakietu zimowego. Gdyby chodziło o elektrownie dopiero planowane, to byłaby

to w miarę bezpieczna sytuacja dla
Polski – na spokojnie można by
dokończyć już budowa jednostki
i rozpocząć budowę kilku kolejnych, jak blok na węgiel kamienny
o mocy ok. 1000 MW w Elektrowni
Ostrołęka.

Ilie science, a ile fiction

Pozostaje kwestia dalszej przyszłości i bloków węglowych, których nawet nie wymienia się w dys-

kusjach o przyszłości energetyki.
Kiedyś takie bloki też będą musiały
powstać. I tu rzeczywiście pojawia
się problem, ponieważ obecne, dostępnie komercyjne technologie nie
pozwalają na budowę bloków węglowych o emisji CO2 poniżej 550
g na kWh.
W Polsce mówi się o budowie
dwóch bloków z instalacją zgazowania węgla o mocy po ok. 500 MW
każdy. Jeden z takich bloków miał-

by powstać przy kopalni Bogdanka.
Przedstawiciele grup energetycznych, które te bloki mają zbudować,
czyli Enea i PGE, nie podają jeszcze
danych dot. ich ewentualnej emisyjności. Część ekspertów twierdzi,
że będą to bloki o emisji powyżej
550g CO2/kWh.
Innym pomysłem jest wychwytywanie CO2 ze spalin elektrowni
– to jest technicznie wykonalne w
dużym bloku. Jest tylko problem
tego, co zrobić z wychwyconym
CO2. Kilka lat temu modny był pomysł jego składowania pod ziemią,
np. w byłych złożach gazu lub ropy.
Tego pomysłu nie wdrożono jednak
w życie z powodu m.in. wysokich
kosztów.
Polskie grupy energetyczne prowadzą badania nad wykorzystanie
CO2, m.in. do produkcji syntetycznego gazu ziemnego. To są na razie
projekty i to bardzo dalekie od zastosowania w dużej skali.
Wydaje się, że na razie bardziej skutecznym sposobem walko
o węgiel w polskiej energetyce jest
polityczna dyskusja w Unii Europejskiej niż szybkie zastosowanie
technologii o emisji CO2 poniżej
550 g na kWh.
Igor D. Stanisławski

Największy producent węgla opałowego w Polsce
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wydarzenia

KRAJ Państwowe firmy zwiększają udział w polskiej energetyce

Repolonizacja energetyki

Grupa Enea za ponad 1,26 miliarda złotych kupiła od francuskiej grupy Engie elektrownię w Połańcu. W ciągu kilku miesięcy prawdopodobnie dojdzie do przejęcia przez polskie grupy elektrowni i
elektrociepłowni grupy EDF w Polsce. Przejęcie tych elektrowni przez polskie koncerny energetyczne było jednym z postulatów Solidarności.
Enea kupiła od Engie International Holdings B.V. 100 proc. akcji Engie Energia Polska, spółki, do której
należy Elektrownia Połaniec. Enea
za ok. 1,26 mld zł pozyskała ważną
systemową elektrownię, która przeszła w ostatnich latach wart około
1,5 mld zł intensywny program modernizacyjny. Przejęta spółka jest w
pełni oddłużona.
Elektrownia Połaniec składa
się z ośmiu bloków o łącznej mocy
1,9 GW. Jest to jedna z młodszych
elektrowni systemowych w Polsce i
największy tego typu obiekt w południowo-wschodniej Polsce.

Potrzebna inwestycja

Za każdy zmodernizowany i spełniający obowiązujące normy środowiskowe 1 MW mocy Enea zapłaciła ok. 0,54 mln zł. Enea pozyskała
jedną ze sprawniejszych elektrowni
systemowych, którą będzie eksploatowała przez wiele lat, zapewniając
bezpieczeństwo i niezawodność dostaw energii.
–Ta transakcja wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego
Polski i gwarantuje pewność dostaw
do odbiorców końcowych. Potrzebujemy takich inwestycji – skomentował Krzysztof Tchórzewski, minister
energii.
Krzysztof Tchórzewski podkreślał, że zakup elektrowni w Połańcu
to decyzja korzystna zarówno dla
firmy, jak i dla całego sektora energetycznego.
- Dzięki niej zwiększamy pewność zasilania w Polsce południowo-

wschodniej, a Enea staje się drugim
producentem energii elektrycznej w
Polsce - dodał Krzysztof Tchórzewski.
Zaznaczył, że ta transakcja to
również dowód, że rynek pozytywnie
reaguje na kierunki polityki energetycznej wyznaczanej przez rząd.
- Nie prowadzimy planowanej repolonizacji energetyki. Spółki podejmują działania opłacalne biznesowo.
Tak jest również w tym wypadku
– mówił minister Tchórzewski.
Podkreślał także, że na bezpieczeństwo energetyczne trzeba patrzeć w kontekście wyzwań przed
jakimi stanie sektor w niedalekiej
przyszłości.
- Musimy pielęgnować konwencjonalne źródła węglowe, które stanowią bardzo ważny element naszej
niezależności energetycznej i szukać
nowych rozwiązań takich jak np.
rynek mocy – powiedział Krzysztof
Tchórzewski.
Zaznaczył również, że inwestycja Grupy Enea w Połańcu to jeden
z elementów kształtowania wzrostu
gospodarczego Polski.

Polityka energetyczna
i społeczna

Francuski koncern Engie podjął
decyzję o sprzedaży elektrowni w
Połańcu na początku 2016 r. Wzbudziło to zaniepokojenie tamtejszej
załogi oraz władz okolicznych miejscowości. W maju 2016 r. kwestią
przyszłości elektrowni w Połańcu
zajmowała się Wojewódzka Rada
Dialogu Społecznego (WRDS).

Przypomniano, że w samej elektrowni pracuje 665 osób, ale jednocześnie generuje ona około 1300
dodatkowych miejsc pracy.
- Zapewnienie istotnego wpływu
na tę sferę produkcji z pewnością
mieści się w polityce energetycznej
kraju. Konsolidacja i umocnienie
potencjału rozwojowego polskiej
branży energetycznej realizuje tę
politykę. Zaangażowanie Ministerstwa Energii i Ministerstwa Skarbu
Państwa w tak rozumianą politykę
energetyczną, w przypadku Elektrowni Połaniec oznaczać powinno
rozważenie konsolidacji pionowej:
spółek wydobywczych, wytwarzających energię i przesyłających ją. Synergia wynikająca z takiego rozwiązania przynieść powinna ponadto
lepsze wyniki ekonomiczne dla zaangażowanych podmiotów. Wydaje
się, że efektywnym narzędziem do
realizacji takiego przedsięwzięcia
byłyby spółki skarbu państwa działające w obszarze energetycznym.
Skutki społeczne takiego rozwiązania: zachowanie i rozwój miejsc pracy a w konsekwencji usług i handlu
są niezmiernie pożądane, szczególnie w obszarze województwa świętokrzyskiego – napisano w stanowisku Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Kielcach.
Przejęcie Elektrowni Połaniec
przez grupę Enea jest bardzo ważne dla kopalni Bogdanka – teraz
Bogdanka i Połaniec są w tej samej
grupie. Elektrownia w Połańcu już
od wielu lat kupowała węgiel w Bogdance, teraz współpraca obu firm
będzie jeszcze bardziej ścisła.

Kolejna transakcja
z Francuzami

Prawdopodobnie w połowie 2017
r. dojdzie do innego polsko-francuskiego przejęcia – można spodziewać się umowy ws. zakupu przez
konsorcjum polskim firm: PGE,
Energa i Enea polskich aktywów
innej francuskiej grupy, czyli EDF.
Negocjacje w tej sprawie toczą się od
jesieni 2016 r.
EDF o chęci sprzedaży swoich
polskich firm poinformował również
na początku 2016 r. Już w kwietniu
2016 r. Wojewódzka Rada Dialogu
Społecznego (WRDS) w Katowicach
zawnioskowała do Ministerstwa
Energii oraz Ministerstwa Skarbu
Państwa, aby oba te resorty zaangażowały się w proces przekształceń
własnościowych w działających w
naszym kraju spółkach należących
do francuskiej grupy EDF. W przyjętym wtedy stanowisku WRDS
podkreślono, że zaangażowanie się
państwa w proces przekształceń w
firmach EDF należy również rozpatrywać w kontekście naprawy polskiego górnictwa węgla kamiennego.
W stanowisku napisano, że
przedsiębiorstwa należące obecnie
do EDF mogą stać się znaczącym
odbiorcą węgla produkowanego w
polskich kopalniach, przyczyniając
się w ten sposób do stabilizacji tego
sektora gospodarki.
Do EDF należy obecnie duża
elektrownia w Rybniku oraz duże
elektrociepłownie w Krakowie,
Gdańsku, Gdyni, Toruniu oraz
Wrocławiu. To jeden z największych
w Polsce kupiec węgla kamiennego,

zużywający ok. 7 mln ton tego surowca rocznie .

Kontrowersji nie brakuje

Kupowanie elektrowni i elektrociepłowni przez polskie państwowe
grupy budzi sporo kontrowersji. Z
jednej strony pojawiają się zarzuty
o monopolizacji rynku energii przez
państwowe firmy, a z drugiej o wyrzucaniu pieniędzy na stare elektrownie. Odpowiadając na pierwszy
zarzut trzeba przypomnieć, że udział
państwa w spółkach energetycznych
nie jest żadnym wyjątkiem. Wystarczy popatrzeć na koncerny EDF i
Engie, które sprzedają swoje firmy w
Polsce. W EDF państwo francuskie
posiada 85,3 proc. udziałów, a w Engie 32,7 proc. Skarb państwa posiada
też kontrolę nad czeskim koncernem
CEZ, który działa także na polskim
rynku. Udział państwa w firmach
energetycznych nie jest więc zaskakującym posunięciem.
Bardziej wieloznaczną jest natomiast odpowiedź na pytanie, czy
polskie firmy powinny wydawać
miliardy złotych za zakup starych
elektrowni, czy też raczej inwestować
w nowe elektrownie. Enea w elektrownię w Połańcu będzie musiała
jeszcze zainwestować ok. 100 milionów złotych, aby dostosować ją do
wymogów ochrony środowiska. Nie
ujawniono jeszcze czy podobnych
inwestycji wymagają elektrownie i
elektrociepłownie EDF. W perspektywie kilkunastu lat na pewno warto
przejąć już istniejące elektrownie, ale
w perspektywie dłuższej konieczne będą inwestycje w nowe obiekty,
znacznie bardziej nowoczesne niż
obecnie działające bloki energetyczne.
To oznacza, że przejmując francuskie
aktywa polskie grupy energetyczne
muszą już myśleć o inwestycjach w
nowe elektrownie. Kilka nowych bloków energetycznych już się buduje,
wystarczy popatrzeć na elektrownie
Kozienice z grupy Enea, Opole i Turów z grupy PGE oraz Jaworzno III z
grupy Tauron. Obecnie grupy Enea i
Energa przygotowują się do budowy
nowego bloku na węgiel kamienny w
Elektrowni Ostrołęka. Budowa kilku
kolejnych projektów jest rozważana.
Igor D. Stanisławski
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ZG BRZESZCZE Sportowe sukcesy

Medalowi związkowcy
NSZZ „Solidarność” w ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie SA może pochwalić
się sukcesami sportowymi swoich członków – lekkoatlety Dariusza Merty
oraz karateki Wiktora Czopka.

Niedawno, 25 lutego br. w Toruniu
odbyły się 26. Halowe Mistrzostwa
Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce.
Wzięło w nich udział 400 osób z całej Polski. W pchnięciu kulą startował
Dariusz Merta, członek NSZZ „Solidarność” ZG Brzeszcze, emerytowanym pracownik kopalni, wielokrotny
medalista mistrzostw Świata i Europy. Merta w toruńskich mistrzostwach
zdobył srebrny medal.
Nieco wcześniej w Wałbrzychu, rozegrane zostały Otwarte Mistrzostwa
Europy organizacji Kyokushinkai Tezuka Group. W całej imprezie (kata,
knockdown, semi-knockdown) wzięło
udział około 500 zawodników, z szesnastu krajów.
Klub OYAMA KARATE Brzeszcze

reprezentował m.in. Wiktor Czopek
(kumite senior knockdown - 80) członek NSZZ „Solidarność” ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie SA. Wiktor
startował w kategorii wagowej która
liczyła 18 zawodników z Polski, Gruzji i Francji. Formuła knockdown, w
której startował jest najtwardszą w
karate kontaktowym (bez kasków i
ochraniaczy na ręce).
Wspaniałą passę dla Brzeszczan
otworzył Wiktor wygrywając pierwszą walkę kategorii, następnie stoczył
trzy zacięte i widowiskowe pojedynki
przeplatane dogrywkami, by w finale
walczyć o złoto. Ostatecznie po walce
z dogrywką tytuł Mistrza Europy w
swojej kategorii przypadł Wiktorowi.
jm

KRZYŻÓWKA

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 lutowej krzyżówce brzmi: Deklaracje są filtrem słów. Nagrody wylosowali: Izabela Skirtun z Świerklan oraz
Stanisław Bartnik z Czerwionki-Leszczyny. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

