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Jarosław
Grzesik
Do 
zobaczenia!
28 MAJA zbiera się Walne Zebranie 
Delegatów górniczej „Solidarności”. 
Ponad 80 delegatów reprezentują-
cych organizacje zakładowe Związku 
z wszystkich kopalń i zakładów spe-
cjalistycznych wybierze nowe władze 
Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Ka-
miennego. Pisałem już o tym poprzed-
nio. Dzisiaj chciałbym podziękować 
wszystkim osobom, z którymi przez 
ostatnich 7 lat miałem przyjemność 
współpracować.

Zacznę od wszystkich członków 
górniczej „Solidarności”. Bez Was 
żadna z przeprowadzonych akcji nie 
miałaby sensu. Odwaga i determinacja, 
jaką wykazywaliście się podczas pod-
ziemnych akcji protestacyjnych na po-
czątku 2015 roku, stanowiła olbrzymie 
wsparcie dla negocjujących kolejne po-
rozumienia. To dzięki Wam górnictwo 
węgla kamiennego w Polsce ocalało i 
nadal znajduje się w polskich rękach. 
Bez Was tych wszystkich porozumień 
by nie było, spółek węglowych - praw-
dopodobnie również. W tym miejscu 
Wam dziękuję.

Dziękuję całej Radzie Sekcji. Zbie-
raliśmy się niemal co miesiąc, by na 
bieżąco omawiać sprawy poszczegól-
nych spółek węglowych. Wtedy nasze 
obrady miewały burzliwy przebieg. W 
trakcie tych sporów - niejednokrotnie 
bardzo ostrych - mogłem liczyć z Wa-
szej strony na merytoryczne argumen-
ty. Gdy jednak dochodziło do sytuacji 
kryzysowych, kiedy przy wsparciu pra-
cowników walczyliśmy o ich miejsca 
pracy, o ocalenie Kompanii Węglowej 
czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, za-
wsze stanowiliśmy jedność.

Osobne podziękowania kieruję do 
członków Prezydium Rady Sekcji z 
obydwu ostatnich kadencji. Opracowy-
wanie związkowych propozycji zmian 
ustawowych, regulaminów czy - ostat-
nio - projektu Ponadzakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy dla Pracowników 
Spółek i Zakładów Górniczych, nano-
szenie poprawek i nadawanie ostatecz-
nego brzmienia tym obszernym doku-
mentom, to zadania ponad siły i czas, 
jakimi dysponuje jeden człowiek. W 
takich sytuacjach sprawy w swoje ręce 
brał najczęściej Staszek Kłysz, wice-
przewodniczący. O tytanicznej pracy, 
jaką wykonał na przestrzeni ostatnich 
lat, do tej pory wiedzieli nieliczni. Niech 
zatem dzisiaj dowiedzą się wszyscy.

Na koniec dziękuję tym, których 
nie wymieniłem, a którym podzięko-
wania też się należą: pracownikom 
administracyjnym Sekcji, bez których 
nasza struktura związkowa zwyczaj-
nie przestałaby funkcjonować, miesz-
kańcom Śląska, bez wsparcia których 
protesty z roku 2015 mogły się zakoń-
czyć zupełnie inaczej, kolegom repre-
zentującym inne branże i inne związki 
zawodowe, ale również rozsądnym i 
nastawionym na merytoryczne rozwią-
zywanie problemów przedstawicielom 
pracodawców.

Do zobaczenia!

 JSW SiG

Kwalifikacyjne 
kursy zawodowe 
dają szanse 
roboty na grubie!

Bóg zapłać… ratownikom

Związkowy projekt PUZP 
przesłany pracodawcom

POD koniec stycznia szef górniczej „So-
lidarności” Jarosław Grzesik, komentu-
jąc treść przyjętego wówczas przez rząd 
„Programu dla górnictwa do roku 2030”, 
pisał między innymi: - Wśród oczekiwa-
nych efektów „Programu” rząd wymienił 
(…) zaspokojenie krajowego zapotrze-
bowania na węgiel kamienny i zagwaran-
towanie niezbędnych jego dostaw na ry-
nek krajowy, poprawę warunków pracy 
górników w podziemnych wyrobiskach 
oraz zmniejszenie liczby wypadków przy 
pracy. Na papierze wygląda to całkiem 
nieźle, mam jednak nadzieję, że wkrótce 
przełoży się też na konkretne działania, 
które w perspektywie kilkunastu lat 
uczynią polskie górnictwo stabilnym i 
bezpiecznym miejscem zatrudnienia. 

Aby tak się stało, niezbędne jest wy-
pracowanie i możliwie szybkie zawarcie 
układów zbiorowych pracy na szczeblu 
poszczególnych spółek węglowych oraz 
Ponadzakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników Górnictwa Wę-
gla Kamiennego.

Według przewodniczącego sku-
teczne podjęcie rozmów na temat treści 
układu ponadzakładowego to jedno z 
głównych wyzwań dla całego środowi-
ska górniczego w 2018 roku.

Przygotowany przez górniczą „So-
lidarność” projekt PUZP będzie teraz 
przedmiotem negocjacji pomiędzy stro-
ną społeczną a reprezentującą praco-
dawców GIPH.

MJ

Działając w imieniu górniczych central związkowych, Krajowa Sekcja Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” przesłała na ręce prezesa Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej (GIPH) Janusza Olszowskiego projekt Ponadzakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy (PUZP) dla Pracowników Spółek i Zakładów Górniczych.

BEZ względu na poziom wykształcenia 
nie można z dnia na dzień stać się w peł-
ni kompetentnym pracownikiem kopalni. 
Wynika to z charakteru pracy i z faktu, 
że do zajmowania praktycznie każdego 
stanowiska trzeba mieć kompetencje 
potwierdzone konkretnymi kursami i tak 
zwanymi dopuszczeniami. Kandydat do 
pracy w kopalni może część uprawnień 
zdobyć na własną rękę. To wiąże się z 
wydatkami. Może też pracując w JSW 
SiG zdobywać kwalifikacje na koszt 
naszej spółki. Takie rozwiązanie jest ko-
rzystne dla obu stron. Można określić, 
że na przestrzeni roku do dwóch lat sta-
żu pracy w naszej spółce na stanowisku 
górniczym, elektrycznym, mechanicz-
nym bądź na stanowisku przeróbkarza 
kopalin stałych, pracownik zostanie za-
trudniony w JSW SA zgodnie z potrze-
bami kopalni odnośnie wymaganych 
kwalifikacji. W ten sposób Grupa Kapi-
tałowa JSW SA na najbliższe lata zapew-
nia sobie stabilną strukturę uzupełniania 
kadr w perspektywie potrzeb pracow-
niczych w całej branży górniczej. 

W dużej mierze kandydaci przycho-
dzą do pracy nie tylko z okolicznych 
firm okołogórniczych, lecz chętnie 
zmieniają pracę z innych branż gospo-
darki. Wciąż decydującym argumentem 
jest stabilność miejsca pracy, korzyst-
ny system socjalny i szansa na dobrą 
płacę w miarę zdobywania kolejnych 
kompetencji. Górnictwo wciąż jest 
branżą, w której można zaplanować 
realną drogę kariery zawodowej. 

Gabriel Cyrulik, Antoni Augustyn

PIEKARY ŚLĄSKIE Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców

Pieszo, autokarami, samochodami, rowerami, a nawet na motorach przyjechali 
mężczyźni z całej archidiecezji katowickiej i spoza jej granic na stanową 
pielgrzymkę do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. 
W sumie na piekarskim wzgórzu zgromadziło się blisko 80 tys. pątników.

W ostatnią niedzielę maja ma 
miejsce stanowa pielgrzymka męż-
czyzn i młodzieńców do Piekar Ślą-
skich. W jej trakcie metropolita kato-

wicki mówił o odpowiedzialności jako 
darze na kolejne stulecie niepodległej 
Polski. Legat papieski, kard. Zenon 
Grocholewski podczas Eucharystii w 
homilii podjął temat relacji miłości 
do sprawiedliwości Bożej.

Metropolita katowicki w prze-
mówieniu rozpoczynającym piel-
grzymkę nawiązał do historycznych 
wydarzeń, które są przeżywane w 
2018 roku. Wymienił 700 rocznicę 
poświęcenia pierwszego kościoła 
w Piekarach Śląskich, 100 roczni-
cę odzyskania niepodległości przez 
Polskę oraz 50 rocznicę powołania 
do życia Uniwersytetu Śląskiego.

Całość przemówienia rozpoczął 
jednak od przypomnienia tragicz-
nych wydarzeń, które miały miej-
sce na kopalni „Zofiówka”. – 5 maja 
siedmiu górników zostało uwię-

zionych 900 metrów pod ziemią. 
Dwóch z nich udało się uratować, 
ale Marcin, Piotr, Przemysław, Łu-
kasz i Michał nie przeżyli wstrząsu, 
chociaż śpieszyło im z pomocą po-
nad 2,5 tysiąca ratowników – po-
wiedział.

- Myślimy z ogromną wdzięcz-
nością o ratownikach górniczych. 
Dziś ich reprezentacja modli się z 
nami, a my dziękujemy zarządo-
wi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
sztabowi akcji, ale nade wszyst-
ko ratownikom za niezapomniany 
przykład solidarności. Bracia ra-
townicy, Centralna Stacja Ratow-
nictwa Górniczego znajduje się w 
Bytomiu, niedaleko stąd, ryzyko-
waliście własne życie aby ratować 
uwięzionych w chodniku, gdzie 
spotkały się wszystkie nieprzyja-
zne człowiekowi żywioły: górotwór, 
metan i woda. Drodzy ratownicy, 
wasze działanie to przykład bezgra-
nicznej miłości do bliźniego. Bóg 
zapłać wam z całego serca, dzięku-
jemy i szczęść Boże! - natychmiast 
po tych słowach metropolity, wśród 
pielgrzymów rozbrzmiały oklaski.

Po zakończonej  Eucharystii 
reprezentacja ratowników górni-
czych odebrała z rąk kard. Grocho-
lewskiego srebrny medal papieski, 
przyznany im za zaangażowanie i 
oddanie podczas całej akcji ratow-
niczej.  

jm
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4 Wydarzenia

Niech 
spoczywają 
w pokoju…
AKCJę ratowniczą w KWK „Borynia-
Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” 
komentuje Roman Brudziński, przewod-
niczący Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” KWK „Borynia-Zofiówka-Ja-
strzębie” Ruch „Zofiówka”: - Zacznę od 
złożenia kondolencji i wyrazów głębokie-
go współczucia rodzinom i najbliższym 
pięciu naszych kolegów. To niepoweto-
wana strata. Chciałbym też jednak - przy 
tej smutnej okazji - zwrócić uwagę na to, 
na co zwraca uwagę wielu pracowników 
kopalni. Chyba po raz pierwszy mieliśmy 
do czynienia z tak wielkim zaangażowa-
niem Zarządu zarówno w samą akcję 
ratowniczą, jak i we wsparcie dla rodzin 
poszkodowanych. Prezes Daniel Ozon 
i wiceprezes do spraw technicznych 
Tomasz Śledź byli obecni na miejscu 
praktycznie przez 24 godziny na dobę - 
od samego początku do samego końca 
akcji. Zajmowali się oczywiście koordy-
nacją podejmowanych działań ratowni-
czych, ale też co kilka godzin znajdowali 
czas, by odwiedzić obecnych na miejscu 
bliskich zaginionych wówczas górników. 
Otaczali ich opieką i dodawali otuchy, bo 
do końca wszyscy mieliśmy nadzieję, że 
wszystkich, którzy feralnego 5 maja zo-
stali pod ziemią, uda się uratować. Dwóch 
kolegów przeżyło, z czego się wszyscy 
niezmiernie cieszymy, ale pięciu odeszło 
na „wieczną szychtę”, nad czym bardzo 
bolejemy. Będziemy o nich pamiętać. 
Niech spoczywają w pokoju…

notował: MJ

Odprawy pośmiertne ujednolicone
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

16 MAJA przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 
(JSW) i Zarządu JSW podpisali porozumienie regulujące zasady wypłaty dodatkowej odprawy pośmiertnej 
dla członków rodzin pracowników Spółki. Tym samym ujednolicono przepisy, które do tej pory różniły się 
w zależności od kopalni.
Pod dokumentem widnieją pod-
pisy prezesa Zarządu JSW Daniela 
Ozona, wiceprezes Spółki do spraw 
handlu pani Jolanty Gruszki, wi-
ceprezesa JSW ds. pracy i polityki 
społecznej Artura Wojtkowa oraz 
związkowców: Sławomira Kozłow-
skiego (NSZZ „Solidarność” JSW 
SA), Marka Płocharskiego (ZZ „Ka-
dra” Pracowników JSW SA) i Pawła 
Kołodzieja (Federacja ZZ Górników 
JSW SA).

Ujednolicenia zasad realizacji 
świadczenia dokonano, odwołując 
się do art. 183c Kodeksu pracy - w 
celu zapewnienia równego trakto-
wania pracowników.

Na mocy porozumienia od 1 
maja 2018 roku członkom rodziny 
pracownika JSW zmarłego w czasie 
świadczenia pracy lub w następstwie 
choroby zawodowej przysługuje 
dodatkowa odprawa pośmiertna 
równa 15-krotnemu miesięcznemu 
wynagrodzeniu z ostatniego pełne-
go miesiąca, niezależnie od odprawy 

pośmiertnej przewidzianej Kodek-
sem pracy.

Uprawnionym do otrzymania 
odprawy jest przede wszystkim 
małżonek zmarłego pracownika, a 
ponadto dzieci oraz inni członkowie 
rodziny spełniający warunki wyma-

gane do uzyskania renty rodzinnej 
w myśl przepisów o powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pracow-
ników i ich rodzin. Jeśli takich osób 
brak, uprawnionymi zostają rodzice, 
osoby przysposobione, macocha i oj-
czym. Kiedy takich osób również nie 

ma, prawo przechodzi na rodzeń-
stwo i osobę pozostającą w trwałym 
związku pozamałżeńskim, o ile zo-
stało ustalone wyrokiem lub ugodą 
sądową prawo do alimentów ze stro-
ny pracownika, jeżeli przyczyniał 
się on w znacznym stopniu do ich 
utrzymania albo w dniu śmierci pra-
cownika prowadzili z nim wspólne 
gospodarstwo domowe.

Pieniądze będą dzielone równo 
pomiędzy wszystkich uprawnio-
nych (gdy po zmarłym pracowniku 
pozostał tylko jeden uprawniony, 
będzie mu przysługiwała odprawa 
w pełnej wysokości).

Ponadto uzgodniono, że w razie 
wypadku przy pracy powodującego 
śmierć pracownika lub jego trwałą 
niezdolność do pracy, zakład - na 
żądanie poszkodowanego pracow-
nika lub uprawnionych członków 
rodziny - zobowiązany jest wypła-

cić im zaliczkowo, po wyczerpaniu 
zasiłku chorobowego, takiej kwoty 
miesięcznie, jaką pracownik lub po-
zostali po nim członkowie rodziny 
otrzymywaliby jako rentę z ubez-
pieczenia społecznego, do czasu 
przyznania tej renty.

Ostatni merytoryczny punkt 
porozumienia zobowiązuje zakład 
pracy do poniesienia bezpośred-
nich kosztów pogrzebu pracownika 
zmarłego w następstwie wypadku 
- bez względu na inne świadczenia 
przysługujące rodzinie.

- Do tej pory wysokość świadcze-
nia w różnych zakładach JSW była 
różna. Dzięki negocjacjom i zawar-
temu porozumieniu udało nam się tę 
kwestię uregulować i zasady wypła-
ty dodatkowych odpraw pośmiert-
nych ujednolicić. Warto podkreślić, 
że porozumienie wyrównuje wyso-
kość odpraw do poziomu z kopalni, 
gdzie były one najwyższe. Wcześniej 
stanowiły przeważnie 12-krotność 
miesięcznego wynagrodzenia, teraz 
będą wynosić 15-krotność wypłaty z 
ostatniego pełnego miesiąca - wyjaś-
nia wiceprzewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” JSW SA Roman Bru-
dziński. - Bez względu na wszystko 
chciałoby się jednak, żeby nigdy nie 
było powodów do ich wypłacania - 
dodaje.

MJ
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

„Zofiówka” 
pogrążona w bólu
16 MAJA dobiegła końca akcja ratownicza w KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, gdzie 11 dni wcześniej, 5 maja (sobota) 
o godzinie 10.58, na poziomie 900 (rejon H, pokład 409) doszło 
do silnego wstrząsu górotworu. Tąpnięcie miało tragiczne 
konsekwencje. Na wieczną szychtę odeszło pięciu naszych kolegów: 
Marcin Balcerak, Piotr Królik, Przemysław Szczyrba, Łukasz Szweda 
i Michał Trusiewicz.

ZdarZenie nastąpiło w miej-
scu, gdzie 11-osobowa brygada drą-
żyła nowy chodnik podścianowy. 
Początkowo nie było kontaktu z 
siedmioma pracownikami należą-
cymi do tego zespołu. Kilka godzin 
później uratowano dwóch poszko-
dowanych górników, którzy zostali 
przetransportowani na powierzch-
nię i przewiezieni do szpitala. Pozo-
stałej piątki uratować się nie udało. 
Działania podejmowane przez ra-
towników, którzy w skrajnie trud-
nych warunkach robili wszystko, 
by dotrzeć do zasypanych, za po-
średnictwem mediów śledziła cała 
Polska.

Wstrząs, jakiego nie było

Epicentrum wstrząsu, odno-
towanego przez europejskie sej-
smografy, znajdowało się między 
Świerklanami a Żorami, na połu-
dnie od lasu Klajok, w odległości 
około 2 kilometrów na północny 
wschód od ruchu „Borynia” i ok. 
5 km od ruchu „Zofiówka”. Jego 
siłę oszacowano na 3,42 stopnia w 
skali Richtera. Było to najsilniejsze 
tąpnięcie w historii jastrzębskiego 
zakładu.

- Takiego wstrząsu w kopalni 
„Zofiówka” jeszcze nie mieliśmy. 
Jego energia wyniosła 1,9 razy 108 
J - informował prezes Zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA 
(JSW) Daniel Ozon.

Całkowita energia wstrząsów 
zarejestrowanych od stycznia 1989 
r. do 5 maja 2018 r. w „Zofiówce” 
wyniosła 4,89 razy 108 J. Energia 
ostatniego wstrząsu stanowiła za-
tem 39 procent całej wydzielonej 
energii z okresu i obszaru objętego 
obserwacją.

Stosunkowo szybko potwier-
dziły się informacje, że po wstrzą-
sie czterech pracowników z 11-
osobowej brygady zdołało opuścić 
zagrożony rejon, zaś z siedmioma 
utracono kontakt.

Jak informował Robert Wno-
rowski, rzecznik prasowy Central-
nej Stacji Ratownictwa Górniczego 
w Bytomiu, do akcji w „Zofiówce” 
wysłano między innymi dwa za-
stępy tak zwanego pogotowia gór-
niczo-technicznego. Ponadto zady-
sponowano dwa zastępy ratownicze 
z Okręgowej Stacji Ratownictwa 
Górniczego w Wodzisławiu Śląskim 

oraz zastępy z kopalnianej stacji w 
ruchu „Borynia”.

Uratowani

Ratownicy mieli do przejścia 
ok. 1,3 km. Początkowo nie mogli 
tego zrobić ze względu na wysokie, 
sięgające 56-58 proc., stężenie me-
tanu. Kiedy wyruszyli w stronę wy-
robiska, po 800 metrach natknęli 
się na dwóch rannych. Poszkodo-
wanych przetransportowano na 
powierzchnię, a następnie - do Wo-
jewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego nr 2.

W międzyczasie penetrujący 
chodnik ratownicy dotarli do ru-
mowiska powstałego na skutek za-
wału, co - siłą rzeczy - spowolniło 
przebieg akcji. Nie wiadomo było, 
jaka część podziemnego chodnika 
jest objęta zawałem.

Wieczorem do Jastrzębia przy-
jechał premier Mateusz Morawie-
cki. Po spotkaniu w sztabie akcji 
ratowniczej szef rządu podkreślił 
zaangażowanie ekip ratowniczych, 
które przedzierały się dwiema 
drogami dojścia. Według prezesa 
Ozona w działaniach ratowniczych 
uczestniczyło wówczas 17 zastępów, 
łącznie zaś - 200 osób.

Pod ziemią utworzono bazy 
pomocnicze, by ratownicy mogli 
pracować jak najbliżej wyrobiska. 
Zbudowano również lutniociąg, 
który miał dostarczyć powietrze na 
miejsce akcji.

Drugi dzień, pierwsze znicze

W ciągu kolejnych kilkunastu 
godzin, już 6 maja, odnaleziono 
dwóch górników. Niestety, obydwaj 
nie żyli.

Po odnalezieniu ciała pierwsze-
go z górników, do ruchu „Zofiów-
ka” przyjechał prezydent Andrzej 
Duda.

- Widziałem się z ratownikami. 
Warunki są trudne, na dole jest 
rumowisko, ale przede wszystkim 
brakuje tlenu. Ratownicy są peł-
ni determinacji i będą walczyli do 
końca - powiedział dziennikarzom 
po zakończeniu pierwszej części 
swojej wizyty.

Głowa państwa odwiedziła rów-
nież hospitalizowanych rannych.

- Górnicy są generalnie w do-
brym stanie, można tak powie-

dzieć. Co, nie ukrywam, w tym nie-
szczęściu, które się stało, jest bez 
wątpienia pozytywnym elementem, 
że ci, którzy się uratowali i są tutaj 
w szpitalu, wszyscy są w dobrym 
stanie - ocenił Andrzej Duda po 
opuszczeniu jastrzębskiego szpita-
la. Następnie wrócił do ruchu „Zo-
fiówka”, gdzie wraz z metropolitą 
katowickim arcybiskupem Wikto-
rem Skworcem i rodzinami poszu-
kiwanych górników wziął udział w 
krótkiej modlitwie.

Przed kopalnią pojawiły się 
pierwsze znicze. Świece ustawiono 
przed wejściem na teren kopalni, 
pod zawieszonym wcześniej napi-
sem: „Górnicy z Zofiówki [-] jeste-
śmy z Wami”. Zapalili je mieszkań-
cy, którzy od sobotniego popołudnia 
przychodzili w pobliże głównej 
bramy zakładu, czekając na wieści 
na temat górników.

Bezwzględny priorytet akcji 
ratunkowej

7 maja (poniedziałek) w godzi-
nach porannych przedstawiciele 
JSW poinformowali, że tego dnia 
„Zofiówka” nie będzie prowadzić 
działalności wydobywczej i górni-
czej. Skupiono się wyłącznie na ak-
cji ratunkowej.

Na tym etapie działania ra-
townicze prowadzono w dwóch 
wyrobiskach: jedno to chodnik, w 
którym nastąpił zawał, drugie - to 
równoległy chodnik wentylacyjny, 
następnie krzyżujący się z pierw-
szym wyrobiskiem.

Również 7 maja gliwicka pro-
kuratura wszczęła śledztwo w spra-
wie katastrofy. Jest ono prowadzo-
ne m.in. pod kątem nieumyślnego 
sprowadzenia niebezpieczeństwa 
dla życia i zdrowia górników. Jesz-
cze przed formalnym wszczęciem 
postępowania zabezpieczono doku-
mentację związaną z wypadkiem.

8 maja (wtorek) jeden z ratow-
ników potwierdził, że odnotował 
rozprężenie powietrza, co oznaczało 
poprawę ekstremalnie trudnych wa-
runków panujących w rejonie akcji.

Wieczorem prezes JSW zapo-
wiedział, że ratownicy będą starali 
się odpompować wodę blokującą 
dalsze przejście w rejonie, gdzie 
wcześniej odebrali sygnały z na-
dajników znajdujących się w gór-
niczych lampach. Jak przekazał 

następnego dnia, w podziemnym 
rozlewisku miało znajdować się 
300-400 metrów sześciennych 
wody.

Po natknięciu się na rozlewisko 
sztab akcji zdecydował o równole-
głym prowadzeniu trzech działań: 
odpompowaniu wody z rozlewiska, 
podjęciu prób penetrowania go 
przez zastępy nurków oraz wyko-
naniu 100-metrowego odwiertu z 
innego miejsca do odcinka znajdu-
jącego się za rozlewiskiem.

Do kopalni zgłosiły się firmy i 
instytucje, oferujące użycie w po-
szukiwaniach ich specjalistycznego 
wyposażenia. Na miejsce dotarła 
ekipa Marynarki Wojennej z Gdy-
ni ze sprzętem wykorzystywanym 
w penetracji podwodnych wraków. 
W sztabie akcji analizowano, czy 
mógłby on zostać użyty do prowa-
dzonych działań.

Według informacji z 9 maja w 
akcję zaangażowanych było ponad 
tysiąc osób, z czego 650 uczestni-
czyło w działaniach pod ziemią.

Smutny finał

11 maja udało się wykonać stu-
metrowy odwiert w miejsce, w 
którym teoretycznie mogli się znaj-
dować trzej górnicy. Była to druga 
próba wykonania odwiertu (pierw-
sza zakończyła się niepowodze-
niem). Tym razem otwór o średnicy 
9,5 centymetra dotarł do właściwej 
części wyrobiska. Ratownicy spuś-
cili tamtędy pakiet żywnościowy i 

przewód z urządzeniem łączności 
(odbiorczo-nadawczym). Opusz-
czony mikrofon zarejestrował jed-
nak tylko szum wody.

W ósmej i dziewiątej dobie ak-
cji (12 i 13 maja) odnaleziono ciała 
dwóch z trzech poszukiwanych górni-
ków. Według informacji służb kryzy-
sowych wojewody śląskiego najpierw 
12 maja przed godz. 21. ratownicy 
odnaleźli ciało pierwszego górnika, a 
13 maja o godz. 3.30 nawiązali kon-
takt wzrokowy z kolejnym.

Poszukiwania ostatniej ofiary 
katastrofy miały potrwać jeszcze 
trzy dni. Przez ten czas ratownicy 
dotarli do skrzyżowania wyrobisk 
H-10 i H-2. Tam też jednak nie od-
naleziono zaginionego górnika.

Smutny finał nastąpił w nocy z 
15 na 16 maja. Po godzinie 1. JSW 
poinformowała, że ciało poszu-
kiwanego pracownika uwięzione 
było pod jedną z wielu konstrukcji 
w zniszczonym tąpnięciem chodni-
ku H-10. Do tego momentu w akcji 
udział wzięło ponad 2,5 tys. osób.

14 maja prezydent Jastrzębia-
Zdroju pani Anna Hetman ogłosiła 
w mieście 7-dniową żałobę. Rów-
nież prezes JSW Daniel Ozon ogło-
sił tygodniową żałobę we wszyst-
kich kopalniach i spółkach grupy 
kapitałowej JSW.

Premier Mateusz Morawiecki 
poinformował, że podjął decyzję o 
przyznaniu rent specjalnych dla ro-
dzin poległych górników.

MJ
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Węgiel w Europie 
ma się całkiem dobrze

KATOWICE Dyskusje o górnictwie podczas EKG

- imPort węgla kamiennego 
do Unii Europejskiej wyniósł w 
zeszłym roku aż 172 mln ton, a 
Hiszpania, Włochy i Holandia za-
notowały kilkunastoprocentowy 
wzrost zużycia tego paliwa. Po-
trzeby energetyczne rosły na tyle, 
że energię elektryczną trzeba było 
produkować rok temu z paliw sta-
łych. Trzeba było przywieźć 172 
mln ton węgla kamiennego, który 
tworzył miejsca pracy poza Euro-
pą, natomiast spalanie i jego efekt  
miał miejsce w Europie. Czy jest to 
zasadne podejście, pozostaje py-
taniem otwartym - mówił Tomasz 
Rogala, prezes Polskiej Grupy Gór-
niczej (PGG). 

Unia tworzy miejsca pracy w 
Ameryce Południowej i Rosji

Tłumaczył, że wszystkie kra-
je szybko rozwijające się mimo 
ogromnego wydobycia własnego 
(Chiny na poziomie połowy świato-
wego zużycia - 3,5 mld t) zgłaszają 
zapotrzebowanie na import węgla 
kamiennego. Odpowiadają na nie 
Rosjanie i producenci w Ameryce 
Południowej. Nie rezygnują z wę-
gla, jako źródła taniej energii. 

- Apelujemy o rozwagę, o uło-
żenie rozwiązań rozsądnie na osi 
czasu, żeby było to korzystne dla 
producentów europejskich i nie 
powodowało takich skutków, jak 
sprowadzanie do Europy setek mi-
lionów ton węgla – mówił Tomasz 
Rogala. 

Przypomniał również o dużej 
roli węgla brunatnego, którego 
roczna produkcja w Unii Europej-
skiej wynosi 380 mln ton. Najwięk-
szym producentem węgla brunat-
nego w UE są Niemcy, które lubią 
przedstawiać się jako kraj o zielo-
nej, nie węglowej energetyce. Fakty 
są jednak inne. 

Polskie górnictwo wychodzi na 
prostą

Przedstawiciele polskiego rzą-
du przekonywali, że w ostatnich 
dwóch latach bardzo mocno po-
prawiono sytuację górnictwa węgla 
kamiennego. 

- Zmieniliśmy spojrzenie na 
polskie górnictwo węgla kamien-
nego, które od dłuższego czasu 
poddane było procesowi głębo-
kiej naprawy. Dotyczy to kwestii 
organizacyjnych, jak i prawnych. 
Wprowadziliśmy system osłon 
socjalnych dla górników, dzięki 
czemu nikt nie stracił pracy. Mu-
sieliśmy podjąć wiele trudnych 
decyzji, ale dziś możemy stwier-
dzić, że było warto, ponieważ 
aktualną sytuację górnictwa wę-
gla kamiennego możemy nazwać 

sukcesem. W sektorze górnictwa 
węgla kamiennego kończymy pro-
ces restrukturyzacji i zaczynamy 
proces zarządzania branżą – za-
pewniał Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister gospodarki. 

Przekonywał, że dzięki działa-
niom obecnego rządu sektor górni-
ctwa staje się efektywny i rentowny. 

- Funkcjonowanie w przyja-
znym oraz przewidywalnym oto-
czeniu programowo–prawnym, po-
zwala nam wykorzystywać kapitał 
zasobowy, społeczny i gospodarczy 
dla zapewnienia wysokiej nieza-
leżności energetycznej Polski. Do-
bra sytuacja branży wspiera także 
konkurencyjność całej gospodarki 
narodowej – powiedział Grzegorz 
Tobiszowski.  

Podkreślił, że restrukturyzacja 
sektora górniczego, realizowane 
i zrealizowane inwestycje, a tym 
samym uratowanie kopalń i całych 
spółek dało dodatkowy korzystny 
efekt dla spółek energetycznych i 
odbiorców indywidualnych. 

- Węgiel z polskich kopalń jest 
istotnie tańszy od węgla z importu. 
Innymi słowy mówiąc, ceny węgla 
w Polsce są znacznie niższe niż ceny 
na rynkach światowych – przypo-
mniał Grzegorz Tobiszowski. 

Zwrócił uwagę, że przyjęty w 
styczniu 2018 r. przez rząd Pro-
gram dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce ma zapewnić 
warunki sprzyjające budowie bran-
ży opartej na kooperacji, wiedzy 
i innowacjach. Program zakłada, 
że sektor stanie się ważnym in-
strumentem niezależności polskiej 
energetyki i konkurencyjności pol-
skiej gospodarki.

- Przyszłość polskiego węgla to 
jednocześnie przyszłość naszego 
bezpieczeństwa energetycznego. 
Rosnące zapotrzebowanie na ener-
gię wymusza na nas podejmowanie 
śmiałych decyzji, które przyniosą 
konkretne efekty – stwierdził Grze-
gorz Tobiszowski. 

Węgiel brunatny też jest ważny
Obecnie trwają także prace na 

Programem dla sektora węgla bru-
natnego, który został już skierowa-
ny do rozpatrzenia przez Stały Ko-
mitet Rady Ministrów. 

– Naszym celem jest zaspoko-
jenie zapotrzebowania na energię 
elektryczną produkowaną z węgla 
brunatnego w oparciu o innowacyj-
ne technologie – powiedział Grze-
gorz Tobiszowski.

Obecnie przygotowane są inwe-
stycje w kilka nowych odkrywek 
węgla brunatnego: odkrywkę Zło-
czew chce budować PGE a odkryw-
kę Ościsłowo planuje zbudować ZE 
PAK. 

- Można powiedzieć, ze Rząd 
przywrócił węgiel brunatny do ży-
cia. Jeszcze kilka lat temu mówiło 
się o schyłkowym charakterze tej 
branży. Dzisiaj mówimy o jej roz-
woju. Mam tutaj na myśli choćby 
inwestycję Złoczew i perspekty-
wicznie  Ościsłowo – przypomniał 
Grzegorz Tobiszowski. 

Podkreślił również rolę projek-
tów innowacyjnych w Programie. 
Wspomniał także o propozycji 
wsparcia rodzimych firm w zdoby-
waniu światowych rynków, a także 
pomoc w uruchamianiu tam inwe-
stycji. 

Wykorzystanie metanu wśród 
priorytetów

Grzegorz Tobiszowski zazna-
czył, że kluczową kwestią, którą 
Polacy mogą eksportować jest po-
moc w rozwiązywaniu problemów, 
z którymi inne kraje zmagają się 
podczas budowy kopalń głębino-
wych. Największy z nich dotyczy 
ogromnej ilości metanu, który po-
jawia się przy schodzeniu z eksplo-
atacją do niżej położonych pokła-
dów węgla.

 - Mamy w tej dziedzinie duże 
doświadczenie, zarówno jeśli cho-
dzi o projektowanie, wdrożenie 
odmetanowania wraz z budową 
infrastruktury, jak i gospodarcze-
go wykorzystania tego gazu. Taką 
działalność prowadzi już Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa i firmy oko-
łogórnicze, z którymi spółka od lat 
współpracuje. Dzięki zacieśnianiu 
współpracy międzynarodowej np. 
z Indiami, Polacy mają szanse po-
walczyć o nowe kontrakty – dodał 
Grzegorz Tobiszowski.

Ministerstwo Energii włącza się 
również w prace nad poprawą jako-
ści powietrza. W tym celu przygo-
towało pakiet rozwiązań prawnych 
obejmujących projekt ustawy o 
zmianie ustawy o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości 
paliw oraz ustawy o Krajowej Ad-
ministracji Skarbowej. 

– Ustawa ma doprowadzić do 
wyeliminowania z rynku paliw 
najgorszej jakości, których spala-
nie w gospodarstwach domowych 
jest jedną z  głównych przyczyn 
powstawania smogu – dodał wice-
minister.

Naprawa terenów 
pogórniczych

Ważną częścią restrukturyzacji 
górnictwa jest także rewitalizacja 
terenów pogórniczych. Komisja 
Europejska w ramach Platformy 
Wsparcia Regionów Górniczych 
objęła pilotażowym programem 3 
rejony w Europie, w tym Śląsk. 

- Ta platforma jest istotnym 
projektem dla Polski ze względu 
na przyszłość Śląska, będącego 
jednym z kluczowych regionów 
węglowych Europy – powiedział 
Krzysztof Tchórzewskmi, minister 
energii. 

Przypomniał, że Ministerstwo 
Energii zgłosiło inicjatywy o bardzo 
szerokim spektrum, dotyczące re-
strukturyzacji regionów górniczych, 
prac badawczo – rozwojowych w 
zakresie czystych technologii węglo-
wych oraz terenów inwestycyjnych 
likwidowanych kopalń. Projekty 
będą mogły być realizowane przez 
samorządy, spółki, instytuty badaw-
cze i uczelnie.

Ministerstwie Energii dostrze-
ga możliwość włączenia w proces 
Platformy Wsparcia Regionów 
Górniczych Komisji innych obsza-
rów. 

- Ten projekt to ogromna szansa 
dla Śląska oraz innych terenów po-
górniczych w UE, którą trzeba jak 
najlepiej wykorzystać – powiedział 
Grzegorz Tobiszowski. 

Europejski Kongres Gospodar-
czy był doskonałą okazją do pokaza-
nia pozytywnych zmian zachodzą-
cych w polskim górnictwie. Kolejna 
podobna okazja będzie w grudniu 
2018 r., kiedy w Katowicach odbę-
dzie się szczyt klimatyczny Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. 

Igor D. Stanisławski 

Kwalifikacje zawodowe załogi a 
także zdolność do uczenia się przez 
całe życie, stanowi kapitał, które-
go nie można przecenić. Rozwój 
zawodowy, w Spółce stawiającej 
na bezpieczeństwo pracy, innowa-
cyjność i efektywność procesów 
technologicznych, oparty o uzyski-
wanie i uzupełnianie wiedzy, umie-
jętności i kwalifikacji w wybranym 
zawodzie, warunkuje możliwości 
zatrudnienia bądź utrzymania miej-
sca pracy. Spółka zgodnie ze swo-
ją misją zapewnia kandydatom do 
pracy w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej S.A. możliwość zdobywania 
wiedzy i podnoszenia kwalifikacji. 

Jednym z przykładów jest 
oferta bezpłatnych kwalifika-
cyjnych kursów zawodowych 
(KKZ) obejmująca zawody: gór-
nika, elektryka, mechanika i 
przeróbkarza kopalin stałych. 

Kursy skierowane są zarówno 
do wszystkich pracowników zakła-
dów GK JSW S.A. jak również do 
osób potencjalnie zainteresowa-
nych podjęciem pracy, np. w bran-
ży górniczej, obecnie nie zatrudnio-
nych. Ukończenie KKZ uprawnia do 
przystąpienia w Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej do egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie, zarówno na poziomie szko-
ły zawodowej, jak i technikum.

W ROKU 2017 r. kraje Europy zaimportowały aż 172 mln ton węgla kamiennego, w niektórych 
państwach wzrost importu sięgnął nawet kilkunastu procent. Mówienie o końcu węgla w UE nie 
więc żadnych podstaw – o tym mówiono podczas X Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który 
w dniach 14-16 maja odbył się w Katowicach.
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Pracownicy 
uratowali tę branżę

solidarność Górnicza: - 
Cztery lata temu, podsumo-
wując kadencję 2010-2014, 
obecny na Walnym Zebraniu 
Delegatów górniczej „solidar-
ności” wiceprzewodniczący 
Komisji Krajowej nsZZ „so-
lidarność” tadeusz Majchro-
wicz stwierdził, że była to 
„kadencja protestów”. Jak w 
takim razie określić kadencję 
2014-2018 - ale w odniesieniu 
do naszej branży? Może „czte-
ry lata batalii o dalsze istnie-
nie górnictwa, które chciano 
zlikwidować”?

Jarosław Grzesik, prze-
wodniczący KsGWK nsZZ 
„solidarność”: - Trudno byłoby 
tutaj ująć cokolwiek w jednym zda-
niu. Być może propozycja zawarta w 
pytaniu byłaby właściwa zwłaszcza 
dla pierwszej części kadencji. Wyda-
rzenia, które ją zdominowały, miały 
swój początek w antygórniczej poli-
tyce rządu Donalda Tuska. Przypo-
mnę, że 29 kwietnia 2014 roku na 
ulicach Katowic kilkanaście tysię-
cy górników ze wszystkich spółek 
funkcjonujących w regionie zaprote-
stowało przeciwko nieudolnemu za-
rządzaniu sektorem. Zarządy spółek 
węglowych kompletnie nie radziły 
sobie zarówno z wydobyciem węgla, 
jak i jego sprzedażą, czego najlep-
szym dowodem były rosnące zwały. 
Domagaliśmy się między innymi 
wprowadzenia mechanizmów prze-
ciwdziałających nadmiernemu im-
portowi węgla spoza Unii Europej-
skiej - zwłaszcza z Rosji, rozpoczęcia 
negocjacji dotyczących uzgodnienia 
treści nowej strategii funkcjonowa-
nia górnictwa węgla kamiennego 
czy stworzenia długoterminowej 
strategii funkcjonowania całego 
sektora paliwowo-energetyczne-
go, zapewniającej bezpieczeństwo 
energetyczne kraju w oparciu o wę-
giel. Kilka dni później spotkaliśmy 
się z Donaldem Tuskiem, na którym 
to spotkaniu pan premier zapew-
niał, że rząd poważnie potraktuje 
postulaty środowiska górniczego. 

Jednak tak jak to zwykle w przy-
padku Donalda Tuska bywało, przez 
kolejnych kilka miesięcy mamił nas 
obietnicami, zyskując spokój spo-
łeczny, po czym - jak gdyby nigdy nic 
- „uciekł” do Brukseli na stanowisko 
zaoferowane mu przez przywódców 
Unii Europejskiej. Górnicy o złożo-
nych obietnicach nie zapomnieli. 
24 września przeprowadziliśmy ak-
cję blokady torów w Braniewie, tuż 
przy granicy polsko-rosyjskiej, któ-
rędy do Polski wpuszczano miliony 
ton importowanego węgla, a tydzień 
później pojawiliśmy się przed Sej-
mem, gdzie exposé wygłaszała pani 
premier Ewa Kopacz. Niczego nie 
wniosło powołanie nowego pełno-
mocnika do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, któ-
rym został Wojciech Kowalczyk. 
Jesienią doszło do okupacji siedziby 
Kompanii Węglowej, gdzie istniało 
poważne zagrożenie, że pracownicy 
nie otrzymają wypłat. Ten kryzys 
udało się jeszcze zażegnać, bo rząd 
potrzebował spokoju przed świę-
tami Bożego Narodzenia, ale już 7 
stycznia 2015 r. pani premier ogło-
siła „plan naprawczy dla Kompanii”, 
czyli plan zamknięcia czterech ko-
palń KW - KWK „Bobrek-Centrum”, 
KWK „Brzeszcze”, KWK „Pokój” i 
KWK „Sośnica-Makoszowy” - co 
doprowadziło do największego od 
lat strajku w górnictwie. Górników 
wsparli mieszkańcy śląskich miast. 
Kilkunastotysięczna manifestacja 
przeszła ulicami Bytomia, podobne 
akcje przeprowadzono w Gliwicach, 
Rudzie Śląskiej i Zabrzu, protesto-
wano w Brzeszczach. 17 stycznia 
2015 podpisano porozumienie, któ-
re cofało decyzję o likwidacji ko-
palń. Dosłownie kilka dni później 
rozpoczął się dramatyczny strajk 
pracowników Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Dzięki temu protestowi 
udało się doprowadzić do odsunię-
cia od władzy prezesa - winnego 
doprowadzenia JSW na skraj ban-
kructwa - a to z kolei otworzyło 
drogę do odbudowy pozycji JSW. 
Wracając zatem do postawionego 
pytania, być może takie właśnie 

określenie, zwłaszcza w odniesie-
niu do przełomu lat 2014/2015, jest 
tu na miejscu. Chciałbym zarazem 
zaznaczyć, że elementami batalii o 
dalsze funkcjonowanie górnictwa 
były również trudne negocjacje do-
tyczące tak zwanych porozumień 
oszczędnościowych. Za cenę czaso-
wego zawieszenia wypłaty niektó-
rych świadczeń pracownikom uda-
ło się uratować zarówno JSW, jak i 
Kompanię, potem zaś doprowadzić 
do powołania PGG. Pracownicy 
uratowali tę branżę. Obecnie powoli 
„wylizujemy się” z odniesionych ran. 
Załogi odzyskują zawieszone ele-
menty płacowe nawet z pewną na-
wiązką. Utrzymanie miejsc pracy i 
brak zwolnień, pomimo błędnej de-
cyzji rządu Prawa i Sprawiedliwości 
o likwidacji kopalń „Makoszowy” i 
„Krupiński”, oraz skuteczne działa-
nia na rzecz obrony górnictwa węgla 
kamiennego to, moim zdaniem, naj-
większe osiągnięcia górniczej „Soli-
darności” w mijającej kadencji.

sG: - skoro mowa o sukce-
sach, trzeba też wspomnieć o 
sprawie, gdzie tego sukcesu od-
nieść chyba się nie udało - cho-
dzi o politykę klimatyczną Unii 
Europejskiej. Bruksela forsuje 
coraz bardziej radykalne wa-
rianty Pakietu Klimatycznego, 
przed którym sekretariat Gór-
nictwa i Energetyki nsZZ „so-
lidarność” przestrzegał ponad 
10 lat temu. tymczasem unijni 
urzędnicy nie oglądają się na 
nikogo, tylko robią swoje. Czy 
jest jeszcze jakakolwiek szan-
sa, by zatrzymać prowadzony 
odgórnie i z „błogosławień-
stwem” rządów najbogatszych 
państw proces dekarbonizacji 
Unii Europejskiej? Związek 
będzie się jeszcze tutaj anga-
żował czy też raczej pozostawi 
tę sprawę polskiemu rządowi, 
który ma możliwość prowa-
dzenia bezpośrednich rozmów 
z liderami UE?

JG: - Nie zgodziłbym się z tak 
postawioną tezą. Gdyby nie to, że od 
kilkunastu lat mówiliśmy o zagro-
żeniach wynikających z Pakietu, że 
jest to tak naprawdę „pakiet bizne-
sowo-polityczny”, a nie żadna walka 
o klimat, na który człowiek nie ma 
większego wpływu, dzisiaj byliby-
śmy w jeszcze gorszej sytuacji. To 
nasze - związkowe - działania na 
arenie krajowej i międzynarodowej 
wzmocniły stanowisko strony scep-
tycznej wobec rozwiązań propono-
wanych przez Brukselę. Ponadto 
wpływaliśmy na opinię i decyzje 
związków zawodowych działających 
w Europie i na świecie, które wcześ-
niej Pakietem się nie przejmowały. 
Wykonaliśmy olbrzymią pracę, by 

przekonać wszystkich, że „walka 
z ociepleniem klimatu” jest walką 
z całym europejskim przemysłem 
energochłonnym, a więc walką z 
tymi gospodarkami narodowymi, 
gdzie branże emitujące dwutlenek 
węgla mają duże znaczenie. Jedną 
z takich gospodarek jest gospodar-
ka polska. Przekonaliśmy polski 
rząd do aktywności w tej kwestii i 
do podjęcia działań, które pozwoli-
łyby zmienić politykę klimatyczną 
UE. W tym zakresie uzgodniliśmy 
z ministrem środowiska Janem 
Szyszko, że wypracujemy wspólne 
stanowisko ze stroną pracodawców 
i stroną rządową na COP24 - świa-
tową konferencję klimatyczną ONZ, 
która odbędzie się pod koniec roku 
w Katowicach. Problem pojawił się 
wraz z dymisją ministra. Od tego 
czasu, a minęło kilka miesięcy, spra-
wa utknęła w martwym punkcie. 
11 kwietnia skierowaliśmy pismo 
do pana premiera Morawieckiego, 
przypominając mu o tej niezwykle 
istotnej dla Polski sprawie. Ponadto 
planujemy szereg spotkań i konfe-
rencji dotyczących polityki klima-
tycznej. Jesteśmy konsekwentni. 
Do końca będziemy walczyć z nie-
korzystnym dla nas trendem, jaki 
zapanował w europejskiej polityce.

sG: - Pomówmy teraz o 
sprawach bieżących. Jak z per-
spektywy górniczej „solidar-
ności” wygląda dzisiaj dialog 
na linii związkowcy-rząd? Do 
jakiego stopnia wyniki wybo-
rów parlamentarnych z 2015 r. 
wpłynęły na zmianę tych rela-
cji, a w jakich sprawach wciąż 
trudno się z rządem dogadać?

JG: - Po zmianie układu poli-
tycznego diametralnie zmienił się 
stosunek władzy do sektora wy-
dobywczego. Obecna ekipa, bez 
względu na popełniane błędy, stara 
się jednak pełnić rolę gospodarza w 
stosunku do górnictwa. Gdyby nie 
zmiana rządu, wspomniane przeze 
mnie wcześniej działania związ-
kowców i załóg niczego by nie dały. 
Upadłaby Kompania, upadłaby 
JSW i upadłby Katowicki Holding 
Węglowy, zaś majątek po tych pod-
miotach zostałby wyprzedany za 
bezcen. Taka była „strategia” po-
przedniej władzy. Wbrew temu, co 
niektórzy mogliby sądzić, nie jest 
też jednak tak całkiem „różowo”. 
Wciąż nie udało się zmniejszyć licz-
by podatków i rozmaitych danin, 
jakie muszą odprowadzać do bu-
dżetu przedsiębiorstwa górnicze. 
Mówimy o tym od lat. Górnicza 
Izba Przemysłowo-Handlowa mia-
ła przedstawić stosowną analizę 
na ten temat, a rząd miał się nad 
problemem pochylić. Niestety, żad-
ne zmiany - póki co - nie następują. 

O ZWIĄZKOWEJ kadencji 2014-2018, bieżących problemach górnictwa oraz wyzwaniach stojących 
przed Krajową Sekcją Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” i całą branżą 
rozmawiamy z przewodniczącym KSGWK Jarosławem Grzesikiem.

Spółki węglowe wciąż są zobowią-
zane do płacenia danin, których nie 
muszą płacić inne branże. Nadal nie 
jest rozwiązany problem wygasają-
cych koncesji na eksploatację wę-
gla. Tymczasem do końca sierpnia 
2020 r. wygaśnie 21 koncesji. Część 
kopalń może utracić prawo do wy-
dobywania węgla. Trudno zrozu-
mieć, dlaczego rząd czeka z tym na 
ostatnią chwilę. Mimo obietnic zło-
żonych między innymi przez wice-
dyrektora Departamentu Geologii 
i Koncesji Geologicznych Minister-
stwa Środowiska Rafała Misztala, 
że kwestia ta zostanie uregulowana, 
nic się tutaj nie dzieje, a czas leci…

sG: - sprawą, która ciągnęła 
się przez dwa lata, a i tak nie zo-
stała do końca rozwiązana, jest 
kwestia rekompensat za utra-
cone prawo do bezpłatnego wę-
gla dla emerytów. Przyznając 
byłym pracownikom kopalń 
10-tysięczną rekompensatę, 
rząd pominął kilkanaście tysię-
cy osób, które swoje pieniądze 
też powinny otrzymać. stało 
się jednak tak, że uprawnio-
nym na mocy dotychczasowej 
ustawy pieniądze wypłacono, a 
o tych pominiętych zapomnia-
no. Czy górnicza „solidarność” 
zamierza naciskać na rząd w 
tej kwestii?

JG: - Tak. Powtarzamy to jak 
mantrę i powtarzać będziemy, że zu-
pełnie inaczej wyobrażaliśmy sobie 
rozwiązanie tej niezwykle istotnej 
społecznie sprawy. Nam chodziło o 
to, by były pracownik - emeryt, ren-
cista - miał prawo wyboru, czy chce 
jednorazowego „wykupu” prawa do 
bezpłatnego węgla, czy też w dal-
szym ciągu chce pobierać ten węgiel 
na dotychczasowych zasadach. Była 
nawet inicjatywa społeczna doty-
cząca rozwiązania tego problemu, 
pod którą podpisało się ponad 120 
tysięcy osób, rząd jej jednak nie 
zaakceptował. Faktycznie, odmó-
wiono jednorazowej rekompensaty 
grupie około 20 tysięcy osób, choć 
wypłacono ją 235 tysiącom osób 
znajdujących się w tej samej sytua-
cji. Prawa do otrzymania świadcze-
nia nie mają między innymi wdowy 
i sieroty po czynnych pracownikach 
kopalń - na przykład po górnikach, 
którzy zginęli pod ziemią. To zwy-
czajny wstyd. Jeśli rządzący chcą 
być traktowani w środowisku po-
ważnie, ten akurat problem powin-
ni rozwiązać możliwie szybko.

sG: - Co będzie najwięk-
szym wyzwaniem dla górni-
czej „solidarności” i górni-
ctwa w Polsce przez najbliższe 
4 lata, w kadencji 2018-2022?

JG: - Punktem honoru dla 
górniczej „Solidarności” będzie 
doprowadzenie do przyjęcia spra-
wiedliwych rozwiązań w zakresie 
rekompensat za utracone prawo 
do bezpłatnego węgla. Osoby po-
minięte w rządowym rozwiązaniu 
z ubiegłego roku muszą otrzymać 
swoje pieniądze. Idąc dalej - jestem 
pewien, że przez cały ten czas bę-
dziemy się zmagać z polityką klima-
tyczną UE, którą Bruksela próbuje 
zaostrzać. Nie zapomnimy - i mam 
nadzieję, że pracodawcy również - o 
dążeniu do ograniczenia liczby da-
nin, jakimi obciążone są przedsię-
biorstwa górnicze. 

Dokończenie na str. 12
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Przyśpieszenie realizacji 
PROGRAM DLA ŚLĄSKA

W GRUDNIU 2017 r. premier Mateusz Morawiecki w Katowicach przedstawił „Program dla Śląska”, którego celem 
jest poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej w tym regionie. 21 maja 2018 r. w Katowicach odbyło się pierwsze 
posiedzenie Komitetu Sterującego Programu dla Śląska, które poświęcone było działaniom antysmogowym. 

Zadaniem Komitetu Sterują-
cego, powołanego przez wojewodę 
śląskiego Jarosława Wieczorka, 
jest monitorowanie i koordynacja 
realizacji „Programu dla Śląska”.

- Chcielibyśmy, żeby ten pro-
gram był maksymalnie i w stu 
procentach zrealizowany. Przed 
nami dużo wyzwań. Na dzisiaj 
można powiedzieć, że wiele z tych 
przedsięwzięć jest w realizacji, 
a dużo z tych pieniędzy zostało 
już uruchomionych. Zależy nam 
jednak, by ten dokument nie był 
tylko po to, by wyciągać go raz do 
roku z biblioteczki. Naszym zada-
niem będzie motywowanie do jego 
skutecznej realizacji  - przekonuje 
Jarosław Wieczorek.

Do zadań Komitetu Sterują-
cego należy także koordynacja 
operacyjna działań podmiotów 
włączonych w realizację poszcze-
gólnych zadań. A tych zapisanych  
w „Programie dla Śląska” jest 73. 
Wartość wszystkich szacowana 
jest na ok. 40 mld zł. 

Czyste powietrze wymaga 
przyśpieszenia

Na pierwszym, majowym po-
siedzeniu Komitet Sterujący zajął  
się „Czystym powietrzem”, czyli 
rządowym programem, który ko-
ordynuje pełnomocnik premiera 
Piotr Woźny.

- Jestem po wielu rozmowach 
ze śląskimi samorządami i muszę 
przyznać, że niektóre z gmin mają 
dobre pomysły na rozwiązanie 
problemu niskiej emisji. Wszyst-
kie łączy jednak ten sam problem: 
istnieje swoisty „trójkąt bermudz-
ki” finansowania publicznego 
jeśli chodzi o wielorodzinne bu-
dynki komunalne. Brakuje tutaj 
kompleksowego wsparcia do ter-
momodernizacji - przyznał Piotr 
Woźny. 

Podkreślał również potrzebę 
wypracowania modelu koordyna-
cji niezależnych obecnie od siebie 
działań antysmogowych, wdraża-
nych przez różne instytucje czy 
organizacje i finansowanych z 
wielu różnych źródeł. 

Rząd zapowiedział przezna-
czenie ogromnych kwot na termo-
modernizację. 

- Przeznaczymy na termomo-
dernizację 25-30 mld zł w ciągu 
10 lat. To bezprecedensowa kwo-
ta, która przyczyni się do popra-
wy jakości powietrza – mówił w 
kwietniu br. premier Mateusz Mo-
rawiecki. 

Zwrócił uwagę, że ocieplony 
dom zużywa około 50 proc. mniej 
energii cieplnej do ogrzewania. 
Termomodernizacja to jednak nie 
wszystko. Doskonałym sposobem 
na zmniejszenie zanieczyszczenia 

powietrza jest rozwój sieci cie-
płowniczych. 

Walka ze smogiem to również 
jeden z celów zapisanych w Pro-
gramie dla Śląska.

- Poprawę jakości powietrza 
w naszym regionie powinniśmy 
osiągnąć nie tylko poprzez ter-
momodernizację budynków, ale 
przede wszystkim przez rozwój 
ciepła sieciowego oraz kogene-
racji. To najbardziej efektywne 
rozwiązanie zarówno w aspekcie 
ekologicznym, jak i gospodar-
czym – podkreśla Dominik Ko-
lorz, przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności i członek 
Komitetu Sterującego.

Środki na inwestycje w zakre-
sie rozwoju ciepła sieciowego za-
pisane w „Programie dla Śląska” 
przekraczają miliard zł. Niestety, 
jak wynika z ustaleń Komitetu 
Sterującego, istnieje ryzyko, że 
nie zostaną one w pełni wykorzy-
stane.

- Realizacja elementów zwią-
zanych z ciepłem sieciowym na 
dzień dzisiejszy idzie najsłabiej z 
wszystkich inwestycji przewidzia-
nych w Programie dla Śląska. Nie-
stety opieszałością w tym zakresie 
wykazują się duże firmy ciepłow-
nicze kontrolowane przez Skarb 
Państwa i podległe Ministerstwu 
Energii. Sytuacja, w której pań-
stwowe firmy nie wykorzystują 
pieniędzy dostępnych w jednym 
ze sztandarowych rządowy pro-
gramów, jest co najmniej dziwna 
– ocenił Dominik Kolorz. 

Jest co poprawiać
W Programie dla Śląska przy-

pomniano, że obecnie w regionie 
występują przekroczenia pozio-
mów pyłu zawieszonego PM10, 
PM2,5 i benzo(a)pirenu, które są 
skutkiem emisji z indywidualne-
go ogrzewania budynków. Ponad-
to stwierdzone zostały przekro-
czenia poziomu dopuszczalnego 
dwutlenku azotu w aglomeracji 
górnośląskiej, których przyczyną 
jest emisja ze źródeł liniowych 
pochodzących z sektora transpor-
tu drogowego.

Na kompleksowe działania 
zmierzające do ograniczenia ni-
skiej emisji zostały przeznaczone 
środki finansowe dostępne wy-
łącznie dla podmiotów z woje-
wództwa śląskiego. Pieniądze te 
mogą być przeznaczone m.in. na 
poprawę efektywności energetycz-
nej w sektorze mieszkaniowym, 
czyli głębokiej i kompleksowej 
modernizacji energetycznej wie-
lorodzinnych budynków miesz-
kaniowych, przebudowy sieci 
dystrybucji ciepła i chłodu na cele 
komunalno-bytowe oraz promo-

wania wykorzystania wysokos-
prawnej kogeneracji ciepła i ener-
gii elektrycznej. Łączna kwota 
wsparcia na te działania to 1,02 
mld zł.  

Warto pamiętać, że punktem 
wyjścia do wypracowania celów, 
działań i identyfikacji najważniej-
szych przedsięwzięć rozwojowych 
w Programie dla Śląska było Poro-
zumienie na rzecz Zintegrowanej 
Polityki Rozwoju Województwa 
Śląskiego, zawierające szereg od-

dolnie zaproponowanych projek-
tów rozwojowych wynikających 
ze specyfiki regionalnej. 

Porozumienie to zostało przy-
gotowane w ramach Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego 
w Katowicach i zostało przed-
stawione rządowi we wrześniu 
2016 roku. Pomysłodawcą Poro-
zumienie na rzecz Zintegrowanej 
Polityki Rozwoju Województwa 
Śląskiego była śląsko-dąbrowska 
Solidarność.

Program dla Śląska to pierw-
szy program w polityce regional-
nej rządu, który stanowi jedno-
cześnie narzędzie koordynujące 
krajowe i europejskie źródła fi-
nansowania rozproszone w wielu 
programach i instytucjach, po-
chodzące m.in. z krajowych pro-
gramów operacyjnych i środków 
budżetu państwa.

Igor D. Stanisławski



4MAJ 2018         SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �opinie

Preludium szczytu 
klimatycznego
Konferencja Pre-COP 24 poprzedzi 24. szczyt klimatyczny COP, 
który w grudniu odbędzie się również w Katowicach.

Chcemy pokazać naszą drogę…
PRE-COP 24 Głos związkowców musi być uwzględniony w światowych konsultacjach w sprawie klimatu

W siErPniU br. w Katowicach 
odbędzie się międzynarodowa 
konferencja związkowa dot. 
polityki klimatycznej. Może 
Pan podać szczegóły tego spot-
kania?

W Katowicach, od 8 do 12 sierp-
nia 2018 r., organizujemy mię-
dzynarodowy szczyt związkowy, 
który zostanie poświęcony m.in. 
kwestiom zmian klimatu, czystości 
powietrza, ochrony środowiska i re-
dukcji emisji CO2. Organizatorem 
konferencji są polskie organizacje 
związkowe, oprócz NSZZ Solidar-
ność są to OPZZ, Forum Związków 
Zawodowych a także Stowarzysze-
nie Inżynierów i Techników Górni-
ctwa (SITG).

Również w Katowicach, tyle, 
że w grudniu 2018 r., odbędzie się 
konferencja klimatyczna Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych (ONZ), 
tzw. COP24. My naszą konferencję 
nazwaliśmy Pre-COP 24. Uznali-
śmy, że w światowych dyskusjach 
o ochronie klimatu powinien być 
dobrze słyszalny – i co ważniejsze 
uwzględniany – także głos związ-
kowców i pracowników przemysłu. 
Chcemy rozmawiać m.in. o ocze-
kiwanych i uzyskanych skutkach 
ekologicznych różnych między-
narodowych porozumień i chce-
my dokonać oceny skuteczności 
realizacji dotychczasowej polityki 
klimatycznej. Co ważne, zamierza-
my również przeprowadzić analizę 

SZCZYTY klimatyczne ONZ, czyli tzw. 
COP (Conference of the Parties) to 
globalne konferencje, podczas których 
negocjowane są działania na rzecz po-
lityki klimatycznej. Polska dwukrotnie 
była ich gospodarzem - w 2008 r. w 
Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie.

W ramach tegorocznego szczy-
tu odbędą się: 24. Konferencja Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjed-
noczonych w sprawie Zmian Klimatu 
(COP24), 14. Spotkanie Stron Protoko-
łu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja 
sygnatariuszy Porozumienia Paryskie-
go (CMA 1).

W trakcie szczytu COP24 w Ka-

towicach planowane jest wynegocjo-
wanie Pakietu Implementacyjnego dla 
Porozumienia Paryskiego, pierwszej 
w historii międzynarodowej umowy, 
która zobowiązuje wszystkie państwa 
świata do działań na rzecz ochrony kli-
matu oraz ustalenie ram finansowania 
polityki klimatycznej. Działania pod-
jęte na spotkaniu wyznaczą światową 
politykę klimatyczno-energetyczną na 
kolejne lata.

W wydarzeniu uczestniczyć będzie 
ok. 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w 
tym politycy, reprezentanci organizacji 
pozarządowych oraz środowisk nauko-
wych i sfery biznesu.

miec, Włoch, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady a także Indii. 

Oczywiście na konferencję za-
prosimy także przedstawicieli pol-
skiego rządu, organizacji pracodaw-
ców, Europejskiego Stowarzyszenia 
Węgla Kamiennego i Brunatnego 
(Euracoal) oraz Europejskiego Sto-
warzyszenia Przemysłu Energetycz-
nego (Eurelectric) oraz – oczywiście 
– członków naszego związku. 

Jakie mogą być efekty tej 
konferencji? 

Korzystając z tego, że w Katowi-
cach będą przedstawiciele związ-
ków zawodowych z całego świata, 
chcemy im pokazać naszą drogę 
do czystego powietrza i czystego 
środowiska. My trochę inaczej pod-
chodzimy do tych sprawy niż nasi 
koledzy związkowcy z innych kra-
jów. Chcemy więc im przedstawić 
nasze racje i argumenty, ale także 
chcemy również usłyszeć to, co oni 
mają do powiedzenia, z czym się 
zgadzają, z czym się nie zgadzają, 
jakie mają propozycje. Taka kon-
ferencja  będzie bardzo potrzebna 
dla wymiany naszych stanowisk, 
doświadczeń i propozycji. Chcemy 
uświadomić naszym kolegom, że 
wszystkie nośniki energii powinny 
być traktowane jednakowo a każ-
de państwo, w trosce o swoje bez-
pieczeństwo i suwerenność, w celu 
zapewnienia swojej gospodarce ta-
niej energii cieplnej i elektrycznej, 
powinno mieć możliwość wytwa-
rzania jej z posiadanych na swoim 
terytorium paliw. Naszym zdaniem 
wszelkie istniejące instalacje w po-
szczególnych branżach, które są 
najmniej emisyjne, nie powinny 
ponosić opłat za emisję CO2. Jest 
wiele branż przemysłu, np. prze-
mysł hutniczy i cementowy, gdzie 
niemożliwa jest produkcja bez emi-
sji CO2. 

Chcemy zwrócić uwagę, że pro-
wadzona polityka klimatyczna nie 
powinna hamować rozwoju prze-
mysłu w danym kraju, poprzez ge-
nerowanie nadmiernych kosztów 
wynikających z tej polityki oraz ob-
niżanie konkurencyjności jego go-
spodarki względem innych państw.

Czy jest duża różnica po-
między związkowcami z Pol-
ski i np. z Europy zachodniej 
ws. ochrony klimatu?

Co do samej ochrony klimatu 
różnicy nie ma, wszyscy zgadzamy 
się, że musimy poprawić czystość 
powietrza i dbać o czystość środowi-
ska. Jest natomiast różnica w spo-
sobach dojścia do tego celu. Każde 
państwo posiada swoją specyfikę i 
własne uwarunkowania, nie można 
więc narzucać wszystkim krajom 
takiego samego modelu działania. 

Czy związkowcy z innych 
państw rozumieją nasze sta-
nowisko?

Rozumieją już bardzo dużo. Od 
2008 r., od kiedy zajmujemy się tą 
sprawą jako Krajowy Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki w imieniu 
NSZZ Solidarność, bardzo wiele się 
zmieniło, zmieniły się także posta-
wy zagranicznych związków zawo-
dowych. Wciąż jest jednak jeszcze 
kilka kwestii to wyjaśnienia. 

Liczymy, że ta konferencja przy-
niesie zmianę w postrzeganiu Pol-
ski przez zagranicznych związkow-
ców. Trzeba jednak pamiętać, że w 
niektórych sprawach i my możemy 
skorzystać z ich doświadczeń, nie 
chodzi o to, aby to był jednostronny 
przekaz, że oni słuchają tego, co my 
mamy do powiedzenia. Chcemy się 
uczyć od innych. 

to nie jedyna międzynaro-
dowa konferencja klimatycz-

skutków społecznych, czyli policzyć 
ilość powstałych oraz ilość zlikwi-
dowanych miejsc pracy wskutek 
polityki klimatycznej. Do tego 
chcemy przeprowadzić analizę do-
tychczasowych kosztów wdrażania 
polityki klimatycznej dla każdego 
z państw. Po przeprowadzonych 
analizach proponujemy rozpocząć 
dialog nt. ochrony środowiska i po-
lityki klimatycznej w czterostron-
nym zespole powołanym przez Or-
ganizację Narodów Zjednoczonych. 
Zespół powinien składać się z poli-
tyków, inwestorów – pracodawców, 
naukowców oraz związków zawo-
dowych.

Kto będzie uczestniczył w 
konferencji Pre-CoP24?

Spodziewamy się, że w konfe-
rencji weźmie udział ok. 150-200 
uczestników. Zapraszamy przed-
stawicieli m.in.  Europejskiej Kon-
federacji Związków Zawodowych, 
Międzynarodowej Konfederacji 
Związków Zawodowych, Indu-
striAll Europe, czyli organizacji 
zrzeszającej związkowców z róż-
nych sektorów przemysłu w Euro-
pie oraz IndustriAll Global, gdzie 
są związkowcy z branż przemy-
słowych z całego świata. Oprócz 
tego, będzie również bardzo wielu 
przedstawicieli krajowych central 
związkowych, już mamy zgłoszenia 
od związkowców z państw Europy 
środkowo-wschodniej oraz Nie-

Chcemy rozmawiać 
m.in. o oczekiwanych 
i uzyskanych skutkach 
ekologicznych różnych 

międzynarodowych 
porozumień i chcemy 

dokonać oceny skuteczności 
realizacji dotychczasowej 
 klimatycznej. Co ważne, 

zamierzamy również 
przeprowadzić analizę 
skutków społecznych, 

czyli policzyć ilość 
powstałych 

oraz ilość zlikwidowanych 
miejsc pracy wskutek polityki 

klimatycznej.

na, w którą zaangażowali pol-
scy związkowcy.

Tak. Podobne spotkanie, choć 
w nieco mniejszej skali, planujemy 
zorganizować pod koniec września 
w Brukseli. Chcemy wtedy zorga-
nizować konferencję dla przedsta-
wicieli instytucji Unii Europejskiej 
– w tym przedstawicieli Komisji 
Europejskiej i Parlamentu Europej-
skiego, ekspertów, związkowców 
i pracodawców, w trakcie której 
chcemy przedstawić nasze stano-
wisko przed grudniową konferencją 
klimatyczną w Katowicach, czyli 
COP 24. W samym COP 24 także 
zamierzamy brać aktywny udział. 

Mówiąc o wspólnych działaniach 
organizacji związkowych warto za-
znaczyć, że na początku drogi trzy 
polskie centrale związkowe musiały 
się porozumieć, co było dużym wy-
siłkiem. Początkowo, każda z trzech 
z central powołała własny zespół ds. 
zmian klimatycznych. Następnie 
z tych trzech zespołów stworzono 
wspólny międzyzwiązkowy zespół 
ds. zmian klimatu, którego jestem 
m koordynatorem.  Bardzo dziękuję 
kolegom związkowcom, przedsta-
wicielom organizacji pracodawców 
i SITG za zaangażowanie.

Rozmawiał: Igor D. Stanisławski

POLSKIE organizacje związkowe, w tym Solidarność, organizują dwie duże konferencje – w Katowicach i Brukseli 
– w trakcie których chcemy przedstawić sposoby na włączenie się w światowe działania na rzecz ochrony klimatu 
- rozmawiamy z przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierzem Grajcarkiem.

Liczymy, że ta konferencja 
przyniesie zmianę 

w postrzeganiu Polski 
przez zagranicznych 

związkowców.
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WęGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

przeznacza na sprzedaż następujące aktywa trwałe:

1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu- nieruchomość skła-
dająca się z działek zabudowanych o nr 2590/81 o pow. 2 402 
m2 , nr 2591/81 o pow. 2 612 m2 położonych w Piekarach Ślą-
skich przy ul. Gen. J. Ziętka 13, obręb Piekary Wielkie zapisanych 
w księdze wieczystej GL1T/00095235/7 prowadzonej przez Sąd 
Rejonowy w Tarnowskich Górach. Nieruchomość zabudowana 
jest budynkiem użytkowym. W dziale III księgi wieczystej wpisa-
na jest służebność przesyłu dla urządzeń energetycznych.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana po południowo-wschodniej 

stronie ulicy Gen. J. Ziętka, w otoczeniu teren przemysłowy KWK 
„Bobrek-Piekary” Ruch Piekary. Kształt działek nieregularny – zbli-
żony do prostokątów. Teren płaski, uzbrojony w sieć wodociągową, 
kanalizacyjną, energii elektrycznej i co. Dojazd do nieruchomości 
drogą wewnętrzną od ul. Gen. J. Ziętka. Nieruchomość zabudowana 
dwukondygnacyjnym budynkiem o powierzchni uýytkowej 2 730m˛ 
i kubaturze 18 889 m .̨ W budynku usytuowany jest nieczynny basen 
kŕpielowy  o wymiarach 12mx8m i gůćbokoúci 1,35m. W piwnicach 
budynku znajduje sić schron z wyposaýeniem(komora dezynfekcyj-
na, wytwornica pary, 2 agregaty filtrów). Schron wpisany jest do 
rejestru budowli ochronnych dla miasta Piekary Śląskie i kontrolo-
wany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 
miasta. Niezabudowaną część nieruchomości stanowią chodniki dla 
pieszych i parkingi samochodowe.

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy 
teren zakwalifikowany jest jako strefa produkcyjno-usługowa.

Informacje o sprzedawanych aktywach można uzyskać: 
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary, Ruch Bobrek, 
Bytom, ul. Konstytucji 76, 
Osoba do kontaktu: 
Mariusz Burczy - tel. 32/ 71 81 688; m.burczy@weglokokskraj.pl 

WęGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

przeznacza na sprzedaż następujące aktywa trwałe:

1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu- działka niezabu-
dowana nr 651/8 o pow. 11 695 m2, położona  w Bytomiu w 
dzielnicy Bobrek, przy ulicy Św. Elżbiety i zapisana w księdze 
wieczystej KA1Y/00017130/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Bytomiu. 

Opis nieruchomości:
Teren płaski, kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Dojazd 

z ul. Św. Elżbiety. Działka z dostępem do sieci energetycznej i 
wodociągowej. Częściowo zadrzewiona, nieużytkowana gospo-
darczo. W otoczeniu nieruchomości tereny przemysłowe.

Przez wschodni i południowy skraj nieruchomości, na od-
cinku około 120 m, przebiegają podziemne kable energetyc-
zne. Powierzchnia ograniczonego użytkowania- szerokość pasa 
umożliwiającego m.in. naprawę lub wymianę urządzenia wynosi 
4 m. Wobec powyższego będzie ustanowione ograniczone prawo 
rzeczowe w postaci służebności przesyłu. Jednorazowa odpłatność 
za służebność przesyłu wliczona jest w cenę działki.

Przeznaczenie działki w miejscowych planie zagospodarowania 
przestrzennego:
- 06PU tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

oraz zabudowy usługowej (większa część przedmiotowej działki)

- 01DKL tereny dróg publicznych klasy L (południowa część 
działki)

- 03DKL tereny dróg publicznych klasy L (południowo zachodni 
fragment działki)

Informacje o sprzedawanych aktywach można uzyskać: 
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary, Ruch Bobrek, 
Bytom, ul. Konstytucji 76.
Osoba do kontaktu: 
Mariusz Burczy - tel. 32/ 71 81 688; m.burczy@weglokokskraj.pl

WęGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.
41- 940 Piekary Śląskie, ul. Gen. Jerzego Ziętka

przeznacza na sprzedaż następujące aktywa trwałe:

1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu- nieruchomość 
składająca się z działek niezabudowanych nr 1233/13 o pow. 
2 043 m2 , nr 1557/13 o pow. 70 047 m2 położonych w Piekarach 
Śląskich w dzielnicy Szarlej, w rejonie autostrady A1, obręb Piekary 
Wielkie zapisanych w księdze wieczystej GL1T/00059709/7 
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach. 

Opis nieruchomości:
Teren płaski z lokalnymi nierównościami – zwałowisko skały 

płonnej byłej kopalni Julian. Nieruchomość przylega do nasypu 
autostrady A1. Dojazd z ulicy Granicznej. Nieruchomość z odległym 
dostępem do sieci energetycznej i wodociągowej, aktualnie nie 
użytkowana gospodarczo. W otoczeniu autostrada A1, linia kole-
jowa i obiekty produkcyjno-usługowe.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego:
Działka nr 1233/13- tereny usług sportów zmotoryzowanych i zie-
leni urządzonej o symbolu 31 USm, Zu
Działka nr 1557/13 tereny usług sportów zmotoryzowanych i zie-
leni urządzonej o symbolu 31 USm, Zu 

- tereny komunikacji kolejowej o symbolu: 041 KK
- tereny komunikacji tramwajowej o symbolu: 037 KT
- tereny zieleni izolacyjnej i infrastruktury technicznej o symbolu: 

40 ZI, IT
- tereny komunikacji drogowej- ulice lokalne o symbolu : 011 

KDL
- częściowy brak miejscowego planu
- częściowo pod tereny działalności produkcyjnej, baz i składów- 

o symbolu A 100 P

Informacje o sprzedawanych aktywach można uzyskać: 
WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek- Piekary, Ruch Bobrek, 
Bytom, ul. Konstytucji 76, 
Osoba do kontaktu: 
Mariusz Burczy - tel. 32/ 71 81 688; m.burczy@weglokokskraj.pl

Kilka słów o wyjątkowych studiach
JUż w październiku br. wystartuje kolejna, siódma edycja studiów podyplomowych poświęconych 
bezpieczeństwu technicznemu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Warto napisać kilka słów 
o nich, bowiem są to jedyne takie studia podyplomowe w Polsce!

GIG PRZECIWWYBUCHOWE STUDIA PODYPLOMOWE

PoDoBniE jak w innych uprze-
mysłowionych krajach, początki 
uregulowań prawnych w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwwybucho-
wego sięgają w Polsce lat 20. XX 
w., a pierwszą gałęzią przemysłu, w 
której je zastosowano było – jakże 
inaczej – górnictwo.

Dzisiaj zapewnienie bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia osób 
wobec zagrożeń wynikających z 
użytkowania urządzeń i systemów 
ochronnych w przestrzeniach za-
grożonych wybuchem jest obowiąz-
kiem Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej i opiera się na dwóch 
zasadniczych dokumentach: Dyrek-
tywie 1999/92/WE (ATEX USERS) 
oraz Dyrektywie ATEX 2014/34/
UE. Użyta w dokumentach nazwa 
ATEX pochodzi od francuskiego 
„ATmosphčre Explosible”, co ozna-
cza „atmosferę wybuchową”.

Pierwsza z dyrektyw, dotycząca 
wymagań odnośnie bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracow-
ników zatrudnionych na stano-
wiskach pracy, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa, 
została prowadzona do polskiego 
prawa Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r., 
w sprawie minimalnych wymagań, 
dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, związanych z możli-
wością wystąpienia w miejscu pra-
cy atmosfery wybuchowej. Narzuca 
ono na pracodawców szereg obo-
wiązków w zakresie ochrony prze-
ciwwybuchowej. Drugą dyrektywę 
wprowadzono Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 6 czerw-
ca 2016 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń i systemów 
ochronnych przeznaczonych do 
użytku w atmosferze potencjalnie 
wybuchowej.

Wiedza i przygotowanie zawo-
dowe związane z zarządzaniem 
bezpieczeństwem technicznym w 
obiektach podwyższonego ryzyka 
i przestrzeniach zagrożonych wy-
buchem, to dziedzina niezwykle 
ważna, jak każda inna dotycząca 
bezpieczeństwa ludzi. Program 
studiów jest więc obszerny i obej-
muje między innymi zagadnienia 
związane z podatnością substancji 
do tworzenia atmosfer wybucho-
wych, identyfikacją źródeł emisji 
substancji palnych, wyznaczaniem 
stopnia emisji oraz szybkości emi-

sji tych substancji, określaniem 
rozległości atmosfer wybuchowych, 
klasyfikacją stref zagrożonych wy-
buchem i dokumentowaniem wyni-
ków przeprowadzonej klasyfikacji, 
a także zagadnienia związane z pro-
jektowaniem, integrowaniem oraz 
eksploatacją systemów ochronnych 
i urządzeń stanowiących o bezpie-
czeństwie technicznym w prze-
strzeniach zagrożonych wybuchem. 
Celem studiów jest gruntowne 
przygotowanie merytoryczne kadry 
menedżerskiej, a także osób odpo-
wiedzialnych za bezpieczeństwo 
techniczne, nadzór, odbiory oraz 
użytkowanie instalacji i systemów 
ochronnych w przedsiębiorstwach, 
w których są takie miejsca. Po raz 
pierwszy przyjęto otwartą formułę 
rekrutacji kandydatów, na zasadzie 
kolejności zgłoszeń (złożenie kom-
pletu dokumentów oraz podpisanie 
umowy jest równoznaczne z przy-
jęciem na studia).

Kadrę dydaktyczną stano-
wią wybitni specjaliści aktywnie 
uczestniczący w pracach krajo-
wych i zagranicznych komitetów 
technicznych, zajmujących się 
problematyką przestrzeni zagro-

żonych wybuchem. Studia trwają 
2 semestry, a zajęcia prowadzone 
będą w formie wykładów i ćwi-
czeń, w sesjach sobotnio-niedziel-
nych (10 zjazdów) - raz w miesią-
cu, na terenie Głównego Instytutu 
Górnictwa w Katowicach, lecz pro-
gram obejmuje również wizyty w 
laboratoriach Zakładu Zwalczania 
Zagrożeń Pyłowych oraz Zakładu 
Bezpieczeństwa Przeciwwybu-
chowego w Kopalni Doświadczal-
nej Barbara w Mikołowie, a także 

w zabrzańskiej Kopalni Guido.
Absolwenci uzyskują państwo-

we świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych wydane przez 
Główny Instytut Górnictwa, któ-
re stanowi podstawę do ubiegania 
się o certyfikat kompetencji „Me-
nedżer odpowiedzialny za sprawy 
bezpieczeństwa przeciwwybucho-
wego” wydawany przez Jednostkę 
Certyfikującą GIG. 

red
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Ekogroszek SKARBEK jest paliwem kwalifikowanym o granulacji do 25 mm, które produkujemy 
na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, ze starannie wyselekcjonowanych 
partii urobku. Charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności 
i niewielkiej ilości substancji niepalnych, stabilnym spalaniem, niską emisją zanieczyszczeń 
i wysoką sprawnością spalania.

Ekogroszek SKARBEK został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. 
Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego, 
a jego wysoką jakość gwarantują certyfikaty wydawane przez specjalistyczne laboratoria 
akredytowane zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

www.weglokokskraj.pl

Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło!
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: Mil-
czenie jest złotem. 

Nagrody wylosowali: Celestyn Soj z Porąbki oraz Marian Piszczek z Wilczej. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Wynik nie jest najważniejszy…
KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

DRUżYNA Solidarności nie miała sobie równych 
podczas Wewnątrzzakładowego Turnieju Halo-
wego w  Piłce Nożnej o Puchar Przewodniczące-
go OM NSZZ „Solidarność”  JSW Koks SA. W za-
wodach, które zostały rozegrane 20 maja br. w 
hali sportowej olkuskiego MOSiR wzięło udział 6 
drużyn. Mało, że drużyna Solidarności wygrała 
wszystkie swoje spotkania (turniej rozegrany na 
zasadzie każdy z każdym) to nie pozwoliła sobie 
strzelić żadnej bramki strzelając swoim prze-
ciwnikom łącznie 27 bramek! Oprócz zwycię-
stwa drużynowego Solidarność może pochwalić 
się tytułami indywidualnymi. Królem strzelców 
został Piotr Szpejna, a najlepszym bramkarzem 
został Damian Bodnar.

JSW KOKS

W soBotę 12 maja odbył się tur-
niej wędkarski o puchar dyrektora 
kopalni Knurów-Szczygłowice. Za-
żarta dynamiczna walka toczyła się 
na zalewie rybackim w Kamieniu. 
Po wielogodzinnym wyczerpującym 
pojedynku drużyna zakładowej So-
lidarności uzyskała… 6 wynik. 

- Co nie dziwi zwyciężyła dru-
żyna dyrekcji. Wiadomo laserowe 
wabiki, ustawieni sędziowie, pod-
puszczone ryby. Następnym razem 
będziemy im bardziej patrzeć na 
ręce. A tak na poważnie gratuluje-
my i cieszymy się z 6 miejsca – żar-
tują związkowcy. 
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Wśród spraw pilnych mamy do 
rozwiązania kwestię wygasających 
koncesji na wydobycie. Jest wresz-
cie sprawa tak oczywista, jak inwe-
stycje. Bez nich rozwój górnictwa 
będzie niemożliwy, przez co zosta-
niemy skazani na coraz większy 
import surowców energetycznych z 
zagranicy. Zamierzamy naciskać na 
rząd i zarządy spółek węglowych, 
tak by to negatywne zjawisko się nie 
pogłębiło. Konieczne jest opracowa-
nie strategii paliwowo-energetycz-
nej kraju. Po tym, jak udało nam się 
uzgodnić z rządem i pracodawcami 
treść „Programu dla sektora gór-
nictwa węgla kamiennego do roku 
2030”, pora spojrzeć szerzej i stwo-
rzyć taką wizję całościową, w której 

Dominatorzy z Solidarności

Pracownicy uratowali tę branżę
Dokończenie ze str. 7

zostałoby ujęte górnictwo węgla ka-
miennego, węgla brunatnego oraz 
energetyka. Na koniec wspomnę o 
tym, że przygotowaliśmy projekt 
Ponadzakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla Pracowników 
Spółek i Zakładów Górniczych. W 
ostatnich dniach został on przesła-
ny pracodawcom. Wkrótce stanie 
się zapewne przedmiotem negocja-
cji pomiędzy stronami. Doprowa-
dzenie do podpisania i wejścia w 
życie PUZP to kolejne wyzwanie, 
przed którym stoimy.

sG: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

rozmawiał: MJ


