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RZĄD ŁAMIE STYCZNIOWE POROZUMIENIE

Atmosfera w górnictwie staje
się coraz bardziej napięta

strony 3-5

Gorąca jesień, niepewna przyszłość
Żadnych rozmów z rządem, który nie realizuje zapisów porozumienia z 17 stycznia br.,
we wrześniu pogotowie protestacyjno-strajkowe i kampania informacyjna skierowana
do mieszkańców Śląska, a miesiąc później - możliwa wizyta górników w Warszawie
- takie założenia przyjął obradujący w Katowicach Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

„Ustawa antysmogowa” - czyli jak inaczej
strony 10-11
uderzyć w polskie górnictwo

- Mamy do czynienia z paradą oszustów
ze strony rządowej (…). Jedyne, co zostało
wykonane, to przekazanie kopalń do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń i stworzenie jednej
spółki na bazie kopalni „Bobrek” i kopalni
„Piekary”, mówię o spółce Węglokoks Kraj.
Zasadnicze elementy porozumienia, dotyczące funkcjonowania największego podmiotu górniczego w Europie, czyli „nowej”
Kompanii Węglowej, nie są i pewnie nie zostaną wykonane - ocenił po zebraniu szef
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik
Kolorz. - Najprostszy element wykonania
porozumienia, czyli przekazanie kopalni
„Brzeszcze” do jednej z grup energetycznych, też nie został wykonany - podkreślił.
Wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności” i przewodniczący Związku w
KWK „Brzeszcze” Stanisław Kłysz potwierdził słowa Kolorza.

- Zgodnie z obowiązującym prawem,
pracownicy powinni być poinformowani o
przejściu do innego pracodawcy na minimum
miesiąc przed tym faktem. Patrząc na załącznik numer 2 [do styczniowego porozumienia
- przyp. red. SG], gdzie są zapisy mówiące o
tym, że kopalnia „Brzeszcze” do września już
powinna znaleźć się u nowego pracodawcy,
już dziś możemy powiedzieć, że nie został on
zrealizowany, bo żadnego powiadomienia nie
otrzymaliśmy - zwrócił uwagę.
Wśród górniczych załóg nie ma już chyba nikogo, kto byłby w stanie uwierzyć, że
po siedmiomiesięcznym letargu rząd nagle
weźmie się do pracy i zapisy styczniowego
porozumienia zrealizuje.
Szykuje się kolejna gorąca jesień w polskim górnictwie.
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Czekając
na najgorsze
Swój ostatni komentarz redakcyjny poświęcony polityce rządu wobec górnictwa węgla kamiennego
zakończyłem stwierdzeniem „oby
tylko było jeszcze co ratować, oby
ekipa PO-PSL nie położyła górnictwa na łopatki”. Wychodzi na to,
że wykrakałem, bo widać już gołym
okiem, że nasze górnictwo sypie
się jak domek z kart.
„Do końca sierpnia musi powstać i powstanie tzw. Nowa
Kompania Węglowa” - deklarował
miesiąc temu pełnomocnik rządu
ds. górnictwa, wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk. No i dupa
zbita albo, że określę to dosadniej,
cytując klasyka: ch..., d... i kamieni
kupa. Misternie przygotowywany
plan zgromadzenia kapitału niezbędnego do powstania nowego
podmiotu legł w gruzach. Żaden
z poważnych inwestorów nie był
zainteresowany udziałem w tym
przedsięwzięciu, mimo, że dla koncernów energetycznych zaangażowanie kilkuset milionów złotych
nie powinno stanowić większego
obciążenia, bo znacznie większe
pieniądze potrafią włożyć w budowę... farm wiatrowych. Na dodatek
Tauron wyraźnie nie jest zainteresowany kopalnią Brzeszcze, a
o zobowiązaniu do znalezienia inwestora dla kopalni Makoszowy w
Warszawie chyba zapomnieli, co
jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy pani premier rzeczywiście
„gwarantuje” realizację styczniowego porozumienia - jak sama raczyła stwierdzić.
Prezesi największych polskich
koncernów energetycznych podnieśli jednak jawny bunt przeciw
swym przełożonym z resortu skarbu. I poniekąd nie ma się co im
dziwić skoro widzą, że po stronie
rządowej nie ma pomysłu na górnictwo. Urzędnicy z ekipy premier
Ewy Kopacz najwyraźniej czekają
na rozstrzygnięcia, jakie możni
tego świata podejmą w Paryżu w
grudniu tego roku podczas szczytu
klimatycznego. Spodziewając się,
że zachodni przywódcy pogrożą im
palcem za wspieranie „tego brudnego węgla” postanowili nic nie
robić czekając, aż cały ten interes
sam się zwinie.
Górnictwu brakuje jasnego
kierunku działań, brakuje sensownej strategii. Takiej strategii, która
wyznacza kierunki także sektorowi energetycznemu. Kłania się tu
bowiem brak rozwiązań prawnych
na rzecz wspierania projektów węglowych. Bez takich rozwiązań nikt
górnictwu i energetyce węglowej
nie pożyczy pieniędzy, a bez nich
ten wózek nie pojedzie dalej.

fakty i opinie

Dobry początek,
oby dobrej prezydentury
Aktywność i wspólnota, to
słowa klucze rozpoczynającej się
właśnie prezydentury. Przez ponad
10 godzin w czwartek 6 sierpnia
Andrzej Duda został zaprzysiężony, wygłosił cztery wystąpienia, w
tym orędzie przed Zgromadzeniem
Narodowym, wziął udział w mszy
św. za Ojczyznę, przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, odebrał najwyższe państwowe odznaczenia, a na koniec spotkał się z
przybyłymi przed pałac prezydencki zwolennikami i rozmawiał z
internautami.
To co zapamiętamy z tego
dnia, to tłumy ludzi, niezwykle
radosną atmosferę i dwa słowa
dominujące w wystąpieniach: aktywność i wspólnota. Prezydent
apelował o budowanie wspólno-

ty, która pozwoli osiągać wielkie
cele. Nawiązał do wspólnoty z lat
80-tych, tej z czasów „Solidarności”. Mówił o wzajemnym szacunku i życzliwości.
Odnosząc się do swoich przedwyborczych obietnic zadeklarował
– i to kilkakrotnie – że zamierza
się z nich wywiązać. Określił siebie
człowiekiem niezłomnym, który
będzie prowadził politykę aktywną i otwartą, wsłuchującą się w
głos obywateli.
Tę aktywność ma być szczególnie widać w polityce zagranicznej. Z kolei podczas oficjalnej
uroczystości przejęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi prezydent zadeklarował aktywność i
wsparcie w modernizacji polskiej
armii.

Duda odpowiada Kopacz: Obywatele
nie są za głupi na referendum
Polacy chcą dodatkowych pytań w referendum! Podpisało się pod nimi
blisko 6 milionów obywateli, a ponad 20 milionów chce dzisiaj jego
przeprowadzenia. Dlatego Ewa Kopacz nie będzie nam mówiła czy obywatele mają prawo decydować czy nie.
To niedopuszczalne, że ignoruje się głos
obywateli w istotnych sprawach, a serwuje
pytania, które dotyczą wąskiej części społeczeństwa. Efektem będzie niestety niska frekwencja 6 września.
Ale jak widać z wyborczych haseł pani premier nawet „słucham” nie jest prawdziwe. A jeśli nawet – jak twierdzi – słucha, to już na pewno nie rozumie, a tym bardziej nie pomaga. W
zamian, po ośmiu latach nieróbstwa, funduje
społeczeństwu objazdową szopkę, co w istocie
jest żenującym spektaklem hipokryzji.
Mamy do czynienia z paradoksem, gdzie z
jednej strony jeździ się po Polsce i podkreśla
się mądrość społeczeństwa, którego rząd chce
słuchać, a z drugiej w myśl zasady – władza
wie lepiej – uważa się je za zbyt głupie, aby pozwolić na wypowiadanie się w referendum. A
tym bardziej, że nie potrafi liczyć.

Przypominam pani Premier, że zapaść w
systemie emerytalnym to zasługa PO-PSL,
która przez ostatnie osiem lat wydrenowała
Fundusz Rezerwy Demograficznej, promowała śmieciówki i niepłacenie składek. To
jest faktyczna przyczyna deficytu Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Czas pokazał, że
wydłużenie wieku emerytalnego, czy manewr
z OFE w żaden sposób nie rozwiązało problemów FUS. I bez wpływów ze składek – nie
rozwiąże! W zamian wpędza w bezrobocie coraz więcej ludzi po sześćdziesiątce.
Czas na prawdziwe reformy. Te zwiększające wynagrodzenia, likwidujące śmieciówki,
zmniejszające obciążenia podatkowe najuboższym i promujące dobre stabilne zatrudnienie.
Ale do tego trzeba odwagi, chęci i mądrości, a
nie cynizmu, hipokryzji i buty.
Piotr Duda

Piotr Duda, przewodniczący NSZZ “Solidarność” ponownie
zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o dopisanie do referendum pytań dotyczących wieku emerytalnego, obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz prywatyzacji Lasów Państwowych.
- Referendum ogólnokrajowe powinno być świętem naszej
demokracji, a to referendum może być tragedią i kompromitacją
polskiej demokracji, ale niezawinioną przez społeczeństwo, tylko
polityków, a szczególnie przez pana prezydenta Komorowskiego
– stwierdził szef Związku - Dlatego z tego miejsca zwracam się
do pana prezydenta, aby pochylił się nad naszym wnioskiem i
zaproponował dopisanie tych pytań do referendum.
Według sondażu TSN, także większość wyborców Platformy Obywatelskiej chce dopisania dodatkowych pytań do referendum, informuje “Fakt”. Co więcej, zamierzają oni głosować inaczej niż
chciałaby tego ich partia. Gazeta powołuje się na sondaż, który TNS Polska zrobił na zamówienie PiS.
Wynika z niego, że aż 61 proc. wyborców Platformy chce referendum w sprawie obniżenia wieku emerytalnego, a 53 proc. byłoby w takim głosowaniu przeciw reformie przeforsowanej przez rząd Donalda Tuska. Jeszcze gorzej dla PO wypada kwestia sześciolatków w szkołach. Aż 82 proc. wyborców
PO uważa, że w tej sprawie powinni decydować rodzice, a państwo nie może ich zmuszać, by posyłali
wcześniej dzieci do szkoły.

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

WOKÓŁ PAKIETU

KIG apeluje do polityków

Krajowa Izba Gospodarcza wystosowała list otwarty do polityków, w którym przedstawia swoje obawy
o koszty gospodarcze i społeczne związane z przyjęciem pakietu klimatyczno-energetycznego na lata
2020-2030.
„Jeśli do tej pory dominowały obawy o zwiększenie cen
energii elektrycznej, to rodzi dziś zagrożenie jej dostaw z
powodu zaostrzenia norm środowiskowych” - podkreśla
KIG, który zauważa, że koszty wynikające z obciążeń emisyjnych dotyczą już, i dotyczyć będą, nie tylko elektroenergetyki, ale również ciepłownictwa systemowego.
„Formuła administrowania rynkiem uprawnień do emisji, zmierza do istotnego podwyższenie cen, co oznaczać
może w przyszłości ponad dwukrotnie wyższe ceny energii
i ciepła dla gospodarki oraz odbiorców komunalnych” - zauważa Izba.
KIG apeluje, aby rządzący przyjęli ponad podziałami
politycznymi doktrynę górniczo-energetyczną opartą w
pierwszej kolejności o krajowe zasoby nośników energii w
powiązaniu z energetyką odnawialną. Izba podkreśla, by na
konferencji klimatycznej w Paryżu to stanowisko było prezentowane przez przedstawicieli Polski.
KIG przedstawia także kluczowe pytania, na które konieczne jest udzielenie odpowiedzi.
• Jak w zbiorze działań dla realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego oraz wynikających z niego skutków na
długi czas ubezpieczyć gospodarkę przed utratą konkurencji istotnej jej części, uniknąć groźby zmniejszenia tempa
wzrostu gospodarczego i zagrożeń ubóstwem energetycznym części społeczeństwa?
• Jak zapewnić ciągłość dostaw energii, w tym ciepła
systemowego, wobec ubytków znaczącej części najstarszej
generacji oraz utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego
Polski z zasobów własnych, ważąc zarówno potrzebę inwestycji w nowoczesną, wysokosprawną generację z paliw
stałych, szczególne z wykorzystaniem Kogeneracji, jak i
potrzebę wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii?
• Jak zredukować ryzyka inwestycyjne w odtworzeniu
ubytków mocy na miarę potrzeb zrównoważonego rozwoju
elektroenergetyki i potrzeb krajowego systemu energetycznego z ubezpieczeniem generacji z niestabilnej produkcji
źródeł odnawialnych?
• Jak wdrożyć model kooperacji górnictwa i energetyki, aby mogły stabilnie realizować strategię rozwoju bez
zapaści i doraźnych koncepcji wzajemnych zaangażowań
kapitałowych?
źródło: nettg.pl
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Porozumienie wciąż na papierze,
górnicy szykują protesty
Podczas konferencji prasowej
zorganizowanej po zakończeniu
obrad Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz poinformował dziennikarzy
o przeprowadzonej analizie wykonania styczniowego porozumienia.
Wynika z niej, że do tej pory rząd
wprowadził w życie zaledwie 25
procent ustaleń, tymczasem ostateczny termin realizacji wszystkich zawartych tam zapisów upły-

wa już za nieco ponad miesiąc, 30
września.

Największym zagrożeniem
- utrata płynności
Zdaniem Kolorza, głównym
problemem sektora górniczego
w Polsce jest na tę chwilę realna
groźba utraty płynności finansowej
przez największe spółki węglowe.
- Największym zagrożeniem
dzisiaj, nie tylko dla Kompanii Węglowej, ale również dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dla Kato-

wickiego Holdingu Węglowego, jest
kwestia płynności finansowej. Istnieje olbrzymie zagrożenie, że wypłaty wrześniowe - niestety - mogą
być ostatnimi wypłatami wynagrodzeń w tym roku. To oczywiście
też się wiąże z pewnymi decyzjami
poprzednich zarządów tych spółek,
ale też z dużym brakiem zainteresowania i decyzyjności ze strony
właściciela, czyli ze strony Skarbu Państwa, zarówno w stosunku
co do spółek węglowych, jak i też
w stosunku co do spółek energetycznych, bo nie jest tajemnicą, że

spółki energetyczne miały współtworzyć projekt nie tylko „nowej”
Kompanii Węglowej, ale również
„nowego” górnictwa - podkreślił.
- Chcę (…) powiedzieć jednoznacznie, że zdecydowaliśmy się, że nie
będziemy już rozmawiać ze stroną
rządową, bo tak jak nie negocjuje
się z terrorystami, tak nie rozmawia się z oszustami, ale w dalszym
ciągu będziemy oczekiwać na realizację porozumienia z 17 stycznia zaznaczył szef śląsko-dąbrowskich
struktur NSZZ „Solidarność”.

Najpierw pogotowie strajkowe,
potem „wizyta” w Warszawie

W związku z bierną postawą rządu, związkowcy zdecydowali o reaktywacji zakładowych komitetów
protestacyjno-strajkowych i przeprowadzeniu masówek informacyjnych dla załóg kopalń. Jednocześnie
zapowiedzieli, że tym razem zwrócą
się ze swoim przekazem do wszystkich mieszkańców Śląska.
- Od początku września reaktywowane zostaną na wszystkich
kopalniach i zakładach górniczych
komitety protestacyjno-strajkowe.
Również na początek września zapowiadane są wszędzie masówki
informacyjne. (…) I tak praktycznie
rzecz biorąc, od początku września
rozpoczniemy działania społeczno-związkowe,
uświadamiające
społeczeństwu
Rzeczpospolitej,
ale w szczególności społeczeństwu
Śląska, że - niestety - będę tutaj
parafrazował to stwierdzenie, którego używaliśmy wcześniej, rząd
zrobił nas „w ciula” - dosadnie
stwierdził przewodniczący śląskodąbrowskiej „Solidarności”. - Nie
spodziewaliśmy się tego, że rząd
Platformy Obywatelskiej na czele
z panią premier Ewą Kopacz nie
dotrzyma zobowiązań. Ja przypomnę, że rząd był gwarantem
tego porozumienia. I w związku z

tym, że tak naprawdę jedyną stroną, która tego porozumienia dochowuje jest strona związkowa, i
częściowo też zarządy poszczególnych spółek węglowych, całkowitą
odpowiedzialnością za to co się
dzieje i co się będzie działo na Śląsku - i nie tylko - obarczamy rząd
Rzeczpospolitej z panią premier
Ewą Kopacz na czele - oświadczył.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, na początku października
ogłoszone zostanie pogotowie protestacyjno-strajkowe w sektorze i
prawdopodobnie na całym Śląsku.
- Przypomnę (…), że porozumienie z 17 stycznia nie dotyczyło li tylko i wyłącznie kopalń, ale
między innymi zawierało elementy związane z funkcjonowaniem
zakładów zbrojeniowych Bumar w
Gliwicach, które też nie są dotrzymane, i między innymi zawierało
elementy związane z przemysłem
energochłonnym funkcjonującym
na Śląsku, gdzie ten punkt akurat
jest tylko częściowo wypełniony,
częściowo dotrzymany, bo została
wprowadzona obniżka akcyzy na
energię dla niektórych przedsiębiorstw energochłonnych, natomiast w dalszym ciągu nie mamy
rozwiązań związanych z rekompensatami dla tych przedsiębiorstw
energochłonnych, w szczególności myślę o hutach, stalowniach i
niektórych fabrykach przemysłu
samochodowego - tłumaczył Dominik Kolorz.
Padły również słowa o możliwej
wizycie górników w Warszawie.
Przedstawiciele MKPS nie podali
jednak żadnych konkretnych informacji na temat daty czy charakteru
planowanego protestu. Wiadomo
tylko, że miałby zostać przeprowadzony najprawdopodobniej w październiku.
Marek Jurkowski

Oczekujemy realizacji całego porozumienia
O ustaleniach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w sprawie planowanych akcji
protestacyjnych i warunkach ewentualnego odstąpienia górniczych organizacji związkowych od zapowiadanych działań rozmawiamy z przewodniczącym Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarności” Jarosławem Grzesikiem.

Solidarność Górnicza: - MKPS podjął
decyzję o reaktywacji zakładowych
komitetów protestacyjno-strajkowych
od września. Najprawdopodobniej
w październiku dojdzie do „wizyty”
górników w Warszawie. Czy wszystkie te ustalenia, które zapadły 25
sierpnia są już nieodwołalne i będą
realizowane niezależnie od postawy
rządu? Może się przecież okazać, że
w ciągu najbliższych tygodni gabinet
pani premier Ewy Kopacz „rzutem na
taśmę” zrealizuje porozumienie.

Jarosław Grzesik, przewodniczący górniczej „Solidarności”: - Nic nie jest przesądzone, ale nie wierzę, by nagle stał się
cud. Data 30 września została zapisana w
porozumieniu na wniosek strony rządowej. Naszą propozycją terminu realizacji
porozumienia był czerwiec. Uzyskaliśmy
jednak zapewnienie ze strony pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego pana ministra
Kowalczyka, że data 30 września będzie
pewnym zabezpieczeniem, gdyby zdarzyło się coś nieprzewidzianego. Natomiast
do końca czerwca miał być zrealizowany
proces powstania tak zwanej „nowej”
Kompanii Węglowej, znalezienia inwestora dla kopalni „Brzeszcze” i znalezienia inwestora dla kopalni „Makoszowy”. Ponie-

waż żaden z trzech wymienionych przeze
mnie elementów nie został zrealizowany
ani do końca czerwca, ani do końca lipca, a prawdopodobnie nie doczekamy się
tego również w sierpniu, bijemy na alarm i
przygotowujemy się do protestu. Oczywiście, jeżeli okaże się, że w jakiś niezwykły
sposób te trzy kwestie zostaną „dopięte”
we wrześniu, to w październiku nie będzie
żadnej akcji protestacyjnej. Jeżeli do 30
września porozumienie zostanie zrealizowane w stu procentach, od protestu
odstąpimy.

JG: - Wtedy, z dniem 1 października,
rozpoczynamy akcję protestacyjną. Jej
dokładny harmonogram załogi poznają
na krótko przed tą datą. Przewidujemy,
że w październiku odbędą się manifestacje i protesty w różnych formach i w
różnych miejscach.

SG: - A jeśli którykolwiek z zapisów
styczniowego porozumienia nie zostanie zrealizowany przed końcem września?

JG: - Jeżeli „nowa” Kompania Węglowa
powstanie do końca sierpnia, będzie to
krok w dobrym kierunku, wciąż jednak
pozostaje pytanie, czy uda się ją stwo-

SG: - Minister skarbu Andrzej Czerwiński jest optymistą i twierdzi, że
„nowa” Kompania powstanie - i to nie
do końca września, a przed końcem
sierpnia.

rzyć na zasadach zapisanych w styczniowym porozumieniu? Sama zmiana
nazwy nie wystarczy. Przypominam,
że w projekt utworzenia „nowej” Kompanii Węglowej miały się zaangażować
podmioty energetyczne i inne spółki.
Inaczej nowy podmiot sobie nie poradzi, więc nie ma nawet sensu go
tworzyć. Z uporem będę też wracał
do kwestii znalezienia inwestorów dla
KWK „Brzeszcze” i KWK „Makoszowy”.
Powstanie „nowej” Kompanii sprawy nie kończy. Tylko pełna realizacja
wszystkich punktów porozumienia z 17
stycznia może sprawić, że odwołamy
planowane akcje.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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LW BOGDANKA

Spór zażegnany, zwolnień nie będzie

Koniec sporu zbiorowego w Lubelskim Węglu (LW) „Bogdanka” SA. Związkowcom i pracodawcy udało się porozumieć co do
wszystkich kwestii stanowiących przedmiot sporu. Uzgodniono m.in., że od 1 sierpnia br. umowy pracowników zatrudnionych
na czas określony będą „z urzędu” przedłużane, o ile nie otrzymają negatywnej opinii kierownika oddziału, a średnie miesięczne wynagrodzenie w LW „Bogdanka” SA za rok bieżący nie będzie niższe niż w roku 2013.
– Mając na uwadze dobro Spółki i jej pracowników, doszliśmy do
rozsądnego konsensusu. Każda ze
stron poczyniła pewne ustępstwa
po to, aby tak naprawdę skorzystali wszyscy – ocenia podpisane
porozumienie wiceprzewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” SA Adam
Partyka.
Spór zbiorowy w LW „Bogdanka”
SA zaistniał 15 czerwca br., po tym
jak Zarząd Spółki nie odniósł się do
przedstawionych przez zakładowe or-

ganizacje związkowe czterech postulatów:
• zlecania podmiotom zewnętrznym tylko tych prac, które nie mogą
być wykonane przez pracowników
zatrudnionych w LW „Bogdanka” SA
(co powinno przyczynić się do utrzymania wszystkich miejsc pracy w samej „Bogdance”),
• utrzymania średniomiesięcznych
przeciętnych płac w LW „Bogdanka” SA
na poziomie nie niższym niż w roku 2014,
• podpisania porozumienia o dodatkowym odpisie na Zakładowy Fun-

ZAPROSZENIE

Piknik bhp
już po raz szósty
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „BobrekCentrum” zaprasza pracowników kopalni „Bobrek” z rodzinami do Zielonej koło Kalet na festyn promujący przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy.
Szósta edycja tej niezwykle popularnej imprezy (ubiegłoroczny festyn przyciągnął ponad 700 osób) odbędzie się w
sobotę, 5 września. Miejsce: „Zajazd u Rzepki”. Początek o
godzinie 10.
Organizatorem plenerowego pikniku połączonego z
wręczeniem nagród dla laureatów konkursu bhp jest komisja socjalna KWK „Bobrek”, którą współtworzą przedstawiciele dyrekcji i zakładowych organizacji związkowych.

dusz Świadczeń Socjalnych w kwocie
7 milionów złotych z przeznaczeniem
na „wczasy pod gruszą”,
• najszybszego podpisania opracowanego i uzgodnionego w styczniu br.
nowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych.
22 lipca obawiający się zwolnień pracownicy pikietowali siedzibę Zarządu LW „Bogdanka” SA.
Wicelider zakładowej „Solidarności” zwracał wtedy uwagę na rażącą dysproporcję: w kopalni pracuje
obecnie około 3800 osób, a w spół-

kach zewnętrznych wykonujących
prace dla kopalni – już ponad 2 tysiące. - Na to nie może być naszej
zgody. Zgodnie z deklaracjami pracodawcy, poziom zatrudnienia ma
być dostosowywany do potrzeb LW
„Bogdanka” SA. Skoro tak, powinniśmy chronić przede wszystkim
„rodzimą” załogę, bo to ona jest
przyszłością „Bogdanki”, a nie firmy z zewnątrz – mówił.
Po manifestacji pracodawca
przystąpił do rozmów ze stroną
związkową. Efektem negocjacji jest
podpisane 4 sierpnia porozumienie, które definitywnie kończy spór
zbiorowy.
Pierwszy punkt porozumienia
mówi o podjęciu przez Zarząd Spółki „działań organizacyjno-technicznych”, które mają doprowadzić do
ograniczenia redukcji zatrudnienia
i przekazania prac dotychczas realizowanych przez firmy zewnętrzne
pracownikom LW „Bogdanka” SA.
– Zarząd powołał zespół, który oceni, czy dane prace jesteśmy
w stanie wykonać sami, czy nie. W
przypadku opinii pozytywnej, konkretne zadania będą sukcesywnie
przekazywane pracownikom LW
„Bogdanka” SA. Jako strona społeczna, zamierzamy się temu procesowi
bacznie przyglądać. Jednocześnie,
od 1 sierpnia, przedłużane są umowy
terminowe pracownikom, którzy na
takich właśnie zasadach są zatrudnieni. W tym miejscu warto podkreślić, że jedyną możliwością, by
umowa z pracownikiem nie została
przedłużona, jest negatywna opinia
kierownika oddziału na temat takiej
osoby. Poza tym nikt pracy nie straci
– komentuje Adam Partyka.
Realizacja postulatu dotyczącego utrzymania średniomiesięczne-

go wynagrodzenia na poziomie nie
niższym niż w roku 2014 została
rozłożona na dwa etapy.
– Uzgodniliśmy, co prawda, że
średnie miesięczne wynagrodzenie
za rok bieżący nie będzie niższe niż
w roku 2013, choć wcześniej postulowaliśmy odniesienie do roku 2014
– w zamian jednak mamy zapis gwarantujący, że po zakończeniu roku obrotowego 2015, kiedy będziemy mieli
kompletne dane o kondycji finansowej Spółki, wznowimy rozmowy na
temat „jednorazowej nagrody”, która
dla pracownika byłaby swego rodzaju
wyrównaniem. Te negocjacje, zgodnie z treścią porozumienia, rozpoczną
się najpóźniej 10 stycznia przyszłego
roku – tłumaczy wicelider „Solidarności” w LW „Bogdanka” SA.
Zgodnie z porozumieniem, dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniesie 6,5 mln zł.
Ostatnią kwestią stanowiącą
przedmiot sporu zbiorowego było
„jak najszybsze podpisanie opracowanego i uzgodnionego w styczniu
2015 r. nowego regulaminu funduszu świadczeń socjalnych”.
– Tutaj trzeba przypomnieć, że
regulamin Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych został wypracowany przez obydwie strony
już na początku bieżącego roku,
ale pracodawca nie do końca zgadzał się z częścią zawartych w nim
zapisów. Propozycje Zarządu z kolei bardzo komplikowały sytuację
stronie związkowej. Ostatecznie
udało nam się jednak porozumieć
i wspólnie podpisać dokument w
formie pierwotnej – podkreśla wiceprzewodniczący.
mj

TAURON WYDOBYCIE

Rusza Program Dobrowolnych Odejść

Związkowcy z Tauron Wydobycie SA i przedstawiciele kierownictwa firmy uzgodnili szczegóły Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) dla pracowników Spółki. - Mogą z niego skorzystać osoby, które
nabędą uprawnienia emerytalne do 2019 roku – wyjaśnia przewodniczący NSZZ „Solidarność” w
Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata.
– Wdrożenie PDO stało się koniecznością po decyzji Zarządu o dostosowaniu poziomu wydobycia do
bieżących uwarunkowań rynkowych.
Spółka musi przecież na siebie zarabiać – dodaje.
Do kogo skierowany jest Program
Dobrowolnych Odejść?
– Teoretycznie do wszystkich pracowników w wieku przedemerytalnym,
głównie jednak do pracowników administracji i pracowników powierzchni,
również z zakładów przeróbczych.
Pracownikom dołowym nie grożą żadne zwolenienia, więc trudno zakładać
nadmierne zainteresowanie Programem z ich strony – ocenia Sopata.
Chęć skorzystania z PDO można
deklarować od 6 sierpnia do 15 października.

– Pracownik Tauron Wydobycie SA,
który chciałby odejść z pracy na zasadach przewidzianych w PDO, powinien
się zgłosić do zakładowych służb kadrowo-płacowych. Tam otrzyma wyliczenie, ile zarobiłby przez okres, który
pozostał mu do emerytury. Co istotne,
samo zgłoszenie się pracownika do
służb kadrowo-płacowych nie jest
tożsame z decyzją o odejściu – tłumaczy Waldemar Sopata. - W przypadku
podjęcia takiej decyzji, przysługiwać
mu będzie odprawa kodeksowa oraz
odprawa z PDO w kwocie sięgającej do
50 procent tego, co otrzymałby łącznie
za kolejnych 36 miesięcy, czyli 3 lata
pracy. Odprawa z PDO jest nieopodatkowana. A jeśli w ciągu najbliższych
3 lat miał uzyskać prawo do nagrody
jubileuszowej, otrzyma ją wraz z od-

prawą. Po odejściu będzie się mógł
zarejestrować w urzędzie pracy, tak by
przez kolejnych 6 miesięcy otrzymywać zasiłek, następnie zaś – świadczenie przedemerytalne – mówi przewodniczący największej organizacji
związkowej działającej w Spółce.
Po nabyciu uprawnień emerytalnych osoba, która skorzystała z PDO,
stanie się „emerytem górniczym”, zachowując prawo do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych i do tak
zwanego węgla emeryckiego. Ważne
jest jednak to, że zanim je nabędzie,
ma zakaz podejmowania jakiejkolwiek
pracy.
Tauron Wydobycie SA szacuje, że
w sumie z PDO skorzystać może około
200 osób.
mj
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KWK BRZESZCZE

Jeśli będzie przetarg...

Przez kilka miesięcy trwały analizy i rozmowy na temat przejęcia kopalni „Brzeszcze” przez koncern energetyczny Tauron.
Na koniec może się jednak okazać, że kopalnia trafi w ręce prywatnego biznesu, jeśli dojdzie do zapowiadanego przetargu.
Jedynym do tej pory inwestorem,
który publicznie wyraził zainteresowanie kopalnią „Brzeszcze” był Tauron. Uzgodnienia w tej sprawie miały już zapaść wstępnie w styczniu br.
podczas rozmów strony rządowej
z górniczymi centralami związkowymi. Początkowo wydawało się,
że kopalnia trafi bezpośrednio z
Kompanii Węglowej do Tauronu,
ale zarząd koncernu energetycznego nie kwapił się do tej transakcji.
Z końcem kwietnia kopalnia trafiła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Dopiero w połowie maja Tauron i SRK podpisały list intencyjny
w sprawie współpracy w zakresie
ewentualnego nabycia aktywów kopalni „Brzeszcze”. Tauron zaznaczył,
że jest zainteresowany nabyciem
wyłącznie tych aktywów kopalni,
które pozwolą na stworzenie zakładu górniczego zdolnego do prowadzenia rentownej działalności. Od
tego czasu Tauron dokonywał analiz dotyczących kopalni z Brzeszcz.
Po kilku miesiącach wyczekiwań, 4
sierpnia br. władze koncernu przedstawiły warunki na jakich gotowe
byłby przejąć kopalnię „Brzeszcze”. I
tu małe zdziwienie, bowiem propozycje spółki odbiegały od deklaracji
strony rządowej.
Po pierwsze, ceną ma być symboliczna złotówka. Po drugie, kopalnię przejmie nie bezpośrednio
Tauron, ale utworzona spółka celowa, w skład której weszłyby oprócz
niego Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz elektrownia
wodna w Niedzicy (dysponująca
100 mln zł wolnej gotówki). Po trzecie, Spółka Restrukturyzacji Kopalń powinna zrestrukturyzować
Brzeszcze na swój koszt, m.in. obniżyć zatrudnienie do 828 etatów.
Ponad 700 osób miałoby zostać zatrudnione przez zewnętrzne firmy,
a pensje uzależnione od wyników
kopalni (podstawa 5 tys. brutto). I
po czwarte, najważniejszy warunek
– Tauron nalegał żeby SRK ogłosiła
przetarg publiczny. W ten sposób

katowicka spółka chciała uniknąć
ryzyka zwrotu pomocy publicznej
bądź wymuszonego zamknięcia kopalni przez Komisję Europejską.
Sprawa postawiona na ostrzu
noża, miała – według mediów – doprowadzić do odwołania zarządu
Tauronu. Świadczyć o tym miały
roszady w składzie rady nadzorczej
spółki. Ale całe to zamieszanie może
okazać się jedną wielką mistyfikacją, bowiem jak wiemy nieoficjalnie, kopalnią „Brzeszcze” interesuje się bardzo poważnie oświęcimski
Synthos (dawne zakłady chemiczne
Dwory), który od lat jest odbiorcą
metanu z Brzeszcz.
Oświęcimska firma, jedna z
największych firm w Małopolsce i
potentat w branży produktów kauczukowych i syntetycznych, jedna
z 20 firm zaliczanych do WIG20
na warszawskiej giełdzie, uzyskała
dofinansowanie unijne na realizację kluczowych inwestycji (m.in.
centrum badawczo-rozwojowe, instalacja do produkcji kauczuków
rozpuszczalnikowych,
instalacja
do produkcji krzemionki wykorzystywanej w branży oponiarskiej,
a także instalacja do produkcji
innowacyjnych polistyrenów ekspandowanych, przeznaczonych do
produkcji pianek izolacyjnych).
Łącznie spółka planuje przeznaczyć
na inwestycje w najbliższych latach
ok. 1 mld zł (z czego duża część pochodzić ma z dotacji unijnych).
Przy tak ogromnych nakładach
spółka potrzebuje stabilnych dostaw surowców energetycznych.
Kopalnia „Brzeszcze” idealnie wpisuje się do tej układanki, bowiem
należy do zakładów, gdzie ze złóż
węgla wydziela się najwięcej metanu w Polsce. W ubiegłym roku z
kopalni ujęto 41 mln m sześc. tego
gazu. Większość trafia do oświęcimskich zakładów, z którą wiąże je
umowa do 2022 r.
Wspomniana umowa była już
przedmiotem zainteresowania śledczych katowickiej prokuratury. Kilka

lat temu na terenie kopalni powstała
stacja odmetanowania – z dwoma
silnikami przerabiającymi gaz na
energię. Według ówczesnych szacunków dziennie kopalnia oszczędzałaby na prądzie 80 tys. zł (z różnicy zakupu energii z zewnątrz). To
ponad 29 mln zł rocznie. W czerwcu
2009 r., gdy projekt miał być akceptowany przez zarząd Kompanii, ten
zobowiązał kopalnię do podpisania
nie rocznej – jak dotąd – ale wieloletniej umowy z Synthosem-Dwory
na sprzedaż gazu. Michał Sołowow,
główny udziałowiec firmy, jeden z
najbogatszych Polaków, tłumaczył
„Rzeczpospolitej”, że umowa jest
korzystna dla obu stron, bo zakład
Synthos oddalony od Brzeszcz o 15
km, połączony jest z kopalnią rurociągiem.
– Kopalnia pozbywa się gazu,
który ciężko byłoby sprzedać na

rynku, a Synthos może go spalać i
poprawić bilans uprawnień emisji
CO2. Energetyka w grupie Synthos
produkuje prąd w skojarzeniu z ciepłem. Na zewnątrz sprzedawane są
nadwyżki energii elektrycznej, ciepło kupuje miasto Oświęcim – tłumaczył biznesmen i dodał, że nie
planuje innych inwestycji w metan.
Dziś inwestor dla kopalni z
sektora energetycznego nie byłby
oświęcimskiej firmie na rękę, bo
mając zasoby taniej energii musiałby je sensownie zagospodarować (i
tu mogłoby dojść do konfliktu interesów). Jednakże Tauron też nie
bardzo się kwapi do inwestycji w
kopalnie „Brzeszcze”, bo na rozwój
kopalni musiałby wydać blisko 250
mln zł. Może zatem okazać się, że
przetarg, w którym ceną wywoławczą byłaby przysłowiowa „złotówka” (przy jednoczesnych kosztach

poniesionych przez Skarb Państwa
na restrukturyzację zakładu) jest
szansą dla Sołowowa na tani zakup
potrzebnej mu kopalni, a dla Tauronu pretekstem do wycofania się z
„Brzeszcz”. Jednak z takiego rozwoju wypadków w Brzeszczach byłoby
zadowolonych niewiele osób.
- To jest jasne, że z chwilą ogłoszenia przetargu do gry wkroczy
Sołowow, w którego interesie jest
przejąć kopalnię, ale po to, by prowadzić ją w szczątkowym wymiarze - mówią osoby znające sprawę.
Zwróciliśmy się z pytaniem do
rzecznika firmy Synthos z pytaniem, czy wzięliby udział w przetargu, który jednak wciąż nie został ogłoszony. Nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.
Jakub Michalski

PG „SILESIA”

Rozregulowany rynek problemem całej branży
Cztery organizacje związkowe funkcjonujące w Przedsiębiorstwie Górniczym (PG) „Silesia” Sp. z o.o. zaapelowały
do polityków - m.in. prezydenta Andrzeja Dudy - o „podjęcie stosownych kroków, które kompleksowo uregulują
obecną sytuację na rynku węglowym”.
Zdaniem związkowców, pogarszająca
się sytuacja „Silesii” jest konsekwencją
błędnych decyzji rządu i niedopuszczalnych praktyk na polskim rynku węgla,
w tym sprzedaży surowca poniżej kosztów wydobycia przez inne podmioty.
- Oczekujemy konkretnych działań
ze strony osób odpowiedzialnych za
polskie górnictwo. Tu już nie chodzi o
PG „Silesia” czy Lubelski Węgiel „Bogdanka”, bo na tę chwilę problem ma
cały sektor - tłumaczy przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

PG „Silesia” Sp. z o.o. Dariusz Dudek.
- Czas „ubijania piany” czyli bezproduktywnych dyskusji o górnictwie minął.
To ostatnia chwila, gdy wspólnym wysiłkiem możemy cokolwiek uratować.
Potem będzie za późno - przestrzega.
Związkowy apel skierowany został
do pięciu osób: prezydenta Andrzeja
Dudy, pani premier Ewy Kopacz, wicepremiera Janusza Piechocińskiego, ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego i
pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Wojciecha Kowalczyka. Przedstawiciele załogi czechowickiej kopalni z czterech organizacji - NSZZ „Solidarność”,
Związku Zawodowego Górników w
Polsce, Związku Zawodowego „Kadra”
i Związku Zawodowego Ratowników
Górniczych w Polsce - podkreślają w
nim, że obecna sytuacja na rynku węgla kamiennego „odbija się negatywnie
nie tylko w sektorze wydobywczym, ale
również w sektorach powiązanych - a
to w szczególności w sektorze energetycznym”.

Skąd pomysł, by w naprawę sytuacji na polskim rynku węgla angażować
prezydenta?
- Prezydent jest głową państwa i
może inicjować rozmowy na tematy
ważne dla kraju czy też obejmować
takie rozmowy swoim patronatem, a
przyszłość górnictwa, branży strategicznej, to sprawa dla kraju istotna
- wyjaśnia Dudek. - Chciałbym w tym
miejscu zaznaczyć, że my również stanowimy część polskiego górnictwa. To
nie jest tak, że nie jesteśmy polską ko-

palnią, bo zainwestował w nas czeski
koncern - jesteśmy, bo w „Silesii” pracują Polacy, a podatki odprowadzamy
do budżetu polskiego, nie czeskiego.
Domagamy się zatem od państwa, by
traktowało nas i wszystkie inne podmioty tak samo. Nie chcemy nikomu
niczego zabierać, chcemy jedynie tego
samego, co mają inni, by móc z nimi
uczciwie konkurować - dodaje.
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach zatrudnia około
1800 osób. Do końca roku Zarząd
Spółki zamierza zwolnić ok. 100 pracowników.
MJ
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Polski węgiel potrzebuje
jasnych perspektyw
sach. Bezpieczeństwo energetyczne
państwa to jeden z fundamentalnych obszarów realizacji polskiej
racji stanu, tymczasem dzisiejszy
obóz władzy w sprawach branży
węglowej zachowuje się tak, jakby
podcinał gałąź, na której siedzi cały
naród.
SG: - Na czym Pani zdaniem
powinna opierać się strategia
dla górnictwa?

Rozmowa z posłanką Beatą
Szydło, kandydatką Prawa
i Sprawiedliwości (PiS) na
premiera.
Solidarność Górnicza: - Wyobraźmy sobie, że jesteśmy po
wyborach parlamentarnych,
które - zgodnie z wszystkimi
sondażami - wygrywa Prawo i
Sprawiedliwość, a Pani - zgodnie z zapowiedziami - obejmuje urząd premiera. I wyobraźmy sobie dalej, że wkrótce
potem dochodzą sygnały ze
Śląska, że spółki węglowe nie
mają już z czego płacić wynagrodzeń swoim pracownikom.
Jest Pani przygotowana na
taki scenariusz?
Beata Szydło, posłanka i kandydatka PiS na premiera: - Tak.
Jestem na to przygotowana, szczególnie po informacjach medialnych
mówiących o tym, że poprzednia
ekipa Kancelarii Prezydenta doszczętnie wyczyściła tegoroczny
budżet Kancelarii. To oczywiście
nie ta skala problemu, jaką mamy w
przypadku górnictwa, ale wskazuje
dość jednoznacznie na mechanizm
postępowania osób z kręgu obecnej
władzy. Mając to na uwadze, opracowujemy plan awaryjny na wypadek sytuacji kryzysowej na Śląsku.
Chciałabym jednak podkreślić, że
to nie jest tylko kwestia pieniędzy
na wypłaty, ale także strategicznych decyzji określających przyszłość branży górniczej. Obawiam
się bowiem nagromadzenia problemów z uwagi na opieszałość obecnej ekipy rządzącej. Minęło już ponad siedem miesięcy od podpisania
porozumień ze stroną społeczną, a
większość spraw, które miały zo-

stać rozwiązane, nie została nawet
ruszona. Musimy zatem, jeśli oczywiście wygramy wybory parlamentarne, dokonać bilansu otwarcia.
Z oficjalnych informacji, jakich
dostarczają nam przedstawiciele
rządu - choćby poprzez zapytania
poselskie - wiemy bardzo niewiele,
na ogół tyle, że sytuacja branży jest
pod kontrolą. Ale ciężko wierzyć w
te deklaracje. Znacznie więcej dowiadujemy się od strony społecznej,
a są to wieści bardzo niepokojące.
Działania właściciela ograniczają
się do ruchów pozorowanych i kadrowych, które w żaden sposób nie
przyczyniają się do poprawy sytuacji, wręcz przeciwnie - rozmywają
jedynie kwestię odpowiedzialności.
Niestety, tego co istotne dla branży
nie dostrzegamy, jak choćby wzrostu sprzedaży węgla, inwestycji, czy
poprawy efektywności zarządzania
branżą.

systemowe i organizacyjne, zdecydowanie lepsze niż te, które proponuje rząd Ewy Kopacz, polegające
na dość karkołomnym tworzeniu
„nowej” Kompanii Węglowej. Uważam, że właściwym kierunkiem jest
powiązanie górnictwa z energetyką, ale nie na zasadzie „łapanki”,
tak jak to robi obecny rząd. Na tych
powiązaniach musi zyskać jedna i
druga strona. Pracujemy nad optymalnymi rozwiązaniami. Nieprzypadkowo zaproponowaliśmy powołanie Ministerstwa Energetyki, bo
sektor paliwowo-energetyczny jest
w naszym kraju traktowany - niestety - po macoszemu. Kompetencje wobec tego sektora są rozsiane
po kilku resortach, podczas gdy my
uważamy, że niezbędny jest jeden
ośrodek decyzyjno-kompetencyjny,
w którym zapadałyby kluczowe dla
branży decyzje, zwłaszcza w tych
przełomowych dla energetyki cza-

SG: - Będzie Pani w stanie podstawić dla tego tonącego statku solidny holownik, który dociągnie go do brzegu?
BS: - Cieszę się, że wspólnie ze
stroną społeczną udało nam się już
rozpocząć wspólne prace nad strategią dla górnictwa. Prace prowadzi zespół roboczy, który wkrótce
przedstawi konkretne rozwiązania.
Myślę - ba, jestem pewna - że podczas tegorocznej Barbórki środowisko górnicze bardziej od orderów,
które oczywiście za trudną pracę
się należą, będzie oczekiwać od nas
dobrej, wieloletniej strategii rozwoju polskiego górnictwa. Chcę, żeby
był to rzeczowy dokument, pozbawiony zbędnych ogólników, który
będzie można od razu realizować,
z pożytkiem dla branży górniczej.
Kluczem muszą być tutaj zmiany

Jeśli dana mi będzie
możliwość tworzenia rządu,
pojadę do Paryża z własną
strategią energetyczną.
(…) Jako Polska musimy
także przyjmować na siebie
określone zobowiązania
międzynarodowe, ale
dyskutujmy nad ich
wymiarem, a nie siedźmy
cicho i przytakujmy.

BS: - Ten dokument musi przede
wszystkim pokazywać jasne perspektywy dla branży. Dziś sektor
wydobywczy jest z dnia na dzień
zaskakiwany pomysłami, które
następnego dnia przestają być aktualne. To zaskakiwanie rzekomo
genialnymi pomysłami staje się
wręcz patologiczne i świadczy nie o
jakości zarządzania państwem, tylko o niebezpiecznej bylejakości. My
chcemy wyznaczyć kierunek, którego będziemy się ściśle i konsekwentnie trzymać, co też uwiarygodni
górnictwo w oczach jego partnerów.
Musimy oczywiście budować „miks
energetyczny”, w którym znajdzie
się miejsce nie tylko dla węgla, ale
i dla odnawialnych źródeł energii.
Jednocześnie trzeba dywersyfikować źródła energii. Niemniej, nie
ulega dla mnie wątpliwości, że przez
najbliższych kilka dekad strategicznym źródłem dla Polski są krajowe
zasoby węgla kamiennego i brunatnego. I to należy jasno wyartykułować w tej strategii, także po to, by
dać jasny sygnał branży energetycznej, w jakie źródła energii należy
inwestować. W tym strategicznym
dokumencie należy się także odnieść do problemu importu taniego węgla, głównie zza wschodniej
granicy. Musimy znaleźć sposób, by
import ten ograniczyć, bo on niszczy nasze miejsca pracy. W strategii powinny się również znaleźć
rozwiązania dotyczące problemu
obciążeń podatkowych sektora górniczego, które - w moim mniemaniu
- są stanowczo za wysokie, szczególnie gdy popatrzymy na subwencje i
zwolnienia podatkowe dla zagranicznych inwestorów, którzy nie
zawsze tworzą trwałe i wartościowe
miejsca pracy. A patrząc na obciążenia podatkowe polskiego węgla,
warto zapytać, czy węgiel z importu
jest równie mocno obciążony podatkami w miejscu jego produkcji?
Uważam, że politykę fiskalną wobec
polskiego węgla należy zrewidować,
zwłaszcza na czas kryzysu. A skoro
wspomniałam o imporcie węgla do
Polski, to my musimy także wzmocnić eksport naszego węgla.
SG: - W dniu Barbórki ogłosi
Pani strategię dla górnictwa,
a kilka dni później, podczas
szczytu klimatycznego w Paryżu, będzie się Pani musiała
z niej pewnie tłumaczyć przed
zachodnimi
przywódcami

dążącymi do dekarbonizacji
światowej gospodarki…
BS: - Nic podobnego. Na pierwszej
konwencji programowej Prawa i
Sprawiedliwości nieprzypadkowo zacytowałam jednego z wiceministrów
gospodarki obecnego rządu, który
powiedział: „jadę do Paryża, żeby
się przysłuchać, a jak wrócę, będę
myślał o strategii”. Otóż chcę jasno
zakomunikować, że nigdy nie będziemy równoprawnym partnerem dla
europejskich potęg, jeśli będzie u nas
pokutował taki właśnie sposób myślenia. Będziemy jedynie pariasem
Europy, który ślepo wykonuje czyjąś
wolę. Jeśli dana mi będzie możliwość
tworzenia rządu, pojadę do Paryża z
własną strategią energetyczną. Będę
domagać się tego, by polskie interesy,
w tym interesy polskiego górnictwa,
zostały poszanowane przez zachodnich partnerów. Liczę tu na wsparcie
pana prezydenta Andrzeja Dudy, jak
i na wsparcie pana przewodniczą-

Górnictwo tworzy miejsca
pracy nie tylko w samej
branży górniczej, ale także
szeroko poza nią,
w skali całego kraju.
Dlatego uważam,
że naszego państwa nie
stać dziś na upadek
tej branży, gdyż
konsekwencje tego byłyby
dalekosiężne.

cego Rady Europejskiej Donalda
Tuska. Oczywiście, jako Polska musimy także przyjmować na siebie
określone zobowiązania międzynarodowe, ale dyskutujmy nad ich
wymiarem, a nie siedźmy cicho i
przytakujmy. Za rządów Platformy
Obywatelskiej Polska przyjęła bardzo niebezpieczną politykę - wciąż
będąc krajem „na dorobku” względem państw tak zwanej starej Unii,
zaczęliśmy dość bezrefleksyjnie i
bezkrytycznie przyjmować na siebie poważne zobowiązania, które w
konsekwencji mogą trwale podcinać
nasz rozwój i wzrost gospodarczy.
Myślę tu między innymi o Pakiecie
Klimatycznym, czy właśnie projekcie „dekarbonizacji” Europy. To, co
leży w interesie zamożniejszych krajów Unii, nie zawsze leży w interesie
Polski i trzeba umieć oraz chcieć wyciągać z tego wnioski.
SG: - Nie wydaje się Pani, że
dobry klimat dla polskiego
węgla trzeba także stworzyć w
naszym kraju?
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BS: - Owszem, gdyż dostrzegam
czarny PR, z jakim spotyka się w
Polsce górnictwo i węgiel. Ryszard
Petru ze swoim ugrupowaniem,
które jest klonem Platformy Obywatelskiej, już rozpoczął kampanię
przeciw górnictwu i węglowi, zarzucając Prawu i Sprawiedliwości,
że my bronimy węgla, podczas gdy
oni, czyli rzekomo ta nowoczesna
Polska, są za rozwojem czystej energii. Czekać, aż do tej kampanii przystąpi sama Platforma Obywatelska,
która na razie kalkuluje, co jej się
bardziej opłaca - grać na zwłokę w
sprawach węgla i górnictwa, łudzić
wszystkich, że działają na rzecz
branży węglowej czy po prostu uderzyć w środowisko górnicze. Platforma Obywatelska ma wokół spraw
węgla i górnictwa rozpisaną grę polityczną. Jej politycy nie patrzą na
sprawy branży węglowej przez pryzmat interesów państwa polskiego,
tylko przez pryzmat efektu wyborczego. Dlatego nie wierzę w żadne
zapewnienia rządu Ewy Kopacz.
SG: - A Pani co oferuje w zamian?
BS: - Myślimy poważnie o rozwoju
polskiego górnictwa, zatem musimy
zmienić nastawienie do tej branży.
Musimy porzucić myślenie, że jest
to branża, która się zwija i ma perspektywy co najwyżej na najbliższe
20 lat i to tylko w przypadku wybranych kopalń. Jeżeli weźmiemy pod
uwagę możliwość rozwoju całego
sektora nowoczesnych technologii
funkcjonujących wokół górnictwa,
to wówczas na przyszłość sektora
wydobywczego możemy spojrzeć
znacznie szerzej. Musimy na górnictwo spoglądać nie tylko w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, ale także jako stymulatora
rozwoju gospodarczego, tworzenia
nowych miejsc pracy i podnoszenia
konkurencyjności polskiej gospodarki. Jeżeli tak chcemy widzieć
polskie górnictwo, to musimy także
myśleć o zmianie pokoleniowej w
polskim górnictwie, a tutaj - nieste-

ty - pojawia się problem kształcenia
kadr dla kopalń. Młodzież, której
zagwarantowano pracę w kopalniach, ma dziś poważne kłopoty, bo
nie respektuje się podjętych zobowiązań wobec niej zobowiązań. Kilka lat temu popełniono już podobny
błąd, który mścił się później na polskim górnictwie w postaci tak zwanej luki pokoleniowej. Uważam, że
zobowiązania wobec tych młodych
ludzi powinny zostać zrealizowane,
bo ich realizacja jest tak naprawdę
w interesie samych kopalń. Powiem
więcej, należy zatroszczyć się o
szkolnictwo górnicze, które będzie

Wiceminister Poncyljusz
był dobrą nauką nie tylko
dla środowiska górniczego,
ale także dla Prawa
i Sprawiedliwości,
że nie należy powierzać
stanowisk osobom, które
niekoniecznie znają się
na podległych
im sprawach.

SIERPIEŃ 2015
na ten przemysł wyłącznie z wąskiej
perspektywy ekonomicznej. Należy
na niego patrzeć znacznie szerzej,
jak na system naczyń połączonych.
Górnictwo tworzy miejsca pracy
nie tylko w samej branży górniczej,
ale także szeroko poza nią, w skali całego kraju. Dlatego uważam,
że naszego państwa nie stać dziś
na upadek tej branży, gdyż konsekwencje tego byłyby dalekosiężne.
Można oczywiście pokazywać fantastycznie rozwijające się Katowice
jako przykład udanych przeobrażeń
gospodarczych, ale wystarczy się
pojechać na obrzeża śląskiej aglomeracji, żeby zobaczyć, jakie piętno
na wielu gminach górniczych pozostawiła nieumiejętnie prowadzona
restrukturyzacja. Uważam zatem,
że państwo musi się zaangażować
w pomoc dla górnictwa, przynajmniej w pierwszej fazie wychodzenia z kryzysu. To nie musi być po-
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moc wyłącznie w postaci subwencji,
ale także zwolnień podatkowych, o
czym wspominałam już wcześniej.
SG: - A czy aby nie kłania się
tutaj kwestia niedozwolonej
pomocy publicznej, w świetle
unijnych przepisów?
BS: - Na hasło „niedozwolonej
pomocy publicznej” dosyć często
powołują się ministrowie obecnej
ekipy rządowej, bo w ten sposób
najłatwiej się wykręcić od rozwiązywania problemów górnictwa.
To są te słynne już platformerskie
zaklęcia: „nie da się”, „nie można”,
„nie pozwalają”. Ja uważam, że należy rozmawiać z urzędnikami z
Brukseli i przekonywać ich do swoich racji, a nawet bronić swoich interesów. Niemcy, Francuzi czy Brytyjczycy niespecjalnie przejmują
się kwestią niedozwolonej pomocy



publicznej, gdy w grę wchodzi ich
interes narodowy. Kiedy był kryzys,
nie bali się właśnie poprzez pomoc
publiczną ratować swoje banki,
przemysł motoryzacyjny czy stoczniowy. Polski rząd musi dokładnie
w ten sam sposób postępować. Nie
zwalnia to, rzecz jasna, górnictwa
z dbałości o rachunek ekonomiczny. Nie twierdzę, że górnictwo nie
wymaga zmian - wymaga, bo w kopalniach występuje sporo patologii
i niedociągnięć, zwłaszcza w sferze
zarządzania, na co wskazują sami
związkowcy i z czym będziemy musieli się uporać. Jednocześnie nie
wyobrażam sobie, by pod płaszczykiem działań restrukturyzacyjnych
ludzie z dnia na dzień mieli tracić
pracę, bo jakiemuś inwestorowi nie
zgadzają się słupki w arkuszu kalkulacyjnym.
SG: - Czy po rządach Prawa i
Sprawiedliwości powinniśmy
się spodziewać jakichś niespodzianek personalnych? Środowisko górnicze wciąż ma w
pamięci rządy wiceministra
gospodarki Pawła Poncyljusza, których raczej nikt dobrze
nie wspomina…
BS: - (uśmiech) Myślę, że wiceminister Poncyljusz był dobrą nauką nie
tylko dla środowiska górniczego,
ale także dla Prawa i Sprawiedliwości, że nie należy powierzać stanowisk osobom, które niekoniecznie
znają się na podległych im sprawach. Postawimy na ludzi odpowiedzialnych. To muszą być ludzie,
którzy znają tę branżę, mają na nią
pomysł i są zdeterminowani, by go
realizować, ale z poszanowaniem
strony społecznej. Nie twierdzę, że
jak usiądziemy do stołu, to będą to
wyłącznie łatwe i przyjemne rozmowy. Zapewne będą te rozmowy nieraz trudne, ale musimy rozmawiać
tak długo, aż znajdziemy wspólny
język.

na wysokim poziomie, bo bez niego nie będzie nowoczesnego górnictwa, na którym nam zależy.
SG: - Ale żeby tak się stało, żeby
górnictwo mogło się rozwijać,
potrzeba kapitału, którego z
rynku nie sposób pozyskać.
Niestety, nie ma dziś żadnej
instytucji finansowej, która
chciałaby górnictwu pożyczyć
pieniądze.
BS: - Dzieje się tak, ponieważ mało
kto dziś wierzy w ten biznes, w to,
że może być on efektywny. Ja mam
przekonanie, że to może być dobry
biznes, ale też nie mogę spoglądać

rozmawiali: Krzysztof Leśniowski,
Jacek Srokowski

Ruszyły prace nad strategią
W siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie Rady górniczej „Solidarności” z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS). Jego uczestnicy zainaugurowali prace nad strategią rozwoju polskiego górnictwa dla przyszłego rządu. O tym, że strategia zostanie opracowana
przy udziale związkowców, zdecydowano podczas spotkania szefów górniczych komisji zakładowych „Solidarności” z kandydatką PiS na premiera i posłanką
tej partii panią Beatą Szydło.
Podczas pierwszych rozmów kandydatkę PiS na premiera reprezentował
wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości poseł
Grzegorz Tobiszowski. Towarzyszyło
mu dwoje parlamentarzystów największej partii opozycyjnej – pani senator
Izabela Kloc i poseł Grzegorz Matusiak
– oraz wiceprzewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Zdzisław
Filip.
Ustalono, że merytoryczne prace nad poszczególnymi elementami
strategii prowadzone będą w ramach
zespołów tematycznych, które zajmą
się problemami takimi jak możliwość
skutecznego przeciwstawienia się restrykcyjnym zapisom unijnego Pakietu
Klimatycznego, zasady współpracy
sektora górniczego z branżą energetyczną, prowadzenie korzystnej dla
państwa polityki przyznawania koncesji
podmiotom ubiegającym się o możliwość prowadzenia eksploatacji węgla i

budowa sprawnego systemu sprzedaży
węgla.
Do współpracy zostaną zaproszeni
eksperci.
Zgodnie z przyjętymi założeniami,
we wrześniu zespoły przedstawią konkretne rozwiązania, jakie należałoby
podjąć dla dobra polskiego sektora wydobywczego.
Oprócz spraw związanych z
pracami nad strategią, uczestnicy
spotkania omówili bieżącą sytuację
poszczególnych spółek węglowych i
całej branży.
Związkowcy wskazywali na konieczność wyeliminowania zjawiska
nadmiernie wysokich zarobków członków zarządów państwowych spółek
węglowych – zwłaszcza w sytuacji, gdy
firmy te przeżywają trudności wynikające z nieudolnego zarządzania na przestrzeni ostatnich lat. Zwracali uwagę, że
wprowadzane plany oszczędnościowe
dotykają jedynie pracowników kopalń,

choć ci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za złe wyniki ekonomiczne
spółek węglowych.
Strona społeczna zwróciła się do
polityków PiS o przedstawienie stanowiska tej partii w sprawie polskiego
„miksu energetycznego” (proporcji po-

między poszczególnymi źródłami energii w gospodarce narodowej).
Dyskutowano również m.in. o działaniach, które pozwoliłyby zmniejszyć
szkodliwy wpływ restrykcyjnych zapisów Pakietu Klimatycznego na polską
gospodarkę, o konsekwencjach przy-

znawania koncesji na eksploatację węgla podmiotom, które mogą prowadzić
interesy w sposób sprzeczny z polską
racją stanu i o efektywności obecnej
struktury organizacyjnej górnictwa w
Polsce.
Mj
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KWK KRUPIŃSKI

Czarne chmury nad kopalnią

Interpelacje poselskie oraz doniesienia prasowe, a dokładnie artykuł w „Rzeczpospolitej” odkrywa biznesplan Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, którego zasadniczym założeniem jest przestawienie wydobycia wyłącznie na węgiel koksowy. Suszecka
kopalnia KWK „Krupiński” w tym biznesplanie się nie mieści, bo aktualnie wydobywa węgiel klasy energetycznej.
Plany spółki wobec kopalni
przedstawiła po artykule w „Rzeczypospolitej” rzeczniczka prasowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
– Nie będziemy inwestować w kopalnię Krupiński. Sprzedaż kopalni
jest jedną z rozważanych opcji. Nie
zamykamy sobie drogi do żadnego
rozwiązania. Mamy dwa lata na jego
znalezienie, bo tak długo kopalnia
może pracować bez inwestowania w
udostępnianie kolejnych pokładów
węgla. Innym rozpatrywanym rozwiązaniem jest połączenie kopalni
z KWK Pniówek – wyjaśnia nam
Katarzyna Jabłońska-Bajer.
Według „Rzeczpospolitej” dla
KWK „Krupiński” są szykowane
dwa scenariusze: pierwszy zakładający powolną likwidację z zakończeniem wydobycia w połowie 2017
roku. Drugi scenariusz zakłada
przekazanie przedsiębiorstwa do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, co
dałoby gwarancję istnienia zakładu
do 2021 roku.
Aktualnie KWK „Krupiński”

specjalizuje się – zgodnie z założeniami długookresowymi przyjętymi
w strategii zarządu JSW – w wydobyciu węgla energetycznego. Kopalnia ma podpisane umowy handlowe
z EDF Polska SA, czyli właścicielem
elektrowni Rybnik oraz innymi zakładami, takimi jak elektrociepłownie. Niezrozumiałym dla samorządu lokalnego i załogi są aktualne
posunięcia zarządu JSW.
W rozmowie z Mieczysławem
Kościukiem, przewodniczącym zakładowej NSZZ „Solidarność” wyłania się obraz nieprzemyślanej decyzji
zarządu JSW i ratowania płynności
finansowej kosztem sprzedaży jednego z perspektywicznych zakładów
należących do JSW.
– Zgodnie z planami geologicznymi kopalnia oprócz pokładów węgla
klasy energetycznej posiada również
potężne zasoby węgla koksującego
typu 35.1, 35.2 oraz 36(hard). Szacunkowe wyliczenia mówią, że zasoby
operacyjne do których bardzo „łatwo”
się dostać, wynoszą blisko 7 mln ton

węgla koksującego. Jednak do tej pory
nie było potrzeby wydobywania tego
typu węgla zgodnie z założeniami
JSW – mówi przewodniczący.
Aktualnie kopalnia wydobywa
węgiel z wyższych pokładów. Jest to
węgiel energetyczny, jednak nic nie
stoi na przeszkodzie, aby się dostać
do węgla koksującego. Mieczysław
Kościuk mówi wprost – Kopalnia ma
przekopy, aby się dostać do węgla koksującego na pokładzie południe oraz
południe zachód, którego poziom to
620 metrów. Jest to węgiel bardzo dobrej jakości – 35.1. Również w naszych
zasobach znajduje się węgiel typu 36,
ale jest on w niższych partiach ziemi.
Przewodniczący nie rozumie też
posunięć spółki, która w szybkim tempie wyceniła zakład na około 224 mln
zakład, a wcześniej, prawdopodobnie
przed wyceną, sprzedała węgiel koksujący typu 34 za 150 zł/t, czyli w
cenie węgla energetycznego. Całkiem
możliwe, że sprzedaż za bezcen tego
typu węgla odbiła się na rentowności
zakładu.

KWK MAKOSZOWY

Z planem naprawczym
23 lipca został przyjęty plan naprawczy dla KWK „Makoszowy”. Przewiduje on w latach 20152020 poprawę efektywności kopalni oraz powrót do rentownej działalności od 2016 roku.
Celami planu naprawczego jest zwiększenie wydajności pracy (również poprzez zmniejszenie zatrudnienia) oraz
średniego dobowego wydobycia. Te
dwa cele są podstawą do negocjacji jakie toczą się z potencjalnymi inwestorami, w tym z dużym inwestorem z branży
energetycznej. Realizacja planu zakłada
już w 2016 zysk na poziomie ponad 12
mln zł przy rocznym wydobyciu ponad
1,3 mln ton węgla.
– Do 2020 ma być udostępnionych

12 ścian wydobywczych – mówi Artur
Banisz przewodniczący zakładowej
NSZZ Solidarność w KWK „Makoszowy”. – Plan zakłada fedrunek od 2017
roku na dwóch ścianach jednocześnie
oraz zmniejszenie kosztów wydobycia
do 230 zł na tonie węgla.
Przewodniczący mówi, że podstawą sukcesu jest między innymi
koncentracja robót przygotowawczych
i wydobywczych, maksymalizacja wykorzystania dzierżawionych maszyn i

urządzeń.
Kopalnia aktualnie posiada szacunkowe złoża węgla kamiennego dobrej
jakości w granicach 100 mln ton, co
czyni ją zakładem perspektywicznym.
Zatrudnienie w zakładzie ma się mieścić
w granicach 1400 pracowników; skorzystanie części załogi z urlopów górniczych ma ułatwić realizację celu, czyli
zmniejszenia zatrudnienia wymaganego
w planie naprawczym. Dużym atutem
zakładu (oprócz dobrej jakości węgla)

Zastanawiające jest postępowanie
Zarządu Spółki w sytuacji, gdy zainteresowania inwestycjami górniczymi w tym rejonie wykazuje spółka o
niemieckim kapitale kierowana przez
byłego ministra do spraw górnictwa
Jerzego Markowskiego. Kopalnia z
koncesją wydobywczą do 2030 roku,
z zasobami prawdziwego złota (węgla
koksującego typu 35 oraz 36), gdzie
fronty wydobywcze przygotowane są
na 2 następne lata; stałaby się łakomym kąskiem dla kogoś kto planuje
budowę nowej kopalni w pobliskim
Orzeszu.
– Nie dziwi mnie zatem, że w
planie JSW jest przeniesienie zakładu do SRK, a potem być może
sprzedaż za przysłowiową złotówkę
zakładu. Po co budować i ponosić
ogromne inwestycje w budowę nowego zakładu jak można przejąć już
istniejący z zakładem przeróbki węgla, którego nie mają inne okoliczne
kopalnie. Gdyby nie strajk na początku roku, być może JSW ratując
płynność sprzedałby koncesje wydojest niski poziom metanu w pokładach
węgla, a co za tym idzie, niski poziom
zagrożeń metanowych, co dodatkowo
potwierdza opłacalność wydobycia
węgla. Aktualnie kopalnia nie generuje
strat, co w dobie kryzysu węgla kamiennego jest gwarantem opłacalności.
Na temat toczących się rozmów z
potencjalnymi inwestorami wypowiedział się prezes Spółki Restrukturyzacji
Kopalń – Marek Tokarz – „Już teraz prowadziliśmy różne rozmowy biznesowe,
ale potencjalni inwestorzy wymagali od
nas dokładnych liczb i prognoz. Mam
nadzieję, że obecnie te rozmowy będą
bardziej konkretne” – powiedział prezes
SRK, aktualny właściciel zabrzańskiej
kopalni.
Gwarantem negocjacji z potencjalnymi inwestorami jest wiceminister
Wojciech Kowalczyk który, 22 lipca pod-

bywcze zewnętrznemu inwestorowi
– konkluduje przewodniczący NSZZ
„Solidarność” KWK Krupiński,
Mieczysław Kościuk.
Alternatywą dla sprzedaży czy
przeniesienia KWK Krupiński do
SRK jest połączenie z kopalnią „Pniówek”. Zarząd JSW powołał specjalny
zespół, który ma się zająć ewentualnym połączeniem zakładów. Prace
zespołu mają się zakończyć do końca
października 2015 roku.
Jednak sam prezes JSW Edward
Szlęk informuje, że w dobie kryzysu
najważniejsza jest płynność finansowa spółki i JSW nie ma zamiaru inwestować w węgiel energetyczny.
Kopalnia „Krupiński” w Suszcu eksploatację rozpoczęła 32 lata
temu – w 1983 roku. Obecnie zakład zatrudnia ponad 2,5 tysiąca
osób. W firmach zewnętrznych zatrudnionych jest dodatkowe 1500
osób. Zakład jest największym pracodawcą w regionie.
dsaw
pisał porozumienie ze stroną społeczną.
Do 21 sierpnia powinien być już znany
nowy właściciel KWK „Makoszowy”.
Inwestor zgodnie z porozumieniem ma
do końca roku pozyskać zakład, a tym
samym plan naprawczy ma już wdrażać
nowy właściciel.
Kopalnia KWK „Makoszowy” zgodnie z porozumieniem z 17 stycznia 2015
zawartego pomiędzy stroną rządową
oraz społeczną, została przekazana
przez Kompanię Węglową do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń. Porozumienie
gwarantowało zapewnienie przyszłości
kopalni poprzez wdrożenie planu naprawczego oraz pozyskaniu potencjalnego inwestora. To ratunek dla 1800 załogi i jednego z największych zakładów
pracy w regionie zabrzańskim.
dsaw
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Bank zażądał kasy!

ING Bank Śląski, który rok temu wykupił obligacje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) o wartości bez odsetek wynoszącej 200 milionów złotych, zażądał od JSW wcześniejszego wykupu obligacji. Emisja papierów miała pomóc Spółce w zdobyciu środków na zakup KWK „Knurów-Szczygłowice”. Teraz JSW ma problem. Do sprawy odniosła się Zakładowa Organizacja
Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Oto związkowy komentarz do sprawy.

Jeszcze kilka tygodni temu odpowiedzialny za górnictwo wiceminister skarbu Wojciech Kowalczyk
twierdził, że sytuacja Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA – jeśli chodzi
o płynność finansową – jest trudna, ale pod kontrolą. Wtedy to władze JSW sygnalizowały, że szukają
środków, aby nie mieć problemów z
płynnością w czwartym kwartale.
Sytuacja może się jednak znacznie pogorszyć, gdyż ING Bank
Śląski, który w 2014 roku wykupił obligacje Jastrzębskiej Spółki
Węglowej o wartości bez odsetek
wynoszącej 200 mln zł, wysłał
pismo z żądaniem wcześniejszego
wykupu obligacji. Emisja papierów
dłużnych JSW miała pomóc w zdobyciu środków na zakup kopalni
„Knurów-Szczygłowice” od Kompanii Węglowej SA (którą ratowano
przed upadkiem) za kwotę 1,49 miliarda zł. ING Bank Śląski był jedną
z tych instytucji, które w ubiegłym
roku objęły znaczącą emisję obligacji JSW, a przypomnijmy, że Spółka
wyemitowała papiery o wartości
700 mln zł i 163,75 mln dolarów
– czyli licząc razem, bez odsetek,
za około 1,33 mld zł. Terminy wykupu obligacji ustalono na 22-77
miesięcy, ale dodano warunek, że
jeżeli JSW do 30 lipca 2015 roku
nie przeprowadzi emisji obligacji
na „międzynarodowych rynkach
kapitałowych”, to banki otrzymają
prawo żądania wcześniejszego wykupu papierów wartościowych.
Emisji nie przeprowadzono, a
Zarząd JSW unika zabrania głosu odnoście ostatnich wydarzeń.
Jednakże w przypadku, gdy negocjacje z bankami zakończą się
niepowodzeniem,
Jastrzębskiej
Spółce Węglowej grozi upadłość.
W tej sytuacji zeszłoroczne zmuszenie Spółki przez polski rząd do
kupna KWK „Knurów-Szczygłowice” może się dla niej stać przysłowiowym „gwoździem do trumny”,
co zresztą wcześniej prognozowali
niektórzy analitycy i inwestorzy.
Przytoczmy tu, za Polską Agencją
Prasową, kilka przykładów wypowiedzi znanych analityków: „Wydaje się, że 1,5 mld zł to zdecydowanie
zbyt wygórowana cena za kopalnię”
(Marcin Gątarz, analityk UniCre-

dit); „Ciężko powiedzieć, żeby cena
wynegocjowana przez JSW była
atrakcyjna. Wcześniej mówiło się
na rynku, że potencjalna cena za
kopalnię »Knurów-Szczygłowice«
wyniesie około 1 mld zł. (...). Transakcja dochodzi do skutku w najgorszym możliwym momencie (...).
Ograniczenie płynności spółki w
tak trudnym otoczeniu rynkowym
nie wydaje mi się słuszną decyzją”
(Maciej Hebda, analityk BESI);
„Analitycy byli zgodni, że w krótkim okresie transakcja ta znacznie
pogorszy i tak już niełatwą sytuację JSW” (Anna Pełka, PAP). W
konsekwencji między innymi tych
właśnie decyzji większościowego
właściciela doszło do paradoksalnej sytuacji: dzisiaj giełdowa wycena firmy jest niższa od kwoty, jaką
rok temu ta sama firma zapłaciła za
jedną kopalnię. Przypomnijmy, że
w listopadzie 2014 roku, pomimo
szeregu spotkań z potencjalnymi
inwestorami, nawet w USA, Zarząd
nie zdołał uruchomić emisji euroobligacji. Wskazywano wtedy na
ewidentne błędy w przygotowanej
ofercie i uzasadnioną nieufność inwestorów.
– Decyzjami właściciela JSW
została przed kilku laty przymuszona do wykupienia długów Koksowni „Przyjaźń”, które potem
zostały zamienione na akcje JSW.
Następnie tymi samymi decyzjami
właścicielskimi została przymuszona do zakupienia od Skarbu Państwa akcji Wałbrzyskich Zakładów
Koksowniczych „Victoria” (...). Dziś
JSW musi ratować się kredytami i
papierami dłużnymi na inwestycje i
akwizycje, podczas gdy Skarb Państwa przejął jej zyski, płacąc pieniędzmi JSW za zadłużone za sprawą nieporadności i niekompetencji
państwowe spółki. Jeżeli dodamy
do tego fakt, że środki z upublicznienia JSW też zasiliły Skarb Państwa (ponad 5 mld zł), to można
jednoznacznie stwierdzić, że obecne kłopoty JSW są konsekwencją
polityki państwa wobec tej spółki
(...). Jakby tego było mało, w samej
JSW nałożyły się skutki prawodawstwa, które paraliżuje inwestycje
poprzez szczególną rolę w procesie
inwestycyjnym partnerów samo-

rządowych (np. blokada inwestycji
w polu „Żory”, która to w znaczący
sposób ograniczyła dostęp do złóż
najdroższego węgla typu „hard” od
strony „Boryni”) – powiedział Jerzy Markowski, były wiceminister
gospodarki, w wywiadzie udzielonym portalowi Wirtualny Nowy
Przemysł.
Zresztą panu Markowskiemu,
aktualnie prezesowi Silesian Coal,
która to firma właśnie zrealizowała działania związane z koncesją
na badanie złoża „Żory-Suszec 1”,
trudna sytuacja JSW może być na
rękę. Wydobycie węgla z tego pola
miałoby się rozpocząć trzy lata od
uzyskania koncesji, przy założeniu,
że dostępna dla projektu będzie
część infrastruktury KWK „Krupiński”. Wygląda na to, że niemieckiej firmie giełdowej HMS, której
spółką-córką jest Silesian Coal,
może zależeć nie tylko na przejęciu
kopalni „Krupiński”, ale także kopalni „Budryk”. Chodzą słuchy, że
szef Rady Nadzorczej tej firmy odwiedzi obie kopalnie już pod koniec
sierpnia. Można odnieść wrażenie,
że bardzo wpływowym środowiskom w naszym kraju zależy na
osłabieniu JSW i dalszych spadkach
jej wartości.
Wracając do kwestii zakupu
„Knurowa-Szczygłowic”, w oświadczeniu z 27 czerwca 2014 roku
(którego treść przypominamy pod
artykułem) przedstawiciele zarządów JSW SA i Kompanii Węglowej
SA informowali pracowników, że
w związku z przejęciem kopalni
„Knurów-Szczygłowice” nie będzie
zmian w warunkach pracy, płacy i przekwalifikowania zarówno
przejmowanych, jak i obecnych
pracowników JSW. Gwarancje te
nie zostały dotrzymane, a twierdzenia, że działania zarządów nie
spowodują żadnych zagrożeń dla
pracowników, okazały się zwykłym
kłamstwem.
Związki zawodowe niejednokrotnie wskazywały właścicielowi,
że w JSW dzieje się źle i to nie tylko
z powodu pogarszających się warunków rynkowych czy wydrenowania ze Spółki wszelkich rezerw
finansowych. Fatalne zarządzanie
przez poprzedni Zarząd i dyrekcje
niektórych kopalń doprowadziło
do poważnego ograniczenia wydobycia, szczególnie osiągającego
najwyższe ceny węgla typu „hard”.
Brak jakichkolwiek decyzji właściciela, w tym decyzji personalnych,
m.in. wobec nieudolnego prezesa
Zagórowskiego, doprowadził do
otwartego konfliktu pracodawcy z
załogą, co zakończyło się strajkiem.
Sytuacja zaczęła się poprawiać po
dymisji trzech członków Zarządu.
Żadnemu z nich zresztą nie stała
się krzywda: Czornik i Zagórowski
wylądowali w firmie Tauron, która
jest firmą z większościowym udzia-

łem Skarbu Państwa, a Borecki
– z zarzutami korupcyjnymi – na
ciepłej posadzie w firmie BudWag,
świadczącej usługi na rzecz JSW,
którą kieruje pan Szynol. Niestety,
wygląda na to, że w górnictwie nic
się nie zmienia i dalej rządzi ten
sam „kolesiowy układ”, co źle wróży przyszłości przemysłu węglowego w Polsce. Osoby rządzące nie
dostrzegają wagi problemu, który
może doprowadzić do upadłości naszej Spółki, a minister gospodarki,
który do niedawna zarządzał górnictwem w imieniu Skarbu Państwa,
wciąż ma doskonałe samopoczucie.
Nie wiemy, czy jakiekolwiek i przez
kogokolwiek dane gwarancje są realne – czy będą realizowane, czy
też jest to tylko część gry na czas,
która ma przynieść chwilowy spokój. Można odnieść wrażenie, że
przedstawiciele niektórych organi-

zacji związkowych działających w
naszej Spółce także nie widzą żadnych zagrożeń.
Nie zmienia to jednak faktu, że
sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA staje się coraz bardziej
dramatyczna. Zasoby gotówki w
firmie stale się kurczą, a ceny węgla
wciąż dołują. W najbliższym czasie
Spółka będzie miała kłopot nie tylko z obligacjami, których nie jest w
stanie ani wykupić, ani zrolować,
ale będzie potrzebowała kilkaset
milionów złotych dokapitalizowania. Bez natychmiastowych decyzji strony rządowej obecny Zarząd
może nie sprostać tym wyzwaniom.
Dalsze czekanie w tej sytuacji już
nic nie pomoże.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
JSW SA

Jastrzębie-Zdrój, dnia 27.06.2014

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Zarząd Kompanii Węglowej S.A.
Zakładowe Organizacje Związków Zawodowych działające
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. i Kompanii Węglowej S.A.
(wg rozdzielnika)

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 26.1 USTAWY O ZWIĄZKACH
ZAWODOWYCH
Od kilku miesięcy Zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kompanii Węglowej S.A. informują o planach zakupu przez JSW SA od KW S.A. Kopalni
Knurów - Szczygłowice.
Celem tego procesu jest zapewnienie JSW S.A. dostępu do nowych zasobów, zwiększenie wydobycia, szczególnie węgla koksowego, a tym samym zwiększenie przychodów i poprawa wyniku ekonomicznego Spółki. Poszerzenie
bazy zasobowej JSW S.A. o węgiel bardzo dobrej jakości wzmocni pozycję Spółki na rynku węgla koksowego w Europie.
Wobec powyższego, wykonując swój ustawowy obowiązek, Zarządy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Kompanii Węglowej S.A. na podstawie
art. 26.1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wspólnie
pragną poinformować, że planowany jest zakup KWK Knurów - Szczygłowice
od Kompanii Węglowej S.A.. Działalność KWK Knurów - Szczygłowice będzie
kontynuowana w strukturach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., a Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. stanie się nowym pracodawcą dla zatrudnionych tam pracowników ( zgodnie z art. 23.1 KP ) od dnia połączenia, co zgodnie z zakładanym
harmonogramem nastąpi z początkiem sierpnia 2014 roku. Nie będą zawierane
nowe umowy o pracę z dotychczasowymi pracownikami KWK Knurów-Szczygłowice, a warunki ich pracy i płacy pozostaną takie jak w dniu przejęcia.
Jednocześnie, od dnia przejęcia Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. przejmie
wszelkie zobowiązania Kompanii Węglowej S.A. wobec pracowników KWK Knurów - Szczygłowice, m. in. te związane z wynagrodzeniami, premiami, działalnością socjalną czy ciągłością zatrudnienia jak i urlopami wypoczynkowymi czy
macierzyńskimi. Oznacza to dla pracowników pełną ciągłość zatrudnienia.
Zarząd JSW S.A. informuje również, że w związku z przejęciem nie przewiduje zmian w zakresie warunków zatrudnienia (tj. warunków pracy, płacy i przekwalifikowania) przejętych pracowników KWK Knurów - Szczygłowice. Przejęcie, o którym mowa, nie będzie mieć również wpływu na warunki pracy, płacy
oraz przekwalifikowania obecnych pracowników zakładów JSW SA.
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PRAWO Sejm przyjął ustawę antysmogową

Co zrobi prezydent?

Sejm przyjął tzw. ustawę antysmogową, której celem jest ograniczenie spalania paliw, w tym węgla
kamiennego, w przestarzałych piecach, co ma doprowadzić do ograniczenia emisji szkodliwych
substancji. Wejście ustawy w życie nie jest jednak przesądzone ponieważ musi ona zostać podpisana przez prezydenta, a nie wiadomo czy Andrzej Duda to zrobi.
Kontrowersyjne,
„antysmogowe” zmiany polegają na nowelizacji artykułu 96 ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, dzięki czemu
regionalne władze samorządowe
będą mogły decydować jakie paliwa, a przede wszystkim w jakiego
rodzaju instalacjach, mogą być wykorzystywane na danym terenie.
Innymi słowy, władze samorządowe będą mogły określić wymagania
emisyjne wobec domowych kotłów
i pieców na węgiel.
Polski Alarm Smogowy (PAS),
organizacja zwolenników wprowadzenia antysmogowych regulacji,
zwraca uwagę, że podobne rozwiązanie przyjęto w Czechach, gdzie
od 2022 r. wszystkie domowe kotły
muszą spełniać określony standard
emisyjny (EN 303:05- 2012). W
Czechach wytyczono jasny horyzont czasowy dla wyeliminowania
niskiej emisji na rok 2022. Polska
poprawka daje samorządom jedynie możliwość podejmowania takich decyzji – w żaden sposób nie
zobowiązuje ich do tego.

Zagrożenie dla węgla?

Wielu krytyków antysmogowej
poprawki mówi, że uderza ona pośrednio w branżę górnictwa węgla
kamiennego. Z wyliczeń przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska wynika, że w 2013 r. w Polsce
zużyto 77,3 mln ton węgla kamiennego, z czego sektor bytowo-komunalny, czyli drobni odbiorcy oraz

gospodarstwa domowe, wykorzystał 24,1 mln ton, co stanowiło 31,2
proc. zużycia węgla. PAS informuje,
że niemal 70 proc. domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych
jest za pomocą węgla. Skoro więc
sektor bytowo-komunalny będzie
zmuszony do ograniczenia zużycia
węgla to automatycznie przełoży
się to na jego mniejszą sprzedaż, co
uderzy w spółki węglowe. Ekolodzy
przekonują jednak, że tak wcale nie
musi być.
- Poprawka nie jest wymierzona
w polski przemysł węglowy. Pozwala jedynie ucywilizować proces spalania węgla i innych paliw stałych w
gospodarstwach domowych – przekonuje Polski Alarm Smogowy.
PAS zwraca uwagę, że dzięki
poprawce samorządy lokalne będą
mogły zdecydować że np. na terenie danego województwa lub gminy wszystkie kotły muszą spełniać
standard emisyjny klasy 5 lub innej. Oznacza to, że węgiel będzie
mógł być nadal wykorzystywany do
ogrzewania, ale w kotłach, które w
mniejszym stopniu zanieczyszczają
powietrze. Szczegółowe wymagania w tym względzie będzie określał samorząd województwa.
Nowe przepisy są jednym z wielu sygnałów dla spółek węglowych
mówiących, że muszą one zmienić
swój profil produkcji węgla. Dziś
już nie są te czasy, że węgiel wydobywa się na wyścigi „kto więcej” nie patrząc na jego jakość. Dla
odbiorców komunalno-bytowych

tor ciepłowniczy zwiększy sprzedaż
ciepła to będzie to szansa także na
zwiększenie zużycia węgla.

Po co zmiany?

Zwolennicy antysmogowej poprawki podkreślają, że Polska ma
najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej a największy problem mamy z zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym i
benzo[a]pirenem. Na dziesięć miast
UE o najwyższych poziomach pyłu
zawieszonego aż sześć to miasta
polskie.
PAS zwraca uwagę, że wysokie
poziomy zanieczyszczeń to nie tylko
problem dużych miast, ale również
mniejszych miejscowości w których
przeważającym źródłem są kotły
na węgiel lub drewno. Dominującym źródłem pyłów zawieszonych
oraz benzo[a]pirenu jest tzw. „niska emisja”, czyli spalanie węgla i
innych paliw stałych w domowych
piecach i kotłach. Niejednokrotnie
do węgla czy drewna dorzucane są
śmieci. Emisje z takich kotłów są
wielokrotnie wyższe niż z kotłów
nowoczesnych, spełniających wymagania emisyjne.

Co zrobi prezydent?

(przypomnijmy – zużywających ok.
31 proc. krajowego węgla) najważniejsza jest jakość węgla. Dlatego
spółki węglowe powinny zwiększyć
produkcję węgli grubych, poszukiwanych przez odbiorców, oraz różnego rodzaju ekogroszków. Firmy
węglowe to oczywiście robią, ale w
zbyt małej skali, którą należy mocno zwiększyć. Jest to konieczne nie
tylko z ekologicznego punktu widzenia, ale również finansowego,
ekogroszki są przecież droższe niż
np. miały węglowe. Zwiększając
produkcję i sprzedaż ekogroszków
spółki węglowe zwiększają tym
samym swoje przychody. Ważnym

atutem ekogroszków jest też to, że
istnieje na nie duże zapotrzebowanie i są sprzedawane niemal od
ręki. Jeśli samorządy lokalne będą
wprowadzań antysmogowe przepisy to zapotrzebowanie na ekogroszki bardzo mocno się zwiększy.
To ogromna szansa dla krajowego
górnictwa, niestety nie w pełni wykorzystana.
Trzeba też pamiętać, że w wielu miastach w Polsce stare piece
węglowe są zastępowane ciepłem
z sieci ciepłowniczej. Przeważająca
większość ciepłowni i elektrociepłowni w Polsce opalana jest węglem kamiennym, więc jeżeli sek-

Aby ustawa weszła w życie
musi ją podpisać prezydent Andrzej Duda. Czy tak się stanie tego
nie wiadomo. Podczas głosowania
nad ustawą w Sejmie 5 sierpnia br.
posłowie Prawa i Sprawiedliwości
(PiS) prawie w całości zagłosowali
przeciw poprawce – za głosowała
tylko krakowska posłanka Barbara
Bubula. Niektórzy parlamentarzyści prawicy są jednak za wprowadzeniem antysmogowych regulacji,
krytykują jednak obecny kształt
poprawek mówiąc, że zrzucają one
odpowiedzialność za czystość powietrza z rządu na lokalne samorządy, które nie mają wystarczających pieniędzy, aby skutecznie się z
nowych zadań wywiązać. Tak uważa np. poseł Arkadiusz Mularczyk
z Solidarnej Polski, który wprost
przyznał, że „ustawa antysmogowa
jest potrzebna”.
Miastem, gdzie problem smogu i tzw. niskiej emisji jest chyba

PUBLICYSTYKA

„Ustawa antysmogowa” - czyli jak inaczej uderzyć w polskie górnictwo
W pierwszych dniach sierpnia Sejm uchwalił tak zwaną ustawę antysmogową. Autorem przyjętej nowelizacji jest poseł Tadeusz Arkit z Platformy Obywatelskiej. Oficjalnie
ustawa ma doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, z powodu którego (według raportu OECD) umiera rocznie 45 tysięcy osób w Polsce.

Treść nowelizacji nasuwa jednak
podejrzenia, że prawdziwe intencje
wnioskodawcy były jednak nieco
inne. Sprzeciw wzbudza również
zrzucenie ciężaru i wysokich kosztów wdrażania zapisów ustawy na
zwykłych obywateli.
Nikt nie ma wątpliwości, że trzeba
walczyć o czyste powietrze, którym
oddychamy my i nasze rodziny, ale czy
faktycznie problemem jest węgiel, który najbardziej ucierpi na wprowadzeniu
tej ustawy? Według raportu Najwyższej
Izby Kontroli, w wielu miejscach, gdzie
wskazywany jest problem czystości
powietrza, dominują zanieczyszczenia
komunikacyjne, np. w Warszawie, gdzie
stanowiły one 63 procent wszystkich
zanieczyszczeń.

Od kilku lat polski przemysł węglowy jest atakowany i podejmowane
są próby zniszczenia tej ostatniej silnej
polskiej branży, będącej gwarantem
bezpieczeństwa energetycznego Polski
oraz socjalnego potężnej grupy pracowników. Pakiet Klimatyczny, raporty
OECD i innych „niezależnych” instytucji
międzynarodowych, próby „wygaszania” i likwidacji kopalń, które zostały
podjęte na początku bieżącego roku
przez polityków obecnej koalicji rządzącej, a obecnie „ustawa antysmogowa”,
to najbardziej widoczne przykłady takich
działań.
Węgiel jest naszym bogactwem narodowym. Jako surowiec, nie jest ani
gorszym, ani lepszym nośnikiem energii
niż gaz czy ropa. Problem tkwi w innym
miejscu  technice spalania oraz jakości
paliwa.
Gdyby rządzącym naprawdę zależało na poważnym podejściu do tego
problemu, a nie tylko na populizmie

przedwyborczym i temacie chwytliwym
medialnie, uwzględniliby konsekwencje
finansowe dla obywateli oraz interes
narodowy.
Obniżenie obciążeń podatkowych w
górnictwie oraz wyrównanie strat z tym
związanych poprzez nałożenie wyższej
akcyzy na śmieciowy węgiel sprowadzany z zagranicy sprawiłoby, że krajowi
odbiorcy częściej decydowaliby się na
zakup polskiego węgla lepszej jakości,
co bezpośrednio przełożyłoby się na
czystość powietrza oraz wyeliminowałoby w znacznym stopniu podstawowy
problem, którym jest spalanie wszelkiego rodzaju śmieci, odpadków czy niskiej
jakości mułu i flotu. Dodatkowo, takie
posuniecie wsparłoby polską branżę
górniczą, mającą obecnie problem ze
sprzedażą, a co za tym idzie - tworzyłoby nowe miejsca pracy.
Kolejnym rozwiązaniem jest przyłączanie gospodarstw domowych do
miejskiej sieci ciepłowniczej, co wyeli-

minowałoby problem tak zwanej niskiej
emisji w dużych aglomeracjach miejskich.
W mniejszych miejscowościach,
gdzie nie ma możliwości przyłączenia
gospodarstw do sieci miejskiej, można
montować dodatkowe zbiorniki na wodę
zwane buforami ciepła w oparciu o stare
instalacje CO, dzięki czemu kotły mogą
pracować w wyższej temperaturze, a
przez to czyściej i bardziej ekonomicznie spalać węgiel - to rozwiązanie jest
powszechnie stosowane w Europie Zachodniej i nie wymaga dużych nakładów
finansowych w porównaniu z montażem
całkowicie nowej instalacji.
To tylko kilka z wielu możliwych
rozwiązań, które mogłyby radykalnie
poprawić jakość powietrza w naszym
kraju bez konieczności odchodzenia od
węgla. Rozwiązania, które wprowadzono w „ustawie antysmogowej” uwzględniają interesy lobbystów gazowych naszego wschodniego sąsiada czy grup

ekolobbystów z Europy Zachodniej, a
nie uwzględniają interesu milionów obywateli naszego kraju, których po prostu
nie stać na stosowanie się do dyrektyw
możliwych do „udźwignięcia” przez zamożne społeczeństwa Zachodu. Uderzają przy tym bezpośrednio w nasze
bogactwo naturalne, jakim jest węgiel.
Przepisy unijne narzuciły na nasz kraj
obowiązek zmniejszenia zanieczyszczeń
powietrza pod groźbą wysokich kar finansowych. „Ustawa antysmogowa” w
obecnym kształcie jest drogą na skróty.
Koszty wynikające z jej wejścia w życie
poniosą najbiedniejsi, mimo częściowych dopłat do nowych instalacji, bo
najpierw zapłacą za robociznę, a później
płacić będą za nowe paliwo.
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, to samorządy będą ustalać, jakim
paliwem mieszkańcy będą mogli palić
w piecach mieszkańcy i jakie mają być
parametry pieców. Może to oznaczać,
że do wymiany instalacji zmuszonych
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wydarzenia i opinie
najbardziej widoczny w Polsce,
jest Kraków. Fundacja ClientEarth
przypomina, że już w listopadzie
2013 r. Kraków, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadził program
walki o czyste powietrze. Przewiduje on, że od 2018 roku zacznie
obowiązywać zakaz wykorzystywania węgla, drewna i ciężkiego oleju
opałowego do celów grzewczych
w budynkach. Miasto gwarantuje
przy tym zwrot nawet do 100 proc.
kosztów inwestycji wymiany systemu grzewczego poniesionych przez
mieszkańców oraz program osłonowy dla najbardziej potrzebujących. Kraków wyliczył, że walka z
brudnym powietrzem się opłaci, bo
aktualnie koszty emisji zanieczyszczeń szacuje się na 740 mln złotych
rocznie. Wprowadzenie
nowych
przepisów popierają m.in. władze
Krakowa i województwa małopolskiego.
W Krakowie prowadzony jest
program podłączania istniejących
budynków do sieci ciepłowniczej,
która jest systematycznie rozbudowywana. Ciepło do krakowskiej
sieci produkowane jest w elektrociepłowniach opalanych węglem
kamiennym.
Trzeba zwrócić uwagę, że z Krakowa pochodzi prezydent Andrzej
Duda, który z problemem smogu
musiał się zetknąć, więc wie, że jest
on szkodliwy i powinno się go ograniczać, co może go skłonić do podpisu pod ustawą. Z drugiej strony,
podobnie jak większość posłów PiS,
Andrzej Duda może się nie zgodzić
na zaproponowane przepisy i ustawę zawetuje. Możliwe jest także
trzecie rozwiązanie: prezydent zawetuje poprawki przyjęte w sierpniu przez Sejm i Senat a następnie
zaproponuje (sam lub w porozumieniu z posłami prawicy) nową nowelizację ustawy Prawo Ochrony
Środowiska z „antysmogowymi”
przepisami. Bez wątpienia decyzja
o podpisie lub wecie dla antysmogowych poprawek będzie jedną z
najważniejszych decyzji Andrzeja
Dudy na początku swojego urzędowania.
Igor D. Stanisławski

zostanie około 60 procent z ponad 13
milionów gospodarstw domowych.
Wszyscy chcielibyśmy żyć ekologicznie, ale nie wszystkich nas na ten
luksus stać. Dlaczego biedniejsi obywatele mają mieszkać w niedogrzanych
domach czy mieszkaniach z powodu
wzrostu kosztów ogrzewania?
Politycy, którzy tak chętnie wprowadzają zachodnie standardy w rożnych
dziedzinach naszego życia, powinni
zwrócić się do tych międzynarodowych
organizacji zainteresowanych czystością powietrza w Polsce i podnieść tematy związane na przykład z płacami na
poziomie zachodnim w naszym kraju,
stawkami godzinowymi, „umowami
śmieciowymi” czy kwestią minimum
socjalnego zbliżonego do standardów
europejskich  wtedy okaże się, czy
powstaną jakieś raporty na ten temat
lub zostaną nałożone kary finansowe.
Żeby żądać, trzeba najpierw dać. Jeśli
nie mamy możliwości zarobkowania
na poziomie zachodnim, to nie należy
od nas żądać tego, czego się żąda od
mieszkańców Europy Zachodniej. Zakaz
palenia węglem w kraju, gdzie podstawowym surowcem energetycznym jest
węgiel, przypomina podcinanie gałęzi,
na której wszyscy siedzimy.
Mikołaj Sienkowiec
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Upały zachwiały polską energetyką
Wysokie temperatury doprowadziły do tego, że w połowie sierpnia br. ograniczono dostawy prądu dla przedsiębiorstw. Podobne sytuacje kryzysowe mogą powtarzać się w kolejnych latach.
W sierpniu doszło do kumulacji kilku zjawisk, które wspólnie
doprowadziły do energetycznego
kryzysu. Z jednej strony wysokie temperatury doprowadziły
do zwiększenia zapotrzebowania
na energię, każdy kto tylko mógł
uruchamiał wtedy wiatraki czy
klimatyzację w domach i miejscach pracy. Po dość łagodnej,
ciepłej i raczej bezśnieżnej zimie
przyszła wiosna i lato z niewielką
ilością dreszczów. To, w połączeniu z wysokimi temperaturami,
doprowadziło do drastycznego
spadku poziomu wody w rzekach.
Woda w rzekach ma duże znaczenie dla energetyki, ponieważ jest
nią chłodzona duża część elektrowni węglowych w Polsce. Niski
stan wody w rzekach, i jej wysoka
temperatura doprowadziły więc
do tego, że niektóre elektrownie
węglowe musiały ograniczyć produkcję energii. Tak było np. w
przypadku elektrowni w Stalowej
Woli, Połańcu i Kozienicach.
Kolejnym czynnikiem, który miał współudział w kryzysie,
były remonty bloków energetycznych, w efekcie czego nie mogły
one być uruchomione w chwili
zwiększonego zapotrzebowania
na energię.
Kumulacja kłopotów
Każda z tych sytuacji osobno
nie miałaby znaczącego wpływu
na system energetyczny, ale kiedy
wystąpiły razem i to w dużej skali
doprowadziły do kryzysu.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), państwowa firma
odpowiadająca za pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) oceniły, że „wystąpiła
sytuacja nadzwyczajna”. W efekcie czego konieczne było ograniczenie dostaw prądu dla przemysłu.
Sierpniowy kryzys pokazał
dwie ważne rzeczy. Polska ener-

getyka nie jest przygotowana
na „nadzwyczajne sytuacje”, takie, jakie wystąpiły w sierpniu.
Największe zapotrzebowanie na
energię zawsze jest w okresie zimowym, ale od kilku lat mówi
się także o drugim szczycie zapotrzebowania, w okresie letnim.
Niestety, elektrownie właśnie w
okresie letnim planują bardzo
dużą część remontów bloków
energetycznych. Gdyby część remontów elektrowni nie odbywała
się latem, a wiosną lub jesienią,
to latem byłyby dostępne większe
moce wytwórcze i prawdopodobieństwo wystąpienia niedoborów
energii byłoby znacznie mniejsze.
Zmiana harmonogramu remontów nie jest zadaniem niedającym się zrealizować, więc już w
planach remontowych elektrowni
na rok 2016 ten czynnik powinien
zostać uwzględniony.
Od wielu lat mówi się, że Polska powinna rozbudowywać międzynarodowe połączenia energetyczne, aby m.in. w sytuacjach
kryzysowych móc importować
energię. W czasie sierpniowego
kryzysu energia z importu jednak nie pomogła. Już w kilka
dni po wznowieniu pełnych dostaw energii podpisano umowę
umożliwiającą import energii z
Ukrainy. Warto przy tym zwrócić
uwagę, że jedną z największych
gospodarek Unii Europejskiej,
jaką jest Polska, potencjalnie
może uratować kraj zmagający
się z obcą interwencją zbrojną
i wielkim kryzysem gospodarczym…
Jak zapewnić stabilność systemu?
Nauka płynąca z sierpniowych wydarzeń jest też taka, że
nie można w zbyt dużym stopniu opierać działania systemu
energetycznego na odnawialnych
źródłach energii, ponieważ nie

można przewidzieć ich pracy. Na
koniec czerwca br. łączna moc
zainstalowana odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła
6,3 tys. MW, najwięcej było farm
wiatrowych, których moc sięgnęła ponad 4,1 tys. MW. Okazało się
jednak, że sierpniowe niedobory
prądu nie mogły zostać pokryte
przez produkcję z farm wiatrowych, ponieważ z powodu braku
wiatru one nie pracowały.
Czynnik pogodowy, jakim był
niski stan wody w rzekach, doprowadził także do zmniejszenia
produkcji w elektrowniach węglowych. Jednak, gdyby większa
ilość bloków energetycznych nie
byłaby remontowana, a stałaby w
gotowości do pracy, to wówczas
niedoborów energii by nie było
lub byłyby one mniejsze. Politykę
remontową elektrowni węglowych
można zmienić i zaplanować z dużym wyprzedzeniem, produkcji
energii w źródłach odnawialnych
zaplanować nie można. Różnica
pomiędzy obydwoma rodzajami
jest więc duża.
Kryzys energetyczny, jaki wystąpił w sierpniu, po raz kolejny
pokazał, że podstawą energetyki
muszą stanowić elektrownie pracujące niezależnie od czynników
zewnętrznych, w tym warunków
pogodowych jak np. poziom nasłonecznienia i siła wiatru. Obecnie w przypadku Polski taką stabilność zapewniają elektrownie
na węgiel kamienny i brunatny.
Odnawialny
romantyzm
jest
może i miły dla ucha, ale rzeczywistość jest taka, że odnawialne
źródła nie są w stanie zapewnić
nieprzerwanych, stabilnych dostaw energii.
Kiedy będzie kolejny kryzys?
Skoro przerwy w dostawie
prądu już raz wystąpiły, to pojawia się pytanie czy mogą pojawić
się ponownie, a jeśli tak, to kiedy.

Nawet Ministerstwo Gospodarki,
przedstawiciele którego (z ministrem Januszem Piechocińskim na
czele) w sierpniu br. prezentowali
urzędowy optymizm, przyznaje,
że już wkrótce niedobory prądu
mogą nastąpić. W dokumencie pt.
„Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej za okres
od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia
31 grudnia 2014”, jakie zostało
opublikowane przez Ministerstwo
Gospodarki wprost napisano, że
w najbliższych latach można spodziewać się niedostatków mocy w
polskim systemie energetycznym.
Niedobory mocy mogą wystąpić
podczas szczytu letniego w 2016
r. (prognozowany niedobór mocy
to 27 MW), szczytu zimowego w
2017 r. (prognozowany niedobór
mocy 81 MW) oraz szczytu letniego w 2018 r. (niedobór mocy w
wys. 100 MW).
Ministerstwo
Gospodarki
ostrzega, że jeżeli po roku 2020
nie będą oddawane nowe bloki
energetyczne to wówczas niedobory mocy mogą być znacznie większe – w szczycie zimowym i letnim
w 2030 r. mogłyby dojść nawet do
poziomu 7 tys. MW! Problem jest
taki, że obecnie nie planuje się budowy żadnych nowych elektrowni
konwencjonalnych. Co prawda w
latach 20 XXI ma zostać uruchomiona elektrownia jądrowa, ale
nie wiadomo czy ten projekt zostanie zrealizowany.
W najbliższych miesiącach
niedoborów energii już raczej nie
należy się spodziewać, chyba, że
nastąpi powrót wielkiej fali upałów. Najbliższa zima też powinna
przejść raczej bezproblemowo, na
nią energetyka przygotowuje się
co roku. Kryzysu można spodziewać się dopiero za rok.
Igor D. Stanisławski
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Czechowickie święto „Solidarności”

krzyżówka

W sobotę, 15 sierpnia, na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach odbył się współorganizowany przez podbeskidzką „Solidarność” festyn
rodzinny z okazji 35. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych.
- Przypominając tamte wydarzenia,
chcemy spotkać się razem i wspólnie
bawić, bo to jest nasze wielkie święto
- mówił podczas imprezy przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ
„Solidarność” Marek Bogusz.
Choć pogoda próbowała pokrzyżować plany organizatorów i pierwszych
uczestników imprezy powitała rzęsistym deszczem, ostatecznie jej się to nie
udało, bo z bogatego programu festynu
skorzystało łącznie kilka tysięcy osób.
Przygotowano całe mnóstwo atrakcji dla
dzieci i dorosłych. W trakcie trwającej
aż do północy imprezy wystąpił między
innymi zespół Rebelia, który wykonał covery wielu polskich i zagranicznych przebojów. Na scenie z własnym zespołem
pojawił się również uczestnik programu
„X Factor” Thomas Grotto, przedstawiając własne aranżacje największych
(nie tylko włoskich) przebojów. Gwiazdą
wieczoru była legendarna, bo obecna na
polskim rynku muzycznym od 1982 roku,
Formacja Nieżywych Schabuff. Festyn
zakończył imponujący pokaz laserów i
sztucznych ogni.
Oprócz podbeskidzkiej „Solidarności”, festyn współorganizowało
miasto Czechowice-Dziedzice
oraz Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o., główny sponsor imprezy. Dwóch
pozostałych sponsorów to
PZU i bank BGŻ BNP Paribas. Patronat medialny nad
naszym świętem objęło Radio Bielsko.
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” PG „Silesia”
Sp. z o.o.

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 lipcowej krzyżówce brzmi: Człowiek istota nieznana. Nagrody wylosowali: Małgorzata Tyczyńska z Pogwizdowa oraz Marcin Zabawski z Jastrzębia-Zdrój. Gratulujemy. Nagrody prześlemy
pocztą.
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REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD NA III KWARTAŁ 2015 R. Całkowita kwota kredytu: 2.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 12 m-cy. Oprocentowanie
zmienne pożyczki: 7,00% w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki: 5% od całkowitej kwoty pożyczki. RRSO: 18,05%. Całkowita
kwota do zapłaty: 2176,90 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 176,90 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 76,90 zł, jednorazowa prowizja za
udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki: 100,00 zł. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami spłacana jest w 12, równych ratach miesięcznych
(raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że ostatnia rata pożyczki jest ratą wyrównawczą). Najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 173,08
zł. Data sporządzenia informacji 01.07.2015 r. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia uzależnione są od indywidualnej oceny
wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.)
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