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Droga ekspresowa S1 zagraża funkcjonowaniu nie tylko kopalni Brzeszcze, ale także 
Przedsiębiorstwu Górniczemu Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Załogi obu kopalń 
sprzeciwiają się niekorzystnym dla siebie wariantom dróg. Pech chce, że korzystny wariant 
dla jednych oznacza niekorzystne rozwiązanie dla drugich.

      JSW 20-lecie spółki

Czas podsumowań
Bezsprzecznie najważniejszym dla załogi całej spółki wydarzeniem 20-lecia była pry-
watyzacja giełdowa JSW. To wydarzenie pokazało jasno, że załoga Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej jest świadoma swojej wartości. Wielomiesięczny spór załogi z zarządem spółki 
pokazał, że górnicy z Jastrzębia łatwo skóry nie sprzedadzą. Mamieni obietnicami akcji i 
zysków chcieli przede wszystkim gwarancji stabilności zatrudnienia. Porozumienie zawarte 
pomiędzy strona społeczną, a zarządem spółki taką gwarancję daje, o ile po stronie właś-
cicielskiej będzie ono respektowane.
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Śląsk stanął na 4 godziny

26 marca br. zgodnie z zapowiedziami 
odbył się generalny strajk solidarnościowy 
na Śląsku. Kopalnie węgla kamiennego nie 
fedrowały przez dwie godziny, najczęściej od 
godziny 6. do 8. strona 6, 7

Szef ZOK NSZZ Solidarność w Kompanii Węglowej:

Kryzys coraz bardziej dotkliwy
Rozmowa z Jarosławem Grzesikiem  s. 5

Niemcy dostali po kieszeni...

Unia pójdzie po rozum do głowy?
Rozmowa z europosłem Bogdan Marcinkiewicz  s. 8

Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazują, że węglowe projekty energetyczne napotykają na wiele 
problemów. Duża ich część napotyka również na opór międzynarodowy.

      KWK Brzeszcze i PG Silesia walczą o swoje

Po przeciwnej stronie?

WĘGIEL KAMIENNY IDZIE 
W ODSTAWKĘ?
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Jarosław
Grzesik

      JSW: Wybór (niemal) jednogłośny 

Wojtków wiceprezesem

Pozbyć się 
węgla
REALIZAcjA „Polityki energetycznej 
Polski do roku 2030” to fiasko. Efek-
ty są takie, że inwestorzy nie wiedzą 
w co inwestować, więc na wszelki 
wypadek nie inwestują wcale. Rząd 
zreflektował się więc i postanowił coś 
z tym fantem zrobić. Wymyślono na 
szybko projekt ministerstwa energe-
tyki. Problem w tym, że kolejny urząd 
na niewiele się zda (chyba, że zostanie 
obsadzony działaczami partyjnymi to 
zda się rządzącej koalicji – sic!), jeśli 
korekcie nie zostanie poddana cała po-
lityka, a przede wszystkim mentalność 
rządzących.

Energetyka wymaga aktywnej 
polityki regulacyjnej państwa. Pań-
stwo musi, na przykład, stymulować 
modernizację. Jeżeli tego nie zrobi, 
nikomu się nie będzie opłacało w tę 
modernizację inwestować. W ener-
getyce konwencjonalnej potrzebne są 
tak zwane kontrakty długoterminowe 
– tak zwane “KDT-y” - żeby można 
było między innymi modernizować i 
budować sieci przesyłowe. 

Najważniejsze jest jednak, by Pań-
stwo określiło sobie, w jaki sposób 
chce zabezpieczyć sobie bezpieczeń-
stwo energetyczne. Obecna polityka 
rządu bazuje na danych i prognozach 
z roku 2007, absolutnie nieaktual-
nych, nie mających nic wspólnego z 
rzeczywistością – cenami, trendami 
czy pozostałymi przesłankami, jak np. 
dostępność do surowców energetycz-
nych.

I tu pojawia się problem, że z ener-
getyki polskiej wypierany jest węgiel 
kamienny, choć on przez lata stanowił 
o bezpieczeństwie Polski i w dłuższej 
perspektywie mógłby dalej o niej sta-
nowić. I to nie są moje widzi mi się, tyl-
ko takie są fakty. Nowy blok węglowy 
w Rybniku ma coraz mniejsze szanse 
na realizację, gdyż inwestor nie ma do-
statecznego wsparcia rządu polskiego 
w Brukseli, która odmówiła EdF dar-
mowych limitów CO2. Kolejna wstrzy-
mana inwestycja to Opole, gdzie PGE 
wycofała się z budowy dwóch bloków. 
Wcześniej zdecydowano, że węgla nie 
będzie w Ostrołęce, gdzie przerwano 
bardzo zaawansowane przygotowania: 
przeprowadzono kosztowne analizy, 
sporządzono też kompleksowe plany, 
wykupiono grunty, wycięto ponad 80 
ha lasu, zniwelowano teren, przygoto-
wując go pod budowę. W sumie wyło-
żono już na ten projekt 200 mln zł. Po 
czym były już minister skarbu Mikołaj 
Budzanowski oświadczył, że inwesty-
cję w Ostrołęce przerwano, bo nie miał 
kto finansować energii w oparciu o wę-
giel, a zarząd Grupy Energa rozpoczął 
prace nad alternatywnym projektem 
450 MW, ale w oparciu o gaz.

Niewykluczone, że ekipa Tuska w 
ten pokątny sposób chce zrealizować 
zalecenia polityki klimatycznej narzu-
cone Polsce przez Komisję Europej-
ską. A kto wie czy nagrodą dla Donal-
da Tuska nie będzie stołek komisarza 
unijnego? 

Podsumowanie roku
W piątek 19 kwietnia w Sali szkoleń przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się sprawozdawcze Za-
kładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym SA Zakład 
Górniczy Sobieski.

Wspólne postulaty
KHW Spór zbiorowy

ZG SOBIESKI Zakładowe Zebranie Delegatów

10-PROcENTOWY wzrost wynagrodzeń, 2 
tysiące zł premii jednorazowej dla każde-
go zatrudnionego i 5-procentowy wzrost 
wskaźnika płac - to postulaty, które stały 
się podstawą sporów zbiorowych pomiędzy 
organizacjami związkowymi z Katowickiego 
Holdingu Węglowego SA (KHW) a Zarządem 
Spółki. Związków jest sześć i taka też była 
pierwotnie liczba sporów. Przedstawiciele 
strony społecznej uzgodnili jednak jednolitą 
treść żądań, by razem skuteczniej walczyć o 
ich realizację. Postulaty

- Nasze propozycje różniły się minimal-
nie - ocenia Ryszard Baczyński, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” w KHW. Stąd 
pomysł połączenia sił i wspólnego wystą-
pienia przed pracodawcą. – Spotkaliśmy się 
w gronie ściśle związkowym, wypracowali-
śmy wspólne stanowisko i przedstawimy je 
wkrótce na piśmie Zarządowi wraz z kon-
kretnymi wyliczeniami. Wtedy zobaczymy, 
czy jest dobra wola do rozmów po drugiej 
stronie, czy tej woli nie ma - zapowiada lider 
holdingowej „S”.

Zgodnie z propozycją „Solidarności” 
(która jest niemal zbieżna ze wspólnym 

stanowiskiem), 10-procentowe podwyżki 
miałyby zostać zrealizowane poprzez wzrost 
stawek osobistego zaszeregowania lub zna-
ny z Kompanii Węglowej SA system dopłat 
do dniówek. Wypłata jednorazowej premii 
byłaby natomiast formą wyrównania strat 
po płacowym „zaciskaniu pasa” z lat 2011 
i 2012. - Przez ostatnie lata górnicze pen-
sje bardzo się „spłaszczyły” ze względu na 
stosowanie tak zwanego motywacyjnego 
systemu wynagradzania. Wyliczanie płac na 
podstawie współczynników realizacji Planu 
Techniczno-Ekonomicznego i obniżanie pre-
mii doprowadziło wręcz do obniżenia warto-
ści wynagrodzeń. Dlatego chcemy uporząd-
kować te kwestie, ustalić wysokość średniej 
płacy i uzgodnić wspólny regulamin premio-
wania dla wszystkich kopalń, tak by pienią-
dze były wypłacane pracownikom zgodnie 
z Holdingową Umową Zbiorową - tłumaczy 
Baczyński.

O dalszym przebiegu batalii płacowej 
związkowców z KHW informować będziemy 
na bieżąco w naszym serwisie internetowym 
– www.solidarnoscgornicza.org.pl. 

mj

Wiceprezes Zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA (JSW) do spraw 
pracy i polityki społecznej Artur Wojt-
ków pozostanie na stanowisku. Re-
komendowanego przez stronę związ-
kową kandydata w wyborach członka 
Zarządu JSW VIII kadencji poparło 
98,56 procent uczestników czwartko-
wego głosowania. Wśród górników z 
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Borynia”, gdzie niegdyś pełnił 
funkcję dyrektora ds. pracy, Wojtków 
otrzymał poparcie 100-procentowe. 
Frekwencja wyniosła 38,20 procent.

- Bez wątpienia w najbliższym 
czasie najistotniejsze będzie zapewnienie współpracy z organizacja-
mi związkowymi na zasadach wzajemnego poszanowania oraz rów-
noprawnego dialogu społecznego. Ważne jest również uzgodnienie i 
wdrożenie w życie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pra-
cowników JSW oraz wdrożenie nowego informatycznego systemu 
kadrowo-płacowego INTEGRA.  W dłuższej perspektywie istotne jest 
podejmowanie działań zapewniających stabilne i bezpieczne miejsca 
pracy i uświadomienie pracownikom JSW, że są największą wartością 
i kapitałem firmy – zaznacza Wojtków.

Kolejna VIII kadencja rozpocznie się z dniem odbycia tegoroczne-
go Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

mj

Do Jaworzna zawitali prze-
wodniczący Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność Ka-
zimierz Grajcarek, szef Śląsko-Dą-
browskiej Solidarności Dominik 
Kolorz, Przewodniczący górniczej 
Solidarności Jarosław Grzesik oraz 
zastępca przewodniczącego KK 
NSZZ Solidarność Bogdan Biś. Po-
łudniowy Koncern Węglowy repre-
zentował wiceprezes Jerzy Wróbel.

Sprawozdanie za zeszły rok 
przedstawił przewodniczący związ-
ku Waldemar Sopata. Poinformo-
wał zebranych o pracach Komisji 
Zakładowej w minionym roku. 
Jednak jego wystąpienie skupiło 
się na sprawach bieżących. Mówił o 
pracach w Radzie Społecznej Tau-
ron, o problemach w negocjacjach 
płacowych. Przypomniał też strajk 
generalny, który także odbył się w 
zakładzie. Nadmienił, że na obecną 
chwilę wszystko wskazuje, że So-
lidarność w PKW może czekać ko-
lejna akcja strajkowa tym razem o 
płace. Mówił także o poprawie dia-
logu w spółce. 

– Jak wiecie rok temu powoła-
no nowy zarząd. Od tamtej pory na 
szczeblu związki zawodowe zarząd 
wrócił dialog. Czego nie można po-
wiedzieć na styku dyrekcja ZG So-
bieski. 

Sopata mówił także o prob-
lemach po kolegiach powypad-
kowych, o karaniu pracowników 
niezgodnie z prawem. Zapewnił 
Delegatów, że dla Solidarności 

najważniejsze jest bezpieczeństwo 
pracowników a na miejscu kolej-
nym są godne płace. Wiele uwagi 
poświęcił łamaniu przepisów czasu 
pracy w ZG Sobieski oraz o kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Wiele interesujących wypowie-
dzi można było usłyszeć ze strony 
gości WZD. Szef górniczej „S” Ja-
rosław Grzesik, który podkreślił 
znaczenie trwającej zbiórki miliona 
podpisów pod Europejską Inicjaty-
wą Obywatelską „Zawieszenie Pa-
kietu Klimatyczno-Energetycznego 
Unii Europejskiej”, ostatniej szansy 
na zablokowanie antywęglowych 
zapisów w zbiorze unijnych dyrek-
tyw. Skrytykował też nadmierny 
import węgla do Polski przy biernej 
postawie rządu.

Przewodniczący największej 
górniczej organizacji związkowej 
w kraju zaznaczył, że sprowadza-
nie węgla z zagranicy odbywa się w 
momencie, gdy na kolejne miliony 
ton wydobyte przez polskie kopal-
nie nie ma chętnych. - Mamy oko-
ło 9 milionów ton węgla na kopal-
nianych zwałach, energetyka ma 
go niewiele mniej, a węgiel z Rosji 
płynie po kosztach wydobycia go na 
dalekiej Syberii - mówił do delega-
tów, zwracając jednocześnie uwagę 
na bezczynność rządu.

Poproszony przez Solidar-
ność Górniczą o rozwinięcie tej 
ostatniej myśli, Jarosław Grzesik 
powiedział, że jego zdaniem, ga-
binet Donalda Tuska nie podej-

muje żadnych kroków, by ratować 
polski przemysł wydobywczy. 
- Mówienie o braku możliwo-
ści jakiejkolwiek interwencji ze 
względu na wolny rynek ma sens, 
o ile dotyczy rynku wewnętrznego 
Unii Europejskiej. Jednocześnie 
powinniśmy chronić rynek Unii 
Europejskiej przed nieuczciwą 
konkurencją, a import węgla z 
Rosji na obecnych warunkach to 
nieuczciwa konkurencja, która 
trwa w najlepsze - stwierdził lider 
branżowych struktur „S”.

Według Grzesika, uzasadnio-
nym krokiem byłoby wystąpie-
nie rządu do Unii Europejskiej o 
wszczęcie procedur antydumpin-
gowych w związku z praktykami 

handlowymi stosowanymi przez 
Rosjan. - Cena sprowadzanego 
surowca jest ceną dumpingową, 
bo nie dolicza się do niej kosztów 
transportu, silnie dotowanego 
przez państwo rosyjskie. Ci, którzy 
ten węgiel do Polski sprowadzają, 
mogą go zaoferować po znacząco 
niższych cenach, bo nic nie płacą za 
jego sprowadzenie. W ten sposób 
Federacja Rosyjska świadomie re-
alizuje swoją politykę zagraniczną, 
działając na szkodę europejskich 
producentów węgla - usłyszeliśmy z 
ust przewodniczącego Sekcji Krajo-
wej Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”. 

mj, jac
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Węgiel kamienny idzie w odstawkę?
POLSKI nie stać na prowadzenie polityki klimatycznej 3x20. Nic nie zastąpi węgla - ani gaz, ani atom. Niestety, te oczywisto-
ści stają się coraz mniej oczywiste w Polsce. 

Według wyliczeń ekspertów 
poziom dekapitalizacji technicznej 
polskich elektrowni wynosi już 73 
proc. Ponad 40 proc. bloków pra-
cuje od ponad 40 lat. Wśród nich 
zdarzają się takie – ok. 15 proc. 
– których wiek przekroczył już 50 
lat! Czyli powinny być już dawno 
zatrzymane i odłączone od sieci. 
Ale nadal pracują. Inwestycje są 
niezbędne, ponieważ Polsce wciąż 
grozi blackout, czyli przerwy w do-
stawach prądu. 

W październiku 2012 roku w 
czasie swojego drugiego exposé 
premier Donald Tusk zapowiedział 
zwiększenie inwestycji w polską 
energetykę. Niestety można mieć 
spore obawy o losy planów inwesty-
cyjnych w energetyce. Wydarzenia 
z ostatnich miesięcy pokazują, że 
projekty energetyczne napotykają 
na wiele problemów. Duża ich część 
napotyka również na opór między-
narodowy.

Opole idzie w odstawkę
Jak się okazuje największe opo-

ry napotykają projekty oparte na 
węglu kamiennym. Kilka dni temu 
Polska Grupa Energetyczna ogło-
siła, że rezygnuje z budowy dwóch 
nowych bloków na węgiel kamienny 
w Elektrowni Opole. 

„Zmiany na rynku energetycz-
nym oraz w otoczeniu makroeko-
nomicznym ograniczyły efektyw-
ność ekonomiczną tej inwestycji dla 
PGE” - podała spółka w komuni-
kacie. Dodała, że przeprowadzone 
analizy wskazują, że ze względu na 
moce wytwórcze PGE, oparte głów-
nie na węglu brunatnym, oraz inne 
projekty inwestycyjne prowadzone 
w grupie, kontynuowanie projektu 
Opole II nie przyniosłoby wzrostu 
wartości dla akcjonariuszy spółki.

Inwestycja w Elektrowni Opole - 
warta ponad 11 mld zł brutto - mia-
ła przynieść regionowi około 2000 
miejsc pracy, a także być impulsem 
gospodarczym dla całego regionu.

Mało kto z ekspertów rynku ro-
zumie decyzje PGE, podkreślając, 
że to krótkowzroczność. Decyzja za-
rząd PGE oznacza, że firma będzie 
mogła wypłacić w tym roku wyższą 
dywidendę, która w większości zasi-
li będący w trudnej sytuacji budżet 
państwa. I być może to jest klucz 
do rozwiązania zagadki, dlaczego 
nagle koncern zrezygnował z inwe-
stycji, w której samo przygotowanie 
wpompował miliony złotych (mówi 
się o kwocie nawet 200 mln zł).
Bruksela rządzi

Problem wydaje się być jednak 
bardziej złożony. Rząd Donalda 
Tuska, zgadzając się na pakiet kli-
matyczno-energetyczny, umożliwił 
unijnym urzędnikom wpływanie 
na kształt struktury energetycznej 
kraju. Pokazuje to historia inwe-
stycji w Rybniku. Pod koniec 2012 
roku okazało się, że zapowiadana 
na wiosnę 2013 roku budowa Elek-
trowni Rybnik nie rozpocznie się 
zgodnie z planem. Konsorcjum EDF 
zdecydowało się wycofać z projektu. 
Zdaniem Gerarda Rotha, dyrektora 
Europy Kontynentalnej w tymże 
koncernie, budowa w Polsce się nie 

opłaca, ponieważ Komisja Europej-
ska nie przydzieliła elektrowni w 
Rybniku uprawnień do emisji CO2.

Do dziś nie jest pewne czy projekt 
w Rybniku zostanie wznowiony.

Niedawno unijna komisarz ds. 
klimatu Connie Hedegaard przeko-
nywała podczas wizyty w Polsce, że 
polska musi zmniejszać zależność 
od kopalnych paliw. 

Unia Europejska dąży do ogra-
niczenia funkcjonowania tych źró-
deł energii ze względu na wysoki 
poziom emisji zanieczyszczeń i 
dwutlenku węgla. Przeciwdziałaniu 
tym i innym zjawiskom miał służyć 
pakiet energetyczno–klimatyczny, 
tzw. 3x20. Chodzi w nim o zwięk-
szenie do 2020 roku o 20 proc. 
efektywności energetycznej oraz 
udziału energii ze źródeł odnawial-
nych do 20 proc. całkowitego zuży-
cia energii finalnej w UE; a także o 
zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych o co najmniej 20 proc., w 
porównaniu do 1990 roku.

Jesienią Warszawa będzie go-
spodarzem Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu COP19. 

– W tym roku Polska będzie 
międzynarodowym liderem w tych 
negocjacjach – mówiła podczas wi-
zyty w Polsce Connie Hedegaard. 
– Europa może i powinna być prze-
wodnią siłą w walce ze zmianami 
klimatycznymi, powinniśmy mó-
wić jednym głosem. I musimy być 
mniej zależni od paliw kopalnych.

Jak wynika z negocjacji z Bruk-
selą, Polska powinna przeznaczyć 
z unijnego budżetu 20 proc. na 
politykę klimatyczną. Oznacza to 
około 200 mld zł w ciągu najbliż-
szych siedmiu lat na ten cel. Jeśli 
tych środków nie wykorzystamy, 
nie otrzymamy pieniędzy z fundu-

szy strukturalnych, na rozbudowę 
choćby dróg i kolei.

– Nie jesteśmy w stanie wydać 
takich pieniędzy na solary i wiatra-
ki, jesteśmy na granicy możliwości 
przyłączenia ich do systemu. To są 
źródła bardzo niestabilne, które 
powodują, że nie możemy mieć ich 
zbyt dużo – uważa prof. Władysław 
Mielczarski, ekspert ds. energetyki. 

I być może dlatego Polska Gru-
pa Energetyczna zamiast angażo-
wać środki w budowę elektrowni 
węglowej robi ogromne zakupy na 
rynku energii odnawialnej. PGE 
chce np. przejąć farmy wiatrowe o 
mocy ponad 600 MW od duńskiej 
Dong Energy. 

Skandal z Ostrołęką
Wydaje się jednak, że nie tyl-

ko Komisja Europejska rozgrywa 
przyszłość polskiej energetyki. 
Drugim poważnym graczem, któ-
ry może wpływać na jej kształt jest 
Rosja.

Do rangi skandalu urosła już 
sprawa Elektrowni Ostrołęka. 
Nowa elektrownia węglowa w Os-
trołęce o mocy 1000 MW miała być 
największą inwestycją energetycz-
ną na wschód od Wisły. 

Z niewyjaśnionych dotąd po-
wodów, zarząd państwowej spółki 
Energa podjął decyzję o wstrzyma-
niu realizowanej już inwestycji. Ta 
sprawa była m.in. przedmiotem je-
siennej debaty w Sejmie. W czasie 
niej głos zabrała prof. Krystyna Pa-
włowicz, która opisywała, w jakim 
stanie przerwano inwestycję. „Do tej 
pory na realizację projektu budowy 
elektrowni w Ostrołęce wydano 200 
mln złotych, które zostaną zmarno-
wane, jeśli budowa elektrowni nie 
będzie kontynuowana. (…) Ogromne 
pieniądze wydano na budowę trzech 
wodociągów z Narwi - budowę za-

trzymano w szczerym polu. Ogrom-
ne środki wydano na budowę drogi 
od drogi krajowej nr 61 do projekto-
wanej elektrowni - też wstrzymano 
ją w szczerym polu. Wybudowano 
oświetlenia, wykonano mikroni-
welację terenu pod budowę elek-
trowni już za około 6 mln złotych. 
Na potrzeby budowy elektrowni 
wyrąbano (…) 85 hektarów starych 
lasów, płacąc dziesiątki milionów za 
różne związane z tym działania. Za-
trudniono wielu członków zarządu 
i rady nadzorczej spółki powołanej 
specjalnie do prowadzenia budowy 
elektrowni w Ostrołęce, których 
wynagrodzenia cały czas pochłania-
ją setki tysięcy złotych miesięcznie. 
Te środki przepadną bezpowrotnie” 
- wyliczała Pawłowicz.

Były już minister skarbu Miko-
łaj Budzanowski 24 bm. tłumaczył 
w Sejmie, że inwestycję w Ostrołęce 
przerwano, bo nie miał kto finan-
sować energii w oparciu o węgiel. 
Jak stwierdził, zarząd Grupy Ener-
ga rozpoczyna prace nad alterna-
tywnym projektem 450 MW, ale w 
oparciu o gaz.

Jednak całkiem niedaleko, w 
rosyjskim obwodzie kaliningradz-
kim, powstaje elektrownia atomo-
wa. Czy w związku z tym komuś 
mogło zależeć na zastopowaniu bu-
dowy elektrowni C w Ostrołęce?

– Zaawansowane plany budowy 
energetyki atomowej w obwodzie 

kaliningradzkim to wielkie przed-
sięwzięcie i nie wierzę, żeby ktoś 
rozpoczynał realizację tak poważ-
nego zadania, nie mając prawdopo-
dobnych rynków zbytu na energię. 
Jeżeli znane są wypowiedzi szefów 
rosyjskiego koncernu, że trzeba bu-
dować i że obszar zainteresowania 
potencjalnych odbiorców energii to 
Polska i Litwa, to pytanie o wpływy 
rosyjskie jest w tym momencie tym 
bardziej uzasadnione. Niczego nie 
insynuując, pytanie o interes rosyj-
ski musi w tej sytuacji wybrzmieć 
bardzo zdecydowanie. Przesłanek 
logicznych, finansowych czy techno-
logicznych, żeby nie budować elek-
trowni w Ostrołęce, nie ma, a zatem 
pytanie o sprawy polityczne czy inte-
resy innego mocarstwa, od którego 
już jesteśmy uzależnieni chociażby w 
kwestii dostaw gazu, musi być posta-
wione – zauważa Janusz Kotowski, 
prezydent Ostrołęki. 

Donald Tusk zapowiedział po-
wołanie do życia ministerstwa 
energetyki, które miałoby się zająć 
koordynacją działań inwestycyj-
nych w obszarze energetyki, jednak 
wszystko wskazuje na to, że Polska 
stanie się już wkrótce importerem 
energii elektrycznej netto. Tym 
bardziej, że wszyscy dookoła będą 
mieli nadpodaż, a my będziemy 
mieli deficyt energii. 

Jakub Michalski

Niemcy dostali po kieszeni, Unia pójdzie po rozum do głowy? s. 8-9

Mimo podjętych prac inwestycyjnych nowy blok węglowy w Elektrowni Ostrołęka pozo-
stał jedynie wirtualnym tworem.
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Po przeciwnej stronie?
DrOGa S1 KwK Brzeszcze i PG Silesia walczą o swoje 

DROGA ekspresowa S1 zagraża funkcjonowaniu nie tylko kopalni Brzeszcze, ale także Przedsiębiorstwu Górniczemu Silesia 
w Czechowicach-Dziedzicach. Załogi obu kopalń sprzeciwiają się niekorzystnym dla siebie wariantom dróg. Pech chce, że 
korzystny wariant dla jednych oznacza niekorzystne rozwiązanie dla drugich.

Region pisze do Nowaka
ŚLąSKO-DąBROWSKA Solidarność wysłała do ministra transportu Sławomira Nowaka 
list protestacyjny przeciwko budowie drogi ekspresowej S1 na terenach pól wydo-
bywczych KWK Brzeszcze, która może spowodować konieczność zamknięcia zatrud-
niającej ponad 3 tys. osób kopalni.

Przeciwni wariantowi A
O NEUTRALNYM dla kopalni Brzeszcze wariancie A nie chcą słyszeć w Czechowicach-Dziedzicach, gdyż wariant 
ten biegnąc przez Miedźną i Bestwinę przecina obszary górnicze PG Silesia. Związki zawodowe w PG Silesia po-
wołały już do życia Komitet Społeczny Pracowników, Współwłaścicieli i Współpracowników PG Silesia sp. z o.o. 
„Silesia Walcząca”. Poniżej prezentujemy stanowisko Komitetu w sprawie drogi S1:

KWK BRZESZCZE

- Budowa nowoczesnej infra-
struktury drogowej ma ogromne 
znaczenie dla rozwoju naszego kra-
ju. Uważamy jednak, że realizacja 
inwestycji drogowych nie może 
być prowadzona z pominięciem ży-
wotnych interesów społeczeństwa. 
Budowa drogi ekspresowej S1 w 
wariancie, który zagrażałby tysią-
com miejsc pracy i prowadziłby do 
nieodwracalnej degradacji Brzeszcz 
i sąsiednich gmin, oznaczałaby 
skrajną niekompetencję i nieodpo-
wiedzialność nie tylko Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad, ale przede wszystkim Mini-

sterstwa Transportu, które nadzo-
ruje pracę tej instytucji - czytamy 
w piśmie prezydium Zarządu Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
Solidarność.

W piśmie do ministra Nowa-
ka prezydium śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności wskazuje, że budowa 
drogi na obszarze górniczym kopal-
ni Brzeszcze wyłączy z wydobycia 
nawet 20 mln ton węgla, skracając 
żywotność kopalni o ok. 10 lat. - W 
dodatku utrata tak znacznej części 
złóż może oznaczać konieczność 
częściowej lub całkowitej likwida-
cji kopalni znacznie wcześniej niż 

zakładano.  Węgiel zalegający na 
wskazanym obszarze to surowiec 
najwyższej jakości, który przy po-
garszającej się koniunkturze w 
branży górniczej ma ogromne zna-
czenie dla prawidłowego funkcjo-
nowania kopalni - napisano w piś-
mie do szefa resortu transportu.

Kontrowersje wokół liczącego 
40 km odcinka trasy S1, który ma 
połączyć Mysłowice i Bielsko-Białą, 
trwają od 2008 roku. Droga miała 
być gotowa na Euro, ale przeszko-
dziły protesty mieszkańców ko-
lejnych gmin, przez które miałaby 
ona przebiegać, a także protesty 

ekologów, a nawet UNESCO, gdyż 
w jednym z wariantów trasa mia-
łaby sąsiadować z byłym obozem 
koncentracyjnym w Brzezince. Je-
sienią ubiegłego roku, po miesią-
cach impasu, Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad przed-
stawiła cztery nowe warianty budo-
wy feralnego odcinka.  Trzy  z nich 
(B,C,D) przecinają obszar górniczy 
KWK Brzeszcze. Jak wynika z nie-

oficjalnych informacji, obecnie 
brane są pod uwagę dwa warianty 
budowy - neutralny dla kopalni wa-
riant A oraz skrajnie niekorzystny 
wariant C.

KWK Brzeszcze, jest jednym z 
największych pracodawców w wo-
jewództwie Małopolskim, Zakład 
zatrudnia ponad 3 tys. pracowni-
ków, a żywotność kopalni szacowa-
na jest na ok. 33 lata.

PG SILESIA

W 2003 roku wraz z decyzją 
ówczesnych właścicieli o likwidacji 
KWK Silesia, podjęliśmy ostrą 
walkę o uratowanie naszych mie-
jsc pracy, naszej teraźniejszości, 
ale też przyszłości. Widzieliśmy, że 
kopalnia z tak bogatymi zasobami 
złóż, w rękach dobrego gospodar-
za, jeszcze przez długie lata będzie 
mogła żywić nas i nasze rodziny.

Solidarnie, wszystkie 
działające w kopalni organiza-
cje, składały się by pokryć koszty 
związane z przygotowaniem ek-
spertyz, biznesplanu, tłumaczeń, 
doradztwem prawnym. Wszyst-
kie pięć, w pełni zaangażowanych 
w sprawę, związków: NSZZ 
Solidarność, Kadra, ZZG w Pols-
ce, Solidarność Ratowników 

Górniczych w Polsce założyło 
Przedsiębiorstwo Górnicze „Si-
lesia”, wykupiło akcje. Zostaliśmy 
współwłaścicielami kopalni. I w 
końcu, znaleźliśmy firmę, która 
chciała w nas zainwestować; 
jeszcze przed kupnem-sprzedażą 
zawarliśmy umowę społeczną 
z czeskim inwestorem, żeby 
zabezpieczyć pracowników i dać 
im gwarancję pracy i płacy.

Dzięki determinacji, woli walki 
i głębokiej wierze w sens tego, o to co 
przyszło nam walczyć, znaleźliśmy 
sposób na rozwiązanie problemu, 
o którym wszyscy mówili, że jest 
nie do rozwiązania. 10 grudnia 
2010 roku to data, która wyznac-
za nową erę w dziejach naszej 
kopalni. Cały nasz trud, ogram 
włożonej pracy, czasu i pieniędzy, 
zostały wynagrodzone.

Zwiększyło się zatrudnienie z 
700 do 1600 osób, robione są nowe 
inwestycje, zgodnie z tym co było 
zapowiedziane przez inwestora, 
mamy pierwszeństwo w zatrud-
nieniu dla członków rodzin Pra-
cowników posiadających wyma-
gane kwalifikacje wynikające z 
potrzeb Pracodawcy.

Oddana załoga zawalczyła jed-
nak nie tylko o przyszłość swoją i 
swoich rodzin, ale też o przyszłość 
wszystkich tych, mikro, małych i 
średnich przedsiębiorców, którzy 
zachowują swoją stabilność 
finansową, właśnie dzięki 
współpracy z kopalnią, czy za-
kupom robionym przez górników. 
W efekcie budowy drogi a w 
konsekwencji zaniechania przez 
Zarząd PG Silesia dalszych inwest-
ycji, pracodawca będzie zmuszony 
do likwidowania miejsc pracy.

Realizacja wersji A drogi S1 
oznacza dla nas – pracowników 
i współwłaścicieli PG Silesia 
oraz naszych rodzin, prawdziwą 
katastrofę ekonomiczną i 
społeczną. Brak możliwości 
rozpoczęcia wydobycia węgla z 
obszarów rezerwowych oraz dras-
tyczne ograniczenie możliwości 
eksploatacji węgla z obszarów 
w tej chwili wydobywczo akty-
wnych, równoznaczny jest ze 
śmiercią kopalni; jej istnienie 
przestanie być opłacalne. Nie 
będzie mowy o nowych inwesty-
cjach, zwiększeniu zatrudnienia. 
Cały nasz trud i ogromny wysiłek 

włożony w jej ratowanie, pójdzie 
na marne. Tysiące ludzi wyląduje 
na bruku. A nie bez znaczenia 
jest tu fakt, że jeden pracownik 
w górnictwie generuje 3-4 mie-
jsca pracy poza górnictwem. Nie 
mówimy tu więc o skali 1600 bez-
robotnych tylko o 4800 lub nawet 
6400 ludzi pozbawionych pracy. 
Przyszłość nasza, naszych rodzin, 
ale też wszystkich mikro i małych 
przedsiębiorców, którzy dzięki ist-
nieniu kopalni mają zapewniony 
byt, stanie pod ogromnym znak-
iem zapytania.

Co więcej, w związku z planow-
anymi wyburzeniami na trasie 
przebiegu drogi S1 wariant A, 
część z nas straci zarówno pracę 
jak i swoje domostwa. Te które 
zostaną, zagrożone będą pow-
odziami (inwestycja doprowadzi 
do przecięcia wałów powodzio-
wych). GDDKiA nie przedstawiła 
żadnego rozwiązania dla tego 
problemu. Jest to tym bardziej 
istotne, że powodzie i zalania to 
efekt błędnego zagospodarow-
ania przestrzennego, które pow-
oduje poważne i nieuchronne 
zaburzenia w równowadze eko-
systemu.

Nie poddaliśmy się wtedy, nie 
poddamy się i teraz. Raz kolejny 
będziemy walczyć o przyszłość 
nas samych, naszych rodzin i firm 
działających na rzecz kopalni i 
żyjących z pieniędzy wydawanych 
przez górników. Zdecydowanie 
sprzeciwiamy się budowie drogi 
S1 w wariancie A, która będzie 
skutkować nasza dramatyczna 
sytuacja społeczno-gospodarczą.
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Kryzys coraz 
bardziej dotkliwy

Jarku, jak oceniasz minio-
ny rok dla Kompanii Węglowej 
i jej załogi?

Nie był to zły rok, aczkolwiek 
nie był też tak dobry jak poprzed-
nie dwa lata. Sama spółka odniosła 
zysk, a w kwestii społecznych udało 
nam się wypracować całkiem niezłe 
porozumienie płacowe w obliczu 
pierwszych symptomów kryzysu. 

Kryzys to słowo, które za-
pewne będzie dominującym 
sloganem w tym roku w Kom-
panii Węglowej. Nie obawiasz 
się, że to co dobre już za nami, 
a teraz może być tylko gorzej?

Ewidentnie widać, że obecny rok 
będzie dużo gorszy niż poprzedni. 
Świadczą o tym wyniki pierwsze-
go kwartału. Zasadniczym prob-
lemem jest ograniczony popyt na 
węgiel energetyczny przez co kuleje 
sprzedaż. A to z kolei rodzi problem 
płynności finansowej. Pozostaje 
tylko wierzyć, że kryzys rychło się 
zakończy i Kompania Węglowa od-
bije się od dna. 

Kryzys kryzysem, ale spół-
ka nawet w tych złych okolicz-
nościach powinna szukać ryn-
ku zbytu.

I wiem, że takie działania są 
prowadzone. Problemem nie jest 
bowiem sam zbyt. Problematyczna 
jest kwestia cen. Odbiorcy nalegają, 
by Kompania Węglowa sprzeda-
wała swój węgiel po dużo niższych 
cenach niż w roku poprzednim. 
Obniżki cen są nieuniknione, trze-
ba mieć tego świadomość. Otwarta 
jest kwestia skali tych obniżek.

Jeśli nie uda się Kompanii 
Węglowej sprzedać węgla po 
korzystnych cenach, wówczas 
pewnie nieuniknione będą dzia-
łania, które uderzą w załogę?

Już pewne działania w tym kie-
runku zostały podjęte przez zarząd. 
Mam tu na myśli dość drastyczne 

Rozmowa z Jarosławem Grzesikiem, przewodniczącym górniczej Solidarności, 
szefem Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność w Kompanii Węglowej

Węglowym, który mimo kryzysu ma 
całkiem niezłe wyniki ekonomiczne, 
tylko dlatego, że jego węgiel trafia 
do elektrowni znajdujących się we 
wspólnych strukturach. Pomijam tu 
kwestię nienajlepszych relacji spo-
łecznych, które od jakiegoś czasu 
panują w relacjach związków zawo-
dowych z kierownictwem i właści-
cielami spółki. Jednak w aspekcie 
biznesowym ten model się sprawdza 
i dobrze by było, gdyby Kompania 
Węglowa miała podobne zaplecze 
energetyczne. Budowę kopalni na 
Lubelszczyźnie także oceniam pozy-
tywnie, bo jakby nie patrzeć jest to 
krok w kierunku rozwoju Kompanii 
Węglowej. Mając w swoich struktu-
rach kopalnię o niskich kosztach wy-
dobycia - a takie jest założenie, gdyż 
węgiel w terenach niezurbanizowa-
nych można wydobywać znacznie 
taniej niż na Śląsku – zdecydowanie 
łatwiej będzie gospodarować i zarzą-
dzać  tak dużą spółką jak Kompania 
Węglowa. 

Tak dużych projektów inwesty-
cyjnych jak wspomniane nie należy 
analizować wyłącznie przez pry-
zmat obecnego kryzysu, gdyż on 
wcześniej czy później się skończy, 
zwłaszcza dla górnictwa węglowe-
go, czego dowodem są analizy spe-
cjalistów Międzynarodowej Agen-
cji Energii, która wieszczy wzrost 
znaczenia węgla energetycznego w 
świecie.

Rozmawiał: Jacek Srokowski

Należałoby przeanalizować 
wszelkie inne możliwości 
szczerpania złóż kopalni 

Piekary w strukturach Kom-
panii Węglowej. Uważam, 
że załogę Piekar znacznie 
łatwiej będzie przekonać 
do realizacji programu 

naprawczego w obecnych 
strukturach niż w spółce 

zewnętrznej.

ograniczenie zatrudnienia. Póki 
co dotyczy to głównie ogranicza-
nia przyjęć nowych pracowników. 
Niemniej redukcja zatrudnienia 
prowadzona jest już także wśród 
pracowników powierzchni, których 
pracodawca namawia do odejść. Na 
całe szczęście namawia ich do do-
browolnych odejść.

Mam nadzieję, że ewentualne 
dalsze cięcia nie będą głębokie i za-
łoga ich nie odczuje dotkliwie. Oba-
wiam się jednak, że ograniczanie 
zatrudnienia wśród pracowników 
dołowych odbije się na bezpieczeń-
stwie pracy, bowiem mogą powró-
cić złe praktyki namawiania ludzi 
do pracy ponad normatywny czas 
pracy, ponad ludzkie siły. 

Zakładasz dość łagodny 
scenariusz działań antykry-
zysowych. Nie liczysz się z 
możliwością likwidacji kopalń 
uchodzących za tzw. trwale 
nierentowne czy też ze sprze-
dażą niektórych, o czym w 
jednej z wypowiedzi publicz-
nych sygnalizował wiceprezes 
Krzysztof Brejdak?

Myślę, że wiceprezes Brejdak 
wyszedł nieco przed orkiestrę, a 

jednocześnie mam nadzieję, że jest 
to jedynie małe przekłamanie. Jedy-
nym znanym mi pomysłem w tym te-
macie jest możliwość wniesienia ko-
palni Piekary do spółki utworzonej 
wspólnie z Węglokoksem. Zresztą na 
jednym z niedawnych spotkań stro-
ny społecznej z zarządem Kompanii 
Węglowej przekonywano nas, że nie 
był to pomysł Kompanii, a Węglo-
koksu, który zwrócił się z taką pro-
pozycją. Polegałaby ona mniej więcej 
na tym, że do spółki celowej Kom-
pania Węglowa wniosłaby aportem 
majątek kopalni Piekary, natomiast 
Węglokoks przeznaczyłby określo-
ne środki na niezbędne w kopalni 
inwestycje, by w sposób efektywny 
wyfedrować resztki zalegającego w 
niej węgla. Nikt mnie do tej pory nie 
przekonał, że jest to dobry pomysł, a 
przynajmniej jedyny dobry pomysł. 
Jedyne co mnie przekonuje do tejże 
koncepcji to możliwość pozyskania 
środków na inwestycje od inwestora 
zewnętrznego, który jednocześnie 
jest spółką Skarbu Państwa. Trudno 
bowiem w czasie kryzysu oczekiwać, 
iż pieniądze na inwestycje w Pieka-
rach wyasygnuje sama Kompania 
Węglowa. Zanim jednak temat zo-
stanie podjęty, uważam, iż należa-
łoby przeanalizować wszelkie inne 
możliwości szczerpania złóż kopalni 
Piekary w strukturach Kompanii 
Węglowej. Uważam, że załogę Piekar 
znacznie łatwiej będzie przekonać 
do realizacji programu naprawczego 
w obecnych strukturach niż w spół-
ce zewnętrznej. I takie też będzie 
stanowisko Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej NSZZ Solidarność 
w Kompanii Węglowej.

No i znów zakładasz bar-
dzo optymistyczny wariant. 
W Kompanii Węglowej mówi 
się, że w podobnej sytuacji co 
KwK Piekary jest co najmniej 
kilka kopalń.

Do nas także dochodzą podobne 
słuchy - mówi się ponoć o 3-4 ko-
palniach, które miałyby podobne 
problemy co Piekary – w związku z 
czym zwróciliśmy z prośbą do pani 
prezes Joanny Strzelec-Łobodziń-
skiej o wyjaśnienie sprawy. Pani 
prezes zdementowała te pogłoski, 
twierdząc, że Kompania Węglowa 
nie zamierza żadnej innej kopal-
ni, poza KWK Piekary, likwidować 
bądź też sprzedać. 

Ciągle jeszcze wierzysz w 
panią prezes, w to, że ma na 
tyle dużo potencjału i siły, by 
wyciągnąć Kompanię Węglo-
wą z kryzysu?

Powiem tak: jak do tej pory nie 
zawiedliśmy się na samej pani pre-
zes, choć z innymi członkami za-
rządu spółki różnie to bywało. To co 
do tej pory jako związki zawodowe 
ustaliliśmy z Joanną Strzelec-Ło-
bodzińską było respektowane. Nie 
mam zatem powodów, by póki co 
podważać zaufanie do szefowej 
Kompanii Węglowej. 

Nie uważasz jednak, że w 
zapowiedziach budowy elek-
trowni (mówi się już o kilku 
projektach energetycznych) 
czy kopalni na Lubelszczyźnie 
jest trochę nazbyt dużo PR-u?

Z tego co wiem na razie są to 
koncepcje bardziej leżące w sfe-
rze analitycznej niż inwestycyjnej, 
aczkolwiek z tego co wiem zarówno 
projekt budowy elektrowni w Woli, 
jak i projekt budowy kopalni na Lu-
belszczyźnie posuwają się do przo-
du. Osobiście nie mam nic przeciw-
ko tym projektom. Gdyby Kompanii 
Węglowej udało się zbudować elek-
trownię wspólnie z inwestorem ze-
wnętrznym byłby to krok do przo-
du  i to właściwy krok. Takie ścisłe 
związki pomiędzy górnictwem i 
energetyką są wskazane, co widać 
dobrze po Południowym Koncernie 
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Po strajku coś drgnęło
Rozmowa z Dominikiem 
Kolorzem, przewodniczą-
cym śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności

Strajk solidarnościowy na 
Śląsku w ocenie szefa śląsko-
dąbrowskiej Solidarności był 
sukcesem związków zawodo-
wych?

Na pewno, choćby tylko dla-
tego, że po raz pierwszy od 30 
lat zorganizowaliśmy na Śląsku 
strajk na tak dużą skalę – przy-
pomnę, ż strajkowało ponad 80 
tysięcy osób w ok. 400 zakładach. 
Ponadto, mam ogromną satysfak-
cję z tego, iż strajk nie dotknął 
bezpośrednio mieszkańców re-
gionu, co było zgodne z naszymi 
założeniami, a czego nie chciały 
dostrzec tzw. media mainstre-
amowe, które wręcz czyhały na 
dramatyczne historie typu matka 
z dzieckiem nie może dojechać do 
szkoły, starsi ludzie pozbawieni 
opieki medycznej itd. Nic takiego 
się nie wydarzyło. Wręcz przeciw-
nie, dostrzegam, że wśród ludzi 
obudziła się zwykła, międzyludz-
ka solidarność. A jeszcze kilka 
miesięcy temu trudno byłoby so-
bie wyobrazić, by w jednym sze-

regu stanęli górnicy, nauczyciele, 
pracownicy służby zdrowia czy 
energetycy. Ci ostatni jeśli się nie 
mylę zastrajkowali pierwszy raz 
od niepamiętnych czasów. 

górnicy po raz kolejny 
pokazali co znaczy solidar-
ność…

Górnicy po raz kolejny po-
twierdzili, że na nich można 
zawsze liczyć, co dla mnie jako 
osoby związanej z tym środowi-
skiem nie jest żadnym zaskocze-
niem.

Była jakaś grupa zawodo-
wa, na której się zawiodłeś?

Owszem. Strajk miałby jeszcze 
większe znaczenie, gdyby przy-
łączyli się do niego pracownicy 
branży motoryzacyjnej. To, że nie 
strajkowali pracownicy tyskiego 
Fiata można jeszcze w jakiś spo-
sób wytłumaczyć - fakt grupo-
wych  zwolnień spowodował, że 
nie było tam atmosfery strajkowej 
przez co też zrezygnowaliśmy w 
Fiacie z organizacji referendum 
strajkowego. Tego samego nie da 
się jednak powiedzieć o innych 
firmach branży np. gliwickim 
Oplu. W tym przypadku brak 
udziału w strajku solidarnościo-
wym jest zdecydowanie mniej 
zrozumiały. Przyczyna takiego 
stanu rzeczy wydaje się być  dość 

mocno złożona.
Jest to chyba niezły mate-

riał do refleksji nad kondycją 
związku?

Zgadza się, potwierdza to moje 
myśli i tezy dotyczące związku za-
wodowego „Solidarność”. Przez 
ostatnie kilka miesięcy obudzili-
śmy nieco naszych związkowych 
„śpiochów”, bo zanim doszło do 
strajku przedstawiciele związku 
musieli wyjść do ludzi tłumacząc 
postulaty, musieli przeprowadzić 
całą procedurę strajkową. Dla 
wielu naszych działaczy było to 
zupełnie nowe doświadczenie, z 
którym dotychczas nie mieli do 
czynienia. Dzięki temu ludzie za-
uważyli, że istnieje coś takiego 
jak związek zawodowy Solidar-
ność, zauważyli, że ktoś chce o 
nich dbać. Niemniej uważam, że 
bez poważnej reformy wewnętrz-
nej związku podobne akcje w ska-
li regionów czy kraj mogą się nie 
udać. 

Jakie sygnały płynęły do 
Ciebie spoza Śląska?

Oceniam bardzo pozytywnie 
inicjatywę pikiet związkowych 
z pozostałych województwach, 
ale jeśli mam być szczery to nie 
od wszystkich szefów struk-
tur wojewódzkich i branżowych  
otrzymałem jakiekolwiek wyrazy 

wsparcia, choćby nawet telefo-
niczne. 

Czyli nie nosisz przekona-
nia, iż ogólnopolski strajk ge-
neralny miałby szanse powo-
dzenia?

Nie, na tą chwilę jeszcze nie, a 
przynajmniej nie w tym wymiarze, 
z jakim mieliśmy do czynienia na 
Śląsku.

donald Tusk może spać 
spokojnie?

Niekoniecznie, bo przecież ob-
serwujemy coraz większą aktyw-
ność grup obywatelskich nie zado-
wolonych z rządów Donalda Tuska. 
Niemal równolegle z naszą akcją 
strajkową powstała inicjatywa Plat-
formy Oburzonych, do której weszli 
przedstawiciele stowarzyszeń nie 
tylko związanych z Solidarnością. 
Dlatego śmiem twierdzić, iż Do-
nald Tusk będzie miał coraz mniej 
spokojne sny. 

Strajk miał jakiś wpływ na 
stronę rządową?

Coś drgnęło. Pojawiła się bo-
wiem możliwości wprowadzenia 
odwróconego VAT-u w handlu 
prętami stalowymi, co miałoby 
przeciwdziałać oszustwom podat-
kowym na tym rynku. Zgodnie z 
procedurą odwróconego VAT, to 
kupujący, a nie sprzedający zo-

bowiązuje się do odprowadzenia 
podatku. Rząd ma wnioskować 
do Brukseli o zgodę na przyję-
cie tego typu rozwiązania. Rząd 
przyjął także pewne techniczne 
rozwiązania z naszych propozycji 
ustawy antykryzysowej. Na sku-
tek naszych postulatów sejmowa 
Komisja Polityki Społecznej i Pra-
worządności podjęła dezyderat 
kierowany do rządu w sprawie 
ograniczenia stosowania umów 
śmieciowych. Rozczarowaniem 
jest natomiast reakcja na postulat 
likwidacji NFZ, gdyż reforma mi-
nistra Arłukowicza na dobrą spra-
wę zmierza do zamiany pieczątek. 
Nie będzie za tym szła zmiana 
systemowa. W kwestii pakietu 
klimatycznego jesteśmy z rządem 
wciąż w dużych rozbieżnościach, 
bo jak się okazuje rząd nie ma 
żadnego zamiaru, by pomóc fir-
mom energochłonnym, mimo, iż 
wcześniej obiecywał przygotowa-
nie w tej sprawie specjalnej usta-
wy. Dziś nie widzi takiej potrzeby, 
a niestety, takie podejście może 
mieć bardzo negatywne konse-
kwencje dla przemysłu, zwłaszcza 
górnictwa węglowego. 

Podczas rozmów z rządem 
udowodniliśmy jedną, bardzo 
ważną rzecz. Otóż rząd zasłaniał 
się procedurą nadmiernego defi-

STraJK SOLIDarnOŚCIOwy

Śląsk stanął na 4 godziny
26 mARcA BR. zgodnie z zapowiedziami odbył się generalny strajk solidarnościowy na Śląsku. Kopalnie węgla 
kamiennego nie fedrowały przez dwie godziny, najczęściej od godziny 6. do 8.

 - Pracownicy dołowi w znakomitej większo-
ści wzięli udział w strajku. Na dół zjechały jedynie 
służby zabezpieczające, i to też nie zawsze w ta-
kiej liczbie, jakiej oczekiwali pracodawcy - poin-
formował szef górniczej „Solidarności” Jarosław 
Grzesik.

Do czterogodzinnej akcji przystąpiło niespeł-
na 85 tysięcy pracowników z około 400 zakładów. 
Reprezentowane były niemal wszystkie branże, 
od komunikacji miejskiej poczynając, gdzie pro-
test rozpoczął się o godzinie 3.15. Chodziło o to, 
by w możliwie niewielkim stopniu utrudnić życie 
mieszkańcom regionu. Z tego samego względu 
kolejarze wstrzymali ruch pociągów od 8. do 10., 
po porannym szczycie. Ostatecznie na tory nie 
wyjechało 105 pociągów, w tym 18 pociągów In-
tercity, oraz 120 autobusów komunikacji miejskiej 
i 65 tramwajów.

Strajk odbył się również w 160 placówkach 
oświatowych, głównie szkołach, choć zdarzały 
się pojedyncze przypadki strajkujących pracowni-
ków przedszkoli i żłobków.

W innych częściach Polski zorganizowane 
zostały pikiety, których uczestnicy solidaryzo-
wali się ze strajkującymi na Śląsku. Związkowcy 
protestowali w Białymstoku, Bielsku-Białej, Byd-
goszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kiel-
cach, Krakowie, Lublinie, łodzi, Olsztynie, Opolu, 
Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i 
Zielonej Górze. Do protestujących w Warszawie 
dołączyli związkowcy z Płocka, a do pikiety w Po-
znaniu - z Kalisza i Konina. Wspólna demonstracja 
związkowców z Dolnego Śląska przeszła ulicami 
Wrocławia.

Szef Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda wziął udział w pikiecie zorganizowanej 
przez Region Gdański „S”. - Tego strajku by nie 
było, gdyby doszło do wycofania projektu usta-
wy dotyczącej zmiany przepisów o czasie pracy 
- mówił do jej uczestników, wskazując na antypra-
cowniczy, jego zdaniem, pomysł wprowadzenia 
12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu 
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pracy. - Nie ma zgody na to, żeby pracownicy byli 
traktowani jak niewolnicy - stanowczo stwierdził 
lider „S”.

 W geście solidarności i we włas-
nym interesie

Śląskie zakłady przemysłowe przerwały pro-
dukcję na ogół tuż po 6. Symboliczne rozpoczęcie 
akcji odbyło się w rudzkiej hucie „Pokój”. - Hut-
nictwo to dział, który jest najbardziej zagrożony 
ograniczeniem poziomu produkcji i utratą miejsc 
pracy - mówił obecny na miejscu przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” Dominik Kolorz.

Wydobycie wstrzymały śląskie kopalnie. We-
dług szacunków przedstawionych przez górniczą 
„S”, strajk podjęło 40 tysięcy osób zatrudnionych 
w sektorze. Zdaniem przewodniczącego Grzesika, 
górnicy podjęli strajk w geście solidarności z inny-

mi, przede wszystkim jednak mając świadomość 
tego, że dotyczą ich wszystkie żądania wyrażone 
przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-
Strajkowy (MKPS). - Wcale nie jest tak, że dotyczy 
nas tylko postulat wprowadzenia systemu rekom-
pensat dla przedsiębiorstw objętych skutkami 
Pakietu Klimatycznego - uważa Grzesik. - Tak jak 
inne zakłady jesteśmy narażeni na ewentualność 
przestojów z powodu kryzysu. Już przecież więk-
szość kopalń ograniczyła wydobycie, bo zwały 
są pełne. Nie jest wykluczone, że wprowadzone 
zostaną dniówki postojowe, więc dotyczy nas 
postulat pierwszy, mówiący o stworzeniu osło-
nowego systemu regulacji finansowych oraz ulg 
podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących 
zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju 
produkcyjnego. A punkt, w którym domagamy się 
„zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych 
przysługujących pracownikom zatrudnionym w 

cytu budżetowego, która została 
uruchomiona przez Unię Europej-
ską. Wraz z naszymi ekspertami 
udowodniliśmy, iż jest niepraw-
dą, iż Bruksela zabrania nam sto-

sować obniżek parapodatkowych 
(np. akcyzy). Taka naprawdę jest 
to tylko kwestia zmiany polskiego 
prawa. Wspomnianą procedurą 
objętych jest 21 państw Unii Eu-

ropejskiej, z czego aż 20 stosuje 
odpowiednie ulgi dla przemysłu 
energochłonnego. 

A jak do samego strajku 
podeszli pracodawcy? Nie 

podważali konstrukcji straj-
ku solidarnościowego?

Pracodawcy zrzeszeni w BCC 
czy PKPP Lewiatan podeszli do 
sprawy obojętnie, natomiast pra-

codawcy w regionie zauważyli, iż 
postulaty ustawy antykryzysowej 
oraz ochrony przemysłu energo-
chłonnego są także ich postula-
tami. 

Czyli strajk generalny zbli-
żył związkowców i pracodaw-
ców?

Niewątpliwie tak.
Co dalej?
17 kwietnia, czyli w dniu w któ-

rym mijało ultimatum wzywające 
rząd do przedstawienia harmono-
gramu realizacji postulatów sfor-
mułowanych podczas marcowego 
posiedzenia Komisji Krajowej w 
Bielsku-Białej, rząd w osobie mi-
nistra pracy i polityki społecznej 
Władysława Kosiniak-Kamysza, 
przesłał pismo, w którym podkre-
ślając, że działa z upoważnienia 
premiera, poinformował, że „w 
odniesieniu do większości postula-
tów prace toczyły się lub w dalszym 
ciągu toczą się na odpowiednich 
forach, w szczególności Trójstron-
nej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych”. 

To pokazuje, że premier 
wreszcie, choć to na razie dekla-
racja, zrozumiał, że nie może się 
dłużej izolować od najtrudniej-
szych problemów społeczno-go-
spodarczych i udawać, że to nie 
jego problemy, tylko poszczegól-
nych ministrów. Mam nadzieję, 
że na deklaracji się nie skończy i 
premier faktycznie pojawi się na 
obradach komisji.

Rozmawiał:                                      
Jacek Srokowski

POSTULATY mIĘDZYZWIĄZKOWEGO 
KoMiTeTU 

proTesTacYJno-sTraJKoWego

Śląscy związkowcy domagają się:

- stworzenia osłonowego systemu regu-
lacji finansowych oraz ulg podatkowych 
dla przedsiębiorstw utrzymujących 
zatrudnienie w okresie niezawinion-
ego przestoju produkcyjnego (system 
powinien być oparty na zasadzie bilansu 
dochodów publicznych),

- wprowadzenia systemu rekompensat dla 
przedsiębiorstw objętych skutkami Paki-
etu Klimatycznego,

- uchwalenia przez Sejm RP ustaw 
ograniczających stosowanie tzw. umów 
śmieciowych,

- likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia 
i stworzenia systemu opieki zdrowotnej 
opartego na założeniach, na podstawie 
których działała dawna Śląska Kasa 
Chorych,

- zaniechania likwidacji rozwiązań emery-
talnych przysługujących pracownikom 
zatrudnionym w warunkach szczegól-
nych i szczególnym charakterze,

- zaprzestania likwidacji szkół i zaprzesta-
nia przerzucania finansowania szkoln-
ictwa publicznego na samorządy.

warunkach szczególnych i szczególnym charakte-
rze”? Przecież tu chodzi nie tylko o tzw. emerytu-
ry pomostowe, ale i o uprawnienia przysługujące 
zatrudnionym pod ziemią, bo górnicy też przecież 
korzystają z uprawnień szczególnych. Pozostałe 
punkty w bezpośredni sposób dotyczą natomiast 
górniczych rodzin. Pracownicy kopalń doskonale 
to rozumieją, czego wyrazem jest frekwencja w 
dzisiejszej akcji - skomentował lider największej 
organizacji związkowej działającej w polskim gór-
nictwie.

 
Kolorz: Byłby dialog, nie byłoby 
strajku

W trakcie konferencji prasowej podsumowu-
jącej strajk, lider regionalnych struktur Związku 
Dominik Kolorz skomentował poranną wypowiedź 
premiera Donalda Tuska. - Mam pewien problem 
ze zrozumieniem intencji organizatorów strajku, 
chociaż rozumiem rozgoryczenie ludzi, którzy w 
takim strajku uczestniczą - stwierdził szef rządu, 
dodając przy tym, że w Polsce za dialog społeczny 
ze związkami zawodowymi odpowiada Komisja 
Trójstronna do spraw Społeczno-Gospodarczych. 
W odpowiedzi Kolorz zaprosił premiera do pod-
jęcia rzeczowych rozmów, których do tej brako-
wało. - Apelujemy do pana premiera, by spotkał 
się z Międzyzakładowym Komitetem Protestacyj-
no-Strajkowym. Bo skoro ministrowie rządu pana 
premiera nie są w stanie zrozumieć artykułowa-
nych od dłuższego czasu postulatów, to myślę, 
że konieczna jest rozmowa bezpośrednia, nasza 
z panem premierem, żeby wyartykułować mu po-
stulaty, o co tak naprawdę chodzi. 

 17 kwietnia nastąpiła w końcu reakcja pre-
miera Donalda Tuska na kierowane do niego przez 
NSZZ Solidarność listy, apele i pisma. - Co prawda 
nie odpowiada osobiście, lecz za pośrednictwem 
ministerstwa pracy, ale mam nadzieję, że z cza-
sem pan premier nabierze odwagi - mówi Dominik 
Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

mj
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Niemcy dostali po kieszeni, 
Unia pójdzie po rozum do głowy?
WSPARCIE finansowe Unii Europejskiej (UE) dla producentów tzw. zielonej energii doprowadziło do wzrostu kosztów wy-
twarzania prądu z innych źródeł, wpływając na pogorszenie się kondycji nawet tak rozwiniętych gospodarek jak niemiecka. 
Mając zapewne na uwadze ten właśnie fakt, unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger zapowiedział złagodzenie 
polityki UE przesunięcie terminu realizacji założeń klimatycznych z roku 2020 na rok 2030. Istotną dla energetyki węglowej 
decyzję komentuje śląski poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Marcinkiewicz.

POLITyKa KLIMaTyCZna

- Komisarz ds. energii 
günther Oettinger zapowie-
dział konieczność wprowadze-
nia istotnych zmian w założe-
niach polityki energetycznej 
ue do 2030 roku. Czy ta dość 
nieoczekiwana wypowiedź ko-
misarza jest dla Pana zasko-
czeniem?

- Komisarz ds. energii zapowie-
dział, iż trwają prace nad „zieloną 
księgą”, w której sformułowane zo-
staną cele i założenia Wspólnej Po-
lityki Energetycznej UE. Najistot-
niejsze jest jednak to, że założenia, 
które miały zostać osiągnięte do 
2020 roku, mają zostać odroczone 
o 10 lat. Zdaniem komisarza Oet-
tingera, powinniśmy odciąć polity-
kę energetyczną od polityki klima-
tycznej, bo to tworzy paradoksalne 
sytuacje. Podam przykład Hiszpa-
nii, gdzie stworzono takie przywile-
je dla odnawialnych źródeł energii 
(OZE), że dopłaca się zarówno do 
inwestycji związanych z OZE, jak i 
wyprodukowanej energii. W kon-
sekwencji rząd Hiszpanii powinien 
wypłacić inwestorom 30 miliardów 
euro. Oczywiście nikt nie ma tych 
pieniędzy.

- Skąd taka zmiana stano-
wiska? Przecież nie dalej jak 
rok temu komisarz mówił o ko-
nieczności dalszych inwestycji 
w OZe. W 2050 roku mieliśmy 
już w ogóle nie emitować dwu-
tlenku węgla.

- Gospodarka niemiecka moc-
no odczuwa politykę klimatyczną 
Unii Europejskiej. Koszty produk-
cji, głównie z powodu wysokich 
cen energii, są dramatyczne. Przy-
puszczam, że komisarz spogląda na 
niemiecki przemysł, który realnie 
zmaga się z bieżącą sytuacją gospo-
darczą.

- Czy w takiej sytuacji zmie-
ni się też stanowisko Polski, 
która zawsze silnym głosem 
sprzeciwiała się polityce kli-
matycznej unii europejskiej?

- Oczywiście, że tak! Komisarz 
stwierdził, że „barczysta Polska 
powiedziała »nie« prowadzonej w 
obecnej formie polityce klimatycz-
nej opartej o odnawialne źródła 
energii i ten głos musi zostać wysłu-
chany”. Komisarz podkreślił, że „za 
Polską chowają się kraje takie jak 
Czechy, Słowacja czy Węgry”. Naj-
większym zaskoczeniem dla mnie 
było jednak to, że te słowa wywoła-
ły gromkie brawa, głównie ze strony 
niemieckich deputowanych.

stwierdził, że Unia Europejska 
musi stworzyć warunki dla przed-
sięwzięć, których celem będzie 
produkcja jak największej ilości 
energii na terenie Wspólnoty. Ta-
kie projekty, jak pozyskiwanie 
gazu z łupków, muszą otrzymać 
wsparcie. Największymi produ-
centami tego gazu powinny być 
Polska oraz Wielka Brytania. To, 
co powiedział Oettinger, stawia 
też w jaśniejszym świetle polski 
przemysł węglowy.

- Pytanie, jak na takie re-
gulacje, zawarte w „zielonej 
księdze”, zareaguje komisja 
ds. ochrony środowiska i ko-
misarz ds. klimatu pani Con-
nie Hedeegard?

- Komisja Europejska (KE), 
widząc coraz trudniejszą sytuację 
przemysłu energochłonnego, wy-
raźnie łagodzi swoje stanowisko. 
Komisarz Oettinger stwierdził, że 
wraz z komisarz Heedegard inten-
sywnie pracują nad „właściwymi” 

rozwiązaniami, które mają zostać 
zapisane we wspomnianej „zielonej 
księdze”. Ma to być forma „ćwiczeń 
rozluźniających napiętą atmosferę” 
jaka powstała wokół przyszłości 
energetycznej Unii Europejskiej. 
Rozwiązana ma również zostać 
kwestia ubezpieczeń, do jakich 
zobligowane miałyby zostać firmy 
produkujące energię w reaktorach 
atomowych. To jednak może budzić 
wiele kontrowersji.

- Takie ubezpieczenia zruj-
nują przemysł jądrowy. Czy 
zatem znajdzie się ktoś skłon-
ny ubezpieczyć siłownie, na-
wet trzeciej generacji, po wy-
darzeniach w Fukushimie?

- No właśnie. Można mówić o 
ubezpieczeniu samej elektrowni na 
wypadek niespodziewanej awarii i 
konieczności przeprowadzenia na-
praw. Ale czy jest ktoś na tym świe-
cie, kto zgodziłby się zagwaran-
tować ubezpieczenie od skutków 
wywołanych katastrofą? Proszę 

sobie wyobrazić koszty przywró-
cenia Japonii do stanu przed kata-
strofą? Czy to w ogóle możliwe? Ile 
będą kosztować takie ubezpiecze-
nia. Przecież wiadomo, że te koszty 
zostaną scedowane na odbiorców 
energii. To w praktyce oznacza ko-
lejny dramatyczny wzrost cen. Ta-
kim rozwiązaniom mocno sprzeci-
wi się na pewno Francja.

- Jaka zatem jest przyszłość 
energii w unii europejskiej?

- Komisarz zapowiedział, że 
przede wszystkim dużo uważniej 
będą teraz dysponowane środki 
wspierające rozwój infrastruktury 
oraz finansowanie projektów ener-
getycznych. W praktyce oznacza to 
zdecydowane cięcia nakładów na 
OZE, być może nawet o 50 procent. 
Wszelkie projekty będą weryfiko-
wane pod kątem opłacalności i ich 
zgodności z celami polityki rynku 
wewnętrznego. Nie może być jed-
nak tak, że za sprawą umorzenia 
części uprawnień, a więc - de facto 

fot. Archiwum Bogdana marcinkiewicza- Komisarz Oettinger 
stwierdził, że „barczysta 
Polska powiedziała »nie« 
prowadzonej w obecnej 

formie polityce klimatyc-
znej opartej o odnawialne 
źródła energii i ten głos 

musi zostać wysłuchany”. 
Największym zaskoczeniem 
dla mnie było jednak to, że 
te słowa wywołały gromkie 
brawa, głównie ze strony 

niemieckich deputowanych.

- Czyli można powiedzieć, 
że upór i konsekwencja ze 
strony Polski przyniosły kon-
kretne efekty. To chyba miłe 
zaskoczenie, zwłaszcza po fali 
krytyki, jaka spadła na nasz 
kraj w związku z żądaniami 
dotyczącymi równego trakto-
wania OZe i paliw kopalnych, 
a przede wszystkim Veta, jakie 
wystosowaliśmy?

- Powiem więcej. Komisarz 
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Europosłowie górą. ETS bez zmian
16 kwietnia Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji Europejskiej, która chciała wycofania z rynku części uprawnień do 
emisji tzw. gazów cieplarnianych, co miało spowodować wzrost cen uprawnień i samej energii. O głosowanie przeciwko projektowi 
zaproponowanemu przez KE apelowali eurodeputowani christian Ehler i Bogdan marcinkiewicz.

- prawa działającego wstecz, naru-
szymy zaufanie, jakim takie projek-
ty darzą inwestorzy. Podobnie na 
tę sprawę spojrzą także obywatele. 
Nie może być tak, że każdy, nawet 
najbardziej szalony pomysł, będzie 
natychmiast realizowany, bo jego 
realizacja poprawi bilans OZE. Na 
największe wsparcie liczyć będą 
mogły projekty związane z walką 
z ubóstwem energetycznym. Cena 
nie może być kryterium hamującym 
rozwój gospodarczy, co ma obecnie 
miejsce między innymi w krajach 
takich jak Rumunia czy Bułgaria. 
Ważnym aspektem będą też inwe-
stycje w interkonektory i zbiorniki 
gazu, czyli zwiększenie mobilności 
energii.

- Czy to oznacza, że część 
polskich projektów w odna-
wianie mocy produkcyjnych w 
elektrowniach węglowych zo-
stanie schowanych do szafy?

- Komisarz Oettinger od samego 
początku debaty o roli i przyszłości 
gazu niekonwencjonalnego w UE 
wspiera projekty takie jak pozy-
skiwanie gazu łupkowego. Jego 
zdaniem, liderami tej technologii 
powinny zostać Polska oraz Wielka 
Brytania. Co prawda nie ma mowy 
o wspieraniu węgla, jednakże gór-
nictwo od lat radzi sobie bez dotacji 
z zewnątrz. 

- Obecna kadencja Parla-
mentu europejskiego koń-
czy się już za rok. Czy uda się 
zatem zrealizować obecnie 
podnoszone kwestie polityki 
energetycznej? Wiele z nich 
budzi przecież poważne kon-
trowersje. Wielu wyborców 
może być mocno rozczarowa-
nych.

- Dlatego „zielona księga” ma 
być solidnym fundamentem do 
dalszych działań w nowej perspek-
tywie 2014-2020. Dla Polski celem 
zasadniczym powinno być budo-
wanie bezpieczeństwa energetycz-
nego Unii Europejskiej w oparciu 
o rodzime zasoby. Import paliw do 
krajów Wspólnoty systematycznie 
się zwiększa i ten negatywny trend 
musi zostać wyhamowany. Na im-
port energii wydajemy 400 miliar-
dów euro rocznie. W 2010 był to 1 
procent PKB. W 2012 było to już 
4 procent. Uważam, że niezwykle 
istotną rolę odegrają tutaj zarów-
no małe lokalne inicjatywy, jak i 
potężne międzynarodowe projekty. 
Ważne, by prezentować gotowość 
do kompromisowych rozwiązań. 
To, w połączeniu z metodą małych 
kroków, musi doprowadzić do stop-
niowego zwiększenia konkurencyj-
ności Europy.

Rozmawiał:                                          
Michał Jakubowski

Podam przykład Hiszpanii, 
gdzie stworzono takie przywi-
leje dla odnawialnych źródeł 

energii (OZE), że dopłaca 
się zarówno do inwestycji 

związanych z OZE, jak i 
wyprodukowanej energii. W 
konsekwencji rząd Hiszpanii 
powinien wypłacić inwesto-

rom 30 miliardów euro.

W LIŚcIE skierowanym do pozostałych europar-
lamentarzystów przypomnieli, że podstawowym 
celem stworzonego przez Unię systemu handlu 
uprawnieniami do emisjami (ETS) jest redukcja 
emisji „gazów cieplarnianych” do atmosfery, a 
nie pozyskiwanie środków na finansowanie in-
westycji w efektywność energetyczną i techno-
logie czystej energii. Ocenili, że obecnie ustalona 
redukcja puli uprawnień o 1,74 procent rocznie 
pozwoli osiągnąć ustalone cele redukcyjne bez 

konieczności interwencji z zewnątrz. Wycofanie 
części uprawnień z rynku zagroziłby natomiast 
konkurencyjności przemysłu europejskiego i do-
prowadziłby do podniesienia cen energii dla kon-
sumentów.

Ehler i Marcinkiewicz zwrócili też uwagę, że ni-
ska cena za emisję „gazów cieplarnianych” jest 
wynikiem kryzysu gospodarczego i przemysło-
wej słabości Unii Europejskiej. - Naszym celem 
powinno być kreowanie wzrostu gospodarczego 

i wzmocnienie naszej bazy przemysłowej, a nie 
dalsze jej osłabianie poprzez interwencje na rynku 
węglowym. Ceny emisji wzrosną po tym, jak Eu-
ropa wyjdzie z kryzysu - można było przeczytać 
w liście.

Większość posłów podzieliła zdanie autorów ape-
lu, odrzucając projekt KE i odsyłając go do dalszych 
prac w komisji parlamentarnej.

MJ

Klimatyczne 
wątpliwości ministra
NIEMCY chcą zamrozić dopłaty do zielonej energii - ujawnił Peter Altmaier, minister środowiska w 
rządzie Angeli Merkel, o czym doniósł Financial Times. Mniejsze zapotrzebowanie na energię wyni-
kające ze stagnacji gospodarki światowej, a w konsekwencji spadek cen uprawnień do emisji tzw. 
gazów cieplarnianych, może oznaczać załamanie europejskiej polityki klimatycznej.
dySKuSJę publiczną na temat 
celowości dopłat do odnawialnych 
źródeł energii (OZE) w Niemczech 
wymusił fakt zbliżających się, bo 
zaplanowanych na jesień, wyborów 
parlamentarnych. Jak pisze pani 
Pilita Clark, autorka artykułu opub-
likowanego na łamach FT, rachun-
ki odbiorców prądu wzrosły tam 
dwukrotnie, co ma ścisły związek z 
kosztami subsydiowania OZE.

Choć tezy o wpływie człowieka 
na globalne ocieplenie nikt do tej 
pory nie udowodnił, UE od lat „wal-
czy” z tym zjawiskiem. Tymczasem 
najwięksi konsumenci energii spo-
za Europy zdecydowanie odrzucają 
próby ograniczeń wynikających z 
klimatycznej ideologii. Dzienni-
karka FT zwraca uwagę, że UE pre-
tendująca do roli lidera światowej 
polityki klimatycznej otrzymała 
niedawno dwa poważne ostrzeże-
nia - rok temu Stany Zjednoczone, 
Chiny i inne kraje zaprotestowały 
zdecydowanie (grożąc retorsjami) 
przeciwko próbie obciążenia mię-
dzynarodowych przewoźników 
lotniczych opłatami za emisję dwu-
tlenku węgla, co miało być próbą 
rozszerzenia strefy obowiązywa-
nia unijnych rozwiązań na resztę 
świata.

Na razie w Niemczech poinfor-
mowano, że „udział energii ze źró-
deł odnawialnych głównie wiatru, 
słońca i biomasy osiągnął 22 pro-
cent całkowitej produkcji energii”, 
było to możliwe w wyniku opodat-
kowania cen energii elektrycznej do 
poziomu bliskiego 22 groszom za 
kilowatogodzinę (0,053 euro/kWh). 
A tego nawet niemieckie, bogate 
gospodarstwa domowe mogą nie 
znieść, co w sytaucji zbliżających 
się wyborów parlamentarnych spo-
wodowało zapewne zasygnalizowa-
nie zamiaru zamrożenia subsydio-
wania „zielonej energii” na okres 2 
lat. Minister Altmaier zapowiedział 

też, że dynamika wzrostu produk-
cji „zielonej energii” w przyszłych 
okresach zostanie ograniczona do 
2,5 procent rocznie.

W Polsce - kraju ponoszącym 
największe koszty wdrażania po-
lityki klimatycznej, gdzie 92 pro-
cent energii wytwarza się z węgla 

- o polityce klimatycznej UE na 
razie się nie dyskutuje. Prędzej czy 
później kwestie te jednak dadzą o 
sobie znać wszystkim Polakom, nie 
tylko górnikom, hutnikom i pra-
cownikom innych branż energo-
chłonnych, gdy ceny rachunków za 
energię zaczną gwałtownie rosnąć. 

Obecny spokój i brak zaintereso-
wania sprawą ze strony sceny po-
litycznej może się wówczas okazać 
tylko ciszą przed burzą.

Zbigniew Gidziński,                          
Marek Jurkowski
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Z błękitną falą węgiel płynie…
ŚwIaT amerykańska rewolucja łupkowa

ŁUPKOWA rewolucja w Stanach Zjednocznych wpływa coraz bardziej 
znacząco na światową gospodarkę, w tym szczególnie na rynek węgla 
w Europie.

HanDlowieC Steve Butler 
przyjeżdża wraz ze swoją bizneso-
wą partnerką, Sue Thomason, do 
małego rolniczego miasteczka. W 
ostatnich latach miejscowość moc-
no ucierpiała z powodu kryzysu 
ekonomicznego. Dwoje przybyszów 
spodziewa się więc, że lokalna spo-
łeczność łatwo zaakceptuje ofertę 
ich firmy. Jednak okoliczni miesz-
kańcy, Dustin Noble, Frank Yates 
i Alice nie wierzą w uczciwość pro-
ponowanej im oferty. Aby pozyskać 
kontrakt, Steve i Sue muszą zdobyć 
ich zaufanie. Tak w dużym skrócie 
rozpoczyna się fabuła filmu „Pro-
mised Land”, w którym główną rolę 
gra gwiazdor Matt Damon. Wszech-
obecny w Stanach Zjednoczonych 
temat „łupków” nie mógł ominąć 
Hollywood. 

Przecieki na temat tego filmu 
i jego pierwsze oficjalne zapowie-
dzi wywołały wielkie poruszenie 
wśród amerykańskich gazowników. 
Obawiali się, że ta fabularna fikcja 
przysłoni fakty na temat eksploata-
cji gazu łupkowego. Mieli bowiem 
świeżo w pamięci dokument Josha 
Foxa „Gasland” nakręcony dla tele-
wizji HBO, który pokazywał czarną 
stronę „łupkowej rewolucji”, m.in. 
podpalającą się wodę z kranu. 

Wsparcie szejków
Podobnie hollywoodzka produk-

cja przestrzega przed zagrożeniami 
społecznymi, wyraźnie opowiada-
jąc się po stronie przeciwników wy-
dobywania gazu łupkowego. Część 
gwiazd popkultury wspiera bowiem 
„zieloną energię”, np. z elektrowni 
wiatrowych i słonecznych. Obfitość 
taniego gazu z łupków stanowi wy-
zwanie dla zwolenników „zielonej 
energii”. 

- Potrzebujemy gazu jako paliwa 
przejściowego. Ale nie potrzebujemy 
gazu w dużych ilościach, a na pewno 
nie potrzebujemy taniego gazu, bo 
wypchnąłby nie tylko węgiel, lecz 
także energię odnawialną - mówił 
latem tego roku Sven Teske, dyr. ds. 
energii odnawialnej w organizacji 
ekologicznej Greenpeace.

Tani gaz łupkowy doskwiera 
jednak nie tylko ekologom i sektoro-
wi energii odnawialnej. Amerykań-
skim gazownikom udało się odkryć, 
że film sfinansowała Image Nation 
- spółka firmy Abu Dhabi Media, 
która należy do emiratu Abu Zabi 
wchodzącego w skład Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich.

Zamieszanie wokół „Promised 
Land” uwidacznia skalę problemów, 
które zrodziła „rewolucja łupkowa”. 
Rewolucja ma bowiem zwycięzców, 
ale i swoje ofiary.

W ciągu ostatnich lat Ameryka-
nie dzięki nowoczesnym i efektyw-
nym technologiom eksploatacji gazu 
łupkowego - rozpracowano techno-
logię kruszenia hydraulicznego, w 
celu stworzenia sztucznych pęknięć 
w okolicy odwiertów - szybko rozwi-
jają wydobycie z łupków – od 2000 

r. zwiększyli je 17-krotnie. 
Dzięki temu Stany Zjednoczone 

zaspokajają już ze swoich surow-
ców coraz więcej, bo już ponad 82% 
swoich potrzeb. Ten współczynnik 
pokazuje, jak duże zasoby posiada 
ten kontynent, gdyż podobnie roz-
winięte gospodarczo regiony mają 
znacznie mniej szczęścia: Europa 
tylko 48%, a Japonia zaledwie 19% 
energii czerpie z własnych zasobów 
(dane: WorldBank).

I chodzi nie tylko o gaz z łupków. 
Złoża niekonwencjonalne zawierają 
także potężne ilości ropy naftowej. 
Według wstępnych szacunków w 
2012 roku w Stanach Zjednoczonych 
nastąpił wzrost wydobycia tego su-
rowca o 7 % do 10,4 milionów bary-
łek dziennie. Według Departamen-
tu Energii w tym roku amerykańska 
produkcja ropy naftowej wzrośnie 
co najmniej do 11,4 mln baryłek. 
Stany Zjednoczone dogonią zatem 
Arabię Saudyjską w jej dziennym 
wydobyciu, które obecnie wynosi 
11,6 mln baryłek.

W 2035 r. wkład ropy z łupków 
w światowe wydobycie może osiąg-
nąć 12 proc. - wskazano w raporcie 
„Ropa łupkowa. Następna rewolucja 
energetyczna” firmy doradczej PwC. 
Według autorów dodatkowe wydo-
bycie może obniżyć rynkową cenę 
ropy o 25-40 proc. W 2013 r. prze-
widywany jest spadek importu ropy 
do USA do poziomu najniższego od 
25 lat.

Tani gaz dla gospodarki
Tymczasem łupkowy boom w 

USA doprowadził tam wiosną 2012 
r. do spadku cen gazu do poziomu 
najniższego od 10 lat. Ceny gazu 
spadły o 90 proc. w porównaniu do 
najwyższej w historii w 2005 roku. 
Gazu nie ma gdzie magazynować, 
więc firmy wydobywcze muszą 
zbywać surowiec po coraz niższych 
cenach. Wielka amerykańska ma-
szyna wydobywcza tłoczy tani gaz w 
gospodarkę USA.

A dostęp do taniego gazu z łup-
ków oraz spadek cen energii napę-
dzają eksport i przyciągają do USA 
coraz więcej zagranicznych inwe-
storów – podkreślają eksperci The 
Boston Consulting Group. 

Intel zdecydował, że nowa fa-
bryka półprzewodników (warta 5 
mld dolarów) powstanie w Arizonie. 
Podobne decyzje podjęły m.in. Cole-
man, producent sprzętu turystycz-
nego i domowego, producent słu-
chawek Sleep Audio czy producent 
bankomatów, firma NCR. Przykła-
dów można by mnożyć.

Gaz ziemny jest kluczowym 
źródłem półproduktów niezbęd-
nych do produkcji m.in. nawozów, 
dywanów czy zabawek. Boom inwe-
stycyjny przeżywa także przemysł 
chemiczny i stalowy. Tania energia 
z gazu łupkowego będzie według 
ekspertów napędzać amerykańskie 
fabryki, budując przewagę konku-

rencyjną całej tamtejszej gospodar-
ki. Dzięki swoim atutom – wydaj-
ności pracy, niższym niż w innych 
rozwiniętych krajach kosztom siły 
roboczej i taniej energii – USA mogą 
zyskać do końca dekady od 2,5 do 5 
milionów miejsc pracy.

Pierwszym beneficjentem, który 
mógł skorzystać najszybciej z tanie-
go gazu, była energetyka. Wiele in-
stalacji mogło się przerzucić z węgla 
na gaz, gdyż przy tak niskich cenach 
jest on bardziej opłacalny niż węgiel 
– do tej pory najtańszy i najbar-
dziej stabilny cenowo amerykański 
surowiec. Elektrownie w Ameryce 
zwiększały ostatnio zużycie gazu 
każdego roku o ponad 10 miliardów 
m3 (to prawie tyle, ile zużywa cała 
Polska). 

Obecnie 38 proc. energii elek-
trycznej za oceanem jest produko-
wane w elektrowniach gazowych. 
Ilość taniego gazu ziemnego na 
rynku jest tak duża, że kolejne firmy 
rezygnują z produkcji energii elek-
trycznej nie tylko z węgla, ale i w 
elektrowniach atomowych. Według 
szacunków co najmniej 4 ze 102 
elektrowni atomowych za oceanem 
może zostać w najbliższym czasie 
zamknięta. W tym miesiącu kon-
cern Duke Energy zdecydował się 
na zamknięcie takiej instalacji na 
Florydzie. Spółka uznała, że taniej 
będzie wybudować nową elektro-
wnię gazową niż wykonać naprawy 
za kwotę 1,5 miliarda dolarów.

Co zrobić z węglem?
Problem szczególnie dotyka 

producentów węgla. Stany Zjed-
noczone to drugi, po Chinach, naj-
większy producent węgla na świe-
cie (roczna produkcja kształtuje się 
na poziomie ok. 1 mld ton). Węgiel 
pozostaje wciąż najważniejszym 
źródłem energii elektrycznej w Sta-
nach Zjednoczonych. Mimo to, jego 
udział spadł poniżej 40 procent, do 
poziomu nienotowanego od marca 
1978 roku. Wiosną po raz pierwszy 
gaz naturalny zrównał się w USA z 
węglem jako źródłem pozyskiwania 
energii elektrycznej. Od tego czasu 
odwrót od węgla kamiennego na-
brał tempa. W ciągu zaledwie półro-
cza zużycie węgla w elektrowniach 
spadło o 17 proc., a gazu wzrosło o 
27 proc. – twierdzi amerykańska 
Energy Information Administra-
tion. Zamykanych jest coraz więcej 
elektrowni węglowych, bo ich właś-
ciciele nie mogą znaleźć nabywców 
prądu albo muszą obniżać ceny 
poniżej granicy opłacalności. Pro-
ducenci energii chcą do 2016 r. za-
mknąć elektrownie wykorzystujące 
„czarne złoto” o łącznej mocy 30 
gigawatów – podaje firma konsul-
tingowa Brattle Group. To 10 proc. 
energii pozyskiwanej z tego źródła.

W efekcie eksploatacja złóż gazu 
łupkowego spowodowała gwałtow-
ny spadek wewnętrznego popytu na 
węgiel. Na szczęście dla miejscowych 

producentów, Europa i Azja kupują 
coraz więcej węgla. Światowy po-
pyt na „czarne złoto” zwiększył się 
w 2011 roku o 4,3%. Amerykańska 
Energy Information Administra-
tion informuje, że w 2011 roku USA 
wyeksportowały najwięcej węgla od 
1981 roku, kiedy to zagranica kupiła 
112 milionów ton amerykańskiego 
węgla. Dane za rok 2012 są jeszcze 
niedostępne, ale prawdopodobnie 
zostanie pobity kolejny rekord. W 
ciągu trzech pierwszych kwartałów 
2012 roku z USA wysłano 98 milio-
nów ton węgla.

W latach 2009-2011 eksport wę-
gla z USA do Chin i Korei wzrósł pię-
ciokrotnie. Indie w roku 2011 kupiły 
dwukrotnie więcej amerykańskiego 
węgla niż w roku 2010. Dużo węgla 
kupuje też Europa. Import Holandii 
zwiększył się z 7,3 do 10,8 milionów 
ton. Równie duży wzrost zamówień 
można zauważyć w przypadku Nie-
miec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Rekordzistą jest tu jednak Au-
stria, jeden z największych od-
biorców polskiego węgla. Według 
statystyk amerykańskiego Departa-
mentu Energii Austria w 2012 roku 
w stosunku do 2011 pięciokrotnie 
zwiększyła import amerykańskiego 
węgla. Austriacy w ubiegłym roku 
zakupili za Atlantykiem 1,39 milio-
nów ton, tj. o 398,5% więcej niż rok 
wcześniej! Żaden partner handlowy 
USA nie zwiększył tak znacząco w 
tym czasie zakupu węgla.

Koniunktura na amerykański 
węgiel trwa w najlepsze i wszystko 
wskazuje, ze będzie trwała dalej, 
zwłaszcza, że cała Europa ma senty-
ment handlowy do węgla z USA. W 
zeszłym roku Europejczycy sprowa-
dzili 51 mln ton, o 29,1% więcej niż w 

2011 r. Europa jest dla Amerykanów 
największym eksporterem i kupuje 
dwa razy więcej węgla niż Azja.

Powodem zakupu jest oczywi-
ście cena: w ubiegłym roku tona 
amerykańskiego węgla kosztowała 
średnio 119 dolarów, tj. 22,9 % taniej 
niż w roku 2011. 

- Węgiel będzie wygrywał w Eu-
ropie, bo jest bardziej atrakcyjny 
niż gaz. Coraz więcej węgla będzie 
sprowadzane ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie jest dokładnie odwrot-
nie – przekonuje Trevor Sikorski z 
Barclays.

Wszystko wskazuje na to, że bę-
dzie to węgiel amerykański. 

W połowie września w rosyjskim 
Kemerowie odbyło się forum węglo-
we. Konkluzja forum była następu-
jąca: rosyjscy producenci nie mogą 
liczyć na rynki europejskie, gdzie 
coraz trudniej konkurować z węglem 
z USA – amerykańscy producenci, 
dotknięci u siebie „rewolucją łupko-
wą” ratują się przeorientowaniem na 
Stary Kontynent. Wobec wypychania 
dotychczasowych dostawców węgla 
do Europy, i niepewności co do roz-
miarów spodziewanej kolejnej fali 
kryzysu, ratunkiem dla branży jest 
rozwój krajowego (rosyjskiego) prze-
mysłu węglowego i zasilanie surow-
cem rynków wschodnich. Konstan-
tin Aleksjejew, szef departamentu 
węgla Ministerstwa Energetyki, do 
tych najbardziej perspektywicznych, 
oprócz Chin, zaliczył Korę Południo-
wą i Północną, Japonię, i grupę in-
nych państw regionu Azja-Pacyfik. 

jac

Przedruk z C - magazynu korpora-
cyjnego grupy kapitałowej Węglokoks
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Dlaczego warto wybrać VOTUM?

Andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny Votum S.A.

Zgłoś się po bezpłatną poradę prawną !!!!!

ROmAN BRUDZIŃSKI, 
wiceprzewodniczący 
NSZZ „Solidarność” 
w jSW i przewod-
niczący Związku w 
KWK „Borynia-Zo-
fiówka-jastrzębie” 
Ruch „Zofiówka”: 

- Patrząc z perspektywy dwudziestu lat, należy 
stwierdzić, że na ogół JSW znajdowała się w do-
brej kondycji finansowej, do czego przyczyniały i 
wciąż przyczyniają się nasze złoża, głównie ce-
nionego na świecie wysokiej jakości węgla kok-
sowego. Gdybym miał wskazać najważniejsze 
wydarzenie, z pewnością byłaby to prywatyzacja 
Spółki, okupiona dosyć długą walką o możliwie 
korzystne gwarancje dla pracowników i zakoń-
czona porozumieniem, z którego jesteśmy częś-
ciowo zadowoleni. Równie ważne jest jednak to, 
by teraz Skarb Państwa utrzymał większościowy 
pakiet udziałów w JSW. Z wydarzeń wcześniej-
szych należy przypomnieć strajk pracowników 
kopalni „Budryk” przed jej włączeniem w struk-
tury Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Moim osobi-
stym zdaniem, był to strajk niepotrzebny. Dzisiaj 
górnicy z „Budryka” mogą wziąć do ręki roczne 
zeznania podatkowe i sami się o tym przekonać, 
porównując zarobki obecne z tymi sprzed wejścia 
do JSW, bez zdawania się na cudze opinie.

anDrzeJ cioK, wi-
ceprzewodniczący 
NSZZ „Solidarność” 
w jSW i przewod-
niczący Związku w 
KWK „Borynia-Zo-
fiówka-jastrzębie” 

Ruch „jas-mos”: - Powstanie Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej na pewno pomogło niektórym kopalniom, 
bo dzisiaj mogłoby już ich nie być. Konsolidacja w 
jedną firmę pozwoliła tym zakładom przetrwać 
gorszy czas i wyjść na prostą, a potem przynosić 
zyski. Największym błędem było natomiast wejście 
JSW na giełdę. Mieli skorzystać wszyscy, miały 
być pieniądze na rozwój i na inwestycje, skorzystał 
jednak tylko Skarb Państwa, który skasował ponad 
5 miliardów złotych, no i prezesi, których zarobki 
poszybowały w górę. Zwykły górnik nie zyskał nic, 
poza wątpliwą atrakcją w postaci śledzenia dołu-
jących notowań posiadanych przez niego akcji na 
warszawskiej giełdzie.

20 LAT MINĘŁO…

Czas podsumowań 
JSw 20-lecie spółki

1 KWIETNIA Jastrzębska Spółka Węglowa świętowała jubileusz 20-lecia. To doskonała okazja 
do pewnych refleksji nad przeszłością, ale i przyszłością spółki.
JASTRZęBSKA Spółka Węglo-
wa została utworzona 1 kwietnia 
1993 r. na bazie części Rybni-
cko-Jastrzębskiego Gwarectwa 
Węglowego jako jedna z siedmiu 
działających wówczas spółek wę-
glowych. W jej skład weszło sie-
dem samodzielnie funkcjonują-
cych przedsiębiorstw górniczych, 
które przekształcono w jedno-
osobową spółkę Skarbu Państwa 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. 
W chwili rozpoczęcia działalno-
ści do spółki należały następują-
ce kopalnie: Borynia, Jastrzębie, 
Krupiński, Morcinek, Moszcze-
nica, Pniówek, Zofiówka, które 
zatrudniały łącznie ponad 40 tys. 
osób.

Od samego początku spółka 
poddana była działaniom restruk-
turyzacyjnym. Początek lat 90. nie 
był bowiem łatwym czasem dla 
górnictwa węgla kamiennego, w 
tym także producentów węgla kok-
sującego, a może szczególnie dla 
nich. Jastrzębskie kopalnie należą 
bowiem do tych zakładów, gdzie 
występuje wiele zagrożeń natu-
ralnych, a to w konsekwencji rodzi 
wysokie koszty wydobycia. 20 lat 
temu węgiel koksujący nie był tak 
cennym surowcem jak dziś, dopie-
ro dynamiczny rozwój gospodarek 
azjatyckich (szczególnie chińskiej) 
zaowocował wzrostem zapotrze-
bowania na stal, a tym samym na 
koks i węgiel koksujący. 

To dlatego do dziś fachowcy 
spierają się czy likwidacja takich 
kopalń jak Moszczenica czy Mor-
cinek była uzasadnionym dzia-
łaniem. Szczególnie likwidacja 
tej ostatniej budzi spore emocje, 

choćby dlatego, że po węgiel z 
Morcinka sięgać dziś chce czeski 
koncern górniczy NWR, a Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej za-
czyna doskwierać problem ogra-
niczonej bazy surowcowej. Czy 
można było już wtedy to przewi-
dzieć? Zapewne.

 Dlatego z punktów widzenia 
interesów Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej świetnym posunięciem 
Skarbu Państwa było włączenie w 
jej szeregi kopalni Budryk, która 
nie tylko poszerzyła bazę surow-
cową JSW, ale także zdywersy-
fikowała jej produkcję. Spółce, 
która zajmuje się głównie produk-
cją węgla koksującego, kopalnia z 
bogatymi zasobami węgla ener-
getycznego bardzo się przydała, 
szczególnie wtedy, gdy „siadała” 
sprzedaż węgla koksującego. 

Włączenie w struktury JSW 
kopalni Budryk okupione było 
gwałtownymi protestami górni-
ków z Ornontowic. Spoglądając 
na wydarzenia sprzed kilku lat 
można się zastanawiać czy strajk 
ten był w istocie komukolwiek po-
trzebny. Jednak nie należy zapo-
minać, że górnicy z Budryka byli 
jedną z gorzej opłacanych załóg 
w polskim górnictwie węglowym 
i być może dzięki swojemu nad-
zwyczajnemu uporowi weszli do 
JSW na korzystnych dla siebie 
zasadach. 

Bezsprzecznie najważniej-
szym dla załogi całej spółki wyda-
rzeniem 20-lecia była prywatyza-
cja giełdowa JSW. To wydarzenie 
pokazało jasno, że załoga Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej jest 
świadoma swojej wartości. Wie-

lomiesięczny spór załogi z zarzą-
dem spółki pokazał, że górnicy z 
Jastrzębia łatwo skóry nie sprze-
dadzą. Mamieni obietnicami akcji 
i zysków chcieli przede wszystkim 
gwarancji stabilności zatrudnie-
nia. Porozumienie zawarte pomię-
dzy strona społeczną, a zarządem 
spółki taką gwarancję daje, o ile po 
stronie właścicielskiej będzie ono 
respektowane.

Przypomnijmy, że dzięki po-
rozumieniu wszyscy pracownicy 
JSW mieli zagwarantowany przy-
dział akcji. Związkowcy wywalczyli 
też gwarancję kontroli państwa 
nad spółką po debiucie giełdowym 
czyli tzw. władztwo korporacyjne. 
Pracownicy uzyskali zaś gwarancję 
zatrudnienia na 10 lat.

Szkoda jedynie, że pieniądze z 
giełdy zamiast popłynąć do spół-
ki choćby w części - by wspomóc 
proces inwestycyjny - zasiliły w 
całości budżet państwa. I nie była 
to pierwsza sytuacja, gdy pienią-
dze JSW były wykorzystywane do 

innych celów niż własnych. Przy-
pomnijmy bowiem, że za pienią-
dze Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
zostały de facto oddłużone Polskie 
Koleje Państwowe poprzez wyku-
pienie akcji Koksowni Przyjaźń, 
choć akurat to wsparcie okazało 
się na dłuższą metę korzystne dla 
samej JSW, bowiem zainicjowało 
to proces budowy grupy węglowo-
koksowej. 

Spoglądając w przyszłość, z 
punktu widzenia interesów 22,5 
tysiąca pracowników ważne są 
zarówno inwestycje, poszerzanie 
bazy surowcowej (w zgodzie z lo-
kalną społecznością), ale i to co 
dla każdego jednego pracownika 
stanowi sens jego pracy – pewność 
zatrudnienia i wynagrodzenia. Na-
leży zatem ufać, że stronie społecz-
nej i kierownictwu spółki uda się 
wypracować, uzgodnić i wdrożyć w 
życie Zakładowy Układ Zbiorowy 
Pracy dla Pracowników JSW. 

Jacek Srokowski

VOTUM S.A. to spółka notowana na war-
szawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a 
efektywność naszych działań potwierdza ponad 
100 tysięcy klientów.

Jesteśmy największą w Europie Środkowo-
Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. Istotą 
naszej działalności jest pomoc poszkodowanym w 
uzyskiwaniu odszkodowań, w szczególności w postę-
powaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe 
objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.  Po-
zostający do dyspozycji klientów doradcy od-
szkodowawczy zapewniają profesjonalną obsługę 
prawną zarówno w postępowaniach polubownych, 
jak i na drodze sądowej. Od klientów nie pobieramy 
opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione 
jest od efektów naszych działań. Votum S.A córka 
Grupy Kapitałowej DSA powstała 2005r. pomagając 
klientom przed sądem reprezentują prawnicy z naszej 
kancelarii adwokatów i radców prawnych w siedzibie 
we Wrocławiu. Ważnym obszarem działania jest dla 
nas pomoc prawna, medyczna i finansowa oferowa-
na poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, 
w drodze do pracy , na terenie zakładu pracy , w kraju 

oraz za granicą , wypadki rolnicze oraz inne zdarzenia 
losowe.

W naszej Grupie Kapitałowej posiadamy rów-
nież ośrodek NZOZ PcFR VOTUm S.A w Krakowie 
funkcjonuje od 2008 roku i od początku specjalizu-
je się w pomocy osobom z ciężkimi dysfunkcjami 
neurologicznymi. Trafiają tutaj zarówno poszkodo-
wani w wypadkach komunikacyjnych, jak i oso-
by z wrodzonymi wadami lub po innych urazach 
neurologicznych. Ośrodek dzięki nowoczesnym 
metodom, dostosowywanemu indywidualnie pro-
gramowi rehabilitacji, możliwości uczestniczenia 
w zajęciach wraz z opiekunem, a przede wszyst-
kim dzięki spektakularnym wynikom prowadzonej 
w nim rehabilitacji stał się znany nie tylko w całej 
Polsce, ale także za granicą.

W ubiegłym roku NSZZ Solidarność Region 
Śląsko-Dąbrowski – Votum SA. podpisano umowę 
o współpracy , mającej na celu niesienia pomocy i 
wsparcia osobom poszkodowanym.

Dzięki współpracy z NSZZ Solidarność-Votum 
możemy zagwarantować preferencyjne warunki dla 
poszkodowanych oraz ich rodzin.

tel.606 236 583
e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Wypadek górniczy!!!
W czasie wykonywanych pod ziemią prac górnicy 

narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane 
z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu, a także ryzykiem 
powodowanym przez stosowane techniki wykonywanych 
prac. W jednej ze spraw, z którą poszkodowany zgłosił się 
do pełnomocnika doszło do wypadku w trakcie czyszcze-
nia przejścia w polu obchodowym. W pewnym momen-
cie ręka poszkodowanego została ściśnięta pomiędzy 
spągnicą a belką układu przesuwnego. Zdarzenie zostało 
spowodowane na skutek nieuwagi brygady wykonującej 
prace, ponieważ przystąpiono do demontażu obudowy 
nie upewniwszy się wcześniej, czy żaden z pracowników 
nie pozostał w strefie prowadzonych prac. Zespół powy-
padkowy prowadzący postępowanie dotyczące ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wskazał, że 
do zdarzenia doprowadził szereg błędów pracowników, w 
tym również nieuwaga poszkodowanego, który nie usunął 
się z miejsca prowadzonych prac we właściwym czasie, 
ponieważ był zaabsorbowany  czynnościami związanymi 
z czyszczeniem urobku z przejścia dla załogi. Górnik został 
przewieziony z miejsca zdarzenia do szpitala, gdzie zdiag-
nozowano obrażenia ciała w postaci: otwartego złamania 

prawej kości ramiennej oraz obu kości przedramienia. 
Poszkodowany przeszedł zabiegi operacyjne w celu nas-
tawienia złamań oraz właściwego ustawienia kości. Pomi-
mo podjętego leczenia i rehabilitacji pracownikowi nie udało 
się odzyskać pełnej sprawności ręki.

Po udokumentowaniu okoliczności zdarzenia, 
a także rozmiarów powstałych szkód pełnomocnik 
Votum dokonał zgłoszenia szkody do ubezpieczy-
ciela pracodawcy. W następstwie przeprowadzonego 
postępowania ubezpieczyciel przyznał na rzecz pra-
cownika kwotę 25.000 zł pomniejszoną o 20% przyc-
zynienia wynikającego z okoliczności wypadku.  Doko-
nana analiza treści wydanej w sprawie decyzji pozwoliła 
na sformułowanie w imieniu poszkodowanego dal-
szych roszczeń oraz kwestionowania uwzględnionego 
stopnia przyczynienia. Ostatecznie na skutek polemiki 
z argumentacją ubezpieczyciela wynegocjowano na 
rzecz poszkodowanego wypłatę dalszej części odszko-
dowania, którego łączna wysokość określona została 
na kwotę 45.000 zł, przy czym całkowicie zniesione 
zostało przyczynienie. Powyżej wskazywana kwota 
wypłacona została niezależnie od jednorazowego 
odszkodowania wypłaconego przez ZUS.
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R E K L A M A

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: Nikole Kidman. Nagrody wylosowali: Monika Fusik z Jastrzębia-Zdrój oraz Marta Ziebicka-Osmelak z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy 
pocztą. 


