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Podatek
od wyrobisk
i pakiet
klimatyczny
to cios w nasz
węgiel.

Komu zależy na upadku
polskiego górnictwa?

strony 4, 10

Górnicy
wciąż walczą o swoje

strona 3
Antypracownicze działania Zarządu Tauron Polska Energia z prezesem Dariuszem Luberą
zjednoczyły we wspólnym proteście pracowników firmy z całego kraju, toteż hasłem pikiety bardzo szybko stał się tekst wypisany na jednej z tabliczek: „Jak będziemy działać
wspólnie, to Lubera nas nie ciulnie”. Wciąż bardzo niespokojnie jest w Jastrzębiu, mimo
że Zarząd JSW i związkowcy podpisali 5 maja porozumienie dotyczące gwarancji pracowniczych.

szczegóły wewnątrz numeru.
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Na linii ognia
Konflikt wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej widziany oczami osoby
postronnej, która bazuje jedynie na
opiniach mediów (zwłaszcza tych opiniotwórczych jak Gazeta Wyborcza)
utrwala stereotyp branży, górników,
związków zawodowych. Oto ci, którym zależy jedynie na przywilejach,
którzy w nosie mają resztę społeczeństwa, którym rząd proponuje
takie warunki prywatyzacyjne, jakich
nikt inny w tym kraju nie miał dotąd, a
oni i tak grymaszą.
Sprytnie prowadzona kampania
antyzwiązkowa, antygórnicza prowadzona przez specjalistów Tuska i Grada odsuwa w cień istotę problemu, na
którą zwracamy uwagę.
Prywatyzacja
zaproponowana
przez ministra Grada nijak nie jest na
rękę przeciętnemu Kowalskiemu. Jastrzębska Spółka Węglowa przynosi
znakomite profity dla budżetu państwa, w postaci setek milionów dywidendy, w postaci tysięcy stabilnych
miejsc pracy dla pracowników spółki
i jej dostawców, co oznacza ogromne
wpływy podatkowe do budżetu Państwa i gmin.
I nagle ktoś, komu pali się grunt
pod nogami próbuje się pozbyć „kury
znoszącej złote jaja”, bo brakuje środków w budżecie. Pośpiesznie zorganizowana procedura sprzedaży daje
wyraźny sygnał: mamy problemy,
sprzedamy nasz dobytek za każdą
cenę. Już sama wycena spółki na
poziomie 12 miliardów budzi brak naszego zaufania o rzetelność wyceny.
Propozycja wydania setek milionów
złotych z kasy spółki na próbę, co tu
ukrywać, przekupstwa załogi to kolejny niepokojący sygnał. Taka próba
sprzedaży spółki musiała nas rozgniewać.
Doceniam więc rozsądną postawę wicepremiera Waldemara Pawlaka, który sprzeciwił się premierowi
Tuskowi, przekonując, że w atmosferze konfliktu nie ma warunków do
upublicznienia Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Doceniam wkład całego
resortu gospodarki w zażegnanie
konfliktu wokół spółki, zwłaszcza
udział wiceminister Joanny Strzelec-Łobodzińskiej. Mieliśmy ostatnio
okazję do częstych spotkań i rozmów
i mogę z całą stanowczością powiedzieć, że pani wiceminister byłaby
całkiem sensownym kandydatem na
prezesa Kompanii Węglowej, bo czas
spędzony w Ministerstwie Gospodarki pozwolił jej zdobyć należyte kompetencje do sprawowania tejże funkcji
gospodarczej. Wszak też, w przeciwieństwie do Jarosława Zagórowskiego, dla Pani wiceminister praca w
ministerstwie to tylko mały epizod w
jej karierze zawodowej. Ale nie zmienia to faktu, że nie do końca podoba
mi się sposób w jaki pani minister
miałyby objąć stery w Kompanii. Jeśli
dotychczasowa postawa wicepremiera Pawlaka była tylko uwarunkowana
tym, by coś dla siebie wywalczyć,
wprowadzając do Kompanii swojego
człowieka to budzi to we mnie niesmak. Konflikt w Jastrzębiu nie został
do końca zażegnany. Dobrze, by Pawlak o tym pamiętał.

K

W czwartek (5 maja) doszło do zapalenia metanu w KWK Krupiński w Suszcu. Na skutek tego
zdarzenia śmierć poniósł 27-letni górnik oraz dwóch ratowników w wieku 34 i 36 lat. Oprócz L
tego dziewięciu górników trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
m
Do wypadku doszło podczas wyko- specjalnej komisji, która ma zbadać okog
nywania prac przed rozpoczęciem ura- liczności wypadku.
biania. W strefie zagrożenia przebywało
Komisja została powołana 6 maja
p
32 pracowników. Poszkodowanych zostało 14 osób, pozostałe osoby wycofały
się własnych siłach.
W akcji ratowniczej uczestniczyło
30 zastępów ratowniczych z JSW S.A.,
Okręgowej i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Akcja prowadzona była
w bardzo trudnych warunkach - w dymie
i wysokiej temperaturze, przy bardzo
ograniczonej widoczności i wysokim stężeniu groźnych gazów.
Równolegle biegły prace, które miały służyć opanowaniu podziemnego pożaru. Do wyrobiska wtłaczano azot, by
wyprzeć tlen i zmniejszyć pojawiające się
zagrożenie kolejnego wybuchu.
Do pierwszych dwóch ofiar wypadku
udało się dotrzeć ratownikom po kilku
godzinach. Poszukiwania 34-letniego ratownika górniczego trwały tydzień.
Odbyło się już pierwsze posiedzenie

przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach i będzie pracować w 23 – osobowym składzie. Do jej głównych zadań
będzie należeć m.in. analiza przyczyn i
okoliczności zapalenia metanu w KWK
Krupiński, ocena przeprowadzonej akcji
ratowniczej oraz zaproponowanie rozwiązań, które zapobiegną w przyszłości zaistnienia podobnych wydarzeń.
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
przewiduje, że jej prace zakończą się 30
listopada 2011 roku.
Przebywający w siemianowickiej
oparzeniówce górnicy otrzymają pomoc
od
zakładowych organizacji
związkowych. Wśród poparzonych górników jest trzech związkowców z „Solidarności”.
jac

Dominik Kolorz
złożył rezygnację

„Sośnica-Makoszowy”: Nie ma
planów likwidacji

Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność złożył dziś rezygnację
z funkcji szefa górniczej Solidarności, z dniem 1 czerwca.
Podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ ”S” ustalono, że wybory nowego przewodniczącego górniczych struktur związku odbędą
się 21 czerwca.
- Zgodnie z zapowiedzią złożoną w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, podczas
którego zostałem wybrany na stanowisko przewodniczącego
regionalnych struktur związku, rezygnuję z kierowania górniczą
Solidarnością - powiedział Dominik Kolorz. - Odpowiedzialne
pełnienie tych dwóch funkcji jednocześnie, na dłuższą metę jest
po prostu fizyczne niemożliwe - dodał.
- Górnictwo to dla mnie połowa życia i zawsze będę się z
nim czuł mocno związany. Jestem przekonany, że moja współpraca z nowym szefem górniczej Solidarności będzie się układała tak dobrze, jak współpraca z Piotrem Dudą w czasie, kiedy
to on kierował Śląsko-Dąbrowską Solidarnością, a ja byłem
szef górniczych struktur związku – mówi Kolorz.
21 czerwca odbędzie się w Katowicach Walne Zebranie
Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego.
Podczas zebrania przeprowadzone zostaną wybory nowego
przewodniczącego górniczej Solidarności. Kandydatem na to
stanowisko jest dotychczasowy zastępca Dominika Kolorza,
a zarazem szef Solidarności w Kompanii Węglowej Jarosław
Grzesik.
red

W połowie kwietnia załogę gliwicko-zabrskiej kopalni „Sośnica-Makoszowy” zelektryzowała informacja o rzekomych planach likwidacji Ruchu „Makoszowy”. Jak się okazało, medialne doniesienia były nieprawdziwe. Informację, że kopalnia nie będzie likwidowana związkowcy uzyskali
w ubiegły czwartek, podczas spotkania z kierownictwem KW.
Spotkanie strony społecznej z Zarządem atmosferę. Przedstawiciele organizacji związKW odbyło się na wniosek kompanijnej Rady kowych zwrócili jednak uwagę, że problemem
Pracowników. Wzięli w nim udział przedsta- był w takim razie całkowity brak informacji ze
wiciele Rady i związkowcy z wszystkich or- strony Zarządu na temat powstawania planów
ganizacji związkowych działających w KWK naprawczych, co w przypadku KWK „Sośnica„Sośnica-Makoszowy”, w tym przewodniczący Makoszowy” zaskoczyło stronę związkową i
zakładowej „Solidarności” Ryszard Nadolski i wywołało niepokój załogi.
wiceprzewodniczący Jerzy Bartosiewicz. Kie- Informacje udzielone przez kierownictwo
rownictwo Spółki reprezentowali wiceprezesi Kompanii przyjęliśmy do wiadomości, ale też zaPiotr Rykala i Marek Uszko.
pytaliśmy o gwarancje na to, że plan naprawczy
Podczas spotkania związkowcy uzyskali będzie rzeczywiście realizowany - mówi Ryszard
szczegółowe informacje na temat prac zespo- Nadolski. - Mamy po prostu doświadczenia z tzw.
łu mającego przygotować plan naprawczy dla planem łączeniowym dawnych kopalń „Sośnica”
kopalni. Najważniejsze były dla nich słowa za- i „Makoszowy”, który miał sprawić, że nasza kopewnienia ze strony wiceprezesów, że planów palnia miała być oazą dobrobytu. Tak się jednak
likwidacji kopalni nie ma. Sam fakt tworzenia nie stało, dlatego teraz postaramy się uzyskać
planu naprawczego też nie powinien być niczym pewne gwarancje na piśmie. Z drugiej strony nie
zaskakującym, bo podobne plany naprawcze w możemy odmawiać kierownictwu Kompanii prazwiązku ze słabymi wynikami mają być wkrótce wa do kształtowania planów rozwoju Spółki. Bęopracowane dla kilku innych kopalń wchodzą- dziemy jeszcze na ten temat rozmawiać - dodaje.
cych w skład Kompanii.
O spotkaniu piszemy szerzej na stronie inUstna gwarancja przedstawicieli Zarządu, ternetowej górniczej „Solidarności”: www.soliże kopalnia nadal będzie funkcjonować i do 2015 darnoscgornicza.org.pl.
Marek Jurkowski
roku wyjdzie „na prostą” częściowo uspokoiły

Odszedł nasz Przyjaciel

W czwartek 28 kwietnia, po długiej i ciężkiej chorobie odszedł od nas kolega Leszek Sobeczek (Misiu),
wieloletni kierowca górniczej „Solidarności”. Miał 43 lata.
− Misiu był nieszablonową postacią. Pamiętam nasz
wyjazd na komisję statutową do Kołobrzegu. Podczas
przechadzki po mieście złamał obie ręce w nadgarstku,
bo nie zauważył łańcucha wiszącego wzdłuż chodnika.
Kiedy już mieliśmy wracać na Śląsk nikt z naszej grupy
specjalnie nie miał ochoty na powrót busem, więc Misiu
namówił nas na powrót samochodem. Przez te kilkaset
kilometrów on trzymał za kierownicę i naciskał pedały, a
ja mu zmieniałem biegi. Kiedy wróciliśmy Misiu był pełen
euforii, że udało nam się cało i zdrowo wrócić, choć ręce

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

miał już nieźle spuchnięte. Może było w tym trochę szaleństwa, ale taki był Misiek – wspomina Dominik Kolorz,
szef i przyjaciel Misia.
Każdy kto znał Misia pamięta jego spontaniczność,
humor, jak i pamięta człowieka honoru i zasad. „Sumienie
sekcji” - tak był nazywany Misiu, bo był szczery do bólu,
jak coś było nie tak potrafił otwarcie o tym powiedzieć, z
podniesioną przyłbicą.
Będzie nam Ciebie brakowało Przyjacielu.
Red.
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JSW BLIŻEJ GIEŁDY I BLIŻEJ STRAJKU

Kupczenie spółką

o
z Ledwo związkowcy związkowcy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej parafowali porozumienie dotyczące gwarancji pracowniczych w spółce, a rząd już odtrąbił sukces w negocjacjach ze stroną społeczną i nie czekając długo wicepremier Waldemara Pawlaka
podpisał uchwałę walnego zgromadzenia dotyczącą zgody na upublicznienie JSW.

Niewątpliwie minister gospodarki podpisując uchwałę walnego zgromadzenia JSW działał pod presją premiera Donalda Tuska, który wraz z ministrem skarbu Aleksandrem Gradem chce jak najszybszego debiutu giełdowego JSW,
bo to potencjalny wpływ 4 mld złotych do budżetu państwa. Według nieoficjalnych informacji Tusk domagał się
szybkich decyzji od Pawlaka w zamian za zgodę na objęcie funkcji prezesa Kompanii Węglowej przez wiceminister
gospodarki Joannę Strzelec-Łobodzińską.

Zaledwie kilka godzin po
li tym fakcie spółka złożyła w
Komisji Nadzoru Finansowego
- prospekt emisyjny w związku
m z planowaną na czerwiec pube liczną ofertą akcji.
- Chcemy wypełnić wszystw
- kie terminy. Nikt nas z nich nie
i zwolnił - zaznacza prezes JSW,
Jarosław Zagórowski.
Pawlak czekał dotąd ze złoo
- żeniem podpisu na wypracoy wanie porozumienia pomiędzy
d zarządem spółki a związkami
w. zawodowymi. 5 maja związ” kowcy z JSW parafowali poro- zumienie dotyczące gwarancji
k pracowniczych, ale była to zać ledwie namiastka właściwego
e porozumienia.
−
To dopiero połowa suk- cesu. Przed nami dalsze negocjae. cje, dotyczące pozostałych spraw
-

ki

u-

e

a

a

związanych z ewentualnym debiutem giełdowym i kwestia naszych
postulatów płacowych. Oczekujemy odpowiednich gwarancji
prawnych, podpisanych przez
przedstawicieli resortów skarbu i
gospodarki – twierdzi Sławomir
Kozłowski, szef Solidarności w
JSW.
Poza wspomnianymi gwarancjami do uzgodnienia i
podpisania pozostały jeszcze
kwestie w pozostałych trzech
obszarach rozmów. Pierwszy z
nich jest związany ze zmianami w statucie JSW S.A., które
zabezpieczają m.in: realizację postanowień zawartych w
dokumencie „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015”,
gwarancje utrzymania pełnego władztwa korporacyjnego

Skarbu Państwa w JSW S.A.,
a także gwarancje powoływania członków Rady Nadzorczej
oraz członka Zarządu Spółki z
wyboru załogi. Kolejny obszar
to sprawa akcji pracowniczych
i ich podziału pomiędzy osoby
uprawnione oraz pracowników nieuprawnionych. Ostatnią kwestią jest postulat 10procentowego wzrostu płac w
JSW.
Zdaniem prezesa JSW, Jarosława Zagórowskiego większość szczegółów związanych
z negocjacjami pracowniczymi
została już uzgodniona i pozostało już tylko „dopieszczenie
detali”.
−
Żarty się skończyły. Nie
będziemy dłużej bawić się w kotka i myszkę. Chcemy rozmawiać.
Porozumienie jest możliwe. Ale

nie damy się wodzić za nos. Dajemy dwa tygodnie na podpisanie
wszystkich porozumień. Jeśli w
tym czasie to nie nastąpi, będzie
strajk – mówi wzburzony Roman
Brudziński, wiceszef Solidarności w JSW. - Nie chcemy już parafować kolejnych porozumień w
czterech kluczowych obszarach,
które są przedmiotem rozmów
i czekać na podpisanie jednego,
końcowego porozumienia. Chcemy po prostu podpisywać po
kolei wynegocjowane dokumenty. Chodzi o to, aby ewentualny
brak kompromisu, w którymś z
tych czterech obszarów, nie skutkował zablokowaniem pozostałych porozumień.
Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowego
JSW S.A. zapowiedział, że jeśli
do 30 maja nie zostaną podpisanie wszystkie porozumienia
związane z naszymi postulatami, to w Jastrzębskiej Spółce Węglowej rozpocznie się
strajk generalny.
Reprezentanci związków
zawodowych zasiadający w
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zwrócili
się do wojewody śląskiego z
wnioskiem o pilne zwołanie
kolejnego posiedzenia WKDS
z udziałem związków zawodowych z Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, zarządu spółki oraz
przedstawicieli resortów gospodarki i skarbu.
− Dialog pomiędzy stroną
społeczną JSW a zarządem spółki, prowadzony w ramach WKDS
jest znakomitą szansą na zakończenie konfliktu w tym przedsiębiorstwie. I warto go w tej formule kontynuować, z korzyścią dla
wszystkich stron – mówi Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
Jakub Michalski



Gwarancje
dla załogi
Porozumienie z 5 maja jest unikatowe w skali kraju, jest sukcesem nie tylko
pracowników, ale bardzo ważnym krokiem
zabezpieczającym przyszłość naszego
przedsiębiorstwa – uważają przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego JSW S.A.
Sytuacja prawna pracowników Spółki
uległa zdecydowanej poprawie i stabilizacji.
Zapisy dotychczasowych układów zbiorowych pracy oraz obowiązujące regulaminy
i porozumienia pozostają bez zmian i będą
obowiązywać do czasu zarejestrowania i
wdrożenia w życie ujednoliconego ZUZP dla
pracowników JSW S.A. Pozostają w mocy
przepisy dotyczące nagrody barbórkowej,
14-tej pensji, deputatu węglowego czy też
nagrody jubileuszowej, a także postanowienia regulaminu świadczeń socjalnych
i regulaminów pracy. Dotychczasowe zasady wynagradzania pozostają bez zmian.
Zarząd Spółki nie może (tak jak to próbował
dotychczas) podejmować jednostronnych
decyzji w wyżej wymienionych sprawach
bez uzgodnień ze związkami zawodowymi.
Bardzo ważne są zapisy porozumienia dotyczące umów o pracę, których warunki
nie mogą podlegać wypowiedzeniom poza
przypadkami ściśle określonymi przepisami prawa pracy. Warunki nowych lub
zmienianych umów o pracę będą ustalane
również w oparciu o postanowienia powyższego porozumienia.
Treść § 3, który jako jedyny będzie
obowiązywał z dniem ewentualnego upublicznienia akcji JSW S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, otwiera
drogę do uzyskania zgody załogi na upublicznienie Spółki i jest jedną z niezbędnych
części przyszłego porozumienia w tym
zakresie. Zawiera on bezwzględne 10-letnie gwarancje zatrudnienia dla wszystkich
pracowników JSW S.A. Oznacza to, że
pracodawca, w przypadku decyzji o zwolnieniu jakiegokolwiek pracownika Spółki
będzie zmuszony do wypłaty całości jego
wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich jego składników za czas pozostający
do końca okresu gwarancji. Jeżeli to nastąpi np. po pięciu latach od upublicznienia, to
otrzyma 60 średnich wynagrodzeń łącznie
z Barbórką, 14-tką i deputatem węglowym.
Jedynym ograniczeniem jest maksymalna wysokość takiego odszkodowania dla
pracowników administracji, który to zapis
dotyczy praktycznie pracowników najlepiej zarabiających i to w przeciągu kilku
pierwszych lat obowiązywania gwarancji
zatrudnienia.

TAURON Pikieta związkowa

Ostatnie ostrzeżenie

Niemal 3 tysiące górników i energetyków z firm wchodzących w skład grupy Tauron Polska Energia uczestniczyło 27 kwietnia w pikiecie przed katowicką siedzibą koncernu. Domagali się podwyżek, poważnego
traktowania strony związkowej przy stole negocjacyjnym i wstrzymania tych procesów restrukturyzacyjnych, które mogą doprowadzić do likwidacji miejsc pracy. Wśród protestujących znaczącą grupę stanowili
górnicy z NSZZ „Solidarność” Południowego Koncernu Węglowego SA.
- Pikieta przed siedzibą koncernu Tauron to ostatnie ostrzeżenie. Kolejnym
krokiem może być tylko strajk - mówią
inicjatorzy środowej akcji. Podkreślają,
że niezwykle głośny protest to wyraz
desperacji wobec niepoważnego traktowania strony społecznej przez Zarząd,
który pracownikom odmawia prawa do
podwyżek, a sam przyznaje sobie milionowe wynagrodzenia. Antypracownicze

działania Zarządu z prezesem Dariuszem
Luberą zjednoczyły we wspólnym proteście pracowników firm z całego kraju,
toteż hasłem pikiety bardzo szybko stał
się tekst wypisany na jednej z tabliczek:
„Jak będziemy działać wspólnie, to Lubera nas nie ciulnie”.
Przyczyny pikiety można streścić
w pięciu punktach:
- brak realizacji żądań płacowych

w spółkach zależnych Grupy,
- sprzeciw wobec niezgodnych z
prawem pracy procesów prywatyzacyjnych i konsolidacyjnych prowadzących do likwidacji miejsc pracy,
- brak dialogu społecznego na
szczeblu poszczególnych spółek oraz
na poziomie całej Grupy Kapitałowej
Tauron Polska Energia SA,
- brak rozmów i uzgodnień gwa-

rantujących pracownikom bezpieczeństwo i pewność zatrudnienia w
poszczególnych spółkach zależnych,
- brak woli ze strony pracodawcy
do rozwiązania sporów zbiorowych
toczących się w większości spółek
zależnych Grupy.
Zdaniem Dominika Kolorza, przewodniczącego górniczej i śląskodąbrowskiej „S”, prywatyzacja dokonująca się w grupie Tauron po raz
kolejny przyniosła korzyści rządowi i
Zarządowi, a zaszkodziła pracownikom, czyli tym, którzy wypracowują
zyski przedsiębiorstwa. - Nie może
być tak, że prezes dostaje 500 procent podwyżki, a wy nie dostajecie
nic. Jeżeli pan prezes Lubera nie widzi
tego, że Wy jesteście najważniejszym
elementem firmy, to nie powinien tą
firmą zarządzać. (...) Dzisiaj mówicie
„a”, ale Zarząd prawdopodobnie nie

przestraszy się tej waszej pikiety. Zarząd dostanie przyzwolenie na rozmowy z wami, jeśli powiecie „b”. A to „b”
to nie może być straszenie strajkiem,
tylko faktycznie do takiego strajku
dojść musi - apelował do pikietujących Dominik Kolorz.
5 i 12 maja odbyły się kolejne rozmowy w ramach sporu zbiorowego
pomiędzy NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A.
a zarządem spółki.
– W rozmowach nastąpiło zbliżenie stanowisk, nie mniej do porozumienia jeszcze nie doszło – komentuje
spotkanie Waldemar Sopata. – Zarząd
firmy odniósł się do naszych propozycji oraz przedstawił własne, obecnie
musimy to przeanalizować i wyliczyć
ile zyskają poszczególni pracownicy.
mj, jac



wydarzenia

Podatkiem
w górników!

F

Sejm uchwalił nowelizację Prawa górniczo-geologicznego, a razem z nim podatek od wyrobisk podziemnych. Jeżeli Senat podtrzyma zaproponowaną wersję ustawy kopalnie będą miały nie
lada problem.
Prace nad projektem ustawy
Prawo geologiczne i górnicze
trudno oceniać w kategoriach
czegoś normalnego, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę sprawę spornego podatku
od wyrobisk podziemnych. W
trakcie pierwszego czytania
projektu ustawy Danuta Pietraszewska, posłanka PO z Rudy
Śląskiej zaproponowała, by z
rządowego projektu ustawy (a
przecież to jej formacja rządzi)
wykreślić zapis zmierzający do
nieopodatkowania
wyrobisk
górniczych. Większość posłów
z komisji ochrony środowiska,
gospodarki oraz samorządowej
poparło ją. Zrobiło się larum,
więc
podczas drugiego czytania
projektu ustawy posłowie przywrócili poprawki zmierzające
do nieopodatkowania wyrobisk
górniczych. Jednak już podczas trzeciego czytania ustawy
zwołanego w trybie pilnym poprawka została ponownie wyrzucona z ustawy. Tym samym
górnictwo, nie tylko węgla kamiennego zostanie obciążone
dodatkowym podatkiem. Według wyliczeń Górniczej Izby
Przemysłowo-Handlowej jest
to obciążenie w wysokości 1
mld 428 mln zł, liczone wraz z
odsetkami.
– Uzyskaliśmy zapewnienie
ze strony posłów opozycyjnych
klubów, że wesprą nasze krytyczne stanowisko w sprawie
zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze – mówi Jarosław Grzesik, wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności”.
– Rzeczywistość okazała się
inna. Poparcie nie było pełne.

Właściwie tylko posłowie PSL
w całości zagłosowali za korzystną dla górnictwa poprawką, precyzującą, że podziemne
wyrobiska i urządzenia nie są
budowlami w rozumieniu prawa budowlanego.
W sumie za odrzuceniem
poprawki i przyjęciem oryginalnego tekstu ustawy zagłosowało 260 parlamentarzystów.
Przeciwko było 179 posłów,
jedna osoba wstrzymała się od
głosu.
O ile postawa PO raczej
nikogo nie powinna dziwić,
to postawa posłów PJN jest
pewnym zaskoczeniem. Za poprawką głosował jedynie poseł Adam Gawęda z Rybnika.
Jak twierdzi, nie był w stanie
przekonać koleżanek i kolegów
klubowych, gdyż część posłów
jego klubu wyraźnie lobbowała
na rzecz samorządowców.
– Trudno mi się jednak zgodzić z opinią, że to głosami posłów PJN przeszły niekorzystne
dla górnictwa rozwiązania. Nawet w PiS-ie, który deklarował
wsparcie dla górników kilku
posłów się wyłamało, a kilkunastu nie było obecnych podczas głosowania – podkreśla
Gawęda.
Gminy górnicze skorzystały
podwójnie, gdyż poza wprowadzeniem podatku od podziemnych wyrobisk górniczych ustawa wprowadza również nowy
podział środków pochodzących
z opłaty eksploatacyjnej. 90
proc. z nich będzie trafiać do
gmin,a 10 proc. zasili konto Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poprzednio gminy otrzy-

mywały 60 proc.,a Fundusz 40
proc. z opłaty eksploatacyjnej.
– Ta ustawa to już niedaleki krok do likwidacji górnictwa węgla kamiennego.
Likwidacja kopalń dotknie
gminy i dopiero wtedy wszyscy zrozumieją ten błąd – nie
ma wątpliwości Janusz Olszowski, prezes GIPH.
Teraz nowelizacją Prawa
geologicznego i górniczego zajmie się Senat.
– My będziemy oczywiście
starali się przekonać senatorów, aby odrzucili szkodliwe
zapisy nowelizacji. Będziemy
walczyć do końca. Smutne jest
to, że jesteśmy sami, że tylko
pracownicy walczą o przyszłość
górnictwa, a pracodawcy górnictwa nie robią nic. Jedynie szef
Górniczej Izby PrzemysłowoHandlowej Janusz Olszowski
głośno protestuje przeciwko
szkodliwym zapisom nowelizacji. Bez wsparcia Związku Pracodawców Górnictwa Węgla
Kamiennego, bez wspólnego
mocnego głosu całego środowiska górniczego, zablokowanie wprowadzenia podatku od
wyrobisk i urządzeń górniczych
może okazać się niemożliwe
- twierdzi Jarosław Grzesik i
dodaje:
Posłom z naszego regionu,
którzy głosowali za szkodliwymi zapisami znowelizowanego
Prawa geologicznego i górniczego, możemy obiecać już teraz, że zrobimy wszystko, aby
nigdy więcej nie reprezentowali
naszego regionu w Sejmie.
Jacek Srokowski

Kopalnia na sprzedaż!

Katowicki Holding Węglowy planuje wystawić na sprzedaż sosnowiecką kopalnię „KazimierzJuliusz”. Związki zawodowe z sosnowieckiej kopalni Kazimierz-Juliusz nie zgadzają się na
sprzedaż swojego zakładu.
rezerwowego związkowcy opracowali własny plan przedłużenia
żywotności ostatniej czynnej
kopalni w Zagłębiu Dąbrowskim.
Plan zakłada w pierwszej kolejności dokładne zbadanie pola
rezerwowego znajdującego się
pobliżu kopalni.
– Zarząd KHW utrzymuje, że
rozpoznanie pola jest nieopłacalne,
bo będzie to kosztować, jak szacuje, od 14 do 16 mln zł. Według
naszej wiedzy do rozpoznania pola
wystarczy 6 otworów badawczych.
Wykonanie jednego z nich kosztowałoby ok. 600 tys. zł, czyli razem
nieco ponad 3,5 mln zł - wylicza
Sułkowski. - Kopalnia jest w stanie
sfinansować to przedsięwzięcie

Zapłacić, ale z czego?
mówi poseł Grzegorz Tobiszowski:
Zadaniem Parlamentarzystów jest w moim przekonaniu
między innymi – poprzez tworzone prawo - rozstrzyganie
sporów ważkich społecznie. W tym wypadku istotą było
uregulowanie sporu, jaki na bazie tego projektu powstał
między gminami górniczymi a kopalniami. W pracach
nad przedmiotowym projektem ustawy kierowaliśmy
się przekonaniem, aby nie iść w kierunku obciążania
podatkiem usług, a raczej produktu. Dlatego też zdecydowanie sprzeciwialiśmy się propozycjom opodatkowania nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych,
(fot. Marek Jurkowski, SG) wskazując na życiową, rzeczywistą nielogiczność tego
zapisu. W praktyce zapis spowoduje między innymi sytuację taką: tam, gdzie nie
ma wydobycia, ale z różnych względów pozostały urządzenia podatek – mimo braku
robót– trzeba będzie i tak zapłacić. Pytanie – z czego? Stąd też, jako Prawo i Sprawiedliwość, byliśmy jednym z czterech obok PSL, PJN, SLD, który przekonywał do
wprowadzenia do projektu ustawy poprawki precyzującej że, podziemne wyrobiska
oraz znajdujące się w nich instalacje i urządzenia nie są budowlami ani też urządzeniami budowlanymi w rozumieniu przepisów prawa budowlanego – jej wprowadzenie
uchroniłoby kopalnie, zakłady wydobywcze przed koniecznością płacenia kolejnego
podatku. Jako rekompensatę dla ewentualnych planowanych przychodów gmin zaproponowaliśmy zrównoważenie potencjalnej straty poprzez wzrost udziału gmin w
tak zwanej opłacie eksploatacyjnej.

W Kompanii czekają na mediacje

KAZIMIERZ-JULIUSZ

Informacja zarządu KHW o
ewentualnej sprzedaży Kazimierza-Juliusza, dotarła do związkowców poprzez internet.
– Nikt nie rozmawiał z nami
na ten temat. Na sprzedaż kopalni nigdy nie było naszej zgody – mówi Grzegorz Sułkowski,
przewodniczący Solidarności w
kopalni Kazimierz-Juliusz.
KHW tłumaczy swoją decyzję zczerpaniem się złoża.
– Z danych, do których my
dotarliśmy, wynika, że w polu
rezerwowym może znajdować
się nawet 5 mln ton węgla, czyli 10-krotnie więcej niż zakłada
Holding.
W oparciu o potencjał pola

OPINIE

własnymi nakładami, bez potrzeby
ingerencji inwestora strategicznego, czyli sprzedaży naszego zakładu – przekonuje przekonuje szef
zakładowej Solidarności.
Kopalnia tylko za pierwszy
kwartał tego roku osiągnęła 3
mln zł zysku.
Kolejnym ważnym punktem
planu przedłużenia żywotności
kopalni Kazimierz-Juliusz jest
rozwój zakładu przeróbki węgla, który mógłby pozyskiwać
i wzbogacać surowiec z innych
kopalń. Pytanie jednak czy już
nie ma kupca na kopalnię z Sosnowca?
jac

Rozmowy dwustronne pomiędzy związkowcami z Kompanii Węglowej (KW)
a Zarządem Spółki w ramach toczącego się płacowego sporu zbiorowego
zakończyły się niepowodzeniem. Teraz strony sporu postara się pogodzić
mediator.
Kompanijne organizacje związkowe domagają się 10-procentowego wzrostu wskaźnika
wynagrodzeń w skali całego roku 2011. Rozmowy prowadzone według procedury sporu
zbiorowego zakończyły się fiaskiem i spisaniem protokołu rozbieżności. Przedstawiciele
strony społecznej i kierownictwa KW próbowali uniknąć konieczności odwoływania się
do mediacji, jednak bezskutecznie.
Ostatnie spotkanie w tej sprawie, do którego doszło 29 kwietnia, relacjonuje przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Kompanii
Jarosław Grzesik: - Zarząd wystąpił z propozycją, żeby do tych 3 procent, na które był
skłonny przystać już wcześniej, dołożyć 0,7
procent na tzw. motywacyjny system wynagradzania i 3,4 procent na wyrównanie wartości deputatu węglowego do poziomu dawnej
Bytomskiej Spółki Węglowej. Z naszej strony
padły natomiast dwie propozycje. Pierwsza,
żeby w ramach 6-procentowego wzrostu
wskaźnika, którego domagamy się „na już”, 1

procent przeznaczyć na te elementy, które są
istotne dla Zarządu. Jeśli kierownictwo Spółki nie będzie skłonne do zgody na 6 procent,
proponujemy 5 procent, ale z bezpośrednim
przeznaczeniem np. na wzrost stawek płacy
zasadniczej. W tym drugim wariancie zakładamy powrót do rozmów po pierwszym półroczu
i wtedy w pierwszej kolejności omówilibyśmy
elementy, na których zależy Zarządowi, czyli
„motywacyjny system wynagradzania” i wyrównanie deputatu.
Do kolejnych spotkań już jednak nie doszło, dlatego wkrótce rozpocznie się kolejna
runda rozmów, tym razem z udziałem mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. Będzie nim Jerzy Nowak.
Wskazany wcześniej przez strony sporu zbiorowego Jerzy Krynicki, adwokat z Mikołowa,
członek Okręgowej Rady Adwokackiej, nie
wyraził chęci poprowadzenia mediacji.
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60 lat „Węglokoksu”

Filolog wśród handlowców
Jubileusz 60-lecia eksportera polskiego węgla to okazja, by zaprezentować sylwetki niektórych osób, które tworzyły
dorobek tejże znaczącej dla polskiego górnictwa firmy. W tym numerze prezentujemy postać Helmuta Thielschera, długoletniego pracownika pionu handlowego katowickiej firmy.

Jest rok 1970. Górnik Zabrze
rywalizuje w pucharach europejskich z Lewskim Sofia. Wygrywa.
Kibice w Polsce się cieszą (nie
było jeszcze takiego zacietrzewienia i chuligaństwa na stadionach).
Cieszą się wszyscy, także w Węglokoksie, może poza Helmutem
Thielscherem. Wie, że przegrał
zakład z kolegą Lucjanem Imielskim, choć wcześniej liczył po
cichu, że wygra i kolega będzie zawoził, jak i przywoził jego dziecko
ze żłobka przez calutki tydzień.
Przegrana oznaczała z kolei, że
musi zgolić połowę wąsa.
- Hmm, a tak starannie go
hodowałem. Dopiero na koniec
dnia, za pół litra pozwolili mi zgolić drugą połówkę – wspomina z
uśmiechem pan Helmut.
Zaraz, zaraz, a skąd to zamiłowanie do bułgarskiego futbolu?
Otóż Thielscher skończył filologię
Bułgarską na Uniwersytecie Jagieloński.

I co tu studiować?

−
Byłem taką uzdolnioną
bestią, że nie wiedziałem w którą
stronę pójść. Moim hobby była fizyka z matematyką i języki obce.
Tuż po maturze wybrałem studia
drogą losowania. Napisałem kilka
karteczek: prawo, filologia orientalna, budownictwo okrętowe,
fizyka i coś tam jeszcze. Padło na
filologię orientalną.
W końcu jednak zdecydował
się na Bułgarystykę. Studiowaniu
języka sprzyjał fakt, że w akademiku opiekował się studentami
z Bułgarii, no i w ten sposób nauczył się Bułgarskiego bez większego wysiłku, w tym także potocznego.
Studia były całkiem, całkiem.
Skończył je w 1965 r. Gorzej było
jednak po studiach ze znalezieniem pracy. Bułgarystyka była
jednym z nielicznych kierunków
po których absolwent nie otrzymywał nakazu pracy.
- Wróciłem więc na Śląsk, bo
miałem tu mieszkanie, odziedziczone pod rodzicach. Jedna z koleżanek po Bułgarystyce znalazła
pracę w Domu Książki w Katowicach. Złożyłem i ja podanie. Po
drodze złożyłem też podanie do
Centrozapu. Do dziś nie dostałem
odpowiedzi.

Dostał etat instruktora księgarskiego w Domu Książki: 1700
zł podstawy, 10 procent premii i
umowę na czas nieokreślony.
- Praca moja polegała na tym,
że przeprowadzałem kontrole
księgarni pod względem zaopatrzenia i funkcjonowania księgarni. To była średniociekawa robota, więc zacząłem rozglądać się za
nową pracą.
Pan Helmut chciał pracować
w handlu zagranicznym, bo jego
wyobrażenia o tej pracy były takie,
że polega ona na ciągłych podróżach, dopiero po latach przekona
się, że wszystkie jego podróże dalekie były od oczekiwań.

Podstawa to język obcy

Miał Thielscher farta. Tylko
raz się zdarzyło, w 1966 r., kiedy
to Węglokoks dał ogłoszenie w
prasie, że poszukuje pracowników. Kiedy pan Helmut przeczytał ogłoszenie, nie zastanawiając
się długo ruszył do siedziby Węglokoksu, która jeszcze wtedy
znajdowała się na Wełnowcu.
- Kadrowiec przyznał, że i owszem są wolne etaty, ale poprosił
kierownika działu handlowego
Pana Bertelę, żeby mnie sprawdził. Bartela zaczął rozmawiać ze
mną po niemiecku. Sprawdziłem
się. Kazał mi też napisać coś po
niemiecku, wywiązałem się z zadania równie dobrze. Kazali mi
się zatem zgłosić do pracy za tydzień – wspomina. - Zna pan język obcy, to najważniejsze. Handlować węglem nauczymy Pana
– usłyszałem na odchodnym.
Na początek Thielscher dostał
działkę: Berlin Zachodni. To był
mały rynek, bo rocznie schodziło tam kilkadziesiąt tysięcy ton
węgla. Jak wspomina, to nie była
sensu stricte działalność handlowa, bo wiele niemieckich elektrowni było skazanych na śląski
węgiel, tak już je projektowano od
dawien dawna.
- Robiłem więc pracę papierkową, głównie awizacje, a było
tego dużo, bo węgiel szedł tam
wagonami kolejowymi.
Po roku, w trakcie reorganizacji dostał Belgię i Holandię, gdzie
obowiązywał język angielski, a
handel odbywał się na morzu.
−
W Belgii i Holandii już

się handlowało i negocjowało, bo
te kraje nie były skazane na nasz
węgiel. Poznałem wtedy co to znaczy gospodarka wolnorynkowa.
Po pewnym czasie dostał Hiszpanię, z którym to rynkiem
związany był najdłużej w trakcie
swojej kariery zawodowej.
To był czas polskiego węgla w
Europie. Kiedy zaczynał pracę na
rynku międzynarodowym oprócz
naszego węgla był w zasadzie tylko węgiel amerykański, dopiero
po jakimś czasie zaczął pojawiać
się węgiel z RPA. Był to czas, w
którym Węglokoks był największą na świecie firmą handlującą
węglem.
Z Hiszpanii Helmut Tielscher
wywiózł wiele dobrych wspomnień, ale było i kilka traumatycznych.
Pierwsze wspomnienie wiąże
się ze stanem wojennym.
- Poleciałem do Hiszpanii 11
grudnia 1981 r. Mieliśmy z moim
szefem buszować po hiszpańskich hutach. Pech chciał, że dwa
dni później zastał nas tam stan
wojenny. W hiszpańskich mediach nastąpiła histeria, bo Hiszpanie jeszcze wciąż w pamięci
mieli wojnę domową. W telewizji widziałem czołgi na ulicach.
Przestraszyłem się nie na żarty.
Zadzwoniliśmy do radcy handlowego przy ambasadzie mówiąc,
że chcemy wracać do Polski. Ale
nie było jak. A my na dodatek nie
mieliśmy wiz, bo nasze paszporty służbowe już nie wystarczały.
Okazało się, że Austryjacy nie
wymagali wiz. Ostatecznie jednak wylądowaliśmy w Czecho-

słowacji, a konkretnie w Pradze,
skąd udało nam się wrócić do Katowic pociągiem.
Drugie wspomnienie:
− To lot samolotem. Pewnego
razu nad Pirenejami wpadliśmy
w takie turbulencje, że całe życie
przeszło mi przed oczami. Przedmioty latały w powietrzu. Stewardesy leżały na ziemi. Udało się
jednak cało wyjść z tej opresji.

Bombowa mieszanka

Z Hiszpanią wiąże się także
największa satysfakcja zawodowa
pana Helmuta: wysokokaloryczna mieszanka węgla z Halemby i
Wałbrzycha.
- Wymyśliłem ją dla hiszpańskich cementowni. Chłopcy od razu
zakochali się w niej. W ciągu dwóch
lat sprzedaliśmy ok. 1,5 miliona ton
tego węgla za bardzo dobrą cenę.
Dla nas był to podwójny zysk, bo
tego węgla nie chciała ani koksownia, ani elektrownia, a my dostaliśmy cenę lepszą niż w koksowni.
Akurat wtedy w Hiszpanii, w latach 80-tych nastąpiła hossa na cement. Hiszpański cement zalewał
świat. Ale, żeby dobrze sprzedać
węgiel trzeba było znać zarówno
specyfikę rynku, jak i geopolitykę.
Kiedy Maroko zaprzestało sprowadzać węgiel z RPA z powodu aparthaidu, wtedy udało się zadomowić
na tym rynku naszemu surowcowi.
Polski węgiel był sprzedawany swego czasu nawet do RPA.
Przed stanem wojennym Węglokoks sprzedawał prawie 40 milionów ton węgla w świecie. Wraz
ze stanem wojennym nasz eksport
spadł do ok. 15 mln ton. Strajko-

wały kopalnie, kolej, porty. Kiedy
minął kryzys polityczny, trzeba
było odzyskiwać rynek.
- Pamiętam, że lataliśmy jak
w ukropie, żeby wypychać węgiel
gdzie się tylko dało. I się udało. W
1984 r. odrobiliśmy straty sprzedając prawie 43 mln ton – wspomina pan Helmut.
Po Hiszpanii dostał jeszcze
trudniejsze rynki, egzotyczne, takie jak Indie, Maroko, Iran. To był
trudny rynek, bo kontrahenci byli
wyjątkowo nierzetelni. Inaczej niż
w Europie.
− Jeden przecinek w umowie
był ważny, bo i to potrafili wykorzystać przeciw nam. Handlowało się z takimi krajami, bo nasze
rządy miały podpisane umowy o
wymianie handlowej. My kupowaliśmy dajmy na to ryż, bawełnę.
Z Polski najlepiej było zaś eksportować węgiel, który był najlepszą
polską walutą.
Po latach harówy na różnych
rynkach Pan Helmut wraz z rodziną trafił na placówkę do Brazylii,
która była także dużym odbiorcą
polskiego węgla. W Brazylii przebywał pięć lat. Niedługo po powrocie dostał wypowiedzenie za
rzekome przekroczenie kompetencji. Był rok 1996, wypowiedzenia
fruwały w powietrzu, pracę stracili prawie wszyscy dyrektorzy,
kierownicy działów i sekcji. Czasy
prezesury Sebastiana Czypionki
nie wspominają dobrze pracownicy Węglokoksu.
- Pamiętam, że wstawiła się
wtedy za mną „Solidarność”, choć
wcześniej należałem do związku
branżowego, a nawet przez pewien
czas byłem szefem tego związku.
Udało się cofnąć wypowiedzenie,
ale trafiłem do działu, gdzie w zasadzie nie było nic do roboty. Taka
praca była strasznie frustrująca.
Odszedłem do prywatnej firmy,
która założył jeden z moich kolegów z firmy – wspomina z żalem
te czasy.
Dziś już Pan Helmut jest na
emeryturze. Pracę w Węglokoksie
wspomina ciepło, bo sprawiła mu
wiele satysfakcji.
− To była firma, w której była
doskonała, niemal rodzinna atmosfera. To chyba nie przypadek,
że w Węglokoksie pracowało wiele
małżeństw. Z moją żoną Jadwigą
też się tam poznałem.

Zakład to zakład, pół wąsa trzeba zgolić.

Jacek Srokowski

Z dziejów Węglokoksu
Od roku 1964 dla polskiego eksportu węgla zaczyna się
nowy okres rozkwitu, do czego w istotnej mierze przyczyniło się poszerzenie oferty handlowej o nowy typ węgla
– węgiel z Rybnickiego Okręgu Węglowego, co pozwoliło
na pozyskanie nowych rynków zbytu oraz nowych odbiorców na rynkach, na których Węglokoks był już wcześniej
obecny. W krótkim czasie polski węgiel koksowy zyskał
doskonałą renomę wśród konsumentów i ich liczba zaczęła szybko wzrastać. W roku 1965 był on eksportowany już
do 19 krajów, głównie zachodnich. W ich gronie znalazła

(cz. 3)

się nawet Japonia, która przez długie lata pozostawała
jednym z czołowych odbiorców tego węgla.
Kolejnym punktem przełomowym eksportu polskiego
węgla był rok 1973, gdy po wybuchu kryzysu naftowego
nastąpił wyraźny nawrót do węgla. Zwyżkowy trend w
eksporcie węgla kamiennego utrzymywał się przez prawie cały okres lat siedemdziesiątych i w roku 1979 jego
wysyłki zrealizowane przez Węglokoks po raz pierwszy
przekroczyły poziom 40 mln ton.

cdn
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Ochrona klimatu
czy kontrybucja?
Dlaczego polski rząd skapitulował mając racjonalne kontrargumenty
na dogmatyczne i manipulatorskie działania Unii Europejskiej?

części Europy. (…)
- promocja, a w efekcie znacznie zwiększona sprzedaż know
– how złożonych technologii zero
– i nisko – emisyjnych. Sprzedawcami zamierzają być państwa EU
– 15, kupcami mają być EU – 12 i
reszta świata. ”

Dogmaty

Wydaje się, że premier Donald Tusk ugiął się pod presją histerii antywęglowej.
W roku 2010 Polska zajęła, według Eurostatu, 4 od tyłu miejsce
w rankingu zamożności państw
Unii Europejskiej. Za nami są Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria.
Niestety – jeśli nie obalimy pakietu klimatyczno-energetycznego, który nasz rząd chce podpisać
w najbliższych dniach – za chwilę
zabraknie dla nas miejsca nawet
na końcu ogona tej statystyki… Bo
spadniemy do poziomu zamożności w krajach trzeciego świata.

Dlaczego my?

A któż inny ma walczyć z
dogmatami i manipulacjami tej
kosztownej i niszczycielskiej dla
polskiej gospodarki maszynerii, pozornie dążącej do ochrony
klimatu Ziemi, a w praktyce do
wieloletniego drenażu biedniejszych państw UE przy pomocy
handlu emisjami, uprawnieniami
i upustami? Kto inny ma obalić
pakiet, pięknie nazwany klimatyczno-energetycznym, jeśli nie
kraj najbardziej zainteresowany i
mogący najwięcej stracić na wprowadzeniu w życie zapisów, bardziej zasługujących na nazwanie
ich kontrybucją nałożoną na naszą
energetykę, a poprzez nią na całą
naszą gospodarkę, skoro po roku
2013 cena energii może w Polsce
wzrosnąć nawet o 90 proc.?
Który kraj, poza Polską, swoją energię elektryczną w 94 procentach pozyskuje z węgla? Który
kraj w UE ma takie zasoby węgla
kamiennego jak Polska i który ma
taki udział w jego produkcji (50
procent wydobycia w UE) – jak
Polska? Zatem kogo, poza nami
najbardziej żywotnie dotknie ów
pakiet unijnych regulacji oparty
na dogmatycznej teorii – nadal nie
udowodnionej – o wpływie emisji
CO2 na ocieplenie klimatu?
Naukowcy nadal toczą boje o
to, co, kto i jak powoduje ocieple-

nie klimatu Ziemi, a nawet o to,
czy on ociepla się, czy może jednak
się schładza…
Jednak losem klimatu świata martwi się tylko Unia Europejska, gotowa w imię tej utopii
zrujnować państwa nowej UE i
to tuż po fiasku konferencji ONZ
w Meksyku, gdzie kraje emitujące największe ilości tego gazu do
atmosfery – czyli Chiny (21 proc.
światowej emisji) i USA (20 proc.
emisji – liczonej w wielkościach
bezwzględnych) oświadczyły, że
przyjęcie zobowiązań do redukcji
emisji gazów cieplarniach byłoby
szkodliwe dla rozwoju gospodarczego wielu krajów…
Tak więc w grudniu 2010 roku
na Konferencji Klimatycznej ONZ
w Cancun świat usłyszał, to co
przytoczyłam, a my w cztery miesiące później chcemy podpisać
pakiet klimatyczny o zabójczych
skutkach dla naszej energetyki i
całej gospodarki.
Wśród 10 państw odpowiedzialnych za 61 proc. światowej
emisji CO2, oprócz wymienionych „liderów”, czyli Chin i USA,
są jeszcze: Rosja, Indie, Japonia,
Niemcy, Kanada, Wielka Brytania, Korea Płd. oraz Iran, (a więc
także dwa najbardziej rozwinięte
kraje Europy – Niemcy i Wielka
Brytania), których nowe regulacje pakietu klimatycznego UE
stawiają jednak w uprzywilejowanej pozycji.
Dlaczego zatem, pomimo postawy największych „producentów” światowej emisji CO2, Unia
Europejska forsuje pakiet klimatyczno-energetyczny i zmusza
Polskę do podpisania czegoś w
rodzaju cyrografu, którego zobowiązania będą nas kosztować 94
miliardy euro, a jego konsekwencje będą śmiertelne dla naszej
gospodarki? I dlaczego nasz rząd,
mając wiedzę o tym, że nasza go-

spodarka nie udźwignie tak radykalnego wzrostu kosztów energii,
jaki spowodują opłaty za emisję
CO2 – zamierza w kwietniu podpisać ten pakiet? (I dlaczego nasz
rząd, mając wiedzę o tym, że nasza gospodarka nie udźwignie
tak radykalnego wzrostu kosztów
energii, jaki spowodują opłaty za
emisję CO2 – zamierza w kwietniu podpisać ten pakiet? (tekst był
publikowany jeszcze w kwietniu).

Manipulacje

Prof. Krzysztof Żmijewski
udowodnił w wielu publikacjach,
że regulacje pakietu klimatycznego nie mają na celu zmniejszenia
emisji CO2. „Przegląd zastosowanych rozwiązań, a w szczególności
rozwiązań, z których zrezygnowano prowadzi do jednoznacznego wniosku, że rzeczywiste cele
pakietu klimatyczno – energetycznego to:
- maksymalizacja ceny uprawnień do emisji wraz z maksymalizacją obrotu tymi uprawnieniami
– szczególnie wtórnego. Realizacja tego celu prowadzi m.in. do
znacznego wzrostu kosztu systemu handlu emisjami dla gospodarek a zwłaszcza dla tych, które
są silnie nawęglone;
- eliminacja węgla z europejskiego energymix i zastąpienia
go innymi, mniej emisyjnymi
paliwami. W horyzoncie 2020 r.
oznacza to promocję gazu ziemnego, ponieważ żadnego innego
rozwiązania w tej perspektywie osiągnąć się nie da (rozwój
energetyki jądrowej i odnawialnej wymaga czasu, środków i
uwzględnienia wielu złożonych
uwarunkowań). W praktyce prowadzi to do zwiększenia wpływu
Gazpromu na energetyki europejskie, co Państwa EU-15 uważają za rozwiązanie zwiększające
bezpieczeństwo energetyczne ich

Współczesny rozwój nauki
pokazuje, że każde kolejne badania przynoszą więcej pytań niż
odpowiedzi. Mamy bowiem wątpliwą teorię, a zbudowany na niej
skomplikowany system regulacji,
niezwykle kosztownych dla Polski, budzi wątpliwości, co do jego
prawdziwych celów i skuteczności.
Na dodatek – w kontekście katastrofy w japońskiej elektrowni jądrowej – wszystkie te zastrzeżenia
radykalnie zwiększają swój ciężar
gatunkowy i skłoniły europosła
Adama Gierka do stwierdzenia:
„Pakiet do renegocjacji”… Można
tylko dodać: Nareszcie!
Sądzę, że trzęsienie ziemi i
tsunami w Japonii uświadomi nawet eurotechnokratom ułomność
ludzkich regulacji wobec faktu,
że od milionów lat przyroda rządzi klimatem i żadne urzędnicze
czary-mary nie mają wpływu na
rozwój wydarzeń rozgrywających
się na przestrzeni tysięcy, czy setek tysięcy lat.
Niestety – opinia publiczna od
lat bombardowana informacjami o
fatalnych skutkach klimatycznych
emisji CO2 jest tak mocno zmanipulowana, że nie kojarzy katastrofy
w japońskie elektrowni jądrowej ze
szkodliwą dla globalnego klimatu
jonizacją atmosfery, spowodowaną
emisją radioaktywnych gazów, tak
jak cicho było w ubiegłym roku o
globalnych skutkach dla ziemskiej
atmosfery emisji pyłów i gazów
wulkanicznych – po wybuchu islandzkich wulkanów.

Kto straci, kto zyska?

Wyliczenie strat Polski w wyniku wprowadzenia regulacji pakietu klimatycznego są miażdżące i wielokrotnie publikowane, a
istotą zagrożenia jest radykalne
zmniejszenie konkurencyjności
naszej gospodarki na skutek skokowego wzrostu cen energii uzyskiwanej ze spalania węgla, obciążonej opłatami za emisję CO2
i akcyzą za węgiel, co przeniesie
się na koszty produkcji przemysłowej, działalności usługowej,
funkcjonowania instytucji publicznych, kulturalnych i transportu, w tym dychawicznej polskiej
kolei, a także zablokuje modernizację polskiej energetyki. (Tak na
marginesie: właśnie w tych dniach
UE wszczęła postępowanie o naruszenie zasad konkurencyjności
wobec kolei niemieckiej, która
uzyskała od państwa niższą taryfę
na zakup energii elektrycznej.)
Dodając do tego zapowiadaną
na rok 2012 podwyżkę akcyzy (do
ok. 36 zł na tonę) oraz możliwość

obciążenia górnictwa węglowego
podatkiem od podziemnych wyrobisk górniczych w nowej ustawie Prawo geologiczno-górniczego oraz ogłoszony w tych dniach
przez KE pomysł „podatku węglowego”, mamy przed sobą scenariusz pięknej katastrofy gospodarki narodowej. Wprawdzie i akcyza,
i opłaty za emisje przewidują cały
katalog zwolnień i upustów, ale
dla znawców tematu i zwykłych
śmiertelników trenujących „ścieżki zdrowia” w naszych rozmnażających się urzędach, a także dla
znawców eurobiurokracji – cała ta
urzędnicza dłubanina to jedynie
okazja zatrudnienia armii bezproduktywnych pracowników, przeliczających wszystkie wskaźniki,
uprawnienia, upusty oraz kwoty
i „produkujących” tylko kolejne
koszty. No i otwarcie drzwi do
nadużyć. Dobitnie podsumował
to Jacek Szymczak, prezes Izby
Gospodarczej
Ciepłownictwo
Polskie, stwierdzając w artykule
„CO2, akcyza i niepotrzebne komplikacje”:
„Kiedy zacznie się coś ograniczać i stosować wyłączenia w tych
ograniczeniach –zaczynają się pojawiać – hmmm… – komplikacje,
by nie powiedzieć – możliwość
nadużyć. Proszę sobie wyobrazić,
o ile prostsza i bardziej przejrzysta byłaby sytuacja wytwórców
energii elektrycznej i ciepła, gdyby Unia Europejska przestała wierzyć w złowrogi wpływ siłowni na
klimat kuli ziemskiej… ”
A kto zyska? Odpowiedź jest
w cytowanym fragmencie artykułu prof. K. Żmijewskiego. I w
opiniach wielu innych wybitnych
specjalistów.
Dlaczego nasz rząd skapitulował mając tak racjonalne kontrargumenty na dogmatyczne i manipulatorskie działania UE? Kiedyś
zapewne dowiemy się tego, oby jednak przed szkodą, a nie po niej…
Niestety – nie jest to ostatnia
zagadka, gdyż równie szokująca
jest treść komunikatu, ogłoszonego kilka dni temu przez ministra
ochrony środowiska, w sprawie
tegorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ w Durbanie (RPA),
na którą zjedzie kilkanaście tysięcy delegatów (!) i gdzie „Polska
jako Prezydencja Rady UE, będzie
dokonywać wszelkich starań, by
doprowadzić do konsensusu. ”
Czytaj: narzucenia kolejnych zobowiązań krajom słabszym.
Trudno pojąć arogancki pomysł człowieka, że może sterować
globalnym zjawiskiem, jakim jest
klimat, ale jeszcze trudniej zrozumieć jak Polska, jeden z pięciu
najbiedniejszych krajów UE, będzie namawiała resztę biednych
krajów świata, aby przyjęły na
siebie ciężar ratowania klimatu,
choć uchylają się od tego kraje najbogatsze, a odpowiedzialne za 61
proc. globalnej emisji CO2.

R
d
n

W
s
d
d
k
a
s

N
z
p
s
n
W
b
n
k
r
E
M

p
z
z
k
s
j
z
n
s
w
d
j
s
t

s
i
s
z
w
w
K
ś
s
o
d
i

Z
ja
je
Eugenia Pluck w
przedruk z portalu nettg.pl d

o
h
a,
y
e
h
a
a
e
i,
y
e
o
ł
y
o
e
-

h
e,
ć
ć,
w
a

t
w
h

ś
-

a
a
a
e
),
a
e
y
”
-

4
M A J 2 0 1 1 SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA

WYDARZENIA

Rosyjskie wsparcie
dla polskiej akcji
na rzecz węgla



SATYRATOR

W ostatnich dniach kwietnia Kazimierz Grajcarek i Krzysztof Leśniowski z Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” udali się
do Moskwy, gdzie wzięli udział w sprawozdawczo-wyborczym zebraniu
delegatów największego górniczego związku zawodowego. Mieli przekonać rosyjskich kolegów do wsparcia akcji „Stop światowej kampanii
antywęglowej”, tymczasem udało im się uzyskać wsparcie nie tylko Rosjan, ale również związkowców z Ukrainy i Australii.
Niezależny Rosyjski Związek Zawodowy Górników zrzesza
ponad 200 tysięcy pracowników
spośród 350 tysięcy zatrudnionych w rosyjskim górnictwie.
Wśród gości zebrania delegatów
byli liderzy krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych, w tym szef Międzynarodowej Federacji Chemików,
Energetyków i Górników (ICEM)
Manfred Warda.
Podczas oficjalnego wystąpienia przewodniczący SGiE Kazimierz Grajcarek przedstawił
założenia akcji „Stop światowej
kampanii antywęglowej”, najistotniejsze rozmowy toczyły się
jednak w kuluarach. Tam polskim
związkowcom udało się przekonać obecnych w Moskwie przedstawicieli organizacji związkowych z Rosji, Ukrainy i Australii
do czynnego promowania węgla
jako bezpiecznej (i coraz „czystszej”) alternatywy wobec energetyki jądrowej.
- Dyskusje prowadzone z rosyjskimi związkowcami były bardzo
interesujące, bo często okazywało
się, że Rosja jest o wiele bardziej
zaawansowana we wdrażaniu nowoczesnych technik eksploatacji
węgla niż Polska - podsumowuje
Krzysztof Leśniowski. - Oni mają
świadomość, że ich zasoby węgla
są ogromne i mają wystarczyć na
około 700 lat, dlatego już dawno
doszli do przekonania, że warto
inwestować w ten surowiec. Jesz-

cze w latach 90-tych zdarzało się,
że tamtejsi górnicy nie otrzymywali wypłat przez rok, odbierając
wynagrodzenie w naturze. Teraz
górnicze wypłaty w Rosji sięgają
1500 dolarów, co - jak na tamtejsze warunki - jest kwotą ogromną.
Silny związek zawodowy, zrzeszający 2/3 rosyjskich górników,
potrafił też wywalczyć inne podejście zarządzających kopalniami do
kwestii bezpieczeństwa. Właśnie
teraz związkowcy z Rosji i Australii podpisali umowę inicjującą pakiet szkoleniowy w zakresie bhp,
dzięki czemu wspólnie stworzą
nowoczesne, multimedialne centrum bezpieczeństwa i higieny
pracy. Rosyjskie górnictwo już
teraz funkcjonuje na wysokim poziomie, o czym w Polsce mało kto
wie, i duża w tym zasługa tamtejszych związkowców.
W przeciwieństwie do związkowców z większości państw Unii
Europejskiej, Rosjanie zdają sobie sprawę ze szkód jakie mogłyby wywołać regulacje podobne do
unijnego Pakietu Klimatycznego,
dlatego już teraz aktywnie angażują się w obronę węgla m.in.
przystępując do akcji takich jak
„Stop światowej kampanii antywęglowej”.
Wizyta polskich związkowców w Moskwie zaowocowała też
rozmowami z przedstawicielami międzynarodowych federacji
związkowych, przede wszystkim
ze wspomnianej już ICEM, którzy
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1 Związkowcy dyskutowali o konkretnych problemach związanych z obroną węgla
jako podstawowego surowca energetycznego w Polsce i Rosji, znalazł się też
jednak czas na kurtuazję. Na zdjęciu: Kazimierz Grajcarek wręcza wyrzeźbioną z
k węgla figurkę świętej Barbary szefowi Niezależnego Rosyjskiego Związku Zawopl dowego Górników Iwanowi Machnaczukowi. (fot. Krzysztof Leśniowski, SG)

przychylnie odnieśli się do zainicjowanej przez „Solidarność” akcji promującej węgiel kamienny.
Krzysztof Leśniowski ma nadzieję, że to solidny krok w kierunku
budowy światowej koalicji związkowej skutecznie zmuszającej
rządy do prowadzenia polityki
równowagi pomiędzy energetyką
jądrową, węglową i tą ze źródeł
odnawialnych.
Marek Jurkowski

krzyżówka

Rozwiązania krzyżówki 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 rzeczowe. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: „Biednemu i słońce w oczy”. Nagrody wylosowali: Irena Święs z Knurowa, Teresa Szmidt z Pawłowic, Wojciech Jabłoński z Czechowic-Dziedzic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.



PASJE

Piękno pisane fotografią
Zygmunt Urzędnik, sztygar z kopalni „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, a zarazem związkowiec z „Solidarności”
zajął niedawno I miejsce w dorocznym konkursie na Fotografa Roku Okręgu Śląskiego Związku Polskich Fotografów
Polskich. Jury doceniło jego fotografię pt. „Śnieżyca na Skrzycznem”.

– Fotografowanie przyrody
od wielu lat jest
moją pasją i kluczem do dobrego
samopoczucia.
Wystarczy
parę
udanych ujęć w
plenerze, a mój
nastrój ulega zdecydowanej poprawie. Krajobraz jest
ulubionym moim
tematem – jesienny, zimowy, górski,
o wschodzie czy o
zachodzie słońca...
kązdy z nich jest
inny, ma swój niepowtarzalny klimat i piękno. Urzekają mnie również polne kwiaty,
ich lekkość i zwiewność pobudzają moją wyobraźnię – mówi pan
Zygmunt o swoim zamiłowaniu do
fotografowania przyrody.
Zabawę z fotografią rozpoczął
jeszcze w latach 80-tych, kiedy
stał się właścicielem radzieckiego
„Zenita”, lustrzanki, która na ów
czas była szczytem marzeń amatorów fotografii. I tak się zaczęło.
– Dziś już robię zdjęcia na cyfrowej lustrzance Canona. Jednak
ciągle rozglądam się za czymś lepszym i oszczędzam na ten sprzęt
– mówi pan Zygmunt. – Dzięki
nowej technice fotografowanie
stało się łatwiejsze, bo nie wiąże
się z ogromem wydatków na filmy. To nie znaczy wcale, że zdjęcie
zrobione na aparacie analogowym
jest gorsze. Zdarza się, że i takie
wciąż robię.
W 2004 r. wstąpił do Związku Polskich Fotografów Przyrody
(ZPFP), obecnie liczącego w kraju
ok. 500 członków. Stowarzyszenie
jest organizacją non-profit, zorganizowaną w 12 okręgach i przynależną do Europejskiej Federacji International Federation of
Wildlife Photography IFWP. Organizuje m.in. wystawy, festiwale
i plenery fotograficzne, należą do
niej najlepsi polscy fotografowie
przyrody, których tu łączy pasja
fotografowania dzikiej przyrody i popularyzacja tej dziedziny
sztuki. W latach 2007 - 2010 pan
Zygmunt był prezesem śląskiego
okręgu ZPFP. W środowisku fotografów przyrody cieszy się sławą
świetnego organizatora plenerów
fotograficznych. Na zimowe plenery w górach Beskidu Śląskiego
i Żywieckiego organizowane przez
śląski okręg zjeżdża się co roku
śmietanka polskich fotografów
przyrody.
– Przyjeżdżają do nas koledzy
z całego kraju, bo nie dość, że Beskidy są piękne, zwłaszcza zimą,
ale także dlatego, że na naszych
plenerach panuje świetna, niemal
rodzinna atmosfera.

To właśnie podczas ostatniego
z takich plenerów Pan Zygmunt
zrobił wspomniane zdjęcie „Śnieżyca na Skrzycznem”.
– Mogłoby się wydawać, że pogoda jaka była wówczas w Beskidach nie sprzyja fotografowaniu,
sypał śnieg, niebo było zamglone.
Jednak i przy takiej aurze można
uchwycić szczególne obrazy. W
tym jednym zdjęciu udało mi się
doskonale uchwycić klimat śnieżycy górskiej, z wszystkimi jej
kontrastami. Urok tego zdjęcia
został doceniony przez kolegów po
fachu – nie ukrywa satysfakcji.
Pan Zygmunt zrobił już tysiące
zdjęć, ale są szczególne zdjęcia do
których mimo upływu lat wciąż
podchodzi z dużym sentymentem.
Jednym z takich zdjęć jest „Ulewa”.
– W czerwcu 2006 r. w paśmie
górskim Mała Fatra na Słowacji,
w okolicach Wielkiego Krywania
znalazłem się podczas burzy nad
potokiem górskim, w tym miejscu
udało się sfotografować uderzenie
obfitego deszczu w nagrzane jeszcze kamienie potoku górskiego i
efekt mgiełki nad potokiem.
Ogromnym sentymentem pan
Zygmunt darzy również swoją fotografię „Skoro świt w Pieninach”,
gdyż była to całonocna wyprawa w
Pieniny, wejście z latarkami nocą
na punkt widokowy i oczekiwanie
na przepiękny spektakl Przyrody.
– W dolinach jeszcze snuła się
mgła – „morze mgły” nad Dunajcem, z niej wyłaniały się szczyty
górskie Pienin w kolorach skoro
świtu – opisuje zdjęcie pan Zygmunt.
Zygmunt Urzędnik przyznaje,
że fotografowanie wciąż uwrażliwia go na piękno natury.
– To niezwykle cenne w mojej
pasji – mówi pan Zygmunt. – Jednak i w tych przyrodniczych wędrówkach spotykam piękne miejsca, zarzucone śmieciami i powoli
zagarniane przez cywilizację. Czuję wtedy rozgoryczenie i żal.
Jacek Srokowski

