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RAPORT NIK
JEST NIERZETELNY
Rozmowy trójstronne Flapsy idą do góry

Górniczy zespół trójstronny pochylił się nad programem dla górnictwa oraz innymi ważnymi dla branży sprawami.

więcej s. 6

Od 1 lipca jednostkowa wartość posiłku profilaktycznego w Polskiej
Grupie Górniczej wzrośnie o 4 złote.
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www.solidarnoscgornicza.org.pl
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Temperatura niezgody
Górnicza Solidarność wyraziła swój protest w prawie nowych
przepisów dotyczących zagrożeń klimatycznych.

więcej s. 5



fakty i opinie

GRUPA TAURON Jest porozumienie płacowe

komentarz

Zasługa dialogu

Jarosław
Grzesik

Czas
przywracania
do pionu?
Obrady Zespołu Trójstronnego do
spraw Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników za nami. Spotkaliśmy się
głównie po to, by po raz kolejny upomnieć rząd za przekraczającą dopuszczalne granice opieszałość w rozwiązywaniu najpilniejszych kwestii.
Ot, choćby kwestia bezpłatnego
węgla dla emerytów i rencistów. Sprawa ślimaczy się od roku. Kilka miesięcy temu rządowy projekt ustawy
utknął w Komitecie Ekonomicznym
Rady Ministrów. Nic się nie dzieje, a
sytuacja, w której jednym emerytom
odebrano ekwiwalent tylko dlatego,
że pracowali w kopalniach należących do innych spółek węglowych
niż ich koledzy, trwa w najlepsze.
Idźmy dalej. Brakuje obowiązującej strategii dla branży na kolejne
lata. Dopiero teraz zapoznaliśmy się
z założeniami programu, który powinien obowiązywać od początku
roku 2016, bo poprzednia stategia
przestała obowiązywać z końcem
roku 2015. Resort energii nie chce
ujawnić pełnej treści audytów spółek węglowych, ani dokumentu notyfikowanego przez Brukselę, gdzie
wymieniono zakłady górnicze przeznaczone do likwidacji. Słabo natomiast opierał się wprowadzeniu regulacji zmieniających wzór służący
do obliczania tak zwanej temperatury zastępczej klimatu pod ziemią.
Dziwnym trafem ma on zostać zmieniony tak, by skrócony do 6 godzin
czas pracy w przypadku wysokich
temperatur objął mniejszą liczbę
pracowników. Tutaj nikt większego
problemu nie widział, choć z drugiej
strony przyznać trzeba, że nasze
propozycje rozmów na temat ewentualnej modyfikacji tych szkodliwych
przepisów nie zostały odrzucone.
Negocjacje wkrótce się rozpoczną.
Zobaczymy, co z nich wyniknie.
W Ministerstwie Środowiska
chyba całkiem zapomnieli o wygasających koncesjach na eksploatację węgla. Mają przecież
na głowie co innego: nowelizację
prawa wodnego, która uderzy w
elektrownie węglowe i elektrociepłownie, wprowadzając horrendalne
opłaty za wykorzystywanie wody
do procesów przemysłowych.
Opóźnienia dotyczące niektórych
z wyżej wymienionych spraw muszą
niepokoić każdego, komu leży na
sercu dobro polskiego górnictwa.
I choć górnicy to taka grupa zawodowa, która - w razie potrzeby
- potrafi polityków przywrócić do
pionu, należy mieć nadzieję, że nie
będzie trzeba tego sprawdzać.

Zdjęcie tauronet.
– Myślę, że obie strony mają
poczucie tego, że w swoich oczekiwaniach spotkaliśmy się w połowie
drogi. To zasługa dialogu, prowadzonego przez ostatnie miesiące i tygodnie, który sprawił, że końcowy
wynik rozmów jest racjonalny i na
tę chwilę optymalny – stwierdził
Waldemar Sopata, Przewodniczący
Prezydium Rady Społecznej TAURON Polska Energia tuż po podpisaniu porozumienia płacowego.
- Co szczególnie ważne, osiągnięty
kompromis zapewnia pracownikom stabilizację na dłuższy okres,
ponieważ po raz pierwszy w his-

W czwartek 8 czerwca w siedzibie TAURON Polska S.A. zostało podpisane
porozumienie płacowe, uwzględniające aktualną i przyszłą sytuację
finansową Grupy TAURON. To efekt trwającego od marca prac zespołu
złożonego z przedstawicieli pracodawcy oraz związków zawodowych.
Dokument wybiega w przyszłość i obowiązuje na lata 2017 – 2019.
torii Grupy TAURON porozumienie płacowe zostało zawarte
na 3 lata. Dzięki temu za rok nie
będziemy musieli koncentrować
się na wielomiesięcznych negocjacjach, gdyż główne założenia są
zawarte w podpisanym dokumencie – przyznaje Sopata.
Wcześniejsze
porozumienie
płacowe, obowiązujące w Grupie
TAURON, wygasło z końcem 2016
r., dlatego konieczne było opracowanie nowych zapisów. W tym celu
w lutym br. powołano Zespół ds.
Opracowania Zasad Kształtowania
Wynagrodzeń w spółkach Grupy

TAURON w 2017 r. oraz w latach
kolejnych. W jego skład weszli przedstawiciele TAURON Polska Energia,
strony społecznej oraz Rzecznik
Dialogu Społecznego. Dzięki efektywnemu i otwartemu dialogowi,
mimo początkowo rozbieżnych
stanowisk, strony porozumienia
z każdym kolejnym spotkaniem
zbliżały się do kompromisu.
Zgodnie z zapisami porozumienia wypłata premii pracownikom
została uzależniona od kryteriów
ekonomiczno-finansowych,
jak również od poziomu realizacji
inicjatyw
restrukturyzacyjnych

Ostatnie pożegnanie
legendy Solidarności
- Zawsze był człowiekiem Solidarności - tymi słowami Piotr Duda, szef Związku pożegnał w Żorach Tadeusza Jedynaka, sygnatariusza Porozumienia Jastrzębskiego w
1980 r. W sobotę 3 czerwca odbył się pogrzeb lidera górniczych strajków. Tadeusz
Jedynak miał 68 lat, zmarł po ciężkiej chorobie.

pomniał ks. Czader i dodał, że
taką świetlaną postacią był dla
swoich czasów również Tadeusz
Jedynak.
Na cmentarzu pożegnalne słowo wygłosili Piotr Duda,
przewodniczący NSZZ, a także byli opozycjoniści Bogdan
Borusewicz, Zbigniew Bujak
oraz kolejny lider jastrzębskich
strajków Grzegorz Stawski. Listy nadesłali prezydent Andrzej
Duda, Jan Józef Kasprzyk, p.o.
szefa Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych oraz
Lech Wałęsa.
- Niezależnie od tego, jakie
później wybrał losy polityczne,
zawsze był człowiekiem Solidarności - mówił Piotr Duda - Nigdy
nie zapominał o związku, nigdy

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

red
Na podstawie tauront.

„Solidarność”
przedstawi własny
projekt nowej konstytucji

ŻORY Pogrzeb Tadeusz Jedynaka - lidera górniczych strajków

Sobotnie uroczystości pogrzebowe zapoczątkowała msza św.
w kościele pod wezwaniem św.
Brata Alberta w Żorach. W homilii ks. Ignacy Czader wspominał
zmarłego jako człowieka walki,
niezłomnych zasad i głębokiej
wiary, oddanego pielgrzyma
Matki Boskiej Sprawiedliwości
Społecznej z Piekar Śląskich.
Przykuty do szpitalnego łóżka
codziennie odmawiał różaniec,
modlił się i żartował, że nadrobi zaległości, weźmie udział
w tegorocznej pielgrzymce
mężczyzn do Piekar, na którą
nie mógł już wyruszyć. - „Być
dobrym jak chleb” było dewizą
świętego Alberta Chmielowskiego, jednej z największych
postaci swoich czasów - przy-

realizowanych w spółkach. W obliczu aktualnej sytuacji finansowej Grupy oraz wielu wyzwań
stojących przed poszczególnymi jej
spółkami w najbliższym czasie, był
to kluczowy element porozumienia,
zapewniający Grupie TAURON
stabilną przyszłość. Szczegółowe
zasady wypłaty premii zostaną ustalone w porozumieniach zawartych
w poszczególnych spółkach Grupy
pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.

nie pozwolił dzielić Solidarności na pierwszą, drugą i trzecią.
Była, jest i będzie jedna Solidarność. Szef Związku podkreślał,
że Jedynak był jego osobistym
wielkim mentorem. – Zawsze
mogłem liczyć na jego pomoc i
zaangażowanie. Człowiek, który
łączył, a nie dzielił.
Po mszy pogrzebowej córka
Tadeusza Jedynaka odczytała
jego list, napisany krótko przed
śmiercią - „Jestem wdzięczny
za każdy dzień, za wszystkich,
których dane mi było spotkać na
mojej drodze. Dziękuję za wszelkie przejawy dobra i życzliwości.
Za dzisiejsze przybycie, wszystkie modlitwy w czasie mojej choroby i dzisiaj. Nie żegnam się z
wami, kochani - do zobaczenia”.
Tadeusz Jedynak był członkiem władz Związku na szczeblu regionalnym i krajowym,
uczestnik strajków górniczych
z 1980 i 1988 roku, w 1980 r.
wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przy KWK „Manifest Lipcowy” (obecnie ruch „Zofiówka”),
sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego, uczestnik obrad
Okrągłego Stołu w podzespole
górniczym, poseł na Sejm. Miał
68 lat.
jm

NSZZ „Solidarność” przedstawi własny projekt
nowej konstytucji – tak zapowiedział w TVP Info
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”.
Szef Związku poinformował,
że projekt „Solidarności”
w tej sprawie będzie zaprezentowany 25 sierpnia tego
roku, w czasie konferencji w
historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej.
Duda w TVP Info przekonywał, że warto wrócić
do projektu obywatelskiego
(taki projekt opracowała
„Solidarność” w 1994 roku,
w czasie prac nad konstytucją, którą przyjęto w 1997
roku – ostatecznie w referendum przyjęto projekt autorstwa parlamentarnej Komisji
Konstytucyjnej), ponieważ
zawiera on sporo dobrych
rozwiązań. – Tam były bardzo mocno umocowane takie instytucje jak IPN, mówiliśmy o weryfikacji sędziów,
tak że naprawdę ten projekt
jest bardzo dobry i chcemy
go 25 sierpnia omówić i
skonsultować – powiedział
lider „Solidarności”.
W programie „Gość
Wiadomości” Piotr Duda
również mówił na temat handlu w niedzielę. – W niedzielę
ten handel nie jest tak wyśrubowany. Przychodzą ludzie i tylko oglądają. Oni się
nazywają tak zwani Apacze.
Tylko chodzą, patrzą i nic nie
kupują – mówił Piotr Duda
W Sejmie od ubiegłego
roku trwają prace nad obywatelskim projektem ustawy
o ograniczeniu handlu w nie-

dzielę. Podpisało się pod nim
ponad pół miliona osób. Wiele wskazuje na to, że część
zapisów pierwotnej wersji
może zostać złagodzonych.
– Słyszymy tego rodzaju rozwiązania, propozycje,
żeby w te niedziele mogli
pracownicy pracować i dostawać 200 lub 300 procent
podstawowego wynagrodzenia. To ja powiem tak: chodzę
po tych marketach, chodzę
po tych sklepach i ludzie mówią, że chcą w tym czasie
mieć wolne, bo w niedzielę
ten handel nie jest tak wyśrubowany. Przychodzą ludzie i
tylko oglądają. Oni się nazywają tak zwani Apacze. Tylko
chodzą, patrzą i nic nie kupują – mówił przewodniczący
Piotr Duda.
Pierwotny projekt promowany przez „Solidarność”
zakłada, że sklepy mogłyby
być otwarte wyłącznie w
niedziele handlowe. W pozostałe – tylko gdy właściciel stanie za kasą. Otwarte
byłyby natomiast apteki czy
stacje benzynowe.
Piotr Duda dodał, że „Solidarność” nie przewiduje rozwiązań pośrednich. – Chcemy
rozmawiać o czterech wolnych niedzielach – zaznaczył
Duda. Dodał też, że „komisja
jest martwa, nie funkcjonuje i
nasza cierpliwość też się kończy”.
jm
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Raport NIK na temat
górnictwa jest nierzetelny
Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) na temat górnictwa w latach 2007-2015 jest nierzetelny, jest tam wiele przekłamań i
półprawd. Dlatego chcę spotkać się prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim, aby wyjaśnić niejasności tego raportu – mówi
Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
dził, bo jak widzimy górnictwo jest
w gorszej sytuacji niż było, to po co
tych doradców zatrudniano? Niech
ci doradcy teraz zwrócą pieniądze.
Na ten temat NIK nic nie pisze.
Czego jeszcze w raporcie
NIK brakuje?
Brakuje informacji, że związki
zawodowe wielokrotnie informowały prokuraturę o tym, co się w
spółkach węglowych dzieje, ale
prokuratura umarzała te postępowania. Trzeba więc zadać pytanie,
dlaczego autorzy raportu NIK nie
zapytali prokuratury, dlaczego
umarzano sprawy? Dlaczego nie
wyjaśnią swoich działań ci prokuratorzy, którzy te sprawy umarzali?
Jeśli postepowania były umarzane,
to kto za to ponosi odpowiedzialność? Dlatego żaden z kontrolerów
NIK nie zapytał o to związków zawodowych? NIK również nie pisze
o tym, że związki zawodowe wielokrotnie informowały właściciela
o fatalnym zarządzaniu spółkami
węglowymi i o ich złej sytuacji.

Najwyższa Izba Kontroli
(NIK) opublikowała raport
na temat górnictwa węgla kamiennego w latach 2007-2015.
Jak Pan ocenia ten dokument?
Zgadzam się z diagnozą raportu
mówiącą, że lata 2007-2015 to były
lata w górnictwie stracone, a pod
koniec tego okresu w górnictwie sytuacja była bardzo zła. Nie zgadzam
się natomiast z opisem przyczyn,
dlaczego doszło do takiej sytuacji.
Można odnieść wrażenie, że w
NIK przepisano fragmenty z poprzednich raportów dot. górnictwa,
pozmieniano tylko daty i nazwy
spółek i dołożono do tego fragment
o odpowiedzialności górników i
związków zawodowych za fatalną
sytuację branży. To jest tym bardziej
dziwne, że kontrolerzy NIK nigdy
nie rozmawiali ze związkowcami.
NIK nie zaprosił przedstawicieli
związków zawodowych do rozmów
na ten temat. W raporcie nie ma ani
słowa o tym, że w wielu przypadkach
górnicy zrezygnowali z należnych
im świadczeń, takich jak 14 pensja
i deputat węglowy. Górnicy zrezygnowali z tego, aby pomóc w trudnej
sytuacji spółek węglowych. Zamiast
wspomnieć o tych działaniach i wysiłkach pracowników w raporcie napisano nadmiernym zatrudnieniu i
nadmiernym wynagrodzeniu.
Pamiętajmy o tym, że na wnio-

sek Solidarności w trzech spółkach
węglowych: KHW, JSW i KW zostały przeprowadzone audyty społeczne. Wnioski z tych audytów zostały
jednak utajnione przez ministra
energii i NIK wcale się nimi nie zajęła, a szkoda.
NIK oceniło, że program
dla górnictwa był oparty na
nierealistycznych
przesłankach. To słuszny zarzut?
W raporcie NIK z jednej strony napisano, że program dla górnictwa był pisany nierzetelnie i w
oparciu o nierealistyczne założenia,
ale w innym miejscu napisano, że
osoby nadzorujące spółki węglowe
nie pilnowały, czy one wykonywały
ten program. Więc najpierw zwraca
się uwagę, że program jest zły, a za
chwilę się pisze, że zarządy i rady
nadzorcze tego fatalnego programu nie realizowały. To jest przecież niepoważne! Skoro w raporcie
napisano, że program rządowy był
oparty na błędnych przesłankach,
to dlaczego NIK nie przygotował
wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu ministra odpowiedzialnego wtedy za górnictwo. Musi
być przecież jakaś konsekwencja!
Poprzedni rząd podjął decyzję,
aby doradcy współpracujący z zarządami spółek węglowych pochodzili
z poza górnictwa. Jeśli doradcy napisali program, który się nie spraw-

Czy raport napisano więc
pod z góry założoną tezę?
Uważam, że jest to raport mający za zadanie obronić poprzednią ekipę rządową przed odpowiedzialnością za trudną sytuację w
górnictwie, za złe zarzadzanie i za
nieumiejętność sprzedaży węgla.
Jeśli raport pisałby ktoś mający
dobrą wolę, to podstawową rzeczą
jaką powinien zrobić to sprawdzić,
jakie dana spółka węglowa posiada
umowy na sprzedaż węgla i czy te
umowy są przestrzegane, czy nie.
Raport NIK nie mówi o tym, że
głównym działaniem spółki jest
przynoszenie zysku, ale nie poprzez restrukturyzację, tylko poprzez sprzedaż produktów.
Zadaniem związków zawodowych nie jest informowanie właściciela o złym zarządzaniu firmą,
ale to robiliśmy i robimy. Nie jest

zdaniem związków informowanie
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ale to też
związki robiły w celu obrony miejsc
pracy. Prokuratura umarzała postępowania, a właściciel w ogóle na
nasze informacje nie reagował.
Mówi Pan o nieumiejętnej
sprzedaży węgla. Jak to wpływa na branżę?
To nie jest tak, że nie ma rynku zbytu na węgiel. Rynek zbytu
jest, tylko zarządzający spółkami
nie potrafili tego węgla sprzedać.
Tu jest główna przyczyna kłopotów branży, a nie np. rzekome nadmierne zatrudnienie. Warto przy
tej okazji wspomnieć o nieuczciwej
konkurencji ze strony importowanego węgla, sprzedawanego w
Polsce po cenach dumpingowych.
Solidarność od wielu lat postuluje
wprowadzenie przepisów, które by
zatrzymały sprowadzanie węgla
do Polski z innych państw. Gdyby
udało to się zrobić, to z pewnością
wpłynęłoby to pozytywnie na sytuację finansową polskich kopalń.
Niewiele się mówi o tym, że jest
zbyt mało działań podejmowanych
na rzecz eksportu polskiego węgla.
W krajach Europy środkowej można zwiększyć sprzedać polskiego
węgla, trzeba się tylko za to porządnie zabrać. Dobrym rozwiązaniem
byłoby stworzenie dobrej jakościowo marki „Polski Węgiel”.
Trzeba się przy tym zastanowić, z kim mamy konkurować.
Cena węgla jest ustalana w portach
ARA, gdzie przypływają statki z
węglem wydobywanym w różnych
częściach świata, w tym w krajach
Afryki i Ameryki Południowej.
Tam często w kopalniach pracują
nawet dzieci, które za swoją pracę
otrzymują bardzo niskie wynagrodzenie. To z kim my mamy konkurować? Z tymi dzieciakami?
W raporcie NIK nie ma żadnej
wzmianki o innym, bardzo ważnym

czynniku wpływającym na sytuację
polskiego górnictwa, czyli polityce
klimatycznej UE. To polityka klimatyczna UE i dekarbonizacja stawiała zarządy i właścicieli spółek w
trudniej sytuacji. Zarówno zarządy
spółek jak i politycy musieli podejmować decyzje w bardzo trudnym, i
często zmieniającym się otoczeniu.
Niektóre regulacje klimatyczne UE
były wprowadzane bardzo szybko
i nie było czasu na odpowiednie
przygotowanie się do nich, co przekładało się na pogorzenie sytuacji
w branży węglowej. Nawet gdyby
był najlepszy mistrz zarządzania,
to przy tak niekorzystnej polityce
klimatycznej UE i pokrętnej polityce poprzedniego rządu w tej sprawie, trudno byłoby osiągać bardzo
dobre wyniki finansowe.
Co będzie dalej z raportem
NIK?
Napisałem pismo do prezesa
NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego
z zaproszeniem na spotkanie, aby
kwestię tego raportu na spokojnie
omówić. NIK na swoją pracę bierze duże pieniądze, więc nie może
wypuszczać takich gniotów! Raport NIK jest bardzo niekompletny, wielu rzeczy w nim brakuje,
więc albo kontrolerzy NIK dotarli
tylko do części istniejących dokumentów i materiałów, albo napisali
nierzetelny protokół. W tę drugą
możliwość nie mogę uwierzyć, więc
zakładam, że kontrolerom NIK nie
chciało się dotrzeć do wszystkich
dokumentów. Jeśli NIK chciałaby
stworzyć rzetelny, nikogo nadmiernie nie obciążający, ale też nikogo
niepotrzebnie usprawiedliwiający
raport, to z pewnością mogłaby to
zrobić. Jesteśmy gotowi pomóc w
napisaniu takiego rzetelnego raportu z działalności górnictwa.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał:
Igor D. Stanisławski

NIK: Nieskuteczna restrukturyzacja
Restrukturyzacja górnictwa węgla
kamiennego w latach 2007-2015 była
nieskuteczna, mimo ok. 65,7 mld zł publicznego wsparcia w różnych formach
- wynika z raportu NIK. Izba zbadała sytuację branży w tym okresie; skrytykowała m.in. niewystarczający nadzór nad
realizacją programu górniczego.
Według NIK, 58,4 mld zł z wydanej
w tym okresie na górnictwo kwoty to
pokrycie niedoboru środków Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty
emerytur i rent górniczych. W tym samym czasie wartość płatności publicznoprawnych podmiotów sektora górniczego była porównywalna do wielkości
publicznego wsparcia i wyniosła ok.
64,5 mld zł - tym samym, w ogólnym

rozrachunku, wypracowane przez górnictwo środki de facto w całości do
niego powróciły.
W poniedziałek 12 czerwca Izba
zaprezentowała raport dotyczący sektora węglowego w latach 2007-2015.
W ocenie NIK mimo dużego publicznego wsparcia, nie wykorzystano w
tym czasie szans, jakie dały górnictwu
zarówno efekty wcześniejszych reform
tego sektora, jak i dobra koniunktura
na węgiel kamienny. Według NIK, nadzór Ministra Gospodarki nad realizacją
programu prowadzony był nierzetelnie
i niezgodnie z założeniami.
Realizowany w latach 2007-2015
rządowy program dla górnictwa był siódmym programem dla tej branży od 1990

roku. Został przyjęty w lipcu 2007 r. przez
rząd Jarosława Kaczyńskiego, natomiast
realizowany był przez rządy Platformy
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego. NIK krytycznie odniosła się do
działań właścicielskich w tym obszarze.
„Minister Gospodarki nie ustosunkował się do większości strategii spółek
węglowych ani nie monitorował stopnia
ich realizacji. Spółki węglowe, m.in. z
powodu szybkiej dezaktualizacji swoich wieloletnich strategii, prowadziły
działalność głównie w oparciu o plany
roczne - dostosowywane do ich bieżącej sytuacji. W rezultacie systematyczne działania restrukturyzacyjne zostały
zaniechane bądź były niewystarczające
i nieskuteczne” - podała Izba.
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Rokowania
nad ZUZP
już w lipcu
Nie bawiąc się w komentarze,
poniżej przytaczamy treść pisma Zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA z 14 czerwca.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Wkrótce rozmowy
z Zarządem

Wszyscy czekamy z niecierpliwością, kiedy dobre wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
(JSW) przełożą się na dodatkowe pieniądze w kieszeniach pracowników. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami decyzja o wypłacie nagrody dla pracowników ma zapaść po uzyskaniu
wyników Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku.
W przewidywanie wyniku nikt się raczej nie bawi, bo
ceny australijskiego węgla koksowego na przestrzeni drugiego
kwartału oscylowały w granicach 140-300 dolarów za tonę z
powodu potężnych zakłóceń po
huraganie Debbie, tak że konia z
rzędem temu, kto trafi w średnią
cenę sprzedaży sztandarowego
produktu JSW. 20 czerwca cena
australijskiego węgla koksującego typu „premium hard” wyniosła 142,5 dolara za tonę i po raz

pierwszy od kilku tygodni znów
zaczęła rosnąć (+0,9 procent, liczone dzień do dnia), a kontrakty
na wrześniowe dostawy węgla do
portów w Chinach podpisywano
w cenie 1018 juanów (149 dolarów). Globex Futures przewiduje utrzymanie się cen węgla
koksującego do końca 2018 r. w
przedziale 135-145 dolarów za
tonę. Eldorado się skończyło, ale
nie można też powiedzieć, że są
to wartości niskie. Warto tu też
przypomnieć, że nasz najlepszy

węgiel ma trochę gorsze parametry koksownicze, dlatego jest
nieco tańszy.
Wracając do meritum, negocjacje dotyczące dodatkowej nagrody dla pracowników zaczną
się z pewnością już w lipcu, gdy
tylko będą znane szacunkowe
wyniki Spółki, a wypłata mogłaby
nastąpić najwcześniej na przełomie sierpnia i września bieżącego
roku, ponieważ skonsolidowany
raport za pierwsze półrocze 2017
r. ukaże się dopiero 17 sierpnia -

wtedy poznamy rzeczywiste wyniki JSW. Dlatego po raz kolejny
prosimy o odrobinę cierpliwości.
Bądźmy dobrej myśli. Polecamy
też lekturę fragmentów wywiadu
z pełniącym obowiązki prezesa Zarządu JSW Daniela Ozona
(„Rozmowa na czasie”), który
także odnosi się do oczekiwań
załogi w temacie dodatkowej nagrody pieniężnej.
ZOK NSZZ „Solidarność”
JSW SA

Z uwagi na zastrzeżenia zgłaszane
przez ZZ „Jedność” oraz ZZ „Wsparcie”
dotyczące niespełnienia ich zdaniem
kryterium reprezentatywności przez niektóre organizacje związkowe działające
w JSW, rokowania nad Zakładowym
Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników JSW S.A. zostały przerwane w
kwietniu 2016 r.
W związku z powyższym Zarząd
JSW S.A. informuje, że zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w
Jastrzębiu - Zdroju stwierdzono reprezentatywność trzech organizacji związkowych działających w JSW S.A. tj.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., ZZ
„Kadra” Pracowników JSW S.A. oraz
Federacja ZZG JSW S.A.
Mając powyższe na uwadze nie ma
już przeszkód do kontynuowania przerwanych rokowań mających na celu jak
najszybsze uzgodnienie jednolitego zakładowego układu zbiorowego pracy.
Zarząd proponuje podjęcie przerwanych rokowań nad ZUZP dla Pracowników JSW S.A. począwszy od miesiąca
lipca bieżącego roku.
Stosowne zaproszenie do kontynuowania prac nad projektem zostanie
przesłane przedstawicielom Strony
Związkowej odrębnym pismem.
Miejmy nadzieję, że prace nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy
dla Pracowników JSW SA nie zostaną
przerwane przez kolejne wygłupy tych,
którzy mienią się jedynymi obrońcami
pracowników JSW SA.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

PRZECZYTANE Rozmowa na czasie

Fragmenty rozmowy z pełniącym obowiązki
prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA (JSW) Danielem Ozonem opublikowanej na
łamach Trybuny Górniczej (nr 23/2017, s. 3).
Trybuna Górnicza: - Doskonałe wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostały przyjęte z
entuzjazmem. Wygląda jednak na to, że będzie
pan miał z tym trochę problemów…
Daniel Ozon, p. o. prezesa Zarządu JSW: Dlaczego?
TG: - Związkowcy z JSW już upominają się o
przywrócenie niektórych zawieszonych składników wynagrodzeń.

DO: - Korzystny wynik jest wypadkową kilku
czynników. Podstawowym jest oczywiście ciężka
praca ludzi. Pomogły nam też wszelkie inicjatywy
optymalizacyjne i oszczędnościowe, które Spółka
wypracowała w ciągu ostatnich dwóch lat w ramach
restrukturyzacji. Trzecim czynnikiem jest rynek i dobre ceny na nasz produkt. Kilka tygodni temu spotkaliśmy się z przedstawicielami wszystkich organizacji
związkowych i ustaliliśmy, że po drugim kwartale br.
podsumujemy sytuację Spółki i ocenimy jej perspektywy. Już dzisiaj widać, że tak korzystne trendy cenowe, jak w pierwszym kwartale, nie utrzymają się.
Przewidujemy, że ceny w kolejnych kwartałach mogą
być niższe. Musimy więc ocenić, ile pieniędzy chcemy przeznaczyć na inwestycje, ile musimy zwrócić
obligatoriuszom, a w jaki sposób docenić załogę.
Wierzę, że znajdziemy rozsądne rozwiązanie.
TG: - Zawieszenie niektórych składników wynagrodzeń ma obowiązywać do 2019 r. Czy pójdziecie w kierunku odwieszenia pewnych świadczeń, czy raczej skorzystacie z przetrenowanej
już ścieżki wiążącej się z wypłatą specjalnych
świadczeń?
DO: - Zarząd skłania się do jednorazowej wypłaty. Zależy nam, aby przygotować Spółkę do
przyszłych skoków cenowych i trudniejszych chwil

związanych z dekoniunkturą na rynku. Musimy jak
najbardziej racjonalnie gospodarować pieniędzmi,
pamiętając, że funkcjonujemy na niestabilnym, stale
zmieniającym się rynku węgla i koksu. Koncepcja,
którą już przekazałem załodze, wierzycielom i akcjonariuszom, polega na tworzeniu buforu finansowego, który miałby chronić Spółkę w trudniejszych
chwilach. Ubiegły rok dał nam wiele do myślenia
w tej kwestii. Działamy na rynku cyklicznym, jeżeli
ceny surowców zbyt długo utrzymują się na zbyt
wysokich poziomach, producenci rzucają na rynek
duże ilości węgla. Zwiększenie produkcji jest dość
łatwe w kopalniach odkrywkowych, takich jak np.
australijskie. Podaż ma związek również z decyzjami politycznymi, jak to ma miejsce w Chinach. Najpierw Pekin ograniczył liczbę dni, w których kopalnie
mogły fedrować. Jednak ostatnio poluzował swoje
stanowisko i zadecydował o prowadzeniu produkcji
przez dodatkowych 60 dni w roku. Skutkuje to rzuceniem na rynek dziesiątków milionów ton węgla.
Ochronę przed takimi wahaniami koniunktury ma
zagwarantować specjalny fundusz stabilizacyjny,
na którym chcemy ulokować ok. 1 mld zł. Jeżeli po
drugim kwartale uda się nam ten fundusz wypełnić
gotówką, a oprócz tego nadgonić wykonywane w
ograniczonym zakresie roboty przygotowawcze,
to nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby pozostałe
zyski podzielić między załogę.

TG: - Huragan Debbie w Australii już dawno
ucichł. Należy się więc spodziewać, że tamtejsi
producenci będą chcieli zrekompensować sobie
utracone dochody i rzucą na rynek dodatkowe
ilości węgla. Ceny z pewnością spadną…
DO: - Firmom w Australii zajmie na pewno ładnych parę tygodni, aby przywrócić logistykę i zgromadzone zapasy przetransportować do portów. W
niedalekiej przyszłości należy się jednak liczyć ze
zwiększoną podażą. Pojawiają się też sygnały, że
cały rynek węgla koksowego może się przemodelować w kierunku innych rozwiązań niż obowiązujący obecnie kwartalny benchmark. Widać, że rynek
ewoluuje w kierunku rozwiązań obowiązujących
kiedyś w przypadku sprzedaży rud żelaza, których
ceny oparte były początkowo o indeksy roczne, a
potem półroczne i kwartalne, aż doszło do ustalania cen na podstawie notowań dziennych. Rok 2017
jest pierwszym rokiem, w którym rynek węgla koksowego poszukuje bardziej elastycznych mechanizmów cenowych. Świat finansowy oczekuje, by
ceny były bardziej przejrzyste i mniej wrażliwe na
duże wahania, z którymi mamy ostatnio bardzo
często do czynienia.
rozmawiała: Anna Zych
źródło: Trybuna Górnicza
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Nowe przepisy dotyczące
pracy w tzw. temperaturze
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wyraziła swój protest w prawie nowych przepisów dotyczących zagrożeń klimatycznych.
W przepisach dotyczących zagrożeń klimatycznych od lipca tego
roku ma zacząć obowiązywać wyznaczona dla każdego stanowiska
pracy pod ziemią definicja temperatury zastępczej klimatu według
wzoru: „tzk=06tw+04ts-v”, gdzie
„tzk” to temperatura zastępcza klimatu (°C), „tw” - temperatura powietrza kopalnianego zmierzoną
termometrem wilgotnym (°C), „ts”
- temperatura powietrza kopalnianego zmierzoną termometrem
suchym (°C), zaś „v” - prędkość
powietrza (m/s) pomierzony przez
współczynnik przeliczeniowy (1s°C/
m); w przypadkach, gdy prędkość
powietrza jest większa od 4 m/s,
do obliczeń przyjmuje się wartość
4 m/s.
Do tej pory obowiązywały następujące zapisy:
- temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać
28°C przy wykonywaniu pomiaru
termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie powinna być
mniejsza od 11 katastopni wilgotnych (Kw),
- w przypadku, gdy temperatura powietrza mierzona termometrem suchym w miejscu pracy jest
większa od 28°C, a nie przekracza
33°C, lub intensywność chłodzenia
jest mniejsza od 11 katastopni wil-

gotnych, stosuje się odpowiednie
rozwiązania techniczne dla obniżenia temperatury powietrza lub
ogranicza się czas pracy do 6 godzin
(liczony łącznie ze zjazdem i wyjazdem dla pracowników przebywających cała zmianę roboczą w miejscu
pracy, gdzie parametry klimatyczne
są przekroczone).
Zastosowanie w rozporządzeniu przedstawionego wzoru do ob-

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Flapsy idą do góry
Od 1 lipca jednostkowa wartość posiłku profilaktycznego w Polskiej Grupie
Górniczej Sp. z o.o. (PGG) wzrośnie o
4 złote, do 18,90 zł i 16,70 zł - ustalili
przedstawiciele central związkowych
PGG z Zarządem Grupy. Zawarte 19
czerwca porozumienie umożliwi pełną realizację postulatu zgłoszonego
przez stronę społeczną. Podwyższona
wartość posiłku ma zostać wyrównana uprawnionym pracownikom Spółki
najpóźniej do końca sierpnia. Zdecydowana większość z nich otrzyma bony o
wartości 18,90 zł.
Jak podkreślił wiceprzewodniczący
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PGG Sp. z o.o.
Dariusz Kulpa, negocjacje miały swój
początek przed fuzją PGG z Katowickim
Holdingiem Węglowym SA (KHW), gdzie
obowiązywały wyższe wartości posiłku
profilaktycznego. Gdyby związkowcom i
Zarządowi nie udało się porozumieć, po
1 sierpnia - wraz z objęciem włączonych
kopalń KHW porozumieniami obowiązującymi w PGG - wartość posiłku dla
byłych pracowników Holdingu musiałaby zostać obniżona. Dla nich przyjęte
uzgodnienia stanowią zatem zabezpieczenie przed utratą tego, co już mają.
- Nasz postulat dotyczący po-

siłków profilaktycznych został spełniony - w ciężkich bólach, ale został
spełniony. Zrobiliśmy kolejny krok do
przodu. Dobrym rozwiązaniem byłoby
wpisanie stałego mechanizmu waloryzacji wartości posiłku do przyszłego
układu zbiorowego pracy, tak by nie
trzeba było co chwilę ruszać z nowymi
rozmowami. Teraz czekamy na efekty
prac zespołu monitorującego realizację
porozumienia z 19 kwietnia 2016 roku.
PGG od wielu miesięcy notuje niezłe
wyniki. Jeśli tak jest, zgodnie z zapisami, które zostały zaakceptowane przez
wszystkich sygnatariuszy dokumentu,
należałoby przywrócić pracownikom
Grupy zawieszone elementy wynagrodzenia. Ale o tym ma zadecydować zespół monitorujący, który współtworzą
wszyscy członkowie Zarządu, pięciu
przedstawicieli związków zawodowych
i wiceminister energii, pełnomocnik
rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz
Tobiszowski - stwierdził Dariusz Kulpa po podpisaniu porozumienia. - Nie
chcemy niczego więcej, jak tylko tego,
by przyjęte ustalenia były wprowadzane w życie - podsumował swoją wypowiedź.
jm

liczania temperatury zastępczej
klimatu spowoduje, że wyliczona
temperatura zastępcza klimatu na
stanowiskach pracy będzie niższa
o 2°C przy prędkościach powietrza
zawierających się w granicach od 2
m/s do 4 m/s (i więcej). Skutkiem
takiego obliczania temperatury zastępczej klimatu będzie to, że skrócony do 6 godzin czas pracy obejmie mniejszą liczbę pracowników
i będzie można ich zatrudniać w
normalnym czasie pracy, co - zdaniem Wyższego Urzędu Górniczego
- jest zaletą tej zmiany przepisów.
Naszym zdaniem skomplikowany
proces wyznaczania tej temperatury spowoduje, że znacznie utrudniona będzie bezpośrednia kontrola
pomiarów parametrów klimatycznych na danym stanowisku pracy
przez zainteresowanych pracowników, co tylko ułatwi nadużycia w
tym temacie.

Odpowiadając na zarzuty strony związkowej, która wskazywała
na negatywne konsekwencje proponowanych zmian, między innymi pogorszenie warunków pracy w
zakresie warunków klimatycznych
pracowników pracujących na dole
i - tym samym - pogorszenie ich
zdrowia, Wyższy Urząd Górniczy
stwierdził, że centrale związków
zawodowych nie sprecyzowały, w
jaki dokładnie sposób praca w wyższej temperaturze niż obecnie ma
wpłynąć na pogorszenie zdrowia
pracowników. Według Urzędu dokładna weryfikacja skutków proponowanych zmian będzie możliwa
dopiero po ich wprowadzeniu i uzyskaniu doświadczeń z tym związanych.
Wstyd i żenada, panowie urzędnicy. Wprowadzacie przepisy, choć
nie wiecie, jaki będą miały wpływ
na zdrowie pracowników, bo związ-

ki zawodowe tego nie ustaliły, a jak
kilku górnikom zniszczymy zdrowie, to się wtedy zastanowimy, co
dalej. Do tego umożliwiacie omijanie tych przepisów, utrudniając
lub wręcz uniemożliwiając prostą
i powszechną kontrolę pomiarów
przez pracowników. To przecież
pachnie jakąś paranoją! Ktoś tu
się wyraźnie nadaje do leczenia w
specjalistycznym szpitalu. Związki zawodowe, co prawda, nie mają
możliwości prowadzenia specjalistycznych badań lekarskich, ale
tak tego bubla prawnego na pewno
nie zostawią. Dziwi jedynie fakt, że
chce się wprowadzić uregulowania,
które przygotowała… poprzednia
ekipa rządząca, z byłego już Ministerstwa Gospodarki.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
JSW SA

JSW International Mining Forum

Wymiana myśli naukowej i praktycznej

28-30 czerwca 2017 roku w kopalni Pniówek, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, odbędzie
się Międzynarodowe Forum Górnicze.
Intencją Zarządu JSW jest, aby konferencja ta towarzyszyła powstaniu
najnowszej inicjatywy Spółki, a mianowicie ośrodka badawczo-rozwojowego
pod nazwą Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju - JSW INNOWACJE.
Najmłodsza spółka wchodząca w skład
grupy JSW ma być kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej
grupy kapitałowej nastawionym na bliską współpracę z polskimi ośrodkami
naukowymi.
Głównym organizatorem IMF 2017
jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Patronat

nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Energii oraz Ambasady Australii,
Kanady oraz RPA.
Konferencja, której gospodarzem
w 2017 roku będzie Jastrzębska Spółka
Węglowa, powołana została do życia
w 2004 roku siłami Polskiej Akademii
Nauk i Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie.
- Tegoroczne forum, które odbywa
się na terenie naszej kopalni, ma stać
się platformą wymiany myśli naukowej
i praktycznych inżynierskich rozwiązań
z udziałem przedstawicieli środowisk
górniczych wielu krajów – mówi Daniel

Ozon, p. o. Prezesa Zarządu JSW.
- Forum będzie doskonalą okazją
do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych, rozpoznania rynków
zbytu i warunków inwestycyjnych oraz
utrwalenia dobrych relacji. Jesteśmy
przekonani, że to spotkanie w ramach
swoistego dialogu technologicznego
Polska – Świat otworzy nowe możliwości dla innowacyjnych rozwiązań tak w
zakresie automatyzacji, informatyzacji,
jak i monitoringu całego procesu wydobywczego – dodaje prezes Ozon.
red
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ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY

Gorący spór o temperaturę
W Katowicach obradował Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników z udziałem strony rządowej,
pracodawców i związkowców. Podczas posiedzenia Zespołu zaprezentowane zostały wyniki branży za pierwsze cztery miesiące bieżącego roku oraz założenia do programu dla sektora na lata 2016-2030. Ponadto dyskutowano o sprawach bieżących. Najwięcej emocji wzbudził temat wprowadzenia niekorzystnego dla pracowników wzoru określającego temperaturę
zastępczą klimatu pod ziemią.
Tuż po rozpoczęciu zebrania okazało się, że wbrew regulaminowi
Zespołu wśród osób tworzących
delegację rządową jest tylko jedna
osoba w randze ministra (wiceszef
resortu energii Grzegorz Tobiszowski). Nieobecność przedstawiciela
resortu środowiska na tym samym
szczeblu wywołała pewne zamieszanie, nie uniemożliwiła jednak
dalszych obrad.

Na fali wzrostów

W ich trakcie przedstawiono
dane katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu dotyczące
wyników polskiego górnictwa węgla kamiennego za okres styczeńkwiecień 2017 roku. Przychody
ze sprzedaży węgla wyniosły 7,2
miliarda złotych (wzrost o 32,8
procent wobec okresu styczeńkwiecień 2016 r.) przy kosztach
przekraczających 5,7 mld zł (spadek
o 8,4 proc.). Zysk netto sektora po
czterech miesiącach br. wyniósł 1
mld 256 milionów zł (rok temu - od
stycznia do kwietnia - 52 mln zł).
Średnia cena zbytu węgla wyniosła 322,7 zł za tonę i była wyższa
od średniej ceny uzyskanej w analogicznym czasie rok temu o 40,9
proc., przy czym węgiel koksowy podrożał o ponad 143 proc. (do 735,26
zł za tonę), a węgiel energetyczny o
7,9 proc. (do 229,71 zł za tonę).
Od stycznia do kwietnia br.
polskie kopalnie wydobyły 22 mln
ton węgla - o 836 tys. ton mniej
niż przez pierwsze cztery miesiące
roku ubiegłego - 17,7 mln ton węgla energetycznego (spadek o 4,4
proc.) i ponad 4,3 mln ton węgla
koksowego (spadek o 0,5 proc.). W
tym samym czasie sprzedano 22,4
mln ton węgla - blisko 18,3 mln ton
węgla energetycznego i niecałe 4,2
mln ton węgla koksowego.

Program bez niespodzianek

Następnie członkowie Zespołu
zapoznali się z głównymi założeniami programu dla górnictwa do
roku 2030.
Dokument wyznacza podstawowe kierunki rozwoju branży na
kolejne lata. Został podzielony na
dwie części, z których pierwszą stanowi analiza obecnej sytuacji sektora, a drugą - wykaz zadań, które
powinny zostać zrealizowane.
Stwierdzono w nim między innymi, że Polska posiada około 31
mld ton niezagospodarowanych
zasobów węgla kamiennego. Optymistyczne prognozy dotyczące
krajowego zapotrzebowania na ten
surowiec do roku 2030 mówią o
ponad 80 mln ton rocznie, mniej
optymistyczne - o 70 mln ton.
Wśród celów szczegółowych na
kolejne lata wymienia się tam ustabilizowanie rentowności i płynności
finansowej poprzez dostosowanie
produkcji do potrzeb rynku, dalszą
integrację górnictwa z energetyką
(o czym od lat mówi górnicza „Solidarność”), zapewnienie pokrycia
krajowego zapotrzebowania na
węgiel, inwestycje mające na celu
dotarcie do nowych złóż, poprawę
efektywności wydobycia, rozwój
kompetencji pracowników, rozwój
tak zwanych czystych technologii
węglowych, innowacyjność, poprawę bezpieczeństwa, dywersyfikację przemysłowego wykorzystania
węgla kamiennego, ujednolicenie
i uproszczenie systemu wynagradzania oraz dokończenie działań
restrukturyzacyjnych.
Po zakończeniu konsultacji społecznych program zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a następnie przedłożony
Radzie Ministrów.
Jak informował wiceminister

Tobiszowski podczas spotkania z
Radą Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” (KSGWK) i Komisją Rewizyjną KSGWK, programy dla
górnictwa węgla kamiennego oraz
górnictwa węgla brunatnego rząd
chce traktować jako części składowe strategii energetycznej.
- W naszej ocenie przedstawiona wersja nowej strategii nie różni
się niczym od wersji roboczej, która
była nam znana wcześniej. Nie ma
tam nic zaskakującego - powiedział po spotkaniu przewodniczący
górniczej „Solidarności” Jarosław
Grzesik.

Niezdrowe pomysły urzędników

Ożywienie na sali wprowadził
temat ministerialnych planów wprowadzenia regulacji określających
temperaturę zastępczą klimatu obliczaną według nowego wzoru. 26 maja
dwanaście górniczych central związkowych - w tym KSGWK - wyraziło
wobec nich zdecydowany sprzeciw.
Zdaniem związkowców przepisy
„drastycznie” wpłyną na zdrowie
pracowników. Nowy wzór sprawi,
że wyliczona temperatura zastępcza klimatu będzie niższa o 2°C przy
prędkościach powietrza wynoszących
2-4 m/s (i więcej). Tym samym spora
część osób pracujących na dole zostanie zmuszona do świadczenia pracy
w pełnym wymiarze czasu, choć teraz - przy identycznych warunkach
temperaturowych - korzystają z czasu
skróconego: 6 godzin łącznie ze zjazdem i wyjazdem dla pracowników
przebywających cała zmianę roboczą
w miejscu pracy, gdzie parametry klimatyczne są przekroczone.
Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych
oraz Ministra Energii w sprawie

szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych mają
obowiązywać od 1 lipca.
Miesiąc temu strona społeczna
wniosła do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i ministra środowiska Jana Szyszki o niezwłoczne
konsultacje społeczne „w celu usunięcia zapisów niebezpiecznych dla
załóg”. Osobne pismo, zawierające
postulat „niezwłocznego podjęcia
niezbędnych działań”, skierowano
na ręce prezesa Wyższego Urzędu
Górniczego Adama Mirka.
- Zapadła decyzja taka, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane podczas spotkania z udziałem
przedstawicieli resortów, Wyższego Urzędu Górniczego i związków
zawodowych w przyszłym tygodniu
- poinformował Jarosław Grzesik.
Związkowcy dopytywali również o sprawę certyfikacji węgla

czyli wprowadzenia takich kryteriów jakości paliw stałych, które
przyblokowałyby import węgla,
utrudniając sprowadzanie taniego
surowca bardzo złej jakości.
- Ze względu na brak przedstawiciela Ministerstwa Środowiska w
randzie ministra temat został tylko
zasygnalizowany. Wiemy, że jest
tutaj pewna rozbieżność pomiędzy
opiniami ze strony przedstawicieli
różnych resortów. Czekamy na kolejne zebranie Zespołu, by kwestię
tę omówić rzeczowo i przede wszystkim dowiedzieć się, kiedy będzie załatwiona - stwierdził szef KSGWK.
Już teraz wiemy, że Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa
Socjalnego Górników zbierze się
ponownie za dwa tygodnie, 11 lipca
o godzinie 10., tym razem w Warszawie.
Marek Jurkowski

Nie będzie ustawy?
Będą protesty
Przedstawiciele górniczych central związkowych zwrócili się do pani
premier Beaty Szydło z wnioskiem o interwencję w sprawie przyspieszenia prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla emerytów i
rencistów przedsiębiorstw górniczych.
Związkowcy podkreślili, że od października ubiegłego roku Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów nie podjął w
tej sprawie żadnej decyzji.
- Wśród emerytów i rencistów,
którzy zostali pozbawieni prawa do
bezpłatnego węgla narasta zniecierpliwienie - napisali. - W przypadku braku
podjęcia działań przyspieszających
decyzję w przedmiotowej sprawie
związki zawodowe górnictwa węgla

kamiennego będą zmuszone do zorganizowania manifestacji celem wyrażenia dezaprobaty dla przedłużającego
się rozwiązania przedmiotowego problemu - zapowiedzieli.
Jak zaznaczyli, 9 czerwca z wnioskiem do Komitetu Ekonomicznego
Rady Ministrów o przyspieszenie prac
nad projektem ustawy wystąpił również Minister Energii.
MJ
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KATOWICE Spotkanie z kierownictwem Ministerstwa Energii

Import węgla,
strategia, deputaty...

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” i Komisji
Rewizyjnej KSGWK spotkali się z kierownictwem resortu energii - ministrem Krzysztofem Tchórzewskim
oraz jego zastępcą Grzegorzem Tobiszowskim. Dyskutowano o sprawach bieżących. Związkowcy zwracali
uwagę na konieczność ograniczenia importu węgla do Polski. Domagali się również szybkiego uporządkowania zasad wypłaty ekwiwalentu za deputat węglowy dla emerytów górniczych.
Na wstępie głos zabrał przewodniczący górniczej „Solidarności”
Jarosław Grzesik, referując najważniejsze oczekiwania KSGWK wobec
ministrów. Przypomniał sprawę
utajnienia zasadniczej części dokumentu notyfikowanego w listopadzie ubiegłego roku przez Komisję
Europejską (KE), gdzie mają być
wymienione kopalnie przeznaczone
do likwidacji oraz to, że wciąż nie są
znane szczegółowe wyniki audytów
spółek węglowych.
- Treść dokumentu zawierającego najważniejsze informacje na
temat najbliższej przyszłości co
najmniej kilku kopalń nie została
upubliczniona, choć wielokrotnie
się tego domagaliśmy. Audyty z
prawie wszystkich spółek węglowych też miały być jawne, a nie
są. Pojawiły się tylko ogólnikowe
informacje o bezprawiu, jakie tam
panowało za rządów koalicji Plat-

formy Obywatelskiej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego - nic więcej. No i nie wiemy, co z projektami ustaw: po pierwsze - w sprawie certyfikowania węgla, tak by
przynajmniej częściowo udało się
przyblokować import; po drugie
- w sprawie wielokrotnie postulowanej przez środowiska związkowe i emeryckie ustawy regulującej
wypłatę ekwiwalentu za deputat
węglowy. Chcielibyśmy też usłyszeć, co się dzieje z programem dla
górnictwa - zaznaczał szef Sekcji.

Sprawa deputatów
do podkomisji

Nawiązując do sprawy dokumentu notyfikującego przekazanie 8 miliardów złotych na
„złagodzenie społecznych i środowiskowych skutków likwidacji
niekonkurencyjnych kopalń węgla

do 2018 roku”, minister Tchórzewski stwierdził, że był on publikowany na stronach internetowych
KE i Ministerstwa Energii. Jak
jednak zauważył lider śląsko-dąbrowskich struktur Związku Dominik Kolorz, udostępniona treść
została pozbawiona fragmentu
poświęconego kopalniom, które
wkrótce mają zostać przekazane
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Tym samym związkowy
postulat ujawnienia dokumentu w
pełnym brzmieniu pozostaje aktualny.
Jeśli chodzi o ujednolicenie
zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla
emerytów i rencistów, byłych pracowników kopalń, najprawdopo-

GÓRNICTWO Branża na wyraźnym plusie

Koksujący ciągnie branżę

Tegoroczne wyniki górnictwa węgla kamiennego poszybowały do góry. Zysk sektora po czterech miesiącach tego roku przekroczył już 1,2 mld zł. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy się jednak doszukiwać przede wszystkim w bardzo wysokich cenach węgla koksującego.
Podczas poniedziałkowych obrad
zespołu trójstronnego podano dane
Agencji Rozwoju Przemysłu dotyczące
branży. Zysk netto branży na koniec
kwietnia wyniósł 1,256 mld zł. W odniesieniu do sytuacji z kwietnia ub.r. oznacza to wzrost o 1,204 mld zł. Wynik ze
sprzedaży węgla osiągnął poziom 1,472
mld zł. Uzyskano go przy przychodach
ze sprzedaży węgla w wysokości 7,226
mld zł (wyższych o 32,8 proc. niż w
analogicznym okresie 2016 r.) i kosztach sprzedanego węgla w wysokości
5,754 mld zł (niższych o 8,4 proc.).
Spółki Skarbu Państwa i podmioty
od nich zależne w tym samym okresie
odprowadziły 2,387 mld zł płatności
publicznoprawnych. Stopień realizacji

tych zobowiązań wyniósł 99,57 proc.
Z danych ARP wynika, że górnictwo
w Polsce do końca kwietnia wydobyło
22 mln t węgla kamiennego. W porównaniu do analogicznego okresu ub.r.
wydobycie było niższe o 836 tys. t. Produkcja węgla do celów energetycznych
spadła o 4,4 proc. (812,1 tys. t) i wyniosła 17,72 mln t. Spadek produkcji węgla
koksującego był niemal niezauważalny
– wyniósł 0,5 proc. Do końca kwietnia
polskie kopalnie wydobyły 4,34 mln t
tego surowca.
Sprzedaż węgla przewyższyła produkcję i wyniosła 22,43 mln t. To o 1,396
mln t mniej niż w analogicznym okresie
2016 r. Na rynek krajowy trafiło 19,95
mln t węgla, o milion (5,1 proc.) mniej

niż przed rokiem. Największym odbiorcą na rynku krajowym była energetyka
zawodowa, do której sprzedano 10,38
mln t. To ponad połowa całej sprzedaży na kraj. ARP stwierdza jednak, że
sprzedaż do energetyki zawodowej była
o 10,3 proc. niższa niż w tym samym
okresie roku ubiegłego.
Sprzedaż węgla przez kopalnie z
przeznaczeniem na wywóz do krajów
Unii Europejskiej oraz na eksport poza
granice UE ukształtowała się na poziomie 1,18 mln t i była wyższa niż przed
rokiem o 506,6 tys. t, czyli aż o 74,7
proc. branży za cztery miesiące tego
roku. Zarobiła ona ponad 1,2 mld zł.
Sprzedaż węgla do celów energetycznych wyniosła 18,3 mln t (81,6

dobniej w lipcu obydwa projekty ustawy regulującej tę kwestię
- obywatelski, poparty przez niemal
130 tysięcy osób i rządowy - będą
przedmiotem obrad sejmowej podkomisji złożonej z członków Komisji
Polityki Społecznej i Rodziny oraz
Komisji do Spraw Energii i Skarbu
Państwa.
- Projekt obywatelski jest w Sejmie. Mamy nadzieję, że do końca
czerwca zapadnie decyzja w sprawie powołania podkomisji. Wtedy,
w lipcu, będzie można skierować
do Sejmu projekt rządowy, który
przeszedł wszystkie uzgodnienia
międzyresortowe i nie było do niego żadnych uwag od strony merytorycznej - wskazał wiceminister
Grzegorz Tobiszowski.
proc.) sprzedaży węgla ogółem i była
niższa o 6,3 proc. (1,23 mln t) . Sortymenty miałowe stanowiły ok. 84,4
proc. całości sprzedanego surowca,
ale ich sprzedaż zmniejszyła się o 11
proc. wobec danych sprzed roku. Jeżeli
chodzi o węgiel do koksowania, to do
końca kwietnia do odbiorców trafiło
4,16 mln t. Oznacza to spadek o 4 proc.
(169,7 tys. t).
Na zwałach kopalń pod koniec
kwietnia zgromadzono 2,145 mln t surowca. Zapasy zmniejszyły się wobec
sytuacji sprzed roku o 2,5 mln t.
Średnia cena zbytu węgla wyniosła
322,7 zł/t i w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. była wyższa o 40,9
proc. Cena zbytu węgla energetycznego
ukształtowała się na poziomie 229,71
zł/t (wzrost o 16,76 zł/t, tj. o 7,9 proc.),
natomiast cena zbytu węgla do koksowania wyniosła 735,26 zł/t (wzrost o
432,78 zł/t, tj. o 143,1 proc.).
Import węgla kamiennego do Polski wyniósł 3,1 mln t i był o 0,3 mln t
wyższy niż pod koniec kwietnia 2016 r.
Zatrudnienie w kopalniach węgla



Programy dla branż częścią
strategii energetycznej

Dalej mówił o szczegółach projektu ustawy dotyczącej certyfikacji
węgla, który znajduje się na etapie
konsultacji społecznych.
- Do ustawy mamy przygotowane rozporządzenia - takie, które definiują parametry węgla, jakie powinien posiadać, i takie, które mówią o
tym, jak powinien być kontrolowany.
Generalnie założenie jest takie, żeby
wyeliminować z polskiego rynku tak
zwany niesort - stwierdził wiceszef
resortu energii. - Za niestosowanie
parametrów określonych w ustawie
będą nakładane kary na podmioty
odpowiedzialne za handel węglem.
Pierwotnie znalazł się tam zapis mówiący o karaniu osób fizycznych, co
było przeoczeniem. Nie będzie kar
dla osób fizycznych - podkreślił.
W swojej wypowiedzi odniósł
się również do pytań dotyczących
prac nad rządowym programem dla
górnictwa węgla kamiennego na
lata 2016-2030.
- 26 czerwca na Śląsku chcemy
zorganizować spotkanie zespołu
trójstronnego. W jego trakcie omówimy założenia do strategii dla górnictwa węgla kamiennego. Strona
związkowa będzie mogła przedstawić swoje sugestie czy wnioski uzupełniające. W lipcu natomiast - taka
jest propozycja - spotkalibyśmy się z
przedstawicielami górnictwa węgla
kamiennego i brunatnego. Wtedy
przedstawimy opracowywane w Ministerstwie Energii wstępne założenia, które są dla nas wytycznymi przy
tworzeniu „miksu energetycznego”,
bo obydwie strategie - dla górnictwa
węgla kamiennego i brunatnego traktujemy jako część składową strategii energetycznej. Kolejnym etapem byłoby spotkanie dwóch branż
surowcowych w kontekście założeń
energetycznych. Wtedy byśmy rozstrzygali o uchwaleniu strategii - zapowiedział Grzegorz Tobiszowski.
Podsumowując obecną sytuację sektora, minister Tchórzewski
ocenił, że proces restrukturyzacji
górnictwa węgla energetycznego
przebiega „w dobrym tempie”.
- Na naszą korzyść działają uwarunkowania rynkowe, ceny węgla.
Wkrótce trzeba będzie jednak zacząć spłacać zobowiązania finansowe, co będzie stanowiło pewne
obciążenie - przyznał.
mj
kamiennego wyniosło 82 835 osób i w
porównaniu do stanu na koniec grudnia 2016 r. było niższy o 1 810 osób.
W ciągu czterech pierwszych miesięcy
br. z pracy odeszło 3 234 osób, jednocześnie przyjęto 1 424 osoby. Na
koniec kwietnia 2017 r. w górnictwie
zatrudniano 1 591 pracowników posiadających uprawnienia emerytalne (o
134 osób mniej niż na koniec 2016 r.).
Od początku 2016 r. do końca
kwietnia 2017 r. ze świadczeń osłonowych, tj. urlopów górniczych, urlopów
dla pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla i jednorazowych
odpraw pieniężnych skorzystało 4 165
osób.
Nakłady na bezpieczeństwo i higienę pracy w pierwszym kwartale br.
wyniosły 394,2 mln zł. To o 4,7 proc.
mniej niż w analogicznym okresie 2016
r. Natomiast nakłady inwestycyjne w
ciągu 4 miesięcy roku wyniosły 321,7
mln zł. Oznacza to spadek wobec poziomu zeszłorocznych wydatków o
115,3 mln zł.
red
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KATOWICE Szczyt klimatyczny ONZ odbędzie się w stolicy Górnego Śląska

Pokazać, że węgiel nie jest passé

W 2018 r. Katowice będą gospodarzem Konferencji klimatycznej ONZ. To będzie doskonała okazja, aby zaprezentować polskie dokonania w zakresie ochrony środowiska, w tym także technologii czystego wykorzystywania węgla.
- Cieszy mnie informacja o organizacji Konferencji Klimatycznej
ONZ w Katowicach. Jestem przekonany, że będzie to doskonała okazja
do promocji miasta i regionu, ale
także do zaprezentowania światu
innowacyjnego polskiego górnictwa
węglowego. Przy okazji tego wydarzenia chcemy upowszechnić wiedzę, że węgiel, odpowiednio wzbogacany i spalany we właściwych
warunkach technicznych może być
paliwem czystym i ekologicznym
- skomentował Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.
Polska będzie gospodarzem
Konferencji Klimatycznej ONZ
(tzw. COP – Conferences of the
Parties) już po raz trzeci, wcześniej
tego typu imprezy odbywały się w
Warszawie i w Poznaniu. Chociaż
Polska już po raz trzeci będzie organizować COP, to po raz czwarty
prezydentem konferencji wybrany
został Polak. Prezydencja COP pozwala Polsce na realny wpływ na
globalny proces negocjacji polityki
klimatycznej oraz jest szansą na
jednoczesne wzmocnienie pozycji
Polski na arenie międzynarodowej.

Równowaga bogatych
i biednych

Polska chce kontynuować negocjacje klimatyczne w duchu przyjętego Porozumienia Paryskiego.
- Przede wszystkim zależy nam
na zapewnieniu powszechnego
udziału wszystkich państw oraz dobrowolności wyboru sposobu ograniczania emisji i wykorzystania zasobów naturalnych – mówi Paweł
Sałek, wiceminister środowiska.
Jako gospodarz COP24 Polska będzie dążyła do równowagi w
wysiłkach państw bogatych i biednych.
- Naszą ambicją jest, aby wyniki
COP24 nie ograniczały się jedynie
do rozwiązania problemu zmian
klimatu, ale przyczyniły się także
do przywrócenia społeczności międzynarodowej na ścieżkę zrównoważonego rozwoju odpowiadając
na wyzwania środowiskowe, gospodarcze i społeczne – podkreśla
wiceminister Paweł Sałek.
- Chcemy, aby wyniki COP24
doprowadziły do ustalenia pakietu
wdrażającego Porozumienie Paryskie po roku 2020 – dodał Paweł
Sałek.

Korzyści dla Polski

Czwarta w historii prezydencja
Polski w konwencji klimatycznej
obejmie okres od końca 2018 do
końca 2019 roku. Przypadnie więc
na czas przygotowania i przyjęcia
ram prawnych wdrażających Porozumienie paryskie, a także konkretnych polityk i działań na rzecz
osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętych przez Narody Zjednoczone we wrześniu 2015
roku. Ma to zapewnić niskoemisyjny rozwój odpornych na zmiany
klimatu gospodarek we wszystkich
krajach. Zgodne z Porozumieniem
paryskim, działania klimatycz-

ne powinny uwzględniać relacje
między wszystkimi elementami
systemu klimatycznego – atmosferą, geosferą, hydrosferą i biosferą,
przyczyniając się m.in. do zwalczania ubóstwa i likwidacji głodu. Polska podczas szczytu klimatycznego
będzie chciała pokazać, jak dzięki
innowacjom osiągnąć neutralność
emisyjną gazów cieplarnianych
– równowagę między emisją CO2,
a jego pochłanianiem przez gleby
czy lasy.
Ministerstwo Środowiska przypomina, że region Europy środkowo-wschodniej osiągnął znaczące
redukcje emisji gazów cieplarnianych dzięki zmianom politycznym i
transformacji gospodarczej. Ograniczenie emisji było również wynikiem pochłaniania dwutlenku
węgla przez lasy, gleby i pozostałe
ekosystemy. Zrównoważona gospodarka leśna i rolnictwo przyczynia
się do poprawy jakości środowiska.
- Polska pragnie wykorzystać
swoją prezydencję podczas COP do
przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. Cały region Górnego
Śląska i Zagłębia jest bardzo ważnym przykładem tego, co można
osiągnąć dzięki konsekwentnej
polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej
– podkreśla Jan Szyszko, minister
środowiska.

Jest się czym chwalić

Niestety, Polska ma dość kiepska opinię za granicą, mówiącą, że
jesteśmy krajem, gdzie nie przywiązuje się dużego znaczenia do
ochrony środowiska. Szczyt klimatyczny w Katowicach będzie okazją
do pochwalenia się, że po roku 1990
Polska zajęła w Unii Europejskiej
3 miejsce pod względem redukcji
emisji CO2 w procentach, a emisję
CO2 na głowę mieszkańca mamy
mniejszą niż w Niemczech.
- Polska jest liderem w zakresie
redukcji emisji CO2. Udało nam się
obniżyć emisję dwutlenku węgla o
ponad 30 proc., przy jednoczesnym
ponad dwukrotnym wzroście PKB.
To dowód na to, że skuteczna ochrona
klimatu może odbywać się w zrównoważony sposób – dodaje Jan Szyszko.
Polska energetyka, choć oparta
na węglu kamiennym i brunatnym,
wydaje miliardy złotych na to, aby
ograniczyć emisje szkodliwych sub-

stancji i zastosować nowe technologie. Budowane nowe bloki w elektrowniach Kozienice, Jaworzno,
Opole i Turów są tego doskonałym
przykładem. Mówi się o budowie
kolejnych, nowoczesnych elektro-

wni. Firmy energetyczne pracują
także nad nowymi sposobami wykorzystania węgla, jak np. zgazowanie na potrzeby chemii.

NAJSILNIEJSZE MARKI RAZEM

Nie mylić pojęć

Ze strony rządu często można
usłyszeć, że Polska z aprobatą przyjmuje postanowienia porozumienia
paryskiego, ale ma zastrzeżenia do
wielu pomysłów energetyczno-klimatycznych Unii Europejskiej. Nie
należy tu mieszać pojęć. Zobowiązania wynikające z porozumienia
paryskiego a zobowiązania wynikające z polityki energetycznej UE to
coś innego. W swoich ogólnych założeniach są to rzeczy zbieżne: obie
są ukierunkowana na zmniejszenie
emisyjności gospodarki i ochronę
środowiska naturalnego.
Porozumienie paryskie jest dokumentem bardzo ogólnym, nie
nakładające na państwa, które je
podpisały i ratyfikowały, bardzo
konkretnych zobowiązań. Skoro
chciano, aby porozumienie podpisały prawie wszystkie państwa
świata to musiało ono być bardzo
ogólne, żeby nikt nie miał do niego
poważniejszych zastrzeżeń.
Z zobowiązaniami Unii Europejskiej jest zupełnie inna sprawa.
Od lat wiadomo, że UE chce być
światowym liderem w dziedzinie
ochrony środowiska i redukcji emisji szkodliwych substancji, dlatego co chwilę pojawiają się kolejne
pomysły zmierzające do tego, aby
państwa UE ograniczały np. emisję
CO2. Patrząc obiektywnie to przecież nie jest sprzeczne z porozumieniem paryskim, ponieważ ogólny
cel jest ten sam! O polityce energetyczno-klimatycznej UE można powiedzieć wiele, ale raczej nie to, że
nie jest zgodna z umową z Paryża.

Igor D. Stanisławski

EKO PALIWA
POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ
do wszystkich typów kotłów
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BOGDANKA SZKOLI GÓRNICZE KADRY

LW Bogdanka wdraża zatwierdzoną w maju tego roku Strategię rozwoju kadr na lata 2017-2020. Strategia zakłada m.in. zacieśnienie
współpracy ze szkołami średnimi o profilu techniczno – górniczym z okolic Bogdanki i kontynuację współpracy z najważniejszymi
w branży górniczej ośrodkami naukowymi w Polsce, w celu pozyskiwania do pracy w Bogdance najlepszych absolwentów ww. szkół.
W ramach współpracy ze
szkołami średnimi, 17 maja LW
Bogdanka podpisała listy intencyjne zacieśniające współpracę
z Zespołem Szkół Górniczych w
Łęcznej oraz Zespołem Szkół w
Ostrowie Lubelskim. Planowane
są m.in. stypendia naukowe za
najlepsze wyniki dla uczniów wy-

różniających się w przedmiotach
technicznych a także realizacja
programu „Przepustka do pracy
w Lubelskim Węglu Bogdanka
S.A.”, którego celem jest wspieranie i rozwijanie idei systematycznej nauki wśród uczniów
szkół uczęszczających do klas
w zawodzie technik górnictwa

podziemnego, technik mechanik,
technik elektryk oraz technik przeróbki kopalin stałych. Nagrodą dla
najlepszych absolwentów, za ich
systematyczną i wytrwałą naukę,
będzie właśnie „Przepustka do
pracy…” w Bogdance.
W ramach współpracy z
uczelniami wyższymi, LW Bog-

danka podpisała także, w kwietniu
br., listy intencyjne zacieśniające
współpracę z Akademią GórniczoHutniczą im. Stanisława Staszica
w Krakowie (AGH), jedną z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich
uczelni, od lat zajmującą czołowe
miejsca w rankingach szkół wyższych. Listy intencyjne dotyczą
zatrudniania przez Bogdankę najlepszych absolwentów studiów
magisterskich specjalności Górnictwo Podziemne na Wydziale
Górnictwa i Geoinżynierii oraz
wakacyjnych praktyk górniczych
w Spółce dla studentów AGH.
Praktyki będą organizowane
dla studentów czterech wydziałów AGH: Wydziału Górnictwa i
Geoinżynierii, Wydziału Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału
Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Ich celem będzie w szczególności
podniesienie znajomości Prawa
Geologiczno-Górniczego oraz zasad bezpiecznej pracy pod ziemią.
Bliska współpraca ze szkołami
średnimi w naszym regionie oraz
z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w naszej branży to nasz
wkład w jak najlepsze przygotowanie kadr dla polskiego górnictwa
podziemnego, za które - jako jeden

z największych graczy w Polsce czujemy się współodpowiedzialni
– mówi Krzysztof Szlaga, prezes
lubelskiej Bogdanki.
Ważnym elementem strategii
rozwoju kadr jest kontynuacja
stosowania narzędzi motywacyjnych, a także rozwój kadry
zarządzającej w oparciu o osoby
obecnie zatrudnione. Pracownicy
z wieloletnim stażem, bazując
na swoim doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, będą także
odgrywać ważną rolę w rozwijaniu kompetencji nowo zatrudnionych.
LW Bogdanka od wielu lat jest
najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Tę po-

zycję zawdzięczamy m.in. wysokiej kulturze technicznej naszych
pracowników, dzięki którym z
sukcesem wdrażamy i stosujemy
najnowocześniejsze rozwiązania
dostępne w światowym górnictwie. Wprowadzenie nowej strategii rozwoju kadr na lata 20172020 to ważny krok w kierunku
utrzymania najwyższego poziomu
kadr w Bogdance, poprzez dalszy
rozwój zawodowy osób aktualnie
zatrudnionych w Bogdance oraz
sukcesywne pozyskiwanie młodych, utalentowanych pracowników, w celu utrzymania płynności
przekazywania wiedzy i sukcesji
kluczowych stanowisk w Spółce
– dodaje Krzysztof Szlaga.
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GIG Metan z kopalń uratuje polską energetykę?

Dodatkowy gaz dla Polski

W Katowicach w czerwcu otwarto pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń
węgla, które ma pomóc skutecznie pozyskiwać metan z pokładów węgla kamiennego. Szacuje się, że w ten sposób rocznie
można pozyskać nawet od 1 do 2 miliardów metrów sześciennych tego gazu.
- To ważny dzień dla polskiej energetyki i polskiego gazownictwa.
Wykorzystanie na szeroką skalę
metanu towarzyszącego złożom węgla może przyczynić się do ochrony
klimatu oraz dać Polsce dodatkowe
1-2 mld metrów sześciennych gazu
– powiedział Michał Kurtyka, wiceminister energii.
Zapowiedział, że Centrum włączy się w działania służące upowszechnianiu najlepszych praktyk
związanych ze zmniejszaniem emisji metanu do atmosfery oraz jego
gospodarczego wykorzystania, tak
by było to ekonomicznie uzasadnione i akceptowalne społecznie.
- Otwieramy dziś perspektywę
badawczą, ale z czasem będzie możliwa również komercyjna produkcja metanu ze złóż węgla w Polsce.
Gromadzone w centrum informacje
i doświadczenia przełożą się wprost
na poprawę bezpieczeństwa pracy
w kopalniach – mówił Michał Kurtyka.

Szansa na nowe możliwości
biznesowe

– Zaangażowanie Głównego
Instytutu Górnictwa (GIG) w działania Centrum jest wyrazem uznania dla doświadczenia i kwalifikacji
naszej kadry naukowej. Centrum
powinno przyczynić się do aktywnego rozwijania prac i badań w zakresie odmetanowania pokładów
węgla – mówił Stanisław Prusek,
naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa.
W polskich kopalniach odmetanowanie wyrobisk prowadzone
jest głównie dla zapewnienia bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w znacznej części
uwalniany jest do atmosfery.
- Trzeba zachęcać społeczności,
naukowców, firmy górnicze i decydentów do podnoszenia świadomości w zakresie wyzwań i możliwości,
jakie daje wykorzystanie metanu
z pokładów węgla. Centrum jest
szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu
polskiego know-how do innych górniczych krajów świata – dodał Stanisław Prusek.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) dzięki zaangażowaniu w Centrum uzyska dostęp
do najnowszych badań dotyczących
wykorzystania metanu z pokładów
węgla. Spółka testuje obecnie możliwość wydobycia metanu z pokładów węgla metodą szczelinowania
hydraulicznego.
– Jesteśmy w pełni zaangażowani w rozwój nowych technologii
z zakresu wydobycia metanu. Chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, ale też korzystać z wiedzy, którą posiadają
eksperci Centrum. Nasi specjaliści
dołączą do grona stanowiącego jego
bazę naukową – powiedział Łukasz

Kroplewski, wiceprezes
PGNiG ds. rozwoju.

zarządu

Współpraca nauki z biznesem

Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z
kopalń węgla to pierwsze takie centrum na świecie. Ekspercka organizacja funkcjonująca pod auspicjami
Europejskiej Komisji Gospodarczej
ONZ przyczyni się do opracowania
nowych metod odzyskiwania i wykorzystania metanu jako cennego
źródła energii.
Nowo otwarta instytucja została założona przez Główny Instytut
Górnictwa (GIG) w Katowicach,
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Państwowy
Instytut Geologiczny, Instytut
Nafty oraz Gazu. Centrum będzie
funkcjonować pod patronatem Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).
Nowe rozwiązania wypracowane przez ekspertów Centrum mają
przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania
metanu z kopalń. Zwiększy się nie
tylko efektywność górnicza, ale także bezpieczeństwo górników. Emisja
metanu i ślad węglowy w górnictwie
ulegną ograniczeniu. Samo Centrum
będzie służyć jako dogodna platforma wymiany doświadczeń dla
przedstawicieli sektora węglowego,
gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem
z całego świata.
– UNECE wraz z Grupą Ekspertów ds. metanu z kopalń węgla
przez wiele lat pracowała nad opracowaniem najlepszych praktyk w
zakresie zarządzania metanem podczas eksploatacji kopalń węgla. Organizacja Narodów Zjednoczonych
doceniła efekty tych prac zalecając
ich szerokie rozpowszechnianie. Inauguracja Międzynarodowego Centrum Doskonałości jest ważnym
krokiem w tym kierunku, a UNECE wspiera tę inicjatywę polskiego
rządu oraz organizacji założyciel-

skich. Jednocześnie bardzo doceniamy stałą współpracę z naszymi
polskimi partnerami, dlatego z
przyjemnością czekamy na możliwość wsparcia działań Centrum
– powiedział Scott Foster, dyrektor
Wydziału Zrównoważonej Energii
UNECE.
Międzynarodowe Centrum Doskonałości to bardzo istotny projekt, który może stać się źródłem
wiedzy dla nauk stosowanych, inżynierii i technologii.
- Centrum gromadzi najlepsze
praktyki dotyczące zarządzania
wydobyciem oraz wykorzystaniem metanu w kopalniach węgla.
Szkolenia w zakresie najlepszych
praktyk, które będą organizowane
przez Centrum, umożliwią górnikom zmniejszenie emisji metanu,
zwiększą bezpieczeństwo podziemnego wydobycia węgla oraz stworzą
warunki do zrównoważonej produkcji węgla oraz związanych z nim
zasobów gazu – wskazał Raymond
Pilcher, przewodniczący Grupy
Ekspertów UNECE ds. metanu z
kopalń węgla.

Zaległości do nadrobienia

Oczywiście w polskich kopalniach węgla kamiennego metan ujmuje i wykorzystuje się od dawna.
Niestety są to wciąż niewielkie liczby, jest tu więc sporo do nadrobienia. Niedawno w Solidarności Górniczej przytaczaliśmy dane Agencji
Rozwoju Przemysłu (ARP) z których
wynika, że w 2016 r. w powierzchniowych stacjach odmetanowania
zostało ujętych 346,6 mln metrów
sześciennych metanu, czyli blisko 5
proc. więcej niż w 2015 r. Na własne
potrzeby w 2016 r. kopalnie wykorzystały 147,6 mln metrów sześciennych ujętego metanu, co jest ilością
o 8 proc. większą niż w roku 2015.
Tylko w roku 2016 r. przy wydobyciu węgla kamiennego wydzieliło
się 922,2 mln metrów sześciennych
metanu, co oznacza, że dużo mniej
niż połowa wydzielanego metanu
jest ujmowana.
Przypomnijmy, że w marcu br.
PGNiG przedstawiła nową strategię działalności na lata 2017-2022.
Do najważniejszych projektów, które PGNiG będzie realizowało w tym

okresie, należy „Geo-Metan”. Ten
projekt ma na celu rozwój technologii pozwalających na wydobycie
metanu z pokładów węgla. Na zapowiedziach się nie kończy, PGNiG
już podpisało umowę z Jastrzębską
Spółką Węglową zakładającą m.in.
współpracę przy pozyskiwaniu metanu z kopalń węgla.
Gdyby udało się zrealizować
plany pozyskania metanu z kopalń
w wielkości od 1 do 2 miliardów
metrów sześciennych rocznie to
byłaby to doskonała wiadomość
dla wielu działów polskiej gospodarki. Po pierwsze, skorzystałoby
na tym polskie gazownictwo, które
zwiększyłoby wydobycie z krajowych źródeł. Byłaby to także dobra
wiadomość dla górnictwa węgla,
ponieważ z jednej strony poprawiłoby to bezpieczeństwo pracy górników a dodatkowo pozwoliłoby na
zysk ze sprzedaży metanu. Byłoby
to korzystne także dla wielu firm
współpracujących przy wydobyciu
metanu oraz dla polskiej nauki.
Igor D. Stanisławski

Potrzeba nowego, bezpiecznego sposobu odmetanowania złóż
Metan to przekleństwo polskiego górnictwa. Zawarty jest w gazach kopalnianych i w pokładach węgla. W okresie od 1990 do 2014 roku w polskich
kopalniach miało miejsce 46 zdarzeń
związanych z zapłonem albo wybuchem
metanu. Zdaniem specjalistów polskie
kopalnie węgla kamiennego potrzebują
nowego sposobu odmetanowania złóż,
bo z głębokością rośnie zagrożenie
gazowe. Jedną z tych metod jest przedeksploatacyjne odmetanowanie pokładów węgla za pomocą szczelinowania
hydraulicznego. Tą metodą chciano w
Polsce wydobywać gaz łupkowy, lecz
jak się okazało, kierunek „łupkowy”
raczej nie wypalił. Dlatego obecnie Polskie Górnictwo Nafty i Gazu (PGNiG)
stawia na projekt Geo-Metan.
Odmetanowanie przedeksploatacyjne z powierzchni było od 2013 r. przedmiotem badań terenowych Państwo-

wego Instytutu Geologicznego - PIB.
W ruchu Wesoła kopalni „MysłowiceWesoła” wykonano pierwsze w Polsce i
Europie odwierty badawcze metodą tzw.
bosego otworu kierunkowego (lateralnego). Jeden otwór zszedł na kilometr w
głąb ziemi, drugi kierunkowy, o długości
1918 m zakręcał pod ziemią i na odcinku 600 m przechodził przez nasycony
metanem pokład węgla, który kopalnia
planowała eksploatować za kilka lat.
Gdy oba otwory trafiły na siebie, zaczęto wtłaczać następnie wodę z piaskiem
kwarcowym i pod ciśnieniem uderzano
w skałę, aby zeszczelinować węgiel.
Obecnie realizowany projekt PGNiG
w Gilowicach wykorzystuje udoskonaloną technologię, wzorowaną na
stosowanej w testach w zakresie pozyskania gazu z złóż łupkowych.
Przedeksploatacyjne odmetanowanie pozwala na pozyskiwanie niemal czy-

stego metanu. Przy odmetanowaniu w
trakcie eksploatacji złóż węgla, gaz jest
zmieszany z powietrzem (30-50% metanu). Według ekspertów odmetanowanie
z powierzchni powinno być wykonywane 3-5 lat, a nawet 10-15 lat przed rozpoczęciem eksploatacji pokładów węgla.
Duży problem stanowią obecnie koszty,
których zwrot byłby możliwy dopiero po
kilku-kilkunastu latach, w postaci bardziej efektywnego wydobycia węgla.
Metoda szczelinowania hydraulicznego złóż budzi nadzieje na bardziej efektywne ujęcie metanu, ale też
budzi obawy, czy aby taka technika
przedeksploatacyjnego odmetanowanie pokładów nie zaburzy struktury
górotworu narażając górników na niebezpieczeństwo obwału skał. To są
zasadne pytania, na które należałoby
znaleźć jednoznaczną odpowiedź.
Red

promocja

CZERWIEC 2017

Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło
najwyższej jakości

Ekogroszek SKARBEK został przebadany przez Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Uzyskał świadectwo na znak bezpieczeństwa
ekologicznego, a jego wysoką jakość gwarantują certyfikaty wydawane
przez specjalistyczne, akredytowane laboratoria zgodnie z normą PN-EN
ISO/IEC 17025:2001.
Charakteryzuje się dużą kalorycznością, małą wilgotnością, wysoką
sprawnością spalania oraz niską emisją zanieczyszczeń. Polecany do spalania
w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we
wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

www.weglokokskraj.pl
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KRZYŻÓWKA

Dzień Dziecka na sportowo

Po raz kolejny na stawie Grajdołek w jaworznickiej dzielnicy Jeleń
NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie Zakład Górniczy Sobieski
zorganizowała zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka.
W sobotni poranek 3. czerwca na Grajdołku wędkowało prawie siedemdziesięciu młodych wędkarzy. Zawody odbywały się metodą spławikową na jedną
wędkę w dwóch grupach wiekowych.
Pierwszą grupę stanowiły dzieci do lat
dziesięciu, natomiast grupę starszą stanowili zawodnicy powyżej dziesiątego
roku życia.
Tuż po losowaniu stanowisk młodzi wędkarze przystąpili do uzbrajania
swojego sprzętu wędkarskiego oraz
przygotowywania zanęt wędkarskich.
Na dziesięć minut przed rozpoczęciem
rywalizacji sędzia dał pierwszy sygnał,
który zezwala na zanęcanie na swoim
stanowisku. Punktualnie o dziesiątej sę-

dzia po raz kolejny dał sygnał dźwiękowy,
który oznaczał rozpoczęcie wędkowania.
Punktualnie o dwunastej sędzia główny
zawodów zakończył rywalizację i przystąpiono do ważenia złowionych ryb.
Po kilkunastu minutach poznaliśmy
zwycięzców tegorocznych zawodów
wędkarskich z okazji Dnia Dziecka 2017.
W kategorii wiekowej do lat dziesięciu
zwyciężył Nekwapil Dawid, który złowił
1070 gram ryb, na miejscu drugim znalazła się Sowa Oliwia uzyskując wagę
złowionych ryb 855 gram, natomiast
miejsce trzecie przypadło Kosiur Zuzannie z wagą złowionych ryb 360 gram. W
kategorii powyżej dziesiątego roku życia
zwyciężył Legień Przemysław, który zło-

wił 930 gram ryb, tuż za nim na podium
znalazł się Walendzik Kacper z 610 gramami ryb natomiast trzecie miejsce uzyskał Bolek Mateusz z 290 gramami ryb
na koncie.
Pamiątkowe puchary dla pierwszych
trzech zawodników z obu kategorii wiekowych wspólnie wręczali dyrektor do
spraw pracy ZG Sobieski Tomasz Sporek
oraz przewodniczący NSZZ Solidarność
w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski
Waldemar Sopata. Wszyscy uczestnicy
zawodów otrzymali nagrody rzeczowe
natomiast dzieci w kategorii do dziesięciu lat dodatkowo zostali uhonorowani
okolicznościowymi medalami. Dodatkowo każdy uczestniczący w zabawie został obdarowany paczką z łakociami oraz
gadżetami. Każdy mógł liczyć na ciepły
posiłek oraz na chłodna napoje, które w
tę słoneczną sobotę cieszyły się wielkim
wzięciem.
red

LW BOGDANKA

Do rywalizacji w turnieju rozgrywanym
11 czerwca na boisku stadionu GKS Górnik
Łęczna stanęło 14 drużyn reprezentujących
Drużyna Ratowników została triumfatorem II Kopalnianego Turnieju Piłki Noż- szerokie spektrum lubelskiej kopalni. W fanej o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność LW Bogdanka SA. Tuż za nią zie eliminacyjnej drużyny rozgrywały w gruna kolejnych miejscach uplasowały się drużyny GRP-4 i GPD-1.
pach mecze systemem ,,każdy z każdym’’.
Do fazy finałowej awansowały po dwa zespoły najwyżej sklasyfikowane w swoich
grupach (miejsca 1-2) oraz dwa zespoły
z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.
O ostatecznej kolejności zdecydował ilość
zdobytych punktów.
Oprócz rywalizacji drużynowej organizatorzy nagrodzili także indywidualnie najlepszych zawodników turnieju. Najlepszym
zawodnikiem został Paweł Cyfra z GPD-1.
Tytuł najlepszego bramkarza przypadł Mateuszowi Maziarzowi z drużyny Ratowników, zaś tytuł króla strzelców powędrował
do jego kolegi z drużyny - Mirosława Budki.

Futbolowe zmagania

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie
hasła w majowej krzyżówce brzmi: Kto ma lekarstwo ten i odpowiedniej choroby
dla niego szuka. Nagrody wylosowali: Zbigniew Muryarz z Gliwic oraz Zbigniew
Kozieł z Tychów. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

