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„Makoszowy” walczą

Spór o „Krupińskiego”

Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym przez związki Strona społeczna chce, by ostateczna decyzja w sprawie
zawodowe społecznym wiecu poparcia dla stanowiącej oddział przyszłości „Krupińskiego” zapadła po analizie sytuacji ekoSRK i czekającej na inwestora KWK „Makoszowy”.
nomicznej przedsiębiorstwa na koniec 2017 roku.
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Transakcja pełna zagadek
Nie wiadomo jak długo potrwa proces sprzedaży aktywów
EDF. Chęć ich kupna zadeklarowały m.in. największe polskie
spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa.
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Grzesik

Stan
zawieszenia

W górnictwie zapanował swoisty
stan zawieszenia.
Pracownicy kopalni „Makoszowy”
czekają na rozstrzygnięcie przetargu
i ewentualne przejęcie zakładu przez
nowego inwestora. Ewentualne, bo
nikt nie wie, czy znajdą się oferenci i
czy przetarg zostanie rozstrzygnięty.
Górnicy z „Krupińskiego” mają
nadzieję, że reprezentującym ich
związkowcom uda się doprowadzić
do uchylenia pochopnie podjętej decyzji Zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, która skazuje ich zakład na
likwidację poprzez przekazaniego go
Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Też
jednak nie wiedzą, co ich czeka. Sprawa wciąż jest odsuwana, a kolejne
spotkania z przedstawicielami rządu,
którzy mogliby tutaj podjąć jakiekolwiek decyzje, kończą się brakiem rozstrzygających wniosków.
Tyle spraw bieżących. Ale są też
inne, istotne z punktu widzenia całej
branży.
Organizacje związkowe od lat
wskazują na konieczność zmniejszenia nadmiernych obciążeń podatkowych wobec spółek sektora wydobywczego. Polskie przedsiębiorstwa
górnicze zobowiązane są do płacenia
34 różnego rodzaju podatków, przy
czym 9 z nich to podatki nakładane
wyłącznie na firmy funkcjonujące w
naszej gałęzi gospodarki. Przedstawiciele kolejnych rządów przyznawali
rację stronie społecznej i… na tym się
kończyło. Teraz resort energii tworzy
zespół, który będzie miał za zadanie
przeanalizować politykę fiskalną państwa wobec górnictwa węgla kamiennego. To może być oczywiście jakieś
„światełko w tunelu” - tyle tylko, że
od samego powoływania zespołów
spółkom węglowym się nie polepszy.
Dopóki nie zostanie zniesiony choćby jeden podatek, polskie górnictwo
nadal będzie drenowane z miliardów
złotych rocznie.
I wreszcie oczekiwany przez
wszystkich program dla górnictwa na
lata 2016-2030. Prace nad dokumentem mającym wyznaczyć podstawowe
kierunki rozwoju branży w perspektywie wieloletniej toczą się bardzo powoli, choć poprzednia strategia dawno
przestała obowiązywać.
Wszystkie te kwestie łączy jedno
- to, że już dawno powinny zostać
rozwiązane. O ile poprzednia władza
prowadziła politykę obliczoną na likwidację górnictwa, obecna ma inny
problem: odwleka decyzje, które muszą zostać podjęte, by sektor zaczął
normalnie funkcjonować. Przeciągający się brak decyzji może natomiast
sprawić, że wielomilionowe kwoty,
które poświęcili pracownicy ze swoich wynagrodzeń, by ratować spółki
węglowe, zostaną zmarnowane, bo
zaniedbane górnictwo szybko znajdzie
się w sytuacji co najmniej tak dramatycznej jak kilka czy kilkanaście miesięcy temu. A tego nikt by chyba nie
chciał…

fakty i opinie

PGG Sukces związkowców Solidarności w KWK „Bolesław Śmiały”

Odzyskane „pomostówki”

Osiem lat temu elektrycy z zakładu przeróbki mechanicznej węgla KWK „Bolesław Śmiały” utracili prawo do
wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szkodliwych. Dzięki zaangażowaniu zakładowej „Solidarności” od lipca bieżącego roku znów mogą korzystać z „pomostówek”. O związkowej batalii, która pozwoliła
przywrócić pracownikom ich elementarne prawo, rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Bolesław Śmiały” Bogdanem Syposzem.
SG: - To chyba pierwszy
przypadek, gdy jakaś grupa
pracownicza w jednym oddziale spółki węglowej miała
uprawnienia emerytalne inne
niż ta sama grupa pracownicza w innych oddziałach tej samej firmy?

Solidarność Górnicza: - W
jakich okolicznościach część
pracowników kopalni „Bolesław Śmiały”, która miała możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, utraciła to
prawo?
Bogdan Syposz, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK
„Bolesław Śmiały”: - Elektrycy
z zakładu przeróbki mechanicznej
węgla utracili posiadane uprawnienia w 2008 roku. Ktoś z kierownictwa uznał, że już nie pracują w
warunkach szczególnych, co jest
rzeczą kuriozalną, bo charakter
ich pracy przecież się nie zmienił.
Jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że
prawa do odejścia na wcześniejszą
emeryturę pozbawiono elektryków
z „przeróbki” KWK „Bolesław Śmiały”. We wszystkich pozostałych
kopalniach ówczesnej Kompanii, a
obecnie Polskiej Grupy Górniczej,
emerytura zwana „pomostową” tej
grupie pracowniczej nadal przysługiwała. Nikt tego nawet nie próbował kwestionować, bo warunki pracy, o których mówimy, rzeczywiście
są ciężkie i szkodliwe dla zdrowia.

BS: - Być może. Są oczywiście
regulacje zakładające możliwość cofnięcia prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na pracę w warunkach szkodliwych - przede wszystkim
wtedy, gdy z jakiegoś względu ustanie
„szkodliwość” warunków, w których
dana osoba wykonuje swoją pracę. Tutaj jednak nic takiego się nie
wydarzyło. Podkreślam jeszcze raz
- elektrycy z „przeróbki” KWK „Bolesław Śmiały” pracowali i pracują w
tym samym miejscu, w tych samych
warunkach.
SG: - Kiedy dowiedzieliście
się o całej sprawie? Sporo czasu minęło od momentu utraty
uprawnień emerytalnych przez
elektryków do chwili, w której
te uprawnienia odzyskali…
BS: - Poszkodowani pracownicy
sami zgłosili się do „Solidarności”
w 2014 roku. Wtedy nie byli jeszcze
członkami Związku. Wcześniej próbowali walczyć o przysługujące im
uprawnienia na własną rękę - niestety, bezskutecznie. Początkowo byliśmy zaskoczeni całą sytuacją, ale od
początku było dla nas jasne, że racja
jest po stronie elektryków, dlatego
postanowiliśmy ich wesprzeć. Oni
sami też nam pomogli, bo dysponowali sporą wiedzą o sytuacji kolegów
po fachu z innych kopalń i spółek
węglowych. Dzięki ich aktywności

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

nie musieliśmy już tracić czasu i rozeznawać tematu „od zera”. Jak się
okazało, prawo do „pomostówek”
mają elektrycy z wszystkich kopalń
skupionych w trzech największych
spółkach węglowych - Jastrzębskiej
Spółce Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym i Polskiej Grupie
Górniczej. Pozbawieni tego prawa
zostali jedynie pracownicy KWK
„Bolesław Śmiały”.
SG: - Jak „Solidarności”
udało się wyjaśnić i „odkręcić”
tę niezrozumiałą sytuację?
BS: - Natychmiast - czyli pod
koniec 2014 roku - przystąpiliśmy
do konkretnych działań. Pierwsze
pismo skierowaliśmy do dyrekcji kopalni, opisując całą sprawę. Wszystkie argumenty były po stronie pracowników. Badania przeprowadzone
przez Centralne Laboratorium ds.
Badań Środowiska Pracy „Bielaszka” wykazały, że warunki pracy
elektryków z zakładu przeróbczego
w pełni uzasadniają przyznanie im
prawa do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Sprawa trafiła
do jednego z poprzednich prezesów
Zarządu Kompanii, który odpowiedział, że badania z „Bielaszki” nie są
wystarczające, choć przedtem nikt
ich nie kwestionował, ani dzisiaj nikt
ich nie kwestionuje - firma ta posiada przecież wszystkie niezbędne
certyfikaty do przeprowadzania badań środowiska pracy. Mieliśmy rok
2015. Wybór innego akredytowanego laboratorium badawczego zajął
kilka miesięcy. Wreszcie na początku
2016 roku otrzymaliśmy sprawozdanie z badań wydatku energetycznego
przygotowane przez Pracownię Badań Środowiskowych, które nie tylko nie podważyło wniosków zawartych w poprzedniej opinii, ale wręcz
wzmocniło sytuację pracowników.
Tego dokumentu nikt już nie próbował podważać. Zarząd Polskiej Gru-

py Górniczej, gdzie trafiły kompanijne kopalnie, zażyczył sobie imiennej
listy pracowników, którzy - ze względu na warunki pracy - powinni mieć
możliwość wcześniejszego odejścia
na emeryturę, po czym, 23 czerwca,
podjął uchwałę przywracającą im
prawo do „pomostówek”. Uchwała
weszła w życie 1 lipca.
SG: - Czy należy rozumieć,
że sprawa została definitywnie rozstrzygnięta i poszkodowanym pracownikom nic już
nie grozi?
BS: - Myślę, że tak. 1 lipca 2016
roku osobom zatrudnionym na 11
stanowiskach w kopalni „Bolesław
Śmiały” przywrócono to, co im się
należało. Chcąc być precyzyjnym,
muszę jeszcze wyjaśnić, że swoje
uprawnienia odzyskali nie tylko elektrycy, ale również spawacze z „przeróbki” i przedstawiciele kilku innych
grup pracowniczych. W tym miejscu
chciałbym podziękować całej Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej
NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej, a dzisiaj - Polskiej Grupy Górniczej, za wsparcie, którego oficjalnie
nam udzieliła. Szkoda, że problem
zignorowały osoby, które powinny zareagować od razu, bo mają taki obowiązek. Myślę o kierowniku, a w drugiej kolejności - dyrektorze do spraw
pracy. Zastanawiającą „niemocą”
wykazał się również Zarząd, przez co
załatwienie prostej i oczywistej sprawy przeciągnęło się do niemal dwóch
lat. Ostatecznie jednak udało się przywrócić elementarną sprawiedliwość
pracownikom - to jest sukces „Solidarności” i żywy dowód na to, że tylko
istnienie dużych, silnych związków
zawodowych ma sens.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: MJ

REDAKTOR NACZELNY: KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI

Druk: Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec

Materiałów nie zamówionych (tekstów, zdjęć, doku-

REDAKCJA: Marek JURKOWSKI

Nakład: 50 000 egz.

mentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie

KOLEGIUM PROGRAMOWE: Piotr BIENEK, Roman BRUDZIŃSKI, Dariusz DUDEK, Jarosław GRZESIK, Dariusz
KULPA, Dariusz PIECHOWICZ

e-mail: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za
treść ogłoszeń reklamowych redakcja nie odpowiada

WYDARZENIA

W R ZE S I E Ń 2 0 1 6

4
SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA



WRDS Mamy program rozwoju Śląska

Animozje poszły na bok

14 września Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach przyjęła „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki
rozwoju województwa śląskiego”. – To historyczny dokument, bo chociaż reprezentujemy różne poglądy polityczne, to
w sprawie rozwoju naszego województwa absolutnie się nie różnimy – powiedział przewodniczący WRDS Dominik Kolorz.

„Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego” to program
wszechstronnego rozwoju regionu
opierający się na trzech zasadniczych kierunkach: reindustrializacji, metropolizacji i rewitalizacji.
Zawiera on m.in. szereg projektów
przemysłowych, energetycznych,
rekomendacje budowy nowych
dróg i modernizacji kolei oraz innowacyjnych przedsięwzięć, które
mają stanowić potężny impuls rozwojowy dla całego regionu.
Dokument jest efektem prac zespołu ekspertów reprezentujących
wszystkich partnerów społecznych
zasiadających w Radzie – pracodaw-

ców, związki zawodowe, samorząd
wojewódzki i rząd. - Wszystkie animozje poszły na bok. Po razy pierwszy od 21 lat mamy dokument, który
został opracowany przez mieszkańców Śląska dla ludzi mieszkających
na Śląsku. To porozumienie to nie
jest zbiór pobożnych życzeń, ale
dokument, którego realizacja jest
możliwa – podkreślał Dominik Kolorz, przewodniczący WRDS i szef
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
W posiedzeniu WRDS, podczas
którego przyjęto „Porozumienie na
rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”, uczestniczył wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. - Powstał

program gospodarczo-społeczny,
który jest bardzo wartościowy. Ja
nie tylko chciałbym pogratulować
tego dokumentu. Uznaję również, że
ma on bardzo wysoki poziom zbieżności z Strategią Odpowiedzialnego
Rozwoju (tzw. plan Morawieckiego
– przyp. red.). To, które projekty i
w jakiej formie zostaną wdrożone
w ramach SOR, pozostanie jeszcze
parę miesięcy przedmiotem naszych analiz, ale nie ma tutaj zasadniczych rozbieżności - zapowiedział
wicepremier Morawiecki.
Odnosząc się do kwestii finansowania projektów rekomendowanych w „Porozumieniu na rzecz
zintegrowanej polityki rozwoju wo-

jewództwa śląskiego” stwierdził,
że środki finansowe kierowane na
inwestycje na Śląsku są bezprecedensowe, najwyższe w historii.
Wymienił m.in. 3,5 mld euro, które trafiły do naszego regionu w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego, inwestycje warte łącznie kilkaset mln zł które są
przygotowywane w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju oraz szereg projektów budżetowych, dzięki
którym na Śląsk w najbliższych
5-7 latach trafi od 2,5 do 3 mld zł.
– Te środki są. Zadbajmy wspólnie
o to, aby zostały jak najefektywniej
wykorzystane. Aby każda złotówka została wydana na inwestycje

i na rozwój, a nie na wygodę i na
przyjemności, np. na przysłowiowe
aquaparki. To inwestycje i rozwój
zbudują długoterminowy wzrost
gospodarczy – podkreślił minister
Morawiecki.
Szef resortu rozwoju odniósł się
również do zawartej w Porozumieniu kwestii modernizacji bloków
energetycznych o mocy 200 MW.
Podkreślił, że zapisy zawarte w Porozumieniu są w tej kwestii spójne
z programem przygotowywanym
w Ministerstwie Energii. – Jestem
przekonany, że „dwusetki” będą
modernizowane, bo to jest najtańszy sposób na zmniejszenie ryzyka
blackoutu i zwiększenie stabilności
elektroenergetycznej kraju – zaznaczył wicepremier.
Minister Mateusz Morawiecki
wspomniał w swoim wystąpieniu
również o kwestii elektromobilności, która jest jednym z istotnych
elementów Porozumienia. Autorzy
tego dokumentu postulują pełną
elektryfikację transportu zbiorowego w aglomeracji śląskiej oraz budowę w naszym regionie fabryki elektrycznych autobusów. Wicepremier
stwierdził, że elektromobilność jest
ogromną szansą dla województwa
śląskiego, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza.
Przyjęty przez WRDS program
został zarekomendowany Radzie
Ministrów.
łk, ny

KSGWK W opinii górniczej Solidarności

„Strategia” zbyt ogólnikowa
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” zaopiniowała projekt „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. W przyjętym stanowisku związkowcy wskazali, że jednym z elementów „Strategii” powinna być strategia
rozwoju górnictwa, sprzeciwili się budowie elektrowni jądrowej i wymienili istotne problemy sektora wydobywczego, których
wstępna wersja dokumentu nie uwzględnia. Chcieliby również stworzenia wieloletniej strategii rozwoju polskiej energetyki.
Przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju
wraz z innymi resortami „Strategia” ma być najważniejszym dokumentem wskazującym kierunki
rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.
Prace nad „Planem na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju”, stanowiącego bazę dla „Strategii”,
rozpoczęły się pod koniec zeszłego roku. W lutym bieżącego roku „Plan” został przyjęty przez
rząd, po czym ruszyły prace nad właściwą wersją
dokumentu. Efektem tych prac stała się „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, której treść poddano konsultacjom społecznym.
Jednym z głosów w toczącej się dyskusji jest
opinia KSGWK.
Według największej organizacji związkowej
skupiającej pracowników górnictwa węgla kamiennego niezwykle pilną kwestią pozostaje przeprowadzenie szczegółowej analizy wszystkich
zasobów węgla kamiennego w Polsce. - Obecnie
dysponujemy informacją wyłącznie na temat złóż
udostępnionych. Inwestorzy, którzy zechcą zainwestować w energetykę węglową, (...) powinni
wiedzieć, czy będą mieli dostęp do paliwa dla
swoich elektrowni - wskazano.

Ponadto - zdaniem Sekcji - zasoby węgla powinny zostać uznane za złoża strategiczne, dzięki
czemu rząd uzyskałby wpływ na lokalne plany zagospodarowania przestrzennego, gdyby w danym
miejscu zaszła potrzeba wybudowania kopalni.
Kolejna uwaga KSGWK dotyczy opracowania
rozszerzonego programu eksportu polskiego węgla i przyznania polskiemu węglowi statusu marki.
To ostatnie posunięcie ułatwiłoby spółkom węglowym funkcjonowanie na rynku Unii Europejskiej.
Górnicza „Solidarność” ponowiła żądanie
skutecznego ograniczenia importu węgla do Polski, proponując ustawowe zobowiązanie importerów węgla do regulacji opłat za emisję dwutlenku
węgla w momencie przewozu węgla przez granicę
Unii Europejskiej. - Dzisiaj polscy oraz unijni producenci węgla są obciążani dodatkowymi opłatami
wynikającymi z restrykcyjnej polityki klimatycznej
Unii Europejskiej. Naszym zdaniem należy wprowadzić rozwiązania wyrównujące szanse podmiotów konkurujących na europejskim rynku węgla
- oświadczyła KSGWK.
Osobny akapit poświęcono konieczności
rozwiązania kwestii zagospodarowania wydoby-

wanego metanu. Po 2021 roku odprowadzanie
metanu do atmosfery może znacząco obciążyć
budżety spółek węglowych ze względu na przewidziane unijnym prawem kary, jakie zaczną wówczas obowiązywać.
Na krytyczną ocenę związkowców zasłużyły
zbyt ogólnikowe fragmenty „Strategii” odnoszące
się do innowacyjności w przemyśle wydobywczym. - Stosunkowo skromnie została zasygnalizowana kwestia wykorzystania węgla w celach
innych niż spalanie - promowanie innowacyjności
oceniamy pozytywnie, zabrakło jednak konkretów
- głosi treść przyjętego stanowiska. Zdaniem KSGWK właściwym kierunkiem byłoby powiązanie
instytutów badawczych z producentami węgla.
Krok ten ułatwiłby praktyczne zastosowanie efektów najnowszych badań naukowych w sektorze
wydobywczym.
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wyraziła otwarty sprzeciw
wobec planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Wskazano na olbrzymie skutki ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne dotychczasowych awarii tego typu instalacji oraz fakt, że „nigdy dotych-

czas właściciel elektrowni nie pokrył wszystkich
strat spowodowanych awarią”.
Konkludując, KSGWK wskazała na konieczność uszczegółowienia „Strategii”, jak też
stworzenia podobnego dokumentu ramowego
dla sektora energetycznego. - Oczekujemy szerszego wyjaśnienia rządowej wizji rozwoju przemysłu. (...) Uszczegółowienie kierunków rozwoju przemysłu pozwoliłoby stworzyć wieloletnią
strategię rozwoju polskiej energetyki - czytamy
w podsumowaniu stanowiska.

WYDARZENIA



PRAWO Więcej pieniędzy na restrukturyzację górnictwa: wzrost z 3 do 7 miliardów zł

Słaba pamięć opozycji

Sejm 14 września 2016 r. uchwalił „Ustawę o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego oraz niektórych innych ustaw”. 22 września ustawa została już przyjęta przez Senat.
Jednym z najważniejszych zapisów ustawy jest zwiększenie kwoty z 3 do 7 mld zł na kontynuowanie procesu restrukturyzacji branży węglowej.

Ustawa zakłada przeniesienie
nadzoru nad spółkami działającymi w sektorze energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych z ministra właściwego do
spraw Skarbu Państwa na ministra
właściwego do spraw energii.
Ustawa przedłuża także do 2020
r. finansowanie dotacją budżetową
zadań realizowanych przez Kopalnię Soli „Bochnia”. Dzięki nowym
przepisom możliwe będzie również
finansowanie z dotacji budżetowej
od 2017 r. działań wykonywanych po
zakończeniu prac w wyrobisku górniczym Piaseczno, realizowanych
przez Kopalnię Siarki „Machów”.
Ponadto proponowane zmiany
mają na celu uruchomienie środków na finansowanie zadań wykonywanych w trakcie likwidacji
kopalń, świadczeń osłonowych -

urlopów górniczych i urlopów dla
pracowników zakładu przeróbki
mechanicznej węgla oraz pokrycia bieżących strat produkcyjnych
przedsiębiorstwa.

Pieniędzy na świadczenia
socjalne nie zabraknie

Jednym z najważniejszych zapisów ustawy jest zwiększenie limitu
budżetowego z 3 do 7 mld zł na kontynuowanie procesu restrukturyzacji
branży górnictwa węgla kamiennego.
Kwota 3 mld zł pojawiła się w
ustawie górniczej przyjętej w styczniu 2015 roku. Okazała się jednak
niewystarczająca, ponieważ już zrealizowano i zaplanowano do końca
2016 r. wydatki w wysokości ok. 1,7
mld zł – wyjaśniał w debacie w Sejmie Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.

HOLDING

Rozsądny plan dla ruchu „Śląsk”

Po spotkaniu z udziałem związkowców reprezentujących pracowników KWK
„Wujek” Ruch „Śląsk” Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW)
odstąpił od planów likwidacji zakładu. Do momentu całkowitego sczerpania
udostępnionego złoża węgla decyzje w sprawie przyszłości „Śląska” nie będą
podejmowane. Wcześniej pracodawca proponował, by proces „wygaszania”
kopalni nastąpił wraz z zakończeniem eksploatacji ścian już funkcjonujących,
czemu strona społeczna się sprzeciwiała.
- Rozwiązanie, które zaproponowaliśmy, i na które przystał Zarząd, wydłuża funkcjonowanie kopalni, ale nie
obciąża finansów KHW, bo mówimy o
wydobyciu węgla już udostępnionego
- ze ścian będących w ruchu oraz tych
rozcinanych. Na dzień dzisiejszy kopalnia normalnie fedruje. Roboty przygotowawcze są realizowane. Sytuacja się
uspokoiła - stwierdził przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
Piotr Bienek, komentując efekty wtorkowych rozmów.
Według lidera zakładowej „Solidarności” przyszłość „Śląska” pozostaje
sprawą otwartą, nawet w perspektywie wieloletniej.
- Sytuacja na rynku węgla jest dynamiczna. Może się okazać, że po wyeksploatowaniu wszystkich dostępnych
obecnie złóż oferowany przez nas wy-

sokokaloryczny węgiel z warstw siodłowych będzie „chodliwym” towarem i
temat likwidacji ruchu „Śląsk” przestanie być rozpatrywany. Wszystko przed
nami - podsumował związkowiec.
5 sierpnia minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewnił, że nie ma
decyzji dotyczącej likwidacji KWK
„Wujek” Ruch „Śląsk”. Burzę wywołał
prezes KHW Tomasz Cudny, wskazując
termin, w jakim „Śląsk” miałby zostać
przejęty przez Spółkę Restrukturyzacji
Kopalń SA (SRK), a potem - zlikwidowany. Powód do niepokoju dawały
również konkretne posunięcia Zarządu
i dyrekcji, które mogły wskazywać, że
ruch „Śląsk” czeka szybka likwidacja.
Chodziło między innymi o wycofanie
kombajnu ze ściany przygotowywanej
do fedrunku oraz wstrzymanie sprzedaży wydobytego węgla.
mj

Jak dodał, określenie górnego limitu na poziomie mld zł nie oznacza,
że cała ta kwota zostanie wydana.
Szczegółowe wydatki w kolejnych
latach będą natomiast planowane co
roku w ustawie budżetowej.
Z tej kwoty będą pokrywane
m.in. koszty jednorazowych odpraw
dla górników i urlopy górnicze. Górnicy, którzy z tych świadczeń będą
chcieli skorzystać, będą mieli taką
możliwość aż do końca 2019 r. Ministerstwo Energii przyznaje, że z pracy
w kopalniach chce odejść więcej pracowników niż początkowo planowano, co powoduje dodatkowe koszty.
- Stworzyliśmy właściwy program,
bo gdyby tego programu nie było,
nie wiedzielibyśmy, że potrzebujemy
może nawet 7 mld. Może się okazać,

że nie trzeba będzie ich wydawać. Ale
jeśli mamy przedłożyć Unii Europejskiej stanowisko, że mamy program,
że przekazujemy część techniczną, że
utrzymamy przez 4 lata wielkość odpraw urlopowych, a zarazem zabezpieczymy technicznie to, co już w części
jest w Spółce Restrukturyzacji Kopalń
(SRK) i co teraz przekazujemy SRK, to
musimy zrobić symulację. My tę symulację mamy. Dlatego pojawia nam
się kwota ok. 7 mld. To nie jest precyzyjne, bo może się okazać, że tego nie
przekroczymy. Jak natomiast możemy
proponować pracownikom w dialogu
społecznym przechodzenie na stosowne odprawy, nie mając zabezpieczeń
finansowych w budżecie? I tu chodzi
nie o jeden budżet, ale o cały proces
– mówił Grzegorz Tobiszowski.
Z kwoty 7 mld zł, oprócz urlopów
i odpraw górniczych, finansowane
będą także koszty likwidacji kopalń,
które trafiły do SRK.
Minister Tobiszowski zwracał
uwagę, że proces restrukturyzacji
sektora górnictwa węgla kamiennego
jest procesem długotrwałym - pracowały nad nim poprzednie rządy, pracuje obecny i pracować będą kolejne.
Wynika to zarówno z przyczyn wewnętrznych, czyli takich, że w Polsce
zmienia się struktura paliw używanych do produkcji energii elektrycznej, ale także z przyczyn zewnętrznych, takich jak choćby polityka
klimatyczna Unii Europejskiej czy
ustalenia światowe w tym zakresie.

Krótka pamięć Platformy

W trakcie dyskusji w Sejmie i
Senacie projekt ustawy był mocno
krytykowany przez posłów i senatorów części opozycji, przede wszystkim Platformy Obywatelskiej. Odpowiedział im w sejmowej debacie
Krzysztof Tchórzewski, minister
energii.
Przypomniał, że w czasach
rządów PO prowadzono program,
że jeżeli w górnictwie pojawiła
się złotówka zysku, to brano dywidendę, jeżeli prywatyzowano
Jastrzębską Spółkę Węglową, to
tylko do budżetu szły pieniądze,
ani złotówki nie przeznaczano na
rozwój górnictwa.
- Następnie, po to, żeby ratować
sytuację, jedna spółka od drugiej
musiała kopalnie kupić, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa od Kompanii Węglowej Szczygłowice, za
1,5 mld zł i był nakaz, żeby ta spółka wzięła kredyt. W związku z tym
zostawiliście w górnictwie 15 mld zł
zadłużenia w bankach i u dostawców
i my otrzymaliśmy taki spadek, z
tym musimy sobie poradzić – mówił
Krzysztof Tchórzewski.
Mimo różnych kłopotów, które
polski rząd ma z realizacją finansów, znajdują się pieniądze na to,
żeby restrukturyzować górnictwo
bez zwolnień.
- W imieniu rządu polskiego
mogę powiedzieć: Nie będzie żadnych zwolnień w górnictwie mimo
restrukturyzacji, mimo konieczności dostosowania wydobycia węgla w
Polsce do rynku, żeby mogły wzrosnąć ceny węgla, żeby wreszcie wszystko zaczęło normalnie funkcjonować.
Wiążemy w związku z tym spółki
górnicze z poszczególnymi spółkami
energetycznymi, z energetyką, żeby
to zaczęło normalnie funkcjonować,
żeby ludzie mogli normalnie żyć –
podkreślał Krzysztof Tchórzewski.
Igor D. Stanisławski

BOGDANKA Enea wprowadza tzw. ład korporacyjny

Autonomia kopalni zagrożona

Narasta spór w lubelskiej „Bogdance” dotyczący zmian w Statucie Spółki, które w praktyce pozbawiają kopalnię autonomii na rzecz tzw. ładu korporacyjnego Grupy Enea. Wprawdzie organizacje związkowe odstąpiły od pozwu przeciw
uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy, ale wciąż są zdeterminowane, by bronić niezależnego statusu swojej kopalni.

„Proces może toczyć się w zaciszu sal
sądowych wiele lat, a w tym czasie spółki ułożą tzw. ład korporacyjny w sposób,
jak to napisano w statucie LWB „determinujący interes Grupy Enea. Jako związki
zawodowe mamy daleko idące uprawnienia do wpływania na zarządy obydwu
spółek a tym samym wprowadzanie
rozwiązań, które zabezpieczą w sposób
pewny interes załogi i społeczności lokalnej. Konsekwentnie prezentujemy nasze
stanowisko przy stole negocjacyjnym,
ale być może wystąpi konieczność bardziej zdecydowanych działań odpowiednio nagłośnionych w mediach, wówczas
zwrócimy się do Załogi o wsparcie i
pokazanie jedności w obronie Naszego
wspólnego dobra jakim jest LW Bogdanka.” – napisali związkowcy w liście do
załogi kopalni.
Przypomnijmy, 17 sierpnia Nadzwyczajne Walne Zebranie (NWZ) LW „Bogdanka” SA podjęło uchwałę dotyczącą
między innymi zmian w Statucie Spółki.
Wprowadzone zmiany nie tylko odbierają pracownikom gwarancję posiadania dwóch członków Rady Nadzorczej,

zmniejszając wpływ załogi na politykę
firmy, ale przede wszystkim ograniczają
poważnie autonomię spółki. W jej wyniku Bogdanka poddana została modelowi
zarządczemu stworzonemu w 2013 r.
(tzw. Kodeks Grupy Enea) polegającemu
na ograniczeniu uprawnień zarządów i
rad nadzorczych podmiotów zależnych
od Enea na rzecz tzw. komitetów dyrektorów.
A wszystko to tłumaczyć ma enigmatyczny zapis w statucie: „Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii
Grupy Enea determinującej interes Grupy
Enea”.
Warto zauważyć, że model zaproponowany przez Eneę oparty na tzw.
radach dyrektorów, który obowiązuje
w korporacjach w anglosaskim modelu nadzoru korporacyjnego. Istniał on
m.in. w Lehman Brothers i doprowadził
tą firmę do upadku wywołując jeden z
największych kryzysów ekonomicznych
w historii.
O ile jednak zapisy takie nie wzbudzają kontrowersji w większości spółek

zależnych Grupy, o tyle w Bogdance jest
mały problem. A jest nim fakt, iż lubelska spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
i oprócz dominującego akcjonariusza
jakim jest Enea, posiada także innych
akcjonariuszy w tym m.in. pracowników
kopalni, którzy przy zaproponowanym
przez Eneę modelu zarządczym nie będą
mieli w zasadzie żadnego wpływu na
działalność spółki, którego są akcjonariuszami.
Związkowcy z Bogdanki (nie tylko
oni) uważają, że ład korporacyjny zaproponowany przez Eneę jest prawnie wątpliwy (co wielu prawników potwierdziło),
ale nade wszystko opracowany został
bez przeprowadzenia analiz dotyczących
ekonomicznych i społecznych skutków
jego wdrożenia. Proponowane zmiany
zdaniem związkowców prowadzą do
ograniczenia możliwości decyzyjnych
zarządu spółki w kwestii kierunków
rozwoju działalności przedsiębiorstwa,
kształtowania poziomu kosztów produkcji i cen produktu.
mj
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KWK MAKOSZOWY: Społeczny wiec w obronie kopalni

Nie oddamy kopalni walkowerem…
Kilkaset osób wzięło udział w zorganizowanym przez związki zawodowe społecznym wiecu poparcia dla stanowiącej oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i czekającej na inwestora KWK „Makoszowy”. Przed kopalnią pojawili się górnicy z rodzinami, byli też jednak pracownicy innych branż, przedstawiciele partii politycznych oraz mieszkańcy Zabrza. „Nie
oddamy kopalni walkowerem”, „Nie oszukujcie narodu, że dokładacie do Śląska” - to tylko niektóre hasła, które można było
przeczytać na transparentach.
Pokojowe zgromadzenie rozpoczęło się od odegrania hymnu
górniczego przez miejscową orkiestrę. Następnie głos zabierali organizatorzy oraz przybyli goście.
Przewodniczący
zakładowej
„Solidarności” Artur Banisz nakreślił trudną sytuację KWK „Makoszowy”. Skrytykował jednocześnie
postawę osób sprawujących nadzór
nad sektorem wydobywczym i samą
kopalnią oraz pani prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.
- Pism tysiąc żeśmy wysłali do
pani premier i nie ma żadnej odpowiedzi z jej strony. Kolejna osoba pan wiceminister Tobiszowski. Miała
się odbyć pikieta. Pan minister nam
obiecał, że jeśli do pikiety nie dojdzie,
zajmie się kopalnią. Obiecał nam
200 tysięcy ton zbytu węgla. Ile jest
na dzisiaj? 20 tysięcy. Zarząd SRK
nam tylko i wyłącznie obiecuje, że są
podpisane kontrakty. Ale gdzie ten
węgiel jest? Dalej leży. Jakie mamy
duże zwały? Nic nie sprzedajemy wskazał, zwracając się do uczestników zgromadzenia. - Może przyszedł
czas, żebyśmy panią premier odwiedzili? A do pana ministra też nie
mamy daleko. Gdzie jest nasza pani
prezydent? Na dożynkach? Powinna
być tutaj dzisiaj z nami - zaznaczył.
Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Wacław Czerkawski wyraził opinię, że w
przygotowywanym programie dla
górnictwa powinno się znaleźć miejsce również dla KWK „Makoszowy”.
- Sama strona rządowa przyznaje, że górnictwo ma przyszłość, że
węgiel jest w okresie koniunktury.
(...) Elektrownie wiatrowe? Tak, ale
jako uzupełnienie, bo głównym bezpieczeństwem energetycznym Polski
i Europy jest węgiel. A skoro bezpieczeństwem energetycznym Polski
i Europy jest węgiel, więc trzeba go
szanować, trzeba go racjonalnie wydobywać. Kopalnia „Makoszowy”,
górnicy już pokazali, że potrafią słowo „restrukturyzacja” rozumieć pra-

widłowo - jako unowocześnienie, jako
stworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przy niskich kosztach pozwolą wydobywać węgiel, dlatego o tą
kopalnię musimy dbać - podkreślił.
Między wystąpieniami odtwarzano słowa pani premier Beaty Szydło
odnoszące się do sektora wydobywczego i samej kopalni, które dzisiejsza szefowa rządu wypowiadała
w trakcie kampanii wyborczej.
O atutach kopalni mówiły specjalnie przygotowane plansze. Ich autorzy zwrócili uwagę, że „Makoszowy”
są zakładem zrestrukturyzowanym,
z sukcesywnie wdrażanym programem naprawczym, zmienionym schematem organizacyjnym i zredukowanym zatrudnieniem (do 1300 osób,
kilkanaście miesięcy temu liczebność załogi oscylowała wokół 2000);
że jest to zakład górniczy „o jednym z
najniższych stopni zagrożeń”, posiadający węgiel „o jednym z lepszych
parametrów jakościowych ( typ 33
i 34 ) i niskim zanieczyszczeniu”; że
udostępnione złoża znajdują się na
poziomach wydobywczych 660-850
(„jedna z płytszych kopalń bez konieczności pogłębiania”), a wielkość
tych złóż to około 50 milionów ton.
Na zakończenie wiecu z głośników popłynął utwór „Richter” zespołu Oberschlesien - dla makoszowskich górników nieoficjalny hymn
strajku sprzed ponad półtora roku.
KWK „Makoszowy” jest oddziałem SRK od 30 kwietnia ub.r. Trafiła
tam w wyniku nieodpłatnego zbycia
przez Kompanię Węglową SA. Wcześniej stanowiła część dwuruchowej
kopalni
„Sośnica-Makoszowy”.
Porozumienie
podpisane
17
stycznia 2015 r. przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu
Protestacyjno-Strajkowego, pracodawców oraz ówczesnego rządu zakładało, że KWK „Makoszowy” zostanie przejęta przez SRK, by pozbyć
się „majątku nieprodukcyjnego”,
po czym trafi do nowego podmiotu.
Kolejne ekipy polityczne odpowie-

dzialne za przemysł wydobywczy nie
zdołały jednak pozyskać obiecanego
inwestora. Dzisiaj zakład pokrywa straty produkcyjne i finansuje
osłony socjalne dla odchodzących
pracowników ze środków uzyskiwanych w ramach pomocy publicznej.
Nowy właściciel KWK „Makoszowy”
będzie musiał zwrócić całą pomoc
budżetowi państwa, bo prawo Unii
Europejskiej dopuszcza wspieranie
jedynie kopalń likwidowanych.
5 września kopalnia została wystawiona na sprzedaż w przetargu.
Oferty wstępne będzie można składać do 30 września. 20 października mają zakończyć się negocjacje
z firmami, których oferty zostaną
przyjęte. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, sprzedaż kopalni nastąpiłaby jeszcze w tym roku.
mj

Makoszowy na wyższym szczeblu
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zwróci się do krajowej Rady Dialogu Społecznego o zwołanie w trybie
pilnym posiedzenia dotyczącego sytuacji w kopalni Makoszowy – uzgodniono podczas obrad WRDS, które odbyły się 26
września.
Kopalnia Makoszowy została oddziałem SRK 30
kwietnia ubiegłego roku w wyniku nieodpłatnego
zbycia przez Kompanię Węglową S.A. Wcześniej
stanowiła część dwuruchowej KWK SośnicaMakoszowy. 5 września tego roku SRK rozpisało
przetarg dotyczący sprzedaży KWK Makoszowy.
Jak poinformował podczas obrad prezes SRK Marek Tokarz, jak dotąd do spółki nie wpłynęła żadna
oferta od potencjalnego inwestora. Termin składania ofert upływa 30 września.

Porozumienie podpisane 17 stycznia 2015 r.
przez Międzyzwiązkowy Komitet ProtestacyjnoStrajkowy oraz przedstawicieli pracodawców i
ówczesnego rządu zakładało, że KWK Makoszowy zostanie przejęta przez SRK, aby pozbyć się
tzw. majątku nieprodukcyjnego, następnie zaś
trafi do nowego podmiotu. Ani poprzedni, ani
obecny rząd inwestora jednak nie znalazły. Zakład od ponad roku pokrywa straty produkcyjne i
finansuje osłony socjalne dla odchodzących pra-

cowników ze środków uzyskiwanych w ramach
pomocy publicznej. Potencjalny nowy właściciel
zabrzańskiej kopalni będzie musiał zwrócić całą
pomoc budżetowi państwa, gdyż prawo Unii Europejskiej dopuszcza wsparcie jedynie dla kopalń
przeznaczonych do zamknięcia. Związkowcy z
KWK Makoszowy zarzucają stronie rządowej brak
woli prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego
w sprawie przyszłości zabrzańskiej kopalni.
Związkowcy z Makoszów otwarcie wyrażali

obawę, że kopalnię przeznaczono do likwidacji
po 2018 r., tymczasem ma ona 58 mln t przygotowanych zasobów operatywnych, dwie ściany
o wydajności 3-5 tys. t węgla na dobę, a w tym
roku udało się sprzedać niemal całą produkcję.
Dominik Kolorz, szef WRDS zachęcał przedstawicieli załogi do planu spółki pracowniczej.
- Nie podejmiemy decyzji, jeśli nie znamy
wyników obecnego przetargu, a na sali brakuje
ministra energii - wzbraniali się.
Posiedzenie WRDS zostało zwołane na wniosek związków zawodowych z kopalni Makoszowy. Resort energii reprezentowała Anna Margis,
dyrektor Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Energii. W posiedzeniu rady uczestniczył
m.in. Marek Tokarz, prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń, do której należy obecnie zabrzański
zakład, przedstawiciele dyrekcji KWK Makoszowy oraz samorządu Zabrza.

wydarzenia



JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Obchody 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Rocznica w cieniu dyskusji
o przyszłości sektora

- My, jako „Solidarność” śląsko-dąbrowska, jesteśmy na Śląsku od tego, aby dbać o każde miejsce pracy i proszę o to, aby nie
podejmować pochopnych decyzji o tym, aby zamykać jakiekolwiek kopalnie - zaapelował do rządu szef regionalnych struktur
NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

Porozumienia jastrzębskie

Zawarte 3 września 1980 roku w Jastrzębiu-Zdroju porozumienie było trzecim,
po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym wówczas między władzą a
strajkującymi robotnikami. W porozumieniu potwierdzono ustalenia gdańskie, zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał konieczność
pracy przez 7 dni w tygodniu. Władze zobowiązały się do przedstawienia projektu ustawy obniżającej wiek pracy w górnictwie. Kluczowym ustaleniem była
też zapowiedź wprowadzenia od stycznia 1981 roku wszystkich sobót wolnych i
niedziel. Przedstawiciele rządu zgodzili się też na realizację wielu postulatów socjalno-bytowych, m.in. wprowadzenie pylicy płuc do wykazu chorób zawodowych.
Pierwszy strajk w Jastrzębiu rozpoczął się w nocy z 27 na 28 sierpnia 1980 roku
w kopalni Manifest Lipcowy. Około tysiąca górników odmówiło podjęcia pracy na
nocnej zmianie.
Protest od początku miał przede wszystkim charakter solidarnościowy z robotnikami protestującymi na Wybrzeżu. Do 21 postulatów gdańskich górnicy dołożyli
własne. Śląskie strajki przyspieszyły negocjacje w Gdańsku i Szczecinie, i wpłynęły
na kształt zawartych tam porozumień.
29 sierpnia do kopalni przyjechała delegacja rządowa. Tego samego
dnia zastrajkowało dalszych siedem kopalń. Powołano pierwszy na Śląsku
Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). Wkrótce w regionie strajkowało już
28 kopalń i 28 innych zakładów. 2 września ok. 17.00 rozpoczęła się kolejna tura
negocjacji między MKS i stroną rządową. 3 września ok. 5.40 rano, po kilkunastu
godzinach negocjacji, podpisano liczące 29 punktów porozumienie, zwane od tego
czasu jastrzębskim.

Dzień ludzi wolnych i solidarnych
Wśród uczestników tegorocznych uroczystości w JastrzębiuZdroju byli uczestnicy strajku
sprzed 36 lat, sygnatariusze Porozumienia Jastrzębskiego, przedstawiciele władz NSZZ „Solidarność”,
parlamentarzyści, samorządowcy
oraz mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. Wyjątkowo liczną delegację rządową z panią premier Beatą Szydło
tworzyli między innymi minister
energii Krzysztof Tchórzewski,
minister sportu Witold Bańka,
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister rodziny,
pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
Witając członków rządu przed
Pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, Dominik Kolorz
przypomniał obietnice walki o
polski węgiel, jakie w tym samym
miejscu, rok temu, składał prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie
wskazał, że programu zmian i rozwoju potrzebuje cały region.
- Jesteśmy bardzo blisko uzgodnienia ponad podziałami politycznymi programu zrównoważonego
rozwoju dla województwa śląskiego. I wierzymy w to głęboko, że
ten program, który daje szansę nie
tylko górnictwu, ale daje szansę na
dobry rozwój województwa śląskiego, będzie przyjęty przez rząd Rzeczypospolitej - powiedział przewodniczący.
14 września dokument ma
przedstawić, rekomendując jego
przyjęcie rządowi, Wojewódzka
Rada Dialogu Społecznego w Katowicach.

- Zapraszam panią premier na
posiedzenie Rady, żebyśmy mogli
wspólnie ten dokument przyjąć dodał szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Szefowa rządu zadeklarowała,
że nie pozwoli zniszczyć branży
wydobywczej w Polsce.
- My walczymy dzisiaj o to, by
górnictwo przetrwało ze względu
na to, że jest potrzebne polskiej gospodarce i jest potrzebne tutaj na
Śląsku - podkreśliła. - Czas, kiedy
na górnictwie bogacili się niektórzy, kiedy górnictwo było wykorzystywane, gdy traciło polskie państwo, polskie górnictwo i górnicy,
skończył się. W górnictwie potrzebne są zmiany i reformy, i wy wiecie
doskonale, że jeżeli tych zmian nie
przeprowadzimy, to nie uratujemy
polskiego górnictwa. Bo dzisiaj polskie górnictwo jest solą w oku również i wielu różnego rodzaju lobbies
w Europie i trzeba o tym pamiętać
- zwróciła uwagę.
Nawiązując do rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, zapewniła zgromadzonych na
placu przed ruchem „Zofiówka”
(dawną kopalnią „Manifest Lipcowy”), że postulaty przedstawione
w 1980 roku są dla rządu Prawa i
Sprawiedliwości „kanwą programową”. - Będziemy zawsze w swoich
działaniach kierować się realizacją
tego, na co oczekują polscy obywatele. W dialogu wprowadzimy
takie zmiany, które mają zapewnić
wszystkim, a nie tylko wybranym
elitom, to o co upomnieli się 1980
roku górnicy z Jastrzębia - o godne
życie i godną pracę - oświadczyła.

O konsekwencjach Porozumienia Jastrzębskiego wspomniał w
odczytanym liście prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że tak jak
pozostałe porozumienia sierpniowe, stało się ono fundamentem polskich przemian. - Prawa pracownicze i społeczne wywalczone przez
mieszkańców tego regionu są odtąd
wspólnym udziałem wszystkich Polaków. To górnikom zawdzięczamy
m.in. wolne soboty czy też równość
i jednolitość w całym kraju świadczeń rodzinnych - napisał.
Wydarzenia przed Pomnikiem
Porozumienia Jastrzębskiego poprzedziła msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji
katowickiej Marka Szkudły w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła („na górce”).
Zawarte 3 września 1980 roku
przez przedstawicieli ówczesnej
władzy i strajkujących robotników
Porozumienie Jastrzębskie potwierdzało ustalenia z podpisanego
31 sierpnia Porozumienia Gdańskiego, a ponadto: znosiło czterobrygadowy system pracy w górnictwie, który oznaczał konieczność
pracy przez 7 dni w tygodniu, zobowiązywało rząd do przedstawienia
projektu ustawy obniżającej wiek
pracy w górnictwie, zawierało zapowiedź wprowadzenia od stycznia
1981 r. wolnych sobót i niedziel, a
oprócz tego regulowało szereg kwestii socjalno-bytowych, na przykład kwestię wpisania pylicy płuc
do wykazu chorób zawodowych.
Marek Jurkowski

31 sierpnia 1980 roku reprezentujący pracowników kilkuset gdańskich
przedsiębiorstw i instytucji Międzyzakładowy Komitet Strajkowy doprowadził do
podpisania porozumienia, wymuszając na władzy szereg ustępstw, które w krótszej perspektywie pozwoliły zarejestrować NSZZ „Solidarność”, w dłuższej zaś wyzwolić Europę Środkowo-Wschodnią spod komunistycznego jarzma.
Nawiązując do tego wydarzenia, w 2005 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że 31 sierpnia będzie świętem państwowym. Dzień Solidarności
i Wolności upamiętnia pokojowy zryw Polaków przeciwko nieludzkiemu ustrojowi
narzuconemu z zewnątrz.
Ciąg zdarzeń, który 36 lat temu doprowadził do podpisania całej serii porozumień
- 30 sierpnia w Szczecinie, 31 sierpnia w Gdańsku, 3 września w Jastrzębiu-Zdroju i
11 września w Dąbrowie Górniczej - miał swój początek na Lubelszczyźnie. Podjęty
8 lipca strajk pracowników Wydziału Obróbki Mechanicznej zakładów lotniczych w
Świdniku przeciwko podwyżkom cen żywności i fatalnym warunkom pracy wsparli
koledzy z innych zakładów, przedstawiając przy tym własne postulaty. To lubelscy
robotnicy jako pierwsi zażądali wprowadzenia wolnych sobót.
Świdnicki protest zakończył się porozumieniem podpisanym 19 lipca. Uczestnicy strajku i członkowie delegacji rządowej uzgodnili, że informacja o zdarzeniach
nie wypłynie poza region - ale wypłynęła, dodając otuchy innym niezadowolonym.
14 sierpnia Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża (powstałe na wzór założonych
w 1978 roku Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska) zażądały m.in. przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz zaangażowanej w funkcjonowanie WZZ, a
zwolnionej na pięć miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego suwnicowej
w Stoczni Gdańskiej oraz Lecha Wałęsy, podwyżek płac i wybudowania pomnika
ku czci ofiar komunistycznej zbrodni na Wybrzeżu z grudnia 1970 roku. Gdy stoczniowcy zaczęli się powoli rozchodzić do domów, nie wierząc w skuteczność akcji,
zatrzymała ich sama Anna Walentynowicz, dzięki czemu strajk został uratowany.
16 sierpnia powołano Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS). Dzień później
MKS przedstawił słynną listę 21 postulatów, z których najważniejszym stała się
możliwość zakładania niezależnych od władzy związków zawodowych. Gdy do MKSu przystąpiło około 400 gdańskich zakładów pracy, PRL-owski rząd zdecydował
się na rozmowy. 25 sierpnia udało się doprowadzić do odblokowania wstrzymanej
wcześniej komunikację telefoniczną z resztą kraju, a stoczniowców wsparli pracownicy innych branż, również górnicy, inicjując strajki solidarnościowe.
Wkrótce władze ugięły się przed protestującymi. I choć postulaty uczestników
strajku zostały zrealizowane tylko częściowo (niektóre, jak podkreślają niektórzy,
czekają na realizację po dziś dzień), cel został osiągnięty - po raz pierwszy po II
wojnie światowej w Europie Środkowej powstała wielka, niezależna od władzy organizacja mająca na celu przede wszystkim obronę praw pracowniczych. Lokalne
komitety strajkowe przekształciły się wkrótce w organizacje regionalne i zakładowe
nowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 10 listopada 1980 roku „S”, której liczebność szacowano na 10 milionów członków, została
zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

WYDARZENIA
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JASTRZĘBSKA SPÓKA WĘGLOWA

Nie warto zamykać
KWK „Krupiński”

Głośno się zrobiło wokół kopalni „Krupiński”, a to z powodu podjęcia decyzji o jej likwidacji.
Uchwałą Zarządu zakład przestanie być oddziałem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i trafi
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) ze względu na „trwałą nierentowność” oraz 900 milionów złotych strat, jakie przyniósł w ostatnim dziesięcioleciu.
1,5 miliarda złotych. Na pierwszy
rzut oka wszystko pasuje jak ulał: od
likwidacji nie ma ucieczki i basta!
Będąc jednak członkiem wspomnianej wcześniej grupy oszołomów,
których decyzja o likwidacji nie
przekonuje, postaram się przedstawić sytuację z nieco innej strony.

Nikt nie straci pracy?

Dlaczego oszołomy z kilku
związków zawodowych, w tym
„Solidarności”, nie chcą przyjąć
do wiadomości tej korzystnej dla
wszystkich decyzji? Przecież padło
zobowiązanie, że nikt z pracowników KWK „Krupiński” nie straci
pracy, a chętnych na skorzystanie z instrumentów osłonowych
podobno nie brakuje. Unia Europejska pochwali, bo likwidacja
polskiego górnictwa jest tam mile

widziana, a Skarb Państwa zapłaci za tę likwidację. JSW raz na
zawsze pozbędzie się niechcianej
kopalni, która niemalże na złość
wszystkim istnieje, choć tyle już
mówiło się o jej likwidacji. Natomiast pracownicy albo odejdą na
dobrze płatne urlopy górnicze bądź
odprawy, albo znajdą pracę w innych kopalniach, którym likwidacja nie grozi, przynajmniej w perspektywie kilku najbliższych lat.

Czyżby
rzeczywiście
rację
mieli ci, którzy twierdzą, że praca i ludzie są najważniejsi, a nie
mury zakładu, których tak naprawdę nie ma co bronić?
Przecież zobowiązanie do likwidacji KWK „Krupiński” zostało
zapisane w porozumieniu z obligatariuszami Spółki jako część programu restrukturyzacji JSW - a słowa
trzeba dotrzymywać, zwłaszcza że
alternatywą jest zwrot pożyczonych

Zarząd trwa przy swoim

Podczas czwartkowego spotkania z udziałem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego organizacje związkowe funkcjonujące w KWK „Krupiński” sprzeciwiły się przekazaniu zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
SA, o czym półtora miesiąca temu zdecydował Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Strona społeczna
chce, by ostateczna decyzja w sprawie przyszłości „Krupińskiego” zapadła po analizie sytuacji ekonomicznej
przedsiębiorstwa na koniec 2017 roku.
Związkowcom przedstawiono trzy
scenariusze dalszego funkcjonowania
kopalni. Pierwszy zakłada przekazanie
jej do SRK już w styczniu, drugi - po
pierwszym kwartale przyszłego roku,
trzeci zaś - na koniec roku 2017.
Jak podkreśla przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński” Mieczysław
Kościuk, zdaniem nie tylko związków
zawodowych, ale również dyrekcji
KWK „Krupiński”, zamknięcie zakładu
w obliczu rosnących cen węgla byłoby
błędem. - Decyzja o likwidacji kopalni
jest całkowicie nieuzasadniona - prze-

konuje i wskazuje, że wśród przyczyn
złej kondycji finansowej „Krupińskiego”
leżą nieodpowiedzialne decyzje dotyczące polityki cenowej węgla w JSW.
- Średnia cena węgla trafiającego na
tak zwaną sprzedaż drobnicową - czyli
dla odbiorców indywidualnych - to 260
złotych za tonę, a węgiel trafiający do
portów sprzedajemy po 140 zł za tonę.
Przy tak prowadzonej sprzedaży każda
kopalnia przynosiłaby straty - zwraca
uwagę Mieczysław Kościuk.
Oprócz odstąpienia od procedury
likwidacyjnej KWK „Krupiński” - przynajmniej na kilkanaście miesięcy -

związki zawodowe chcą, aby przez cały
przyszły rok Zarząd Spółki co kwartał
analizował wyniki kopalni i przekazywał
stronie pracowniczej pełną informację
w tym zakresie.
Jeśli przedstawione postulaty nie
zostaną zrealizowane, związkowcy
rozważą wypowiedzenie porozumienia
dotyczącego oszczędności i cięć wynagrodzeń sprzed roku. Krok ten mógłby zagrozić realizacji porozumienia z
obligatariuszami JSW zawartego przez
kierownictwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej 29 sierpnia bieżącego roku, stawiając całą firmę „pod ścianą”.

Argument, że żaden z górników
nie straci pracy, jest tylko częściowo
prawdziwy. Jedno miejsce pracy w
samej kopalni generuje trzy miejsca pracy wokół niej. Są to firmy
wykonujące najróżniejsze prace
dla kopalni, ale także dostarczające maszyny, urządzenia i inne niezbędne produkty - od kombajnów
po ciuchy robocze. Pracownicy z
otoczenia górniczego nie są objęci
osłonami: część z nich po prostu
straci pracę i powiększy grono bezrobotnych. Na ten problem trzeba
spojrzeć również z perspektywy
utraty miejsc pracy dla młodych
- naszych synów i córek. Pracownicy kopalni likwidowanej rozlokowani po innych kopalniach Spółki
zajmą miejsce tych odchodzących
na emerytury, których to zawsze
zastępowali młodzi pracownicy,
wchodzący na rynek pracy. W tej
sytuacji przyjęć do pracy w JSW nie
będzie i pracy dla młodych też.

„Trwale nierentowna”?

Argument
drugi:
kopalnia
jest „trwale nierentowna” i przyniosła już prawie miliard zło-

- Liczymy jednak na to, że uda się
przekonać Zarząd Spółki oraz Ministerstwo Energii do podjęcia merytorycznych rozmów - podsumowuje szef „Solidarności” z KWK „Krupiński”.
Mimo sprzeciwu związków zawodowych należąca do Jastrzębskiej
Spółki Węglowej kopalnia Krupiński ma
trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
– takie jest stanowisko zarządu spółki.
– Jesteśmy przekonani o słuszności podjętej decyzji. Kopalnia Krupiński
musi zostać wyprowadzona ze struktur
JSW i przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Ta kopalnia nie ma przyszłości i żaden z przeanalizowanych
przez nas wariantów nie daje szans na
trwałe odzyskanie przez nią rentowności. To bolesne, ale najlepsze rozwiązanie dla całej naszej firmy – podkreśla
Tomasz Gawlik, prezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Przeniesienie kopalni Krupiński do
SRK było jednym z punktów podpisa-

tych strat. Taka możliwość faktycznie istnieje, ale wcześniej
należałoby zadać co najmniej
kilka pytań „uzupełniających”:
- w jakim otoczeniu rynkowym i przy jakich cenach zbytu węgla wykazano, że kopalnia jest trwale nierentowna?,
- gdzie i po jakich cenach sprzedawano węgiel wydobywany przez
kopalnię, gdy na rynku trwała polsko-polska wojna cenowa wywołana dumpingowymi cenami węgla
ze zwałów Kompanii Węglowej?,
- jak wyglądała polityka eksploatacyjna i inwestycyjna w kopalni
- czy nadmierna eksploatacja bez
odtworzenia frontu robót i totalne
niedoinwestowanie w krytycznych
momentach nie były głównymi
przyczynami tak dużych strat?…
Ktoś powie, że to już historia,
że błędy może i były, ale trzeba patrzeć do przodu i inwestować gdzie
indziej. Tylko że gdyby nie te błędy, straty kopalni nie byłyby tak
znaczne, a porównania z innymi
kopalniami nie mamy. Nawet jeśli
uznamy, że przeszłości rzeczywiście nie naprawimy, trzeba spojrzeć na problem cen węgla w dniu
dzisiejszym, bo sytuacja zaczęła
nam się diametralnie zmieniać,
a ceny węgla koksowego osiągają poziomy, o jakich dwa miesiące
temu analitycy nawet nie śnili.

Inni otwierają, w Polsce
- zamykają

Już słyszę te zarzuty, że kopalnia fedruje słabej jakości węgiel
energetyczny, na który nie ma zbytu, więc co ma piernik do wiatraka?
Widać ma, ponieważ kopalnia „Krupiński” jest w stanie wydobywać w
30-40% węgiel koksujący typu 34.2
bez konieczności ponoszenia większych inwestycji, a ten typ węgla
w transakcjach spotowych osiąga
już ceny rzędu ponad 100 dolarów
amerykańskich za tonę. Przy zainwestowaniu w kopalnię około 300
milionów złotych mogłaby ona
wydobywać i przerobiać urobek
o następującej strukturze: węgiel
energetyczny - 40 procent, węgiel
koksowy 34.2 - 30 procent i węgiel
koksowy typu 35.1 - 30 procent. Ten
ostatni osiąga w Australii ceny przekraczające 200 dolarów za tonę.
Dokończenie na str. 8
nego 29 sierpnia 2016 r. porozumienia
pomiędzy zarządem JSW a Obligatariuszami w sprawie spłaty obligacji na
kwotę ok. 1,3 miliarda złotych. Uzgodniono obniżenie pierwotnej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie
i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat,
czyli do 2025 roku.
- Jesteśmy zdeterminowani, by realizować założony plan restrukturyzacji
spółki. Dzięki temu będzie mogła ona
dalej rozwijać się i zwiększać swoją
konkurencyjność na rynku - podkreślił
cytowany w informacji JSW minister
Tchórzewski.
Jak nieoficjalnie dowiedziała się
Polska Agencja Prasowa ze źródeł
zbliżonych do Ministerstwa Energii na
terenach pokopalnianych powstanie
Centrum Logistyki Grupy Kapitałowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zatrudnienie w nim znajdą obecni pracownicy
JSW oraz mieszkańcy Suszca i okolicznych gmin.

wydarzenia



JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Słabeusze bez pomysłów

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
„Knurów” Krzysztof Leśniowski ostro skrytykował obecny Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA (JSW), zarzucając mu nieudolność i brak rzeczywistego zaangażowania w rozwiązywanie problemów trapiących firmę. Na celowniku szefa zakładowej „Solidarności” z „Knurowa” znalazła się
między innymi przynosząca straty JSW polityka cenowa oraz zagrażająca bezpieczeństwu pracy
polityka zatrudnieniowa.

Odnosząc się do obecnej sytuacji Spółki, Krzysztof Leśniowski podkreślił, że na tę chwilę
ratują ją wyłącznie działania podejmowane przez reprezentujących Skarb Państwa przedstawicieli Ministerstwa Energii.
- Udało się wynegocjować porozumienie z obligatariuszami, które
zagwarantowało JSW możliwość
dalszego funkcjonowania. Do rozwiązania pozostaje sprawa przyszłości kopalni „Krupiński” - i tutaj
też wszyscy są zaangażowani. Trudno byłoby mi natomiast wymienić
jakiekolwiek obszary, w których
aktywność wykazywałby obecny
Zarząd - Zarząd złożony z ludzi zarabiających po kilkadziesiąt tysięcy
złotych miesięcznie - zaznaczył.
Na szczególną krytykę przewodniczącego Zarząd naraził się nie-

umiejętną polityką sprzedaży węgla wydobywanego przez kopalnie
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
- Ostatnio słyszę, że węgiel
koksowy jest kontraktowany po 90
dolarów, a wiadomo, że ceny rynkowe są już prawie dwa razy wyższe. To samo ze sprzedażą drobnicową węgla grubego - sąsiadująca
z kopalniami „Knurów-Szczygłowice” i „Budryk” kopalnia „Sośnica” sprzedaje go po 560 złotych, a
u nas można go kupić za 500 złotych. To samo zjawisko ma miejsce
w przypadku innych sortymentów
węgla. Ceny sprzedawanego przez
nas węgla są niższe o mniej więcej
kilkadziesiąt złotych. Biorąc pod
uwagę ilość sprzedawanego węgla
czy to przez kopalnię „KnurówSzczygłowice”, czy to przez kopalnię „Budryk”, tracimy na tym

miliony złotych. Gdzie tutaj logika? - zastanawiał się szef „Solidarności” z „Knurowa”. - Gdybyśmy
jeszcze mieli do czynienia z jakąś
akcją promocyjną, ktoś mógłby pomyśleć, że to świadome zaniżanie
ceny w walce o klienta. Tak jednak
nie jest. To po prostu efekt nieudolności - bo nie podejrzewam,
że świadomego działania - handlowców, przede wszystkim zaś
zastępcy prezesa do spraw handlu.
W ten sposób nie da się prowadzić
firmy! Węgiel z „Krupińskiego”
jest sprzedawany do portów po 140
złotych, choć mógłby być sprzedawany odbiorcom indywidualnym
po 260 złotych. Kolejna porażka.
Pracownicy JSW poświęcili dwa
miliardy złotych ze swoich pensji,
ze swojego węgla, z „czternastki”
po to, by Spółka przetrwała, a zarządzający nie potrafią sprzedać
węgla po cenie rynkowej. Jestem
pewien, że za kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie dałoby
się znaleźć dobrych fachowców
od handlu. Póki co, Spółka sporo
traci i jeszcze płaci osobom, które
za te straty finansowe bezpośrednio odpowiadają - stwierdził.
Innym przykładem niegospodarności jest - zdaniem Krzysztofa
Leśniowskiego - pomysł sprzedaży
w trybie przetargu 200 tysięcy ton
węgla z kopalnianych osadników.
- Pomysł z przetargiem na osadniki, czyli ten tak zwany węgiel IV
kategorii, klasy 14, jest nierozsądny.
JSW dobrowolnie rezygnuje z 200
tysięcy ton węgla, który ktoś przej-

Nie warto zamykać KWK „Krupiński”
Dokończenie ze str. 7
Wiadomo, że ceny spotowe to
nie ceny kontraktowe, ale w czwartym kwartale spodziewamy się cen
kontraktowych węgla typu hard
(35) na poziomie 130 dolarów,
zaś w pierwszym kwartale przyszłego roku - jeszcze wyższych.
Bóg dał Chińczykom ulewne
deszcze, które pozrywały mosty
kolejowe, co utrudniło transport
węgla. Dał też tamtejszym górnikom przymusowe wolne soboty,
w związku z czym kopalnie produkują dużo mniej węgla. Tymczasem chiński przemysł ma się
coraz lepiej i tamtejsze wskaźniki
gospodarcze poszły do przodu aż
miło popatrzeć. Konsumpcja węgla
też wzrosła, a Chiny to największy
„czarnego złota” na świecie. W tej
sytuacji nawet mało znaczący fakt,
na przykład katastrofa pociągu na
torach, po których transportuje się
węgiel do portów w Australii i blo-

kada szlaku powoduje wzrost cen
na rynkach. Węgla typu 34 i 35 po
prostu zaczyna brakować. Doszło
do tego, że Australijczykom opłacało się ponownie uruchomić ponad
100-letnią kopalnię odkrywkową,
która była nieczynna od dwóch lat.
Na rynku węgla energetycznego też
jest lepiej, chociaż w porównaniu
do eldorado na rynku koksowym
wzrost jest relatywnie niewielki.
Ceny w portach ARA (AmsterdamRotterdam-Antwerpia) i Richards
Bay (Republika Południowej Afryki) utrzymują się od pewnego czasu w granicach 60-65 dolarów za
tonę. Do tych wszystkich faktów
dodajmy, że symulacje, wedle których kopalnia „Krupiński” jest stale nierentowna, były tworzone na
przełomie 2015 i 2016 roku przy założeniu średniej ceny zbytu węgla
w okolicy 50 dolarów za tonę. Jak
to się ma do powyższych faktów,

powinni ocenić specjaliści i analitycy - oby trafniej, niż do tej pory.
Bez opracowań dostosowanych
do aktualnej i przyszłej sytuacji
na rynku węgla nie powinno być
mowy o likwidacji „Krupińskiego” - w przeciwnym wypadku nie
zawahałbym się użyć określenia,
że coś tu „brzydko pachnie”. Nie
może być tak, że Australijczycy
otwierają stare kopalnie, a my je
likwidujemy. Złoże węgla jest i to
na kilkadziesiąt lat eksploatacji.
Wygląda na to, że kopalni „Krupiński” trzeba dać więcej czasu:
niech pofedruje na udostępnionym
złożu i rozciętych już ścianach.
Czas pokaże, czy koniunktura na
rynkach nie jest tymczasowa i czy
możliwe jest, aby po raz kolejny ta
jakże pechowa kopalnia umknęła
spod gilotyny likwidacji w SRK.
Mieczysław Kościuk

mie za niewielkie pieniądze, potem
zmiesza z węglem innych klas i nieźle na tym zarobi, sprzedając go elektrowniom czy elektrociepłowniom.
Zyski ze sprzedaży węgla wydobytego przez kopalnie JSW popłyną
do zewnętrznego podmiotu. Taką
politykę można odbierać wyłącznie
w kategoriach świadomego lub nieświadomego działania na szkodę
firmy - zaznaczył przewodniczący.
Według lidera „Solidarności” z
ruchu „Knurów” coraz większym
problemem dla niektórych kopalń
są negatywne konsekwencje prowadzonej przez Zarząd JSW polityki zatrudnieniowej i kadrowej.
- Mamy tak zwane urlopy górnicze, odejścia jednorazowe, odchodzą emeryci - wypycha się wręcz
ludzi, redukując poziom zatrudnienia. Zarząd chyba jednak zapomniał, że obniżenie liczby zatrudnionych poniżej pewnego poziomu
zagraża bezpieczeństwu pracy, a
poza tym ogranicza możliwości wydobywcze kopalń. Jeśli w kopalni
„Knurów-Szczygłowice” pod koniec
roku ma pracować o 250 osób mniej
niż zakładano, to ja się pytam - kto
będzie pracował przy wydobyciu,
przy przodkach? Nikt do tej pory
nie przedstawił żadnego pomysłu.
Przeprowadzenie przetargu na zaangażowanie firmy zewnętrznej
potrwałoby pewnie pół roku, a czasu nie mamy. Ludzie z Jastrzębia
pracować tutaj nie będą… Nikt Zarządowi nie broni tworzenia kolejnych schematów organizacyjnych,
ale niech one mają odniesienie do
rzeczywistej sytuacji w kopalniach
- zaapelował przewodniczący. - Nie
wiem, skąd się bierze zamiłowanie
zarządzających Jastrzębską Spółką

Ostatnio Związek Zawodowy
„Jedność” wszczął kolejny
spór zbiorowy i tym razem
wyciągnął naprawdę ciężkie
działa. Znany wszystkim pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) pan
Wójtowicz zarzucił Zarządowi
JSW SiG, że członkowie jego
związku zawodowego z powodu działań pracodawcy nie
mogą… przestrzegać przykazań Dekalogu.
Zdaniem lidera „Jedności” pracodawca łamie przy tym Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślamy, że
także jesteśmy przeciwni przymusowej pracy w niedziele i święta, trzymamy zatem kciuki „na szczęście”. Czte-

Węglową do utrzymywania osób
„pełniących obowiązki” na rozmaitych stanowiskach kierowniczych
nawet przez pół roku. Tymczasowość z pewnością nikogo nie motywuje do wydajniejszej pracy, wręcz
przeciwnie - pracownik ma świadomość, że w każdej chwili może
zostać swojej funkcji pozbawiony - zauważył przewodniczący.
Niekorzystnym zjawiskiem jest
też brak dostępu do rzetelnej informacji na temat sytuacji Spółki.
- Miesięcznik firmowy ocieka propagandą sukcesu. Nikt nie
mówi, że gigantyczne zobowiązania
zostały rozłożone na raty i będą nas
obciążać przez kolejne lata. Nikt nie
mówi, że poprzedni Zarząd doprowadził Spółkę na skraj upadłości.
Nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś,
kto traktuje te wszystkie artykuły
z Jastrzębskiego Węgla poważnie,
w pewnym momencie zażądał znaczących podwyżek płac czy jakichś
innych świadczeń. Ci, którzy dzisiaj
przekazują ludziom nieprawdziwą
informację o sytuacji firmy, powinni się liczyć z tym, że nieprawdziwa
informacja rodzi niewłaściwe wnioski - ocenił Krzysztof Leśniowski.
Podsumowując swoją obszerną wypowiedź, przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” raz jeszcze wskazał na nieskuteczność
członków obecnego Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
- Podobno wiceprezes do spraw
pracy JSW nie ma już wpływu ani
na pracę, czyli schemat organizacyjny, ani na płace, a w jego gestii
pozostaje już tylko zarządzanie funduszem socjalnym. Tylko dlaczego
jest kolejną osobą, której JSW płaci
dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie? Gdyby nie rząd - ten, który dzisiaj jest - i gdyby nie ci ministrowie,
nie mielibyśmy załatwionej sprawy
z obligatariuszami, nie mielibyśmy dofinansowania do różnego
rodzaju inwestycji, na przykład
modernizacji przeróbki w KWK
„Knurów-Szczygłowice” i KWK
„Budryk”, nie mielibyśmy też pieniędzy ze sprzedaży majątku JSW
innym podmiotom państwowym.
Wygląda na to, że nasz Zarząd, Zarząd tworzony przez słabeuszy bez
pomysłów, jest całkowicie zbędny,
bo wszystkie kluczowe sprawy i tak
załatwia kto inny - skomentował.
MJ

Spór z
ry stawki i „stażowe” za dniówkę też się
przydadzą, a jakże! Tylko dlaczego spór
objął wyłącznie SiG? Trzeba było walnąć
od razu w całej grupie kapitałowej.
Treść żądania sformułowanego w ramach wszczętego sporu zbiorowego jest
dość interesująca:
- Żądamy podwyższenia wynagrodzenia za pracę w niedzielę do wysokości 4 stawek osobistego zaszeregowania
plus dodatek stażowy, co zachęci do
pracy osoby niewierzące i umożliwi katolikom swobodne wyznawanie swojej
religii. Powyższe spowodowane jest w
związku z faktem uniemożliwiania przez
Zarząd JSW SiG swobodnych praktyk
religijnych pracownikom poprzez wydawanie przez pracodawcę nakazów pracy
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ENERGETYKA Kto kupi aktywa EDF w Polsce?

Transakcja pełna zagadek

We wrześniu doszło do kilku zwrotów akcji w procesie sprzedaży polskich aktywów należących do francuskiego koncernu
EDF. Chęć ich kupna zadeklarowały m.in. największe polskie spółki energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa.
Na początku tego roku pojawiły się informacje mówiące,
że francuska grupa EDF, jeden z
największych koncernów energetycznych świata, chce sprzedać
wszystkie swoje aktywa węglowe i
zamiast tego chce skoncentrować
się na energetyce jądrowej i odnawialnej. W Polsce EDF jest obecny
od kilkunastu lat, jest jednym z
największych zagranicznych inwestorów w polskiej energetyce.
Głównym aktywem EDF w naszym
kraju jest elektrownia w Rybniku,
zatrudniająca obecnie ponad 500
pracowników.
EDF jest bardzo tajemniczy i
nie udziela żadnych informacji dotyczących sprzedaży swoich firm w
Polsce.

Nikt nic nie wie

- Nie mamy żadnych oficjalnych
informacji dotyczących sprzedaży
elektrowni w Rybniku. Na nasze pytania w tej sprawie zarząd elektrowni odpowiada, że on także nic nie
wie ponieważ transakcja sprzedaży
prowadzona jest przez centralę EDF
w Paryżu – mówi Tadeusz Kukiełka,

przewodniczący NSZZ Solidarność
w rybnickiej elektrowni.
Pozostaje więc posiłkować się
informacjami nieoficjalnymi i pogłoskami. Podobno bardzo zainteresowany kupnem elektrowni w
Rybniku jest czeski koncern EPH,
znany w Polsce jako właściciel kopalni Silesia. Warto przypomnieć,
że EPH chce kupić elektrownie na
węgiel brunatny, oraz kopalnie węgla brunatnego w Niemczech od
szwedzkiego koncernu Vattenfall.
Umowę w tej sprawie obie firmy
zawarły w kwietniu br., pod koniec
września zgodę na nią wydała Komisja Europejska. Sfinalizowania
transakcji można spodziewać się
jeszcze w trzecim kwartale.
Oficjalną informacją jest natomiast to, że 16 września br. konsorcjum polskich spółek energetycznych kontrolowanych przez Skarb
Państwa: PGE, Enea, Energa oraz
PGNiG Termika złożyły EDF International wstępną, niewiążącą ofertę
na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce.
Polskie spółki chcą wspólnie kupić
Elektrownię Rybnik, Elektrocie-

płownię Kraków, Elektrociepłownie Wybrzeże w Gdańsku i Gdyni,
elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Toruniu, elektrociepłownię
we Wrocławiu, elektrociepłownię i
sieć ciepłowniczą w Zielonej Górze
a ponadto inwestycję w blok gazowy w Toruniu (w ramach EDF Gaz
Toruń).
Polskie konsorcjum zapowiedziało, że w przypadku dopuszczenia do dalszego etapu transakcji
przeprowadzi szczegółowe badanie
due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w
transakcji, w tym złożenia ewentualnej oferty wiążącej, po uzyskaniu
wymaganych zgód korporacyjnych.
Nie wiadomo jednak, czy wspólna oferta polskich grup ma szansę
powodzenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jakoby ta oferta
została przedstawiona już po terminie, a już mają trwać zaawansowane rozmowy z firmami, które
po polskie elektrownie i elektrociepłownie EDF zgłosiły się wcześniej.
Jeżeliby jednak oferta polskich grup
była atrakcyjna finansowo, to EDF z
pewnością poważnie by rozpatrzył.

Dekalogiem w tle
w niedzielę, co nie pozwala na realizację
3 przykazania Dekalogu „pamiętaj, abyś
dzień święty święcił” jak również stanowi łamanie art. 53 ust. 6 Konstytucji
RP „nikt nie może być zmuszany do nieuczestniczenia w praktykach religijnych”
- napisali związkowcy z „Jedności” (pisownia oryginalna - strona internetowa
www.jednoscsig.pl).
Nasuwa się tutaj jedno, może głupie
pytanie: te cztery stawki i „stażowe” to
dla katolików też?

„Jedność” i bony na „Budryku”

„Jedności” nie podobają się bony
żywnościowe - a właściwie firma, która
wygrała przetarg na ich realizację.
- Ostatnio odbył się przetarg w

sprawie talonów żywnościowych wraz
z zakończeniem okresu umowy. Jedyną firmą, która stanęła do tego przetargu było Górnośląskie Konsorcjum
Handlowe. Pojawiły się zarzuty co do
sklepów w których te bony będą realizowane. Jednak należy zaznaczyć, że
bez wyboru tego jedynego oferenta,
wydanie talonów żywnościowych w
ogóle nie byłoby możliwe. Firma Sodexo nie przystąpiła w ogóle do przetargu
i nie nam to oceniać. W gminie Ornontowice wszystkie sklepy realizują bony
żywnościowe i nie są to sklepy prowadzone przez związki zawodowe. Plotka
głosi, że tak wielkie zainteresowanie
bonami Sodexo przez związek zawodowy „Jedność” nie wynika z troski

o załogę, a z możliwości osiągnięcia
prowizji od wydanych bonów. Czyż nie
daje to dużo do myślenia? - czytamy w
Biuletynie Informacyjnym NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk”.
Zarzut chyba nietrafiony, bo prowizją to te darmozjady z Sodexo obciążają sklepy, podwyższając ich koszty i
tego, kto te bony u nich kupował, czyli
Spółkę. Ale może mieli specjalne przywileje? Kto wie…

„Jedność” a sprzedaż
majątku JSW

Jak długo trwały negocjacje z
instytucjami finansowymi umożliwiające późniejszą spłatę długu zaciągniętego na kupno kopalni „Knu-

Pieniądze to nie wszystko

Trzeba też pamiętać o tym,
że transakcja sprzedaży polskich
aktywów EDF nie będzie tylko
transakcją biznesową. Będzie tak
dlatego, że Ministerstwo Energii
wpisało EDF (podobnie jak inną
francuską grupę Engie, do której należy elektrownia w Połańcu)
na listę spółek strategicznych.
Krzysztof Tchórzewski, minister energii tłumaczy, że dzięki
temu Ministerstwo Energii chce
mieć prawo weta w sprawie wyboru
inwestora dla aktywów energetycznych. Takie prawo mogłoby być wykorzystane np. w przypadku sprzedaży aktywów firmie niepożądanej
z punktu widzenia bezpieczeństwa
energetycznego państwa. A EDF
ma w Polsce znaczącą pozycję na
rynku energii, jego zakłady produkują ok. 10 proc. energii elektrycznej w naszym kraju i ok. 15 proc.
ciepła sieciowego. Minister Tchórzewski przekonuje, że podobne
listy spółek strategicznych istnieją
w innych krajach Unii Europejskiej
i trafiają na nie firmy bardzo ważne dla funkcjonowania państwa.

rów-Szczygłowice” wszyscy wiemy.
Jednym z warunków porozumienia,
które uratowało JSW przed upadłością, była sprzedaż części majątku
„nieprodukcyjnego”.
- ZZ „Jedność” wciąż wszystko
się nie podoba. Teraz podnosi zarzuty
w stosunku do Zarządu JSW S.A. w
sprawie sprzedaży 100% akcji Spółki
Energetycznej Jastrzębie S.A., 100%
akcji Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej S.A. i 92 % akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Viktoria” S.A. W wyniku tej sprzedaży
JSW uzyska i częściowo już uzyskała
środki w wysokości około miliarda złotych, bez których nie byłaby możliwa
dalsza egzystencja Spółki. Sprzedaż
tych aktywów jest zgodna z rządowym
planem ratowania polskiego górnictwa, przy czym sprzedane aktywa
nie trafią przecież w prywatne ręce,
lecz do spółek kontrolowanych przez
Skarb Państwa. Można zadać pytanie,
czy bez sprzedaży w/w aktywów Ja-

Ta niepewność związana z
transakcją powoduje dużą nerwowość wśród załóg Elektrowni
Rybnik i elektrociepłowni EDF.
- Pracownicy nie wiedzą jaki
inwestor przejmie elektrownię i
czy będzie wypełniał zobowiązania układu zbiorowego pracy, czy
będzie prowadził jakieś inwestycje.
Jest niepokój wśród załogi, ale w
takiej sytuacji to chyba normalne – dodaje Tadeusz Kukiełka.
Pracownicy rybnickiej elektrowni chcieliby, aby ich forma
została przejęta przez konsorcjum
polskich grup energetycznych.
- Mam nadzieję, że Ministerstwo Energii będzie prowadziło
rozmowy w tej sprawie i że EDF
rozpatrzy poważnie ofertę polskich
grup – dodaje Tadeusz Kukiełka.
Nie wiadomo jak długo potrwa
proces sprzedaży aktywów EDF.
Do niedawna plotkowano, że zakończy się do końca 2016 r., ale po
złożeniu oferty przez polskie grupy zakończenia transakcji można
spodziewać się dopiero w 2017 r.
Igor D. Stanisławski

strzębska Spółka zachowałaby płynność finansową, czy była możliwość
pozyskania kapitałów z innych źródeł? Otóż takiej możliwości nie było,
a czekać nie było po co, chyba że na
upadłość. Może też „Jedność” zawnioskuje o wstrzymanie wynagrodzeń
dla pracowników spółki na około pół
roku, bo tyle z tej sprzedaży wpłynęło
i wpłynie na konta JSW?! Jest jeszcze
jedno prawdopodobne rozwiązanie,
tej pseudo związkowej organizacji nie
zależy na pracownikach i przyszłości spółki, tylko o doprowadzenie do
upadłości JSW - uważają koledzy z
Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk”.
Ostre słowa, ale nie ma się czemu
dziwić. Działacze „Jedności” przyzwyczaili nas do taniego populizmu i gry
na najniższych pobudkach. Prawda czy
twarda rzeczywistość zawsze były u
nich na ostatnim miejscu.
Obserwator
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kalejdoskop ekologiczny

EKOLOGIA Województwo śląskie liderem walki ze smogiem

Przeciw niskiej emisji
Na czoło walki ze smogiem i tzw. niską emisją wysuwa się województwo śląskie – od wielu lat
dofinansowywana jest tu wymiana starych pieców węglowych na nowe, wkrótce w wielu miastach
pojawią się nowe, mniej dymiące autobusy.
Przyroda daje nam już jednoznaczne sygnały – lato się
skończyło, rozpoczęła się jesień a
wkrótce nadejdzie zima. A zima to
czas, kiedy szczególnie widoczny jest
problem tzw. niskiej emisji. Pod tą
niewinnie brzmiącą nazwą kryje się
bardzo groźne zjawisko – na niską
emisję składają się emisje pyłu PM10
(to pył o bardzo małych rozmiarach
średnicy ziaren - do 10 mikrometrów.
Ziarna są wystarczająco małe, aby
mogły przeniknąć głęboko do płuc)
i pył PM2,5 (to cząstki o średnicy
mniejszej niż 2,5 mikrometra, które
mogą docierać do płuc oraz przenikać
do krwi). Te pyły, wraz z innymi
(także rakotwórczymi) składnikami
niskiej emisji mają bardzo negatywny wpływ na zdrowie człowieka.
Najważniejsze źródła niskiej
emisji są dwa: to spalanie w starych,
domowych piecach oraz komunikacja. Stare piece używane w domach,
czy stare lokalne kotły mają bardzo
niską sprawność a spalane są w nich
często paliwa złej jakości – złej jakości
węgiel, muły węglowe, ale także
różnego rodzaju odpady jak plastiki
czy szmaty. Ważnym źródłem niskiej
emisji jest także komunikacja samochodowa i stare silniki samochodów.
Od kilku lat w wielu miejscach
Polski prowadzone są działania
zmierzające do ograniczenia niskiej emisji. Jednym liderów walki
z niską emisją jest województwo
śląskie, gdzie problem ten jest bardzo
widoczny. Według opublikowanych
we wrześniu br. wyników badań
przeprowadzonych przez naukowców
z Akademii Górniczo-Hutniczej z
Krakowa w woj. śląskim najbardziej
dotknięta niską emisją jest aglomeracja górnośląska, a przede wszystkim
Zabrze, Gliwice i Rybnik.

autobusowego (30 mln zł) oraz
gminie Rędziny także na zakup
nowych autobusów.
W lipcu wybranych zostało
także 5 projektów z południowej
części województwa na kwotę dofinansowania prawie 80 mln zł.
Największe środki przyznano wówczas miastu Bielsko-Biała na rozwój
zrównoważonego transportu miejskiego (59 mln zł), miastu Cieszyn
na budowę zintegrowanego węzła
przesiadkowego (10 mln zł) oraz
miastu Żywiec na stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej
informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych
(7,5 mln zł).

Marszałkowie za normami
jakości paliw
wane są za pośrednictwem władz
gmin i miast, na modernizacje
systemów grzewczych lub termomodernizacje indywidualnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie z Funduszu w formie pożyczki
stanowi ok. 50-70 proc. kosztów
inwestycji. Od 2002 w różnych
częściach woj. śląskiego zrealizowano wiele tysięcy takich inwestycji
– od wymiany domowych pieców
po termomodernizację budynków.
Ostatni taki program został
zrealizowany w lipcu br. Wówczas to wsparcie finansowe przekazano 750 wnioskodawców, którzy
otrzymają dotację w łącznej kwocie
4,2 mln zł. Dzięki tym pieniądzom
stare piece zastąpione zostaną
pompami ciepła, kotłami opalanymi gazem lub biomasą albo też
kotłami opalanymi węglem – ekogroszkiem, który będzie spalany w
kotłach nowej generacji.

560 mln zł na niskoemisyjny
Już od 2002 r. Wojewódzki transport

14 lat antysmogowych działań

Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w
Katowicach, jako pierwszy w kraju
finansuje, realizację lokalnych programów ograniczenia niskiej emisji. Pieniądze WFOŚiGW przekazy-

Na Śląsku dojdzie wkrótce także
do inwestycji w niskoemisyjny transport publiczny. Jak poinformował
śląski Urząd Marszałkowski, aż
560 milionów złotych zostanie
przeznaczonych na projekty w

ramach konkursów dotyczących
niskoemisyjnego transportu miejskiego i efektywnego oświetlenia w
środkowej i północnej części województwa.
Największe
dofinansowanie
otrzymają PKM Katowice (96 mln
zł) i PKM Sosnowiec (89 mln zł) na
zakup niskoemisyjnego, ekologicznego taboru autobusowego, miasto Tychy na inteligentny system
zarządzania i sterowania ruchem
(60 mln zł), miasto Sosnowiec na
modernizację infrastruktury autobusowo-tramwajowej oraz budowę
i rozbudowę małych węzłów przesiadkowych i łączących je ścieżek rowerowych (56 mln zł), miasto Katowice na węzły przesiadkowe Brynów
(57 mln zł), Zawodzie (53 mln zł) i
Ligota (9 mln zł), PKM Jaworzno na
zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą, wraz z
budową centralnej stacji ładowania
i wymiany baterii oraz miasto Gliwice na rozbudowę systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z
modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych (25 mln zł).
W północnej części województwa, PKM Częstochowa otrzymało
wsparcie na zakup nowego taboru

Elektrofiltry sposobem na smog?
CZH podpisała właśnie z Politechniką Śląską w Gliwicach umowę w sprawie opracowania i wdrożenia takich
urządzeń. To efekt konkursu przeprowadzonego w ubiegłym roku wspólnie z Izbą Gospodarczą Sprzedawców
Polskiego Węgla. Chodziło o wybór optymalnego rozwiązania redukującego zanieczyszczenie powietrza
powstające przy spalaniu paliw stałych w gospodarstwach domowych. Z tym problemem od lat boryka się
wiele miast w Polsce.
- Chcemy pokazać samorządom, że
można skutecznie walczyć z niską
emisją bez eliminacji węgla kamiennego
jako paliwa. Ponadto udowadniamy,
że innowacyjność nie musi łączyć się
z ogromnymi wydatkami na programy
badawcze - powiedział prezes CZH
Adam Gorszanów.
Prezes przypomniał, że elektrofil-

try to rozwiązanie od lat stosowane w
przemyśle, a na Zachodzie także w indywidualnych gospodarstwach. Chodzi
o to, by przystosować je do polskich
warunków.
- To rozwiązanie proste i już sprawdzone, bo są w produkcji filtry wstawiane
za kotłem, w przewodzie kominowym,
jednak nie wszędzie da się to zrobić.

Dlatego postawiliśmy warunek, żeby
można było te urządzenia montować na
kominie - wyjaśnił.
Prototyp urządzenia ma powstać
do końca października. Po testach w
Wydziale Chemicznym Politechniki
Śląskiej już w najbliższym sezonie grzewczym pilotażowe instalacje mają być
montowane w wybranych miastach w

W maju 2016 r. marszałek woj.
śląskiego, Wojciech Saługa, powołał
zespół roboczy ds. ograniczania niskiej emisji. Zadaniem zespołu jest
przygotowanie rekomendacji do
uchwały antysmogowej dla województwa, ale również rekomendacji
do aktualizacji Programu Ochrony
Powietrza. Dodatkowo zespół ma
promować działania związane z
edukacją ekologiczną.
Prace zespołu przyczyniły się do
stworzenia wniosku o jak najszybsze zakończenie prac nad projektami rozporządzeń w sprawie norm
jakości dla paliw węglowych oraz o
podjęcie prac w zakresie prawnego
ustalenia standaryzacji pieców
grzewczych. Wniosek, przyjęty w
czerwcu w formie stanowiska Konwentu Marszałków (zrzeszającego
marszałków wszystkich województw), został przekazany stronie
rządowej.
Konwent proponuje przyjęcie
normy jakości paliw, a także
standaryzację
sprzedawanych
kotłów. W wielu krajach takie
prawodawstwo już obowiązuje,
dlatego wszystkie samorządy wojewódzkie domagają się, by rząd
polski takie przepisy wprowadził.
W
przyjętym
stanowisku
marszałkowie zwracają uwagę,
woj. śląskim. Do CZH ustawiła się już
kolejka śląskich samorządów, które
chciałyby uruchomić u siebie takie
urządzenia.
Produkt ma być szybko skomercjalizowany. Trwają już na ten temat rozmowy
z resortem środowiska oraz Narodowym
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Masowa produkcja powinna ruszyć w przyszłym roku. Gorszanów
mówi, że fabryka produkująca elektrofiltry mogłaby powstać na Śląsku, gdzie
pojawia się problem zagospodarowania
terenów poprzemysłowych.
Przedstawiciele CZH przypominają,
że dziś sporo środków przeznaczanych
na ochronę powietrza jest wydawanych w
sposób nieracjonalny na drogie i nieefektywne rozwiązania. Przekonują, że to, co

że ze względu na brak krajowych
uregulowań prawnych dotyczących
standardów emisyjnych dla instalacji poniżej 1 MW oraz brak
standardów jakości paliw stałych,
tzw. uchwały antysmogowe będą
niewystarczające,
głównie
ze
względu na brak narzędzi i mechanizmów kontrolnych.

A co z węglem?

Często działania na rzecz
ograniczenia niskiej emisji traktuje się jako działania pośrednio
uderzające w węgiel. Nie należy tak
patrzeć na ten problem. Zdrowie ludzi i czyste powietrze nie są
jakimiś wydumanymi pojęciami
lecz są poważnym problemem na
które coraz częściej zwracają uwagę
mieszkańcy miejscowości gdzie
niska emisja jest częstym zjawiskiem. Mieszkańcy i władze miast w
coraz większym stopniu będą na to
zwracać uwagę.
Likwidacja starych pieców
węglowych rzeczywiście może
przełożyć się na spadek sprzedaży
węgla dla odbiorców indywidualnych. Górnictwo może to sobie
odbić gdzie indziej. Spółki węglowe
powinny zwiększać sprzedaż węgli
jakościowych, jak ekogroszki, które
mogą być wykorzystywane w piecach i kotłach nowszych generacji.
Co ważne, ekogroszki są droższe
niż węgiel dla odbiorców bytowych,
więc jest to działanie korzystne finansowo.
Innym działaniem pozytywnie przekładającym się dla górnictwa jest rozwój ciepłownictwa.
W Polsce większość ciepłowni i
elektrociepłowni
wykorzystuje
węgiel kamienny a większa sprzedaż
ciepła oznacza większe zapotrzebowanie na to paliwo. W całej Polsce firmy zajmujące się sprzedażą i
dystrybucją ciepła działają tak, aby
podłączać do sieci ciepłowniczej
nowych klientów. W woj. śląskim w
ostatnim czasie władze Chorzowa
i Sosnowca zawarły porozumienia
z firmami ciepłowniczymi (Tauron Cierpło) ws. współpracy przy
podłączaniu budynków komunalnych, gdzie mieszkańcy do tej pory
korzystali z domowych pieców.
Ważnym działaniem dla górnictwa powinno być także wprowadzanie nowych paliw jak błękitny
węgiel, opracowany przez ekspertów z Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla (IChPW) z Zabrza.
Paliwo to było testowane w kilku
miejscowościach, w tym w Krakowie, i pokazało w praktyce swoje
zalety – wysoką wartość opałową i
niską emisyjność. Teraz czas na jego
masowe wprowadzenie na rynek.
Igor D. Stanisławski
skuteczne nie musi być wcale drogie.
Według analiz Centrali za równowartość
kosztów likwidacji jednego źródła niskiej
emisji, jakie planuje ponosić samorząd
Krakowa, można wyposażyć w nowoczesne elektrofiltry przynajmniej 50 gospodarstw indywidualnych.
Według prezesa CZH, koszt elektrofiltra wyniesie 2-3 tys. zł, być może
nawet mniej. CZH przewiduje ponadto,
że będzie można uzyskać dotacje na
montaż podobnych urządzeń. W Polsce
jest ok. 3,5 mln gospodarstw domowych
z samodzielnymi paleniskami i nawet
wyposażenie 10 proc. z nich w elektrofiltry da wymierny efekt - przekonuje
Gorszanów i zaznacza, że nie wszędzie
będzie to konieczne, jedynie w miejscach zwartej zabudowy.

promocja
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Węglokoks czyli
recepta na rozwój
Rozmowa z Tomaszem
Heryszkiem, wiceprezesem
Węglokoksu

MATERIAŁ SPONSOROWANY

Solidarność Górnicza: Na światowych rynkach
cena węgla rośnie. Czy pozwala to optymistycznie patrzeć na najbliższą przyszłość?
Tomasz Heryszek: Ceny faktycznie delikatnie rosły, ale na razie zatrzymały się niestety
na poziomach wciąż dalekich od optymistycznego postrzegania polskiego górnictwa. Obecna, lekka zmiana trendu cenowego powoduje,
że w 2017 roku Węglokoks chce zwiększyć
swoje moce eksportowe, planując sprzedaż
5,5 - 6 milionów ton, czyli nawet o dwa miliony
ton więcej niż w tym roku. W ponad 95% jest to
uzależnione jednak od podaży na rynku krajowym. Jeśli PGG i KHW zdołają wyprodukować
węgiel wysokiej jakości, to mamy możliwości,
by sprzedawać go coraz więcej. Ważne jest
jednak, by pamiętać, że w cenie tony węgla
musimy uwzględnić również koszt transportu kolejowego, przeładunek, czy fracht. Koszt
wydobycia w Kolumbii, RPA, USA czy krajach
azjatyckich, nie mówiąc o Rosji, jest zdecydowanie niższy, niż w Polsce. Światowa podaż
węgla wydobywanego metodami odkrywkowymi przewyższa podaż górnictwa głębinowego
i z tym nigdy nie wygramy. Koszt wydobycia
metodą odkrywkową waha się w przedziale od
8 do 13 dolarów za tonę. To przekłada się na
bardzo niską cenę na rynkach europejskich.
Powoduje zarazem, że skoro nasz węgiel ma
być bardziej konkurencyjny na świecie, powinien być produkowany zdecydowanie poniżej
40 – 50 dolarów za tonę, co, jak wiemy, jest raczej niemożliwe. Pozostaje zatem walczyć o takie rynki, w których renta geograficzna zmusza
odbiorców po sięganie po węgiel z Polski, bo
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na przykład występują trudności z transportem
innego węgla z portów północnych Europy.
Solidarność Górnicza: Jak w tym starciu
wypada polski węgiel?
Tomasz Heryszek: Atrakcyjna jest jakość,
zatem węgle wysokogatunkowe, których oczywiście rynek konsumuje mniej, ale są zdecydowanie droższe, niż typowe miały energetyczne.
Polski węgiel ma w Europie swoją ukształtowaną
markę. Dlatego dla polskiego górnictwa nie ma
innej drogi, niż zapewnienie popytu na rynku krajowym oraz eksport poprzez specjalizujący się
w rynkach zagranicznych Węglokoks. Ale każdy,
kto pracuje w górnictwie musi również zdawać
sobie sprawę, że sytuacja na świecie tak radykalnie się zmieniła, że nie ma dziś innych rozwiązań,
niż jeszcze głębsze, systematyczne obniżanie
kosztów, zwiększanie efektywności na każdego
zatrudnionego i dbanie o wyłącznie wysoką jakość węgla. Cen miałów płynących na przykład z
Kolumbii nie pokonamy. Polski węgiel cieszy się
powodzeniem między innymi w Niemczech, ale
na 43 miliony ton węgla energetycznego, który
Niemcy importują, tylko 2,5 miliona, to węgiel z
polskich kopalń. Przegrywamy niestety z dużo
tańszym węglem płynącym z Ameryki i Azji.
Warunkiem, by szerzej zaistnieć na największym
rynku w Europie jest koszt wydobycia. Polski węgiel jest wciąż dużo droższy od surowca spoza
Europy. Szacujemy, że możliwości przejmowania rynków europejskich w dużym wymiarze
osiągnięte byłyby przy stawce referencyjnej na
poziomie minimum 90 dolarów za tonę węgla o
kaloryczności 6000 kcal/kg, czyli 25 MJ/kg w
ARA. Dziś o takich cenach możemy wyłącznie
myśleć w kategoriach życzeniowych, dlatego
szukamy zupełnie nowych, często egzotycznych
odbiorców, takich, którzy są w stanie zapłacić z
różnych powodów za nasz surowiec. Zaczęliśmy

eksplorować nowe kierunki, takie jak Turcja, Egipt,
Maroko, Jordania czy Libia. W naszych relacjach
biznesowych kluczowa jest ugruntowana marka.
Węglokoks jest synonimem jakości, niezawodności i terminowości. Dzięki temu, że posiadamy
własne spółki zajmujące się logistyką, wieloletnie
kontrakty z przewoźnikami kolejowymi, własne
zaplecze portowe i najlepszy w Polsce zespół
fachowców, sprzedajemy więcej i możemy zaoferować kopalniom wyższe poziomy cen, niż tych,
które uzyskałyby sprzedając surowiec na rynku
krajowym. Warta podkreślenia jest zmiana naszej
strategii sprzedaży. Na kluczowych rynkach chce-

my działać w ramach zawiązywanych konsorcjów
wraz z producentami. Tylko efektem skali i wspólną
siłą jesteśmy w stanie oprzeć się dzisiejszej wojnie
konkurencyjnej na europejskim i światowym rynku. Rozdrobnienie ofert i mnogość pośredników
powoduje presję cenową i tym samym wymierne
szkody finansowe w całym przemyśle górniczym.
Węglokoks jako trader i lider konsorcjum sprzedażowego nie rozmawia z pośrednikami, tylko
sprzedaje węgiel z polskiej kopalni zagranicznemu
odbiorcy końcowemu. Nikt inny w naszym kraju
nie posiada takich kompetencji, ani nie ma takich
możliwości. Dziś zastanawiamy się nad przejęciem portu w Gdańsku, by jeszcze lepiej realizować eksport surowcowy, stać się również swoistym oknem na świat województwa śląskiego.
Solidarność Górnicza: Węglokoks to dziś nie
tylko węgiel. Padły deklaracje powołania Śląskich Hut Stali jeszcze w tym roku.
Tomasz Heryszek: Prace nad tym projektem są na finiszu. Wydaje się, że w dzisiejszej
rzeczywistości rynku globalnego, konsolidacja
branży hutniczej jest koniecznością. Huta Łabędy
oraz rudzka Huta Pokój należą do naszej Grupy
Kapitałowej, ważne jest jednak, aby obie spółki posiadając wszelkie kompetencje, narzędzia
i ukształtowane relacje biznesowe, poszerzały
swoje rynki zbytu działając komplementarnie, a
nie substytucjonalnie. Warto podkreślić, że Grupa
Kapitałowa Węglokoksu oprócz zaangażowania
w hutnictwo, opiera się na trzech podstawowych
filarach. Węglokoks Energia to holding spółek
zapewniających energię i ciepło systemowe, Węglokoks Kraj, to produkcja i sprzedaż węgla na
rynku polskim, a Węglokoks SA i pozostałe spółki
zależne, to produkcja, logistyka i sprzedaż węgla
na rynku zagranicznym. Udziały w Polskiej Grupie
Górniczej również powinny procentować w postaci lepszego wykorzystania potencjału. Uzyskanie
efektu synergii będzie opierało się na przenikaniu
wszystkich tych obszarów, niezwykle kluczowych
dla rozwoju nie tylko województwa śląskiego, ale
całej polskiej gospodarki. Wierzymy, że Węglokoks SA to spółka, która przewodzić będzie rozwijającej się grupie przemysłowej, budowanej z
pomysłem, pasją i misją stworzenia najsilniejszego podmiotu gospodarczego w tej części Polski.
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rozmaitości
ZG SOBIESKI Zawody wędkarskie

Taka ryba…

W sobotę 17 września na stawie Grajdołek w jaworznickim Jeleniu odbyły się zawody wędkarskie
o Puchar Przewodniczącego NSZZ Solidarność ZG
Sobieski.
Zawody rozpoczęto od losowania stanowisk, po czym wędkarze rozeszli się na wylosowane stanowiska startowe, aby
przygotować się do rywalizacji. Punktualnie o godzinie 9. sędzia główny zawodów dał sygnał do rozpoczęcia zmagań wędkarskich. Po trzech godzinach zakończono zawody sygnałem
dźwiękowym i sędzia przystąpił do ważenia złowionych ryb.
Po kilkunastu minutach poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji zawodów. Pierwsze miejsce zajął Zuber Tomasz, który uzyskał 4545 pkt. Drugi na podium znalazł się Porwit Andrzej z 4060 pkt, natomiast trzecie miejsce przypadło Legień Sebastianowi, który zdobył 3140 pkt.
Puchary oraz nagrody wręczali wspólnie przewodniczący NSZZ Solidarność ZG Sobieski Waldemar Sopata z prezesem Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia ZG Sobieski Janem Olszyńskim.

krzyżówka

red

KATOWICE

Pamięci górników

13 września 2016 r. pod pomnikiem Poległych Górników KWK „Wujek” w Katowicach rozpoczęła się XI Pielgrzymka biegowa do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestnicy sztafety biegli w dniach 13–14 września 2016 r. do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Organizatorami pielgrzymki biegowej byli: Społeczny Komitet Pamięci
Poległych 16 grudnia 1981 r., parafia
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Stowarzyszenie
„Moja Gmina Nasz Powiat” z Knurowa.
Uczestnicy rozpoczęli bieg spod
Pomnika Górników KWK „Wujek” i
zmierzają do grobu błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki. Pierwszy etap
biegu ulicami Katowic, zakończył się
po pomnikiem Powstańców Śląskich,
skąd 28-osobowa grupa biegaczy
wyruszyła do Warszawy. W tym roku
uczestnicy biegli w koszulkach z wizerunkami zabitych górników z kopalni
„Wujek”.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla
Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w
sierpniowej krzyżówce brzmi: Milczenie jest złotem. Nagrody wylosowali: Marcin Filipski z Chełmka oraz
Witold Drobot z Rybnika. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

