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Wybrać węgiel!

Postulaty wciąż aktualne

„Stały mechanizm”

Czy część zasobów Ruchu Śląsk trafi do kopalni Ruda?
Warto byłoby wydobyć to, co i tak już jest udostępnione.

W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.

W JSW podpisano porozumienie przewidujące wprowadzenie stałego mechanizmu zatrudniania absolwentów
szkół górniczych.
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Jarosław
Grzesik

Zwrot o 180
stopni?
Zaskakujące słowa, jakie w odniesieniu do spraw istotnych dla górnictwa wypowiadają ostatnio przedstawiciele władzy, każą się zastanowić,
czy na naszych oczach nie dokonuje
się coś, co po pewnym czasie nazwiemy radykalną - bo przecież nie „dobrą”
- zmianą?
Oto minister energii na antenie
Telewizji Republika stwierdził, że państwo nie będzie już więcej inwestowało w energetykę węglową. Dodał przy
tym, że górnictwo i tak nie nadążyłoby
z wydobyciem węgla. Jeśli rząd rzeczywiście nie zamierza rozwijać energetyki węglowej, oznacza to, że od
węgla zamierza stopniowo odchodzić,
a więc, w obliczu wciąż rosnącego zapotrzebowania na energię - będzie się
musiał oprzeć na paliwie z importu…
Czy to normalne, że osoby odpowiedzialne za politykę energetyczną kraju,
mając do dyspozycji olbrzymie zasoby rodzimego surowca, świadomie z
tego surowca rezygnują? Z pewnością
nie. Po drugie: pan minister nie ma
racji, kiedy twierdzi, że obecne możliwości wydobywcze polskich kopalń
wykluczają sens rozwoju energetyki
węglowej. Jest dokładnie na odwrót:
prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię powinien zdopingować
rząd do większych inwestycji, tak by
zakłady górnicze mogły wydobywać
potrzebną ilość węgla. Środowisko
górnicze apeluje o to od lat.
Równie nieprzyjemną niespodzianką była treść wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszonego
podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego
ONZ. Cały świat mógł usłyszeć, że
antywęglowy Pakiet Klimatyczny Unii
Europejskiej to „najbardziej ambitny w
skali globalnej wkład do porozumienia
paryskiego”.
A gdyby tego było mało, osobą
odpowiedzialną za przebieg negocjacji
w sprawie treści unijnego dokumentu
notyfikującego pomoc publiczną dla
polskich kopalń prawdopodobnie nadal
jest Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik rządu PO-PSL do spraw restrukturyzacji (czytaj: likwidacji) górnictwa
węgla kamiennego, dziś - wiceprezes
Polskiej Grupy Energetycznej.
Być może zatem, po dwóch latach sprawowania władzy, politycy
PiS „odlecieli” i postanowili dokonać
zwrotu o 180 stopni, przynajmniej w
odniesieniu do górnictwa, a być może
tylko wracają do realizacji jakichś
zakulisowych uzgodnień na szczeblu
międzynarodowym, które mówią o konieczności „dekarbonizacji” Europy.
Górnicy wszystko widzą i są nad
wyraz cierpliwi. Za niedługo mogą jednak tę cierpliwość stracić. Rząd dotarł
do punktu, w którym musi sobie odpowiedzieć, czy jest z górnikami, swoimi
wyborcami, czy z szeroko pojętymi
elitami współczesnego świata? Trzeciej opcji nie ma.

fakty i opinie

GÓRNICTWO I ENERGETYKA

Antywęglowe deklaracje władzy

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” zwróciła się do pani premier Beaty Szydło
z wnioskiem o spotkanie, które pozwoliłoby wyjaśnić wątpliwości dotyczące planów rządu wobec sektora. To pokłosie
ostatnich wystąpień ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Pierwszy zapowiedział, że po
zakończeniu już trwających inwestycji państwo nie będzie już więcej łożyło na rozwój energetyki węglowej. Drugi, na forum
Organizacji Narodów Zjednoczonych, chwalił antywęglowy Pakiet Klimatyczny Unii Europejskiej.
Kontrowersyjną wypowiedź ministra Tchórzewskiego odnoszącą się do
przyszłości energetyki węglowej w Polsce można było usłyszeć 20 września na
antenie Telewizji Republika.
- Przyjęliśmy tego typu sytuację, że
dzisiaj jest punkt startowy. To, co mamy
rozpoczęte w budowie, węglowe, kończymy. A co będziemy dalej budować? To już
nie z węgla, bo nawet górnictwo nie nadąży - stwierdził Krzysztof Tchórzewski.
Górnicza „Solidarność” z zaniepokojeniem przyjęła ministerialną deklarację.
Według związkowców może ona stanowić symboliczny początek zwrotu w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości, który
do tej pory ustami swoich przedstawicieli
zapewniał o swojej przychylności dla węgla jako surowca gwarantującego Polsce
energetyczną niezależność.
- Taka deklaracja jest sprzeczna zarówno z przedwyborczymi obietnicami
polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak
też wielokrotnymi zapewnieniami przedstawicieli rządu, którzy jeszcze nie tak
dawno uznawali węgiel za surowiec
strategiczny dla Polski - zwrócili uwagę autorzy pisma skierowanego na ręce
pani premier. - Słowa ministra Krzysztofa Tchórzewskiego każą nam się dzisiaj
zastanowić, czy polityka rządu Prawa i
Sprawiedliwości wobec górnictwa węgla

kamiennego nie uległa w ostatnim czasie
radykalnej zmianie - zaznaczyli.
Dalej wskazali na nieprawdziwą, ich
zdaniem, tezę ministra Tchórzewskiego,
jakoby polski sektor wydobywczy nie był
w stanie dostarczyć elektrowniom wystarczającej ilości surowca.
- Polskie zasoby węgla są wystarczające, problemem jest natomiast niedoinwestowane górnictwo. Poważne podejście
do kwestii rozwoju sektora wydobywczego wymagałoby raczej działań ukierunkowanych na doinwestowanie kopalń,
tak by mogły one dostarczyć energetyce
wystarczającą ilość surowca, a nie deklaracji wskazujących na zamiar stopniowego odchodzenia od węgla. Niestety, w
tym zakresie Ministerstwo Energii kontynuuje program restrukturyzacji polskiego
górnictwa, który wdrożony został przez
poprzedników. Realizacja tego właśnie
programu przyniosła w efekcie obniżenie
wydobycia węgla - napisali przedstawiciele górniczej „Solidarności”.
Na krytykę Związku naraził się również prezydent Andrzej Duda. 19 września,
podczas 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych,
szef państwa zachwalał realizowany przez
Polskę wspólnie z Unią Europejską „najbardziej ambitny w skali globalnej wkład
do porozumienia paryskiego” czyli - jak

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

czytamy w piśmie wystosowanym przez
KSGWK - „antywęglowy, antyhumanitarny
i niemoralny w swej istocie” unijny Pakiet
Klimatyczny. Ponadto prezydent zapowiedział, że Polska będzie kontynuowała działania „na ścieżce niskoemisyjnego rozwoju
służącego ochronie klimatu”, co również
- jak przypuszczają przedstawiciele największej górniczej organizacji związkowej
- nie wróży polskim kopalniom niczego
dobrego.
Dokument skierowany na ręce pani
premier kończy pięć pytań: „czy retoryka
wystąpień pana ministra i pana prezydenta oznacza, że rząd zmienił swój stosunek
do rodzimego surowca energetycznego,
jakim jest węgiel?”; „czy ta zmiana, którą
wyraźnie sugerują wystąpienia zarówno
pana ministra, jak i pana prezydenta, jest

jednostronną decyzją gabinetu Pani Premier, czy też wynika z jakichś zakulisowych
uzgodnień pomiędzy polskim rządem a
Unią Europejską?”; „jakie jest stanowisko
rządu w odniesieniu do przyszłości sektora górniczego?”; „z jakiego powodu rząd
nie wycofał się z II Pakietu Klimatycznego,
choć jego istotnym elementem jest dekarbonizacja Unii Europejskiej?”; „czy PiS zrezygnowało z odbudowy suwerenności państwa, porzucając politykę przyjazną wobec
węgla - jedynego surowca, który jest w
stanie zagwarantować temu państwu pełne
bezpieczeństwo energetyczne?”.
W ostatnim akapicie górnicza „Solidarność” wnosi o pilne spotkanie, które
pozwoliłoby wyjaśnić przedstawione wątpliwości.
MJ

Marek Ostrowski nie żyje. Miał 59 lat
Z głębokim żalem informujemy, że 22 września
zmarł Marek Ostrowski, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
KWK „Anna” i członek Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, od
2012 do 2014 roku skarbnik górniczej „Solidarności”, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów Związku
- nasz Kolega. 14 października skończyłby 60 lat.
Cześć Jego pamięci!
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A może król jest nagi?



Podział kopalń Polskiej Grupy Górniczej między poszczególne koncerny energetyczne, będące udziałowcami tej spółki, byłby
nierozsądny oraz szkodliwy dla energetyki i całej gospodarki - ocenił wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. - Takich
pomysłów w ministerstwie nie ma - zapewnił.
Wiceminister odniósł się w ten
sposób m.in. do obaw górniczych
związkowców (czytaj obok – wywiad z szefem górniczej solidarności), powstałych po enuncjacjach
prasowych na ten temat. Zdementował informacje, aby resort energii pracował nad takimi rozwiązaniami.
Tajemnicą Poliszynela jest próba ustanowienia nowych porządków w PGG przez inwestorów z
energetyki. Na jednym z ostatnich
posiedzeń komitetu inwestorów
PGG (ciało stworzone przez energetycznych inwestorów spółki)
dyskutowano o możliwości wprowadzenia szóstego członka zarządu
ds. restrukturyzacji PGG, co miało
być preludium do sanacji spółki
przez jej podział na mniejsze grupy
i przejęcia bezpośredniej kontroli
nad nimi przez poszczególne koncerny energetyczne uczestniczące
kapitałowo w PGG (PGE, PGNiG
Termika, Energa i Enea).
Głównymi rozgrywającymi w
tej grze mieli by być wiceprezes
PGE Wojciech Kowalczyk i prezes
PGNiG Piotr Woźniak, którzy odgrywają kluczowe role w państwowym sektorze energetycznym, a
którzy co ciekawe sprawowali ważne funkcje państwowe w czasach

koalicji PO-PSL, bowiem Kowalczyk był wiceministrem skarbu w
rządzie Ewy Kopacz, a Woźniak wiceministrem środowiska w rządzie
Donalda Tuska. Mimo to cieszą
się zaufaniem obecnie rządzących
– Kowalczyk to nieformalny doradca ministra energii Krzysztofa
Tchórzewskiego, a Woźniak ministra infrastruktury energetycznej
Piotra Naimskiego. Obaj panowie
mają wielkie ambicje (być może
inne zupełnie strategie), ale przeszkodą ich wspólną jest silna branża górnictwa węgla kamiennego,
która dziś skupia się głównie wokół Polskiej Grupy Górniczej. PGG
mimo swoich słabości w zakresie
przygotowania produkcji (w dużej
mierze to spuścizna po poprzednikach, którzy zaprzestali inwestycji
w nowe ściany wydobywcze) zaczyna powoli wykazywać symptomy
wzrostu, co dla energetyków nie
jest informacją dobrą, gdyż przy
relatywnie wyższych cenach węgla
będą musieli się wykazać większą
efektywnością. A tego w „energetycznych Bizancjach” zarządzający
się obawiają, bowiem do tej pory
uwaga opinii publicznej skierowana była na słabe i źle zarządzane
górnictwo. Kiedy światło zostanie
skierowane na energetykę może

okazać się, że „król jest nagi”.
Spójrzmy tylko na to, że tylko
w latach 2008-2012 z tytułu rozwiązanych pod naciskiem Komisji
Europejskiej (niedozwolona pomoc publiczna) KDT-ów (kontrakty długoterminowe) do kilkunastu
elektrowni trafiło ponad 8 mld zł.
W tym czasie powstał tylko jeden
duży i niskoemisyjny blok węglowy
w Bełchatowie. Przykładów na to,
jak energetyka w Polsce przez lata
korzystała z miliardów wsparcia
publicznego jest wiele więcej. Ta
lista jest naprawdę długa. Utrzymywanie przez lata sztucznych
poziomów cen węgla w Polsce jest
jednym z elementów tej listy.
– Nie może być tak, że gdy jest
koniunktura na węgiel, to energetyka chce go kupować poniżej
cen rynkowych, a gdy przychodzi
dekoniunktura, to momentalnie
ta branża chce renegocjacji i obniżenia kontraktów, a jednocześnie wcale nie idzie za tym obniżka
cen energii. Wie to każdy odbiorca
prądu w Polsce. A winą za wysokie ceny energii zawsze obarcza się
górników, niezależnie od tego, czy
ceny węgla są wysokie czy niskie
– podkreśla Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w PGG.
dokończenie na stronie 4

Niebezpieczne gierki energetycznych bossów

Chcemy spotkać się jako górnicza
Solidarność z premier Beatą Szydło, by
porozmawiać o sytuacji polskiego węgla, gdyż sprawa negocjacji z Brukselą
to nie jedyny palący problem… - mówi
przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik
Górnicza Solidarność wystąpiła
do premier Beaty Szydło domagając się udziału strony społecznej w
negocjacjach dotyczących pomocy
publicznej w Brukseli. To niemal jak
votum separatum dla działań rządu.
Skąd takie ostre wystąpienie?
Może nie ostre, ale stanowcze.
Powoli kończy się nasza cierpliwość
dla pełnej niejasności polityki negocjacyjnej. Nie wiemy w jakim kierunku
zmierzają te rozmowy, bo nie mamy
praktycznie żadnych informacji. Można odnieść wrażenie, że strona polska
ulega większości żądań urzędników
z Brukseli, którzy mówią wprost: nie
ma miejsca dla węgla w Europie. Jeśli

prawdą jest, że negocjatorem polskim
jest w dalszym ciągu były wiceminister
energii Wojciech Kowalczyk (obecnie
wiceprezes zarządu PGE – red.) to nie
dziwię się, że sprawy się mają tak a nie
inaczej, bo to przecież poprzedni rząd,
którego członkiem był Wojciech Kowalczyk zobowiązał się do znaczącej
redukcji wydobycia węgla w Polsce.
Dziś zarówno kopalnia Makoszowy jak
i Krupiński mogłyby prowadzić efektywnie swoją produkcję, bo gospodarka
potrzebuje węgla. Kopalnie te przegrały
z dogmatem a nie ekonomią. Pytanie,
ile jeszcze kopalń musimy poświęcić
w imię dobrych relacji z Brukselą i dokonanych zobowiązań. Dlatego domagamy się uczestnictwa w negocjacjach
na temat pomocy publicznej, która jest
fałszywie przedstawiana jako pomoc
dla branży węgla kamiennego, bo de
facto służy ona jego likwidacji. Chcemy
spotkać się jako górnicza Solidarność z
premier Beatą Szydło, by porozmawiać
o sytuacji polskiego węgla, gdyż sprawa negocjacji z Brukselą to nie jedyny
palący problem.

stego członka zarządu ds. restrukturyzacji. Tak naprawdę miałby to być ktoś
w rodzaju „nadprezesa”, który decydowałby o kierunkach rozwoju PGG, czyli
de facto sanacji poprzez jej podział. Widzimy, że co jakiś czas pojawiają się tzw.
fake newsy, które mają doprowadzić do
podziałów wśród samych pracowników
spółki, że rzekomo część kopalń, tych
bardziej wydajnych, pracuje na resztę,
więc lepiej byłoby działać samodzielnie
niż w grupie. Obawiamy się, że realizacja tego planu doprowadzi do tego, że
część kopalń pozostanie poza marginesem zainteresowania koncernów energetycznych i tym samym zostanie skazana na likwidację. Przypomnę, że taki
plan, polegający na wyodrębnieniu z
Kompanii Węglowej rybnickich kopalń,
miała poprzednia władza. Odnoszę wrażenie, że mimo zmiany władzy, ten plan
ktoś próbuje nadal realizować. Przyznam uczciwie, że mnie to nie dziwi,
skoro na szczeblach władz koncernów
energetycznych, w tym także PGNiG zasiadają ludzie, którzy sprawowali odpowiedzialne funkcje za rządów PO-PSL.

Co jeszcze jest palącym problemem?
Poważnym zagrożeniem byłaby
zapowiadana medialnie próba rozdziału
kopalń Polskiej Grupy Górniczej pomiędzy spółkami energetycznymi, które są
udziałowcami PGG. Ten temat zaczął już
funkcjonować medialnie. Wiemy jednak
doskonale, że to nie jest zwykła kaczka
dziennikarska. Takie rozmowy na radzie
inwestorów PGG są już prowadzone.
Pierwszym elementem tego planu miałoby być wprowadzenie do spółki szó-

Komu na tym zależy? Udziałowcom? Przecież oni powinni być zainteresowani wzmacnianiem PGG, bo zysk
spółki to ich zysk.
Nie zapomnijmy, że udziałowcy są
też głównymi konsumentami węgla
pochodzącego z PGG. Z ich punktu widzenia kopalnie powinny funkcjonować
jedynie jako tzw. zakłady nawęglania
elektrowni. Mocna PGG to niewdzięczny dla nich partner, bo może decydować
o kształcie rynku, o cenach surowca,
który stanowi główny koszt działalno-

ści koncernów energetycznych. Prezesi
koncernów energetycznych zauważyli,
że PGG w kolejnych latach, kiedy wyjdzie na prostą - a ufam, że tak się stanie
- może mieć fundamentalny wpływ na
rozwój rynku energetycznego. Dlatego,
moim zdaniem próbują zrobić wszystko, by pozbyć się silnego partnera po
stronie górnictwa. To jest powód, dla
którego co jakiś czas panowie z Mysiej czy Kasprzaka straszą Polaków, że
wzrost cen węgla to wzrost cen energii.
A jakoś nie przypominam sobie, żeby w
ostatnich latach przy znaczących obniżkach cen węgla, spadły w Polsce ceny
energii. Z ubolewaniem stwierdzam, że
prezesi PGE czy PGNiG chcą decydować o polityce energetycznej Polski.
Jeśli minister energii dalej będzie ulegał podszeptom prezesów koncernów
energetycznych to degradacja polskiego górnictwa węgla kamiennego będzie
dalej postępowała. A chciałbym zauważyć, że Śląska nie stać na dalszą likwidację kopalń, bo gospodarka śląska to
organizm naczyń połączonych. Jedno
miejsce pracy utracone w górnictwie to
cztery miejsca wokół. Śląska nie stać
na podział PGG, bo ten region potrzebuje silnych podmiotów gospodarczych,
swego rodzaju wehikułów gospodarczych, dających pracę i płacących podatki, tu w regionie.
Inne problemy jakie chcielibyście
omówić?
Jest ich wiele. Wspomnę tylko o
problemie deputatów emeryckich, który to problem rząd załatwia od blisko
dwóch lat i załatwić wciąż nie może.
Branża górnicza napotyka też na sze-

reg barier ze strony Ministerstwa Środowiska, jak choćby uregulowania dotyczące jakości węgla czy koncesji na
wydobycie węgla. Skoro na szczeblu
ministerstw nie spotykamy się ze zrozumieniem, stąd nasz postulat o rozmowy z szefową rządu. Nie twierdzę,
że ten rząd nie zrobił wiele dobrego
dla polskiego górnictwa kamiennego.
Zrobił, bo poprzez dokapitalizowanie i
zmiany organizacyjne zbudował mocny
fundament pod rozwój polskiego górnictwa. Doceniam tu starania kierownictwa Ministerstwa Energii, zwłaszcza
w osobach ministrów Tchórzewskiego i Tobiszowskiego, którzy wzięli na
siebie ryzyko całego procesu. Bez ich
olbrzymiego zaangażowania i ciężkiej
pracy nasze największe spółki węglowe już dawno by upadły. Odnoszę
jednak wrażenie, że powoli ulegamy
ogólnemu przekonaniu, że sprawy węgla w Polsce mają się dobrze i niech
one się toczą swoim torem. Niestety,
tak nie jest. Stworzono już fasadowy
program dla Śląska, za którym się nic
konkretnego nie kryje. Tak samo powoli zaczyna się tworzyć fasadę sukcesu
węglowego. Jednak mało kto wie, że za
tą fasadą trwają już gierki, które uprawiają bossowie energetyczni, mogące
rozmontować cały ten trudny wysiłek,
w tym zwłaszcza pracowników branży górniczej. Nie będziemy się temu
przyglądać obojętnie. Zwracam uwagę
rządzącym, że Śląsk ma fundamentalne znaczenie dla wyborów ogólnopolskich. Kto wygrywa wybory na Śląsku,
ten wygrywa w Polsce. Niech rządzący
z Prawa i Sprawiedliwości o tym nie
zapominają.

wydarzenia



INTERWENCJE Pismo górniczej Solidarności do premier Beaty Szydło

DEPUTAT WĘGLOWY

Kto odpowiada
za notyfikację?

Blisko

rozstrzygnięcia?

Górnicza „Solidarność” chce, by strona społeczna mogła uczestniczyć w procesie notyfikacji
pomocy publicznej dla polskich kopalń. Domaga się również upublicznienia pełnej treści dokumentu notyfikującego zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną (daty przeniesienia kopalń
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - czyli rozpoczęcia ich likwidacji - są utajnione) oraz raportów
z przeprowadzonych ponad rok temu audytów spółek węglowych. Pismo w tej sprawie skierowano
do pani premier Beaty Szydło.
Związkowcy z Krajowej
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ
„Solidarność”
przypomnieli
szefowej rządu, że przedstawiony kilka miesięcy temu wniosek do Ministra Energii o pełne
upublicznienie dokumentu notyfikującego wciąż nie doczekał
się realizacji.
Poważne wątpliwości największej organizacji związkowej funkcjonującej w polskim
górnictwie budzi całkowity
brak informacji na temat szczegółów procesu notyfikacyjnego.
- Niebawem polski rząd wystąpi z wnioskiem o aktualizację
dokumentu notyfikacyjnego.
Powodem aktualizacji dokumentu są zmiany organizacyjne w branży górnictwa węgla
kamiennego, m.in. włączenie
kopalń Katowickiego Holdingu
Węglowego do Polskiej Grupy
Górniczej, czy włączenie aktywów Kompanii Węglowej oraz
Katowickiego Holdingu Węglowego do Spółki Restrukturyza-

cji Kopalń. Niestety, wszystko
to wciąż jest okryte tajemnicą,
do której jako strona społeczna nie mamy żadnego wglądu
ani dostępu do informacji. Co
więcej, nie wiemy kto ze strony
resortu energii odpowiada za
ten proces - czytamy w dokumencie.
Z nieoficjalnych informacji posiadanych przez górniczą „Solidarność” wynika, że
kluczową osobą dla przebiegu
rozmów w Brukseli może być...
wiceprezes Polskiej Grupy
Energetycznej (PGE) Wojciech
Kowalczyk - od 2014 do 2016
roku sekretarz stanu oraz pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w strukturach kolejno: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa i Ministerstwa Energii
(ME); od 2016 do 2017 r. - podsekretarz stanu w ME.
- Domagamy się jako strona
społeczna upublicznienia informacji na temat procesu notyfikacji pomocy publicznej dla

polskich kopalń, w tym odpowiedzi, jaki jest udział zarządu
PGE w tymże procesie - pisze
KSGWK do szefowej rządu.
W końcowych akapitach
Związek postuluje włączenie
przedstawicieli
górniczych
związków zawodowych do
grupy negocjującej treść dokumentu notyfikującego zgodę
Komisji Europejskiej na pomoc

publiczną dla polskich kopalń.
- Reprezentanci górniczych
związków zawodowych powinni uczestniczyć w negocjacjach
z urzędnikami Komisji Europejskiej, reprezentując w nich
interes społeczny środowiska
górniczego w Polsce - uważa
górnicza „Solidarność”.

Projekt ustawy w sprawie deputatów węglowych
może jeszcze we wrześniu trafić pod obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Taką informację przekazał Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
energii we wtorek (5 września) podczas specjalnej
sesji Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej poświęconej
sprawom górnictwa.
Pytania o deputaty padały z widowni. Jak wyjaśnił wiceszef resortu energii uprawnionych do
otrzymania świadczeń jest blisko 300 tys. zł. Koszt
operacji (na dzień zawieszenia świadczeń) szacowany jest na około 2,7 mld zł. Uprawnieni do deputatu mają mieć wybór: albo dożywotni, comiesięczny
ekwiwalent z ZUS, albo jednorazowa wypłata 10-12
tys. zł do końca tego roku.
Wiceszef resortu energii podkreślił, że czeka na
rozstrzygnięcia komitetu ekonomicznego, który w
tym tygodniu ma się zebrać. - Mam nadzieję, że tym
razem uda nam się zrealizować postulat, o który zabiegamy.
Grzegorz Tobiszowski dodał, że sprawa była
konsultowana z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju.
Pomysł jednorazowej wypłaty emerytom górniczym świadczenia w zamian za zrzeczenie się
roszczeń do deputatu w kolejnych latach była już
rozważana jesienią ubiegłego roku, z inicjatywy Ministerstwa Finansów. Wówczas mówiono o 8-9 tys.
zł na osobę. Ponieważ zabrakło zgody strony społecznej na takie rozwiązanie, resort energii opracował projekt ustawy, zgodnie z którym ekwiwalent za
deputat miałby być wypłacany co roku przez ZUS.
W styczniu projekt omówił KERM, który jednak nie
skierował go do dalszego procedowania.
Przypominamy, że problem z tymi świadczeniami zaczął się w 2012 roku. Wtedy właśnie szukające
na siłę oszczędności spółki węglowe zaczęły wypowiadać prawo do deputatu. W efekcie osoby, wobec
których zobowiązania przejęło państwo, nadal dostają deputat, a ci, którzy powinni otrzymywać je od
spółek węglowych, zostali go pozbawieni.

jm

A może król jest nagi?
dokończenie ze stronie 3
Energetyka zarobiła w ten sposób kosztem górnictwa miliardy
złotych. Przykładowo w 2012 roku,
gdy w portach ARA średnia cena
węgla wynosiła 343 zł za tonę, nasze
kopalnie dostarczały elektrowniom
węgiel za 260 zł. Podobnie było w
latach kolejnych. Szacuje się, że
w latach 2010-2017 energetyka zarobiła na tanim polskim
węglu 5,4 mld zł!
- Gdy teraz ceny węgla się odbiły i górnictwo mogłoby zyskać oddech, energetycy krzyczą, że węgiel
jest za drogi i chcą naszym kosztem udawać dobrych wujków – zauważa słusznie Hutek.
Spora część środowiska energetycznego od początku była przeciwna powołaniu PGG. Kiedy w 2016
roku ważyły się losy PGG eksperci
„niezależnego” think tanku WiseEuropa przygotowali raport „Zapaść – czy fuzja z energetyką uratuje polskie górnictwo”, w którym
straszyli Polaków negatywnymi
konsekwencjami powstania PGG.
„Niepowodzenie programu restrukturyzacji Polska Grupa Górni-

cza oznacza perspektywę bankructwa do 2020 roku, a ewentualne
przerzucenie kosztów utrzymania
nierentownych kopalni z energetyki
na obywateli będzie to wydatki rzędu
220-360 złotych na gospodarstwo
domowe rocznie” – czytamy w ich
raporcie, który był mocno propagowany w mediach. Przedstawiciele
energetycznego establishmentu nie
ukrywali się nawet z tym, że raport
powstał z ich inspiracji. Świadczy
o tym też to, że znalazły się w nim
wrażliwe dane, którymi dysponowali jedynie inwestorzy PGG.
Od początku powstania PGG
projektowi temu towarzyszyła retoryka, że oto energetyka składa się
na ratowanie niewydolnego górnictwa. Nie można ukryć, że tak było,
kiedy powstawało PGG. Warto jednak przypomnieć sobie, że spółkę
na skraj bankructwa doprowadziła ekipa… Wojciecha Kowalczyka.
Kilkadziesiąt milionów złotych wydanych na stado doradców z Warszawy czy „promocyjna” sprzedaż
węgla to zasługa prezesa Sędzikowskiego, ale i jego zastępcy Andrzeja
Juszczyńskiego, który dziś z poręki
Kowalczyka zasiada w zarządzie

Polimeksu-Mostostal. Spółki, która
ma być głównym budowniczym polskiej energetyki i przez którą mają
przewinąć się miliardy złotych. Jeśli
popatrzymy głębiej w meandry tego
towarzystwa to zobaczymy, że Sędzikowski na intratnym stanowisku
w Kompanii Węglowej zatrudniał
żonę Henryka Baranowskiego, obecnego prezesa PGE. Ten zaś w latach
2013-2015 pracował jako dyrektor
w Alstom Power Polska razem z…
Mirosławem Kowalikiem, szefem
poznańskiej Enei. Do tego towarzystwa wzajemnej adoracji można by
jeszcze dopisać kilka nazwisk. Czyli
mamy takie to sobie towarzystwo
stare-nowe, któremu nie w smak
nowe porządki w sektorze surowcowo-energetycznym, a na pewno nie
jest mu po drodze z silnym górnictwem węgla kamiennego. Ci sami
ludzie dalej używają starej retoryki,
że PGG to niewydolna struktura do
której energetyka musi dokładać
pieniądze (stąd też informacje, że w
spółce zabraknie pieniędzy na barbórkę). Tyle, że energetyka wcale nie
zrzuciła się na PGG, tylko najzwyczajniej zainwestowała środki ze
stopą zwrotu na poziomie 16 proc.

Tyle bowiem oczekują inwestorzy
na wyjściu z PGG.
Mało tego, koncerny energetyczne oczekują obecnie od PGG
rabatów cenowych na poziomie 20
proc. od zaproponowanych przez
PGG cen. Nieoficjalnie mówi się,
że PGG zaproponowało w kontraktach długoterminowych cenę ok. 11
zł/GJ dla energetyki zawodowej.
Jeśli cofnąć się 2 lata do tyłu, gdzie
ceny wahały się w przedziale 7-8
zł/GJ to można uznać, że to pokaźny wzrost. Tyle, że dziś cena węgla z
importu w portach to wydatek rzędu 14-15 zł/GJ. W tej sytuacji zasadne staje się pytanie kto do kogo
dopłaca? Energetyka do górnictwa
czy może górnictwo do energetyki?
To jest zasadne pytanie w kontekście ważniejszego pytania – jak
powinny wyglądać relację pomiędzy sektorem górniczym a sektorem
energetycznym. Energetyczni bossowie od zawsze wykazywali ambicje,
by trzymać górnictwo pod obcasem.
Tak było i tak jest. Świadczą za tym
nie tylko relacje pomiędzy PGG a
jej energetycznymi inwestorami. W
lubelskiej Bogdance już od miesięcy
wrze, po tym jak większościowy ak-

Źródło: nettg.pl

cjonariusz ENEA postanowił zrobić
zamach na niezależność Bogdanki
pod płaszczykiem tzw. ładu korporacyjnego. Dokument ten w swoim pierwotnym kształcie sprowadzał lubelską kopalnię do zakładu nawęglania
elektrowni poznańskiego koncernu
(Kozienice, a od niedawna Połaniec).
Po związkowych protestach zarząd
ENEA nieco odpuścił, ale i tak establishment energetyczny wciąż wykazuje tendencje do ręcznego sterownia i
zarządzania kopalnią z pominięciem
jej rady nadzorczej. A dodajmy do tego
i to, że w trakcie ostatnich negocjacji
cenowych pomiędzy Eneą a Bogdanką (jeśli nazwać je negocjacjami) ustawiono ścieżkę cenową w ten sposób, że
Enea zaoszczędziła na zakupie węgla
przynajmniej kilkadziesiąt milionów
złotych w bieżącym roku. Pieniądze
te mogły pozostać w kopalni choćby
na inwestycje i rozwój. Stracili także
na tym mniejszościowi akcjonariusze,
gdyż mogą spodziewać się niższej dywidendy. No, ale cóż, takie jest prawo
większego.
Oczywiście, powiązanie górnictwa z energetyką to właściwy kierunek i tego raczej nikt nie kwestionuje po obu stronach. Rzecz tylko w
tym, by na tych relacjach korzystały
obie strony, a nie tylko jedna.
Krzysztof Leśniowski
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Teraz czas na waloryzację płac

5 września, podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ruda Śląska z udziałem wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego poinformowano, że do 2030 roku w zespoloną kopalnię „Ruda” zainwestowane zostaną blisko 2 miliardy złotych. Padła zapowiedź sięgnięcia przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o. (PGG) po złoża likwidowanej KWK
„Makoszowy”. O przyszłości stanowiącego część KWK „Ruda” ruchu „Bielszowice” rozmawiamy z szefem tamtejszej
„Solidarności” Grzegorzem Kuźnickim.
ten będzie jeszcze większy. Na węgiel koksujący zawsze jest zapotrzebowanie, bo przemysł stalowy musi
jakoś funkcjonować, więc oprócz
znacznie większego zysku ze względu na fakt, iż węgiel koksujący jest
droższy od węgla energetycznego,
udostępnienie węgla z likwidowanych „Makoszów” byłoby również
czynnikiem gwarantującym kopalni „Ruda” stabilizację.
SG: - Czy bez wejścia w złoża makoszowskie dalsze funkcjonowanie „Bielszowic” byłoby zagrożone?

Solidarność Górnicza: Panie przewodniczący, jakie
znaczenie dla ruchu „Bielszowice” mogą mieć inwestycje, o
których usłyszeliśmy z ust wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego i wiceprezesa
Zarządu PGG Piotra Bojarskiego podczas nadzwyczajnej
sesji rudzkiej Rady Miasta,
zwłaszcza wejście w złoża po
likwidowanej KWK „Makoszowy”?
Grzegorz Kuźnicki, przewodniczący Komisji Zakłado-

wej NSZZ „Solidarność” KWK
„Ruda” Ruch „Bielszowice”:
- Na pewno duże, o ile oczywiście
zostaną zrealizowane. Cieszyć
może zwłaszcza deklaracja dotycząca złóż makoszowskich. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem,
kilkanaście milionów ton węgla
wysokokalorycznego zostanie wydobyte między innymi od strony
ruchu „Bielszowice”. Tam można
wybrać węgiel koksujący bardzo
dobrej jakości. Już dziś około 3040 procent naszego wydobycia stanowi węgiel koksujący. Po udostępnieniu złóż makoszowskich udział

GK: - Nie, raczej nie. Zakładając, że nie stanie się nic zaskakującego, przyszłość „Bielszowic” - bez
względu na kwestię złóż makoszowskich - widziałbym raczej w jasnych barwach. Po latach wracamy
do planów eksploatacji węgla spod
Śmiłowic, z rejonu szybu „Wygoda”. One istniały jeszcze za czasów
Kompanii Węglowej. Potem dopadł
nas kryzys i sprawa przestała być
aktualna. Warto przy tym zwrócić
uwagę, że rozcięcie złóż mikołowskich będzie korzystne również dla
ruchu „Halemba”. Warunek jest jeden - plany te trzeba zrealizować, a
nie tylko o nich mówić.
SG: - Wróćmy jeszcze na
moment do złóż makoszowskich - czy podany przez prezesa Bojarskiego termin roz-

poczęcia ich eksploatacji od
strony „Bielszowic”, miałoby
to nastąpić po roku 2020, jest
realny?
GK: - Wszystko zależy od tempa procesu likwidacyjnego prowadzonego przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń i tego, jak szybko
zostaną wykonane przekopy technologiczne od strony „Bielszowic”
w stronę złóż makoszowskich. Jeśli
chodzi o przekopy, nie widzę tego
na razie w planach inwestycyjnych.
Przy okazji jednak warto byłoby sobie zadać pytanie: czy po przekierowaniu wydobycia z ruchu „Pokój”
do „Bielszowic”, co już ma miejsce,
oraz planowanym przekierowaniu
części wydobycia z „Halemby” nasze szyby wydobywcze sobie z tym
wszystkim poradzą? Trzeba będzie
tutaj znaleźć jakieś rozwiązanie,
jeszcze zanim zaczniemy odbierać
węgiel makoszowski.
SG: - Jak pracownicy „Bielszowic” zareagowali na te
- było nie było - dość konkretne, a przy tym optymistyczne
zapowiedzi ze strony wiceministra energii i wiceprezesa
PGG?
GK: - Podeszli do tego ze zdrowym dystansem, bo znają życie i
wiedzą, że od słów pieniędzy im nie
przybędzie. Coraz częściej też zadają proste pytanie - skoro jest tak

dobrze, skoro mówimy o zyskach
osiąganych przez Polską Grupę
Górniczą - mimo wchłonięcia Katowickiego Holdingu Węglowego
- to dlaczego górnicze pensje wciąż
„stoją w miejscu”? Biorąc pod uwagę inflację, wynagrodzenia są de
facto coraz niższe - a wręcz upokarzające, jeśli uwzględnimy wysiłek
towarzyszący pracy górnika. W innych branżach płace systematycznie
rosną, rząd chwali się wskaźnikami
statystycznymi, średnia krajowa
jest coraz wyższa, tylko pracownicy kopalń PGG nadal zarabiają
mało, choć firma wyszła z kryzysu
i zaczęła przynosić zyski. Tak dalej
być nie może. Najwyższy czas, by
usiąść do stołu z Zarządem Grupy
i przywrócić „czternastkę”, którą
pracownicy poświęcili na rzecz ratowania górnictwa. Takie rozmowy
powinny się też zakończyć ustaleniem wysokości podwyżek waloryzujących górnicze wynagrodzenia
w stosunku do inflacji. Póki co, panowie ministrowie i panowie prezesi chwalą się różnymi wykresami
czy tabelami, na których wszystkie
wskaźniki rosną, ale przeciętny
pracownik wymiernych korzyści z
tego wszystkiego nie ma. Chodzi o
to, żeby wreszcie miał.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski

„HALEMBA”, „ŚLĄSK”

Wybrać udostępniony węgiel!
20 września Rada górniczej „Solidarności” wystosowała pismo, w którym wnosi, by Minister Energii podjął
decyzję dotyczącą rozpoczęcia prac związanych z przyłączeniem części złoża KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
do KWK „Ruda” Ruch „Halemba”. - Zdajemy sobie sprawę, że nie mamy tutaj zasobów na 20 lat. Wiemy, że
kopalnię czeka likwidacja. Warto byłoby jednak wydobyć to, co i tak już jest udostępnione - tłumaczy treść
pisma członek Rady, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
Piotr Bienek.
W dokumencie skierowanym na ręce
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego związkowcy z Krajowej Sekcji
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” powołują się na wyniki
prac zespołu do spraw zbadania technicznych i ekonomicznych możliwości
eksploatacji złoża części Ruchu „Śląsk”
poprzez przyłączenie części Ruchu
„Śląsk” do KWK „Ruda” powołanego
zarządzeniem Prezesa Zarządu Polskiej
Grupy Górniczej Sp. z o.o. z dnia 15
marca 2017 roku.
- Powołany zespół stwierdził, że zachodzą techniczne i ekonomiczne przesłanki dla dokonania takiego połączenia
- podkreślają.
Według Piotra Bienka pozytywów

z połączenia obszarów górniczych
„Śląska” i „Halemby” byłoby co najmniej kilka.
- Po pierwsze: większość pracowników ruchu „Śląsk” to mieszkańcy
Rudy Śląskiej, Świętochłowic i okolic.
Dzięki włączeniu do ruchu „Halemba”
przynajmniej część załogi popracowałaby na miejscu trochę dłużej. Poza
tym pracownicy dali z siebie wszystko,
by doprowadzić do sytuacji, w której
„Śląsk” jest kopalnią bezpieczną. Idźmy
dalej - węgiel można spokojnie wybrać i
na nim zarobić. Fizyczne połączenie obszarów górniczych ruchu „Śląsk” i ruchu
„Halemba” z naszej strony wymagałoby
wykonania 850-metrowego chodnika,
przy czym byłoby to drążenie w węglu.

Zysk ze sprzedaży węgla pozwoliłby
pokryć jakąś część kosztów robót.
Jeśli tak się nie stanie, będzie można
mówić o czystym marnotrawstwie - i
to zarówno węgla, jak i pracy włożonej
w przygotowanie złoża do eksploatacji
- podkreśla przewodniczący.
25 września wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przyznał, że
wciąż nie został wyznaczony ostateczny termin przekazania ruchu „Śląsk”
Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA.
- Chcemy przedyskutować jeszcze
sprawę w naszym gronie, bo są pewne
różnice zdań. Widzimy, że rynek węgla
jest dynamiczny. Jest kwestia oceny,
czy rzeczywiście zdynamizował się on
na tyle, żeby zmienić zdanie, będziemy

o tym rozmawiać - powiedział Polskiej
Agencji Prasowej.
O tym, czy „Śląsk” pofedruje dłużej,
przekonamy się najprawdopodobniej w
październiku, po zapowiedzianym przez
wiceministra cyklu spotkań z Zarządem
PGG i zespołem, który analizował sytuację kopalni.
Piotr Bienek liczy na zwycięstwo
zdrowego rozsądku.
- Pokłady węgla są przygotowane.
Wszystko jest odprężone, odgazowane... Jeśli minister przychylnie spojrzy na
nasz wniosek, sczerpiemy zasoby naszej

kopalni i nikt do nikogo nie będzie miał
pretensji o przeniesienie do SRK. Ale jeśli tak się nie stanie, zawsze będzie można mówić, że osoby odpowiedzialne za
sektor lekką ręką pozbawiły Polską Grupę Górniczą pewnego zysku, bo węgiel
z przygotowanych pokładów wystarczy
wyciągnąć na powierzchnię. Nierozsądna i niezrozumiała byłaby dobrowolna
rezygnacja z surowca wysokiej jakości głównie węgla typu 34 i 35 - który dzisiaj
można sprzedać „na pniu” - podsumowuje przewodniczący.
MJ
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„Stały mechanizm”
zatrudniania absolwentów
Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej SA (JSW) i Zarządu JSW podpisali porozumienie przewidujące wprowadzenie stałego mechanizmu zatrudniania absolwentów szkół górniczych przez Spółkę. O liczbie zatrudnianych pracowników decydować będą bieżące potrzeby kadrowe jastrzębskich kopalń. Kandydatów do pracy mają typować dyrekcje
szkół. Ponadto JSW ma się zaangażować w proces szkolenia przyszłych górników.
Porozumienie
pomiędzy
stroną społeczną a pracodawcą
ma uchronić Spółkę i absolwentów
przed sytuacją sprzed kilku lat, gdy
ówczesne kierownictwo Jastrzębskiej Spółki Węglowej jednostronnie odstąpiło od porozumień zawartych bezpośrednio ze szkołami
górniczymi.
- Tamte porozumienia były podpisywane bez udziału związków zawodowych, między szkołami, Zarządem JSW i samorządami. Wówczas
mogliśmy tylko prosić o ich realizację.
Teraz jesteśmy stroną porozumienia,
więc jesteśmy w stanie skutecznie
egzekwować, by jego zapisy były przestrzegane - wyjaśnia przewodniczący
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność”
JSW SA Sławomir Kozłowski.
Uzgodniono również warunki
współpracy pomiędzy JSW a szkołami górniczymi w kwestii praktycznej nauki zawodu przyszłych
górników.
- Spółka zobowiązała się do
tego, że w miarę możliwości zapewni uczniom szkół górniczych odbycie zajęć praktycznych. Udostępni

im przy tym nieodpłatnie odzież i
obuwie robocze. Gdy młodzi ludzie
- już jako absolwenci - zostaną zatrudnieni, warunki pracy w kopalni
nie będą dla nich niczym nowym wskazuje lider ZOK.
Zdaniem Sławomira Kozłowskiego, zawarcie porozumienia jest
korzystne zarówno dla absolwentów, jak i samych kopalń, które zyskają szansę na uniknięcie zagrożeń wynikających ze zjawiska tak
zwanej luki pokoleniowej.
- Jestem przekonany, że uzgodniona przez nas formuła się sprawdzi. Inwestycja w młodego pracownika zawsze jest opłacalna dla
przedsiębiorstwa, bo stanowi inwestycję firmy we własną przyszłość mówi przewodniczący. - Zwłaszcza
spółka górnicza musi tutaj myśleć
„do przodu”, tak żeby pracowników
odchodzących na emeryturę było
kim zastąpić. Nie mogą to być jednak ludzie przypadkowi, tylko wykształceni - a przy tym posiadający
już pewne doświadczenie - młodzi
fachowcy. W przeciwnym wypadku
bardzo szybko pojawia się zjawisko
„luki pokoleniowej”, gdy odstęp

czasowy pomiędzy przyjęciami do
pracy a odejściami z kopalń jest
bardzo krótki, przez co pracownicy odchodzący nie mogą przekazać
zdobytej wiedzy praktycznej swoim następcom; to z kolei powoduje
wzrost wypadkowości. Dzięki podpisanemu porozumieniu do podobnych sytuacji nie powinno dochodzić - podsumowuje.

Temat nowych form współpracy
JSW z technikami i szkołami zawodowymi poruszaliśmy już kilkakrotnie.
Na początku lipca informowaliśmy o decyzji dotyczącej przyjęcia
do pracy niemal czterdziestu tegorocznych absolwentów knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych
(ZSZ) nr 2. Pozytywna dla młodych

ludzi decyzja Zarządu Spółki była
wynikiem starań starosty gliwickiego Waldemara Dombka (organem prowadzącym ZSZ nr 2 jest
Powiat Gliwicki) i przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” Krzysztofa
Leśniowskiego.
Jeszcze wcześniej, bo 19 kwietnia, władze JSW i powiatu gliwickiego podpisały porozumienie,
zgodnie z którym Spółka zorganizuje praktyczną naukę zawodu 60
uczniom szkoły branżowej I stopnia
stanowiącej część Zespołu Szkół Zawodowych, by potem ich zatrudnić.
Ustalono, że gwarancję pracy otrzymają osoby rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018
(przyszli elektrycy i ślusarze).
Warto dodać, że w ostatnim
czasie Zarząd Jastrzębskiej Spółki
Węglowej zawarł podobne porozumienie z władzami powiatu mikołowskiego. Dotyczy ono uczniów
klas górniczych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych (ZSP) w Ornontowicach. Jednostka ta od lat
współpracuje z położoną na terenie
gminy kopalnią „Budryk”.
Uczniowie ornontowickiego ZSP
będą mieli zapewnione odpowiednie kształcenie i praktyki.
JSW zobowiązała się zatrudnić
osoby rozpoczynające naukę od
roku szkolnego 2017/2018 zarówno
w technikum, jak i branżowej szkole I stopnia. Chodzi o uczniów technikum kształcących się w zawodach
„technik automatyk”, „technik elektryk” i „technik górnictwa podziemnego”, a także uczniów szkoły
branżowej I stopnia w zawodach
„elektryk” i „górnik eksploatacji
podziemnej”. Szansę na zatrudnienie uzyskają ci absolwenci, którzy
podczas egzaminów potwierdzą
wszystkie kwalifikacje w danym
zawodzie. Zależnie od potrzeb kadrowych, Spółka przyjmie do pracy
absolwentów pozostałych klas.
mj

„KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

Sąd po stronie pracowników
Zapadły pierwsze wyroki w sprawie roszczeń pracowników administracji KWK „Knurów-Szczygłowice” o wypłatę tak zwanej czternastej pensji za rok 2015. Gliwicki Sąd Rejonowy orzekł, że Jastrzębska Spółka Węglowa
SA (JSW), uchylająca się od realizacji świadczenia, powinna zrealizować § 2 porozumienia zbiorowego dotyczącego ustalenia zasad wyliczania oraz terminu wypłaty 14-tej pensji za 2015 r. dla pracowników JSW SA z
13 stycznia 2016 r.
Porozumienie podpisane przez
przedstawicieli strony społecznej i kierownictwa JSW 13 stycznia ubiegłego
roku zakładało, że pracownicy administracji otrzymają „czternastkę” za
rok 2015 najpóźniej 1 czerwca 2016
r. Wypłatę nagrody rocznej miała też
gwarantować uchwała Zarządu JSW nr
10/VIII/2016. W odniesieniu do załogi
KWK „Knurów-Szczygłowice” pracodawca zastosował jednak przepisy porozumienia zawartego 20 grudnia 2004
r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej SA (KW) a związkami zawodowymi
oraz zasady wynagradzania wynikające
z innych porozumień zawartych w KW
do dnia przejęcia pracowników KWK
„Knurów-Szczygłowice” przez JSW
SA w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy.
Zdaniem kierownictwa Spółki kolejne
porozumienia nie zmieniły sytuacji pracowników administracji KWK „KnurówSzczygłowice”.
Zdecydowany sprzeciw wobec dyskryminacyjnych praktyk Zarządu wyraziły dwa związki zawodowe funkcjonu-

jące w KWK „Knurów-Szczygłowice”
- NSZZ „Solidarność” i ZZ „Kadra”.
- Jeśli (...) gwarantowane świadczenie nie zostanie pracownikom powierzchni wypłacone, z pewnością
pomożemy osobom zainteresowanym
złożeniem pozwów sądowych przeciwko pracodawcy - zapowiedział wówczas
przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK „KnurówSzczygłowice” Ruch „Knurów” Krzysztof Leśniowski.
12 lipca 2016 r. obydwie organizacje rozpoczęły zbiórkę deklaracji o
przekazaniu pełnomocnictw kancelarii
prawnej, która zdecydowała się poprowadzić sprawy sądowe wytoczone
JSW przez poszkodowanych pracowników administracji.
Z 350 zainteresowanych osób pozwy złożyło około 100.
- Te osoby wykazały się odwagą,
bo przed wyrokiem nie mogły być pewne, jak orzeknie sąd. Pozostałych 250
pracowników „kibicowało” im z boku,
ale - nie wiem z jakich powodów - po-

stanowiło się nie angażować, być może
licząc na to, że jak tamtych 100 osób
wygra sprawy, również oni, bez przysłowiowego „kiwnięcia palcem”, pieniądze
dostaną. Już dzisiaj chciałbym powiedzieć wprost - tak nie będzie. W Polsce
nie obowiązuje zasada precedensu komentuje Krzysztof Leśniowski.
Zaznacza też, że na przestrzeni
ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie
namawiał kierownictwo Spółki do zawarcia porozumienia, które pozwoliłoby
uniknąć postępowań sądowych.
- Takie porozumienie byłoby korzystne zarówno dla pracowników, jak i
samej firmy - dla Spółki chociażby przez
to, że nie musiałaby ponosić kosztów
wynajęcia reprezentującej ją kancelarii
prawnej. Teraz zaczną zapadać wyroki
i JSW zostanie zmuszona do wypłaty
należnego świadczenia, dodatkowo
jednak będzie musiała opłacić koszty obsługi prawnej. Można było tego
uniknąć. Mówiłem o tym przedstawicielom kierownictwa JSW jeszcze dwa
tygodnie temu, bo był czas na dogada-

nie się. Reprezentująca pracowników
administracji kancelaria prawna też
proponowała ugodę przedprocesową.
Niestety, ze strony pracodawcy nie było
woli, by sprawę zakończyć polubownie
- wyjaśnia przewodniczący.
Odnosząc się do zbiórki pracowniczych deklaracji o przekazaniu
pełnomocnictw procesowych, szef
zakładowej „Solidarności” z „KnurowaSzczygłowic” krytykuje postawę pozostałych związków zawodowych.
- Tylko dwie organizacje związkowe z kopalni „Knurów-Szczygłowice”
- NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Kadra” - zdecydowały się tym
ludziom pomóc. Pozostałe związki
zawodowe mówiły „nie, bo przegramy” albo „nie, bo zaangażowana jest
w to »Solidarność«„. Przedstawiciele
owych związków udowodnili, że nie
są chyba pracownikom do niczego potrzebni. W trudnym momencie odwrócili się od tych, którym powinni służyć.
To smutne. Gdybyśmy wszyscy szli w

jednym kierunku, wszyscy pracownicy
administracji mieliby dziś wypłacone
pieniądze - twierdzi.
Na koniec wyraził nadzieję, że Jastrzębska Spółka Węglowa zmieni dotychczasową postawę i podejmie rozmowy mające na celu doprowadzenie
do zawarcia ugód.
- Może ktoś z kierownictwa JSW
pójdzie wreszcie po rozum do głowy,
choć czy tak się stanie - nie wiem. Dlatego namawiałbym pozostałych 250
pracowników administracji do składania pozwów o należne im świadczenia.
Źle się stało, że nie zrobili tego rok
temu, bo dzisiaj byliby o krok od odzyskania swoich pieniędzy. Teraz będą
sobie to musieli zorganizować sami,
tym niemniej mają szansę na wygraną w sądzie, o czym świadczy wspomniany przeze mnie wyrok. Powinni też
sobie zdawać sprawę, że „z automatu”
niczego nie dostaną - podsumowuje.
mj
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Obchody 37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Postulaty wciąż aktualne
W Jastrzębiu-Zdroju odbyły się obchody 37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.
3 września 1980 roku przedstawiciele strajkujących górników
i ówczesnej władzy potwierdzili
ustalenia z podpisanego 31 sierpnia
Porozumienia Gdańskiego, uzgodnili zniesienie czterobrygadowego
systemu pracy w kopalniach oraz
wprowadzenie od stycznia 1981 r.
wolnych sobót i niedziel, zaś rząd
zobowiązał się do przedstawienia
Sejmowi projektu ustawy obniżającej wiek emerytalny w górnictwie.
Pierwszą część niedzielnych
uroczystości stanowiła msza święta
odprawiona w jastrzębskim kościele pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła („na
górce”). Niegdyś tamtejsza plebania
była miejscem schronienia dla działaczy podziemnej „Solidarności”.
Podczas nabożeństwa homilię
wygłosił biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej ksiądz Adam
Wodarczyk.
- O tamtych wydarzeniach myślę z ogromną wdzięcznością. Bo
trzeba było ogromnej odwagi, otwarcia na moc Ducha Świętego, aby
stanąć w tamtym czasie i odezwać
się mocnym głosem broniąc godności, troszcząc się o dobre warunki pracy - wskazywał duchowny.
- Kiedy jesteśmy 37 lat później, we
wspomnieniu tamtych wydarzeń
uświadamiamy sobie, że moc tych
porozumień sprzed lat jest ciągle
żywa, aktualna; że trzeba wracać

do ducha tego wszystkiego, co zostało zapisane, zarówno w tych
konkretnych troskach o ludzi pracy,
ale także i w tym, co dotyczyło całego społeczeństwa - mówił.

Według biskupa Wodarczyka
związkowcy i rządzący powinni
czynić wszystko „aby to, co było duchem tamtych porozumień, na różny sposób niezrealizowane, stało się
udziałem naszych dni”. Hierarcha
odwołał się przy tym do konkretnej
kwestii - ustawowego ograniczenia
handlu w niedzielę, czego domaga
się „Solidarność” z poparciem ludzi, którzy złożyli podpisy pod społecznym projektem ustawy o wolną
od handlu niedzielę.
Dalsza część uroczystości miała
miejsce przed ruchem „Zofiówka”
(KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”), gdzie znajduje się Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego.
Uczestników
uroczystości
przywitali szef śląsko-dąbrowskiej
„Solidarności” Dominik Kolorz i
przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch
„Zofiówka” Roman Brudziński.
Obecni byli m.in. uczestnik
strajku z 1980 r. i zarazem sygnatariusz Porozumienia Jastrzębskiego
Grzegorz Stawski, przewodniczący
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, szefowie krajowych sekretariatów branżowych
Związku, przedstawiciele rządu
- minister sportu i turystki Witold
Bańka, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister
rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Pojawili
się prezesi: Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA - Daniel Ozon oraz
Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Tomasz Rogala. Lokalny samorząd
reprezentowali radni miejscy, radni wojewódzcy i prezydent Jastrzębia-Zdroju pani Anna Hetman. Nie

zabrakło również mieszkańców Jastrzębia.
Na wstępie kilka słów poświęcono zmarłemu 31 maja bieżącego roku Tadeuszowi Jedynakowi,
uczestnikowi strajków z 1980 i 1988
r., w 1980 r. wiceprzewodniczącemu Międzyzakładowego Komitetu
Strajkowego przy KWK „Manifest
Lipcowy” (obecnie ruch „Zofiówka”), sygnatariuszowi Porozumienia Jastrzębskiego, uczestnikowi
obrad Okrągłego Stołu w podzespole górniczym, postaci znaczącej dla
historii całej „Solidarności”.
- To między innymi dzięki Tadeuszowi świętujemy dziś tą niezwykle ważną dla nas rocznicę,
37-lecie „Solidarności” - podkreślił
Dominik Kolorz.
Następnie odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy skierowany
do uczestników i organizatorów
rocznicowych obchodów.
Szef państwa wskazał, że „Polski Sierpień, powołanie związków
zawodowych, dokonania dziesięciomilionowego ruchu »Solidarności«„ to wydarzenia-symbole, które
dały początek „wielkim zmianom,
przyniosły koniec komunizmu i
ukształtowały nowe oblicze Polski
i Europy”.
- Jednym z głównych współtwórców tego zwycięstwa jest Śląsk
- napisał prezydent. - Śląski duch
jednoznacznie odrzucał niegodziwość, kłamstwo, nieposzanowanie
ludzkiego wysiłku i ekonomiczne
marnotrawstwo. Wielki strajk w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu, do którego szybko dołączyły
załogi kolejnych przedsiębiorstw
w tym regionie, był nie tylko znaczącym solidarnościowym gestem
wobec protestu na Wybrzeżu, ale

także sygnałem dla komunistycznych władz, że ich przegrana jest
nieuchronna. Swoimi postulatami Śląsk wywalczył wiele cennych
zdobyczy dla wszystkich Polaków.
Porozumienie Jastrzębskie to jeden
z kamieni milowych na drodze historycznych przemian - czytamy w
liście.
Podobnie jak biskup Adam Wodarczyk, prezydent Andrzej Duda
akcentował znaczenie postulatów
sierpniowych dla Polski współczesnej.
- Dzisiejsze święto dotyczy nie
tylko przeszłości, lecz ma także
bezpośredni związek z tym, czym
żyjemy teraz i co stanowi wyzwanie
jutra. (...) Solidarnościowe przesłanie powinniśmy traktować jako
etos założycielski, fundament wolnej Polski. Niepodległa, silna, sprawiedliwa Rzeczpospolita stanie się
urzeczywistnieniem marzeń Polaków, gdy w powszechnym odczuciu
wesprze się na takich podwalinach
jak dobro wspólne, podmiotowość
obywateli, równość szans, poszanowanie praw pracowniczych, dialog
społeczny czy zrównoważony rozwój. Tego właśnie domagała się „Solidarność”, to jest sednem Państwa
działalności związkowej - i powinno
to znaleźć spełnienie - stwierdził,
zwracając się do związkowców.
List do uczestników obchodów
37. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego wystosował także marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
- Strajkujących łączyła jedność,
siła i determinacja, a przede wszystkim wspólne cele. Polacy mieli dość
życia podporządkowanego totalitarnym nakazom, chcieli mieć realny wpływ na swoje losy i losy Ojczyzny. Sierpniowe wystąpienia były
nie tylko walką o lepszy byt, lecz
także o poszanowanie człowieka i
jego ciężkiej pracy - zaznaczył marszałek. - Po podpisaniu Porozumień
w Gdańsku i Szczecinie - 3 września 1980 roku przyszło wielkie
zwycięstwo w Jastrzębiu-Zdroju.
Po długich i trudnych negocjacjach
komunistyczna władza przystała na
szereg postulatów. Dziś z perspektywy czasu widzimy, jak były one
dalekosiężne, jak duży wpływ miały
na poprawę warunków socjalnych
robotników - zauważył.
Kolejny punkt stanowiło wystąpienie Grzegorza Stawskiego. Opozycjonista skrytykował twierdzenia
niektórych środowisk politycznych,
jakoby w Polsce miało miejsce odejście od demokracji. Wspomniał
przy tym, jak wyglądała sytuacja
przed 1989 rokiem, gdy zasady demokratyczne praktycznie nie obowiązywały.
- Dzisiaj mówi się, że w Polsce
łamana jest demokracja. Jakie łamanie demokracji? Wszyscy mogą
mówić wszystko, co im się podoba.
Są bezkarni.
dokończenie na stronie 12
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rynek węgla

Z importem węgla,
niestety, trzeba żyć

Wprowadzenie przepisów wstrzymujących import węgla kamiennego do Polski wydaje się niemożliwe. Najlepszym sposobem ograniczenia importu jest zwiększenie produkcji węgla przez krajowe
spółki węglowe.

Import węgla kamiennego do
Polski trwa od lat, pomimo wielu
prób nie udało się go powstrzymać. Tylko w 2016 r. import węgla
do Polski wyniósł ok. 8,3 mln ton.
Dane za pierwsze półrocze mówią o
imporcie węgla w wys. ok. 4,7 mln
ton, z czego 2,9 mln ton miało pochodzić z Rosji. Powody importu są
oczywiste: w wielu częściach Polski
– na północy i wschodzie - węgiel
z importu jest tańszy niż węgiel ze
śląskich kopalń, a czasami węgla
z polskich kopalń o odpowiednich
parametrach brakuje. Tak jest np.
z węglem o niskiej zawartości siarki, bardzo chętnie kupowanym
przez ciepłownie – polskie kopalnie takiego węgla wydobywają zbyt
mało, żeby zaspokoić potrzeby firm
ciepłowniczych, dlatego taki węgiel
jest importowany.
Spółki węglowe oczywiście
mogą zareagować na sytuację na
rynku i brak węgla. Skoro widać, że
zapotrzebowanie na rynku jest – i
będzie – duże, to należy tak prowadzić inwestycje w kopalniach, aby
zapewnić odpowiedni poziom wydobycia węgla.

Bogdanka i Tauron zwiększają
wydobycie

Największy wpływ na krajowy
rynek węgla ma oczywiście Polska
Grupa Górnicza (PGG). Przypomnijmy, że w pierwszych siedmiu
miesiącach br. kopalnie PGG wydobyły łącznie 17,1 mln ton węgla.
W pierwszym półroczu 2017 r. PGG
wykonała plan wydobycia w 96
proc. Plan całoroczny zakłada wydobycie 32 mln ton. Czy tak się stanie nie wiadomo, w październiku
PGG ma oficjalnie zadeklarować,
czy ten plan wykona, czy wydobycie będzie mniejsze. PGG zwraca
uwagę, że w ostatnich tygodniach
uruchomiono kilka nowych ścian
wydobywczych, które pozwolą na
zwiększenie wydobycia do 130 tys.
ton na dobę.
Swoje wydobycie zwiększa kopalnia Bogdanka – w pierwszym
półroczu 2017 r. wydobycie z Bogdanki osiągnęło poziom 4,6 mln
ton, i to był wzrost o 6,4 proc. w
porównaniu z tym samym okresem
roku poprzedniego.
Wydobycie zwiększa także
Tauron Wydobycie: w pierwszym
półroczu 2017 ta spółka wydobyła 3,32 mln ton węgla, czyli aż 43
proc. więcej niż rok wcześniej. Tak
ogromny wzrost to efekt zarówno
wcześniejszych inwestycji w prace przygotowawcze jak i przejęcia
kopalni Brzeszcze z dniem 1 stycznia br.

PGG zwraca uwagę, że po pięciu latach wstrzymywania inwestycji ze względów finansowych, jest
w trakcie odbudowywania mocy
produkcyjnych. Podobnie się dzieje w innych spółkach. To powinno
przełożyć się na wzrost wydobycia
w kolejnych miesiącach.

Potrzeba więcej ekogroszków

Spółki węglowe inwestują także w produkcję produktów najbardziej poszukiwanych na rynku, jak
np. ekogroszki. Tu nie ma wyjścia
– chcąc utrzymać się na rynku
trzeba inwestować w te produkty,
zapotrzebowanie na nie będzie stale rosnąć.
W sierpniu br. Tauron Wydobycie uruchomił Zakład Produkcji
Ekogroszków na terenie Zakładu
Górniczego Sobieski w Jaworznie.
Zakład został wyposażony w nowoczesną, zautomatyzowaną linię do
produkcji i konfekcjonowania węgla. Obecnie Tauron Wydobycie ma
w swojej ofercie dwa ekogroszki:
Tauron Ekogroszek i Jaret plus.
PGG planuje inwestycje w budowę i modernizację zakładów
przeróbczych, co ma kosztować ok.
50-70 mln zł. Te inwestycje mają
pozwolić na zmiany w profilu produkcyjnym i zwiększenia produkcji
poszukiwanych sortymentów średnich, w tym ekogroszków.
To powinny być podstawowe i
najważniejsze zadanie spółek węglowych: inwestycje pozwalające
na zwiększenie wydobycia i inwestycje pozwalające na produkcję
najlepszych jakościowo rodzajów
węgla, w tym ekogroszków.
O ile jednak można zwiększyć
ilość wydobywanego węgla i produkować więcej ekogroszków, to
przecież nie da się zmienić złóż
węgla. Skoro polskie kopalnie mają
stosunkowo niewielkie złoża węgla o niskiej zawartości siarki, czy
też nie mają niektórych rodzajów
węgla koksowego, to nic nie stoi na
przeszkodzie, aby takie węgle importować.

Import nie do zatrzymania?

Niestety, z importem węgla nie
da się skutecznie walczyć. O ile
można zarzucać rządom PO-PSL
nieudolność i zaniechania w kwestii pomocy dla górnictwa, w tym
ograniczania importu węgla, to takich zarzutów trudno użyć przeciwko rządowi PiS. Jednak w temacie
importu węgla także rząd PiS jest
bezsilny – Polska należy do Światowej Organizacji Handlu (WTO)
oraz Unii Europejskiej i nie może
samodzielnie nakładać np. ceł im-

portowych, aby ograniczyć import
jakiegoś towaru. PiS próbował
przygotować antyimportowe przepisy, ale to się nie udało, i raczej już
się nie uda. To oznacza, że z importem węgla musimy nauczyć się żyć.
To będzie z pewnością wyzwanie
dla polskich producentów węgla.
Światowy rynek węgla jest
wolny i otwarty, ale dominuje na
nim kilku dostawców. Ze względu
na bliskość geograficzną znaczna
część węgla importowanego do Polski pochodzi z Rosji – w pierwszym

półroczu 2017 r. było to ponad 50
proc. To przede wszystkim węgiel
energetyczny, także taki o niskiej
zawartości siarki.
Duże ilości węgla – w roku 2016
ponad 1 mln ton - do Polski trafiają z Australii, w dużej mierze jest
to jednak węgiel koksowy. Węgiel
energetyczny trafia do Polski także z Kolumbii i Stanów Zjednoczonych.
Od kilku miesięcy rozważany
jest pomysł, aby importem węgla
do Polski zajmowały się także pań-

stwowe spółki, czyli np. Węglokoks.
Pomysł ten nie jest głupi. Skoro importu węgla nie da się zatrzymać to
dlaczego na tym nie mają zarabiać
państwowe firmy? Musi to być robione z głową. Należy sprowadzać
takie rodzaje węgla, których nie
ma, lub brakuje w Polsce, lub które w niektórych regionach kraju
mogą być tańsze niż węgiel krajowy. W sytuacji niskich cen światowego węgla sprowadzenie węgla z
importu np. na Wybrzeże może być
tańsze niż jego dowóz z kopalń śląskich.
Nieoficjalnie mówi się, że pierwsza dostawa węgla importowanego
przez Węglokoks ze Stanów Zjednoczonych ma trafić w połowie października. Zobaczymy, jaka będzie
jego jakość.
Nawet jeżeli państwowe spółki
będą zajmowały się importem węgla to przecież wcale nie oznacza, że
węgiel z importu zastąpi węgiel krajowy. Wiadomo, że węgiel z polskich
kopalń jeszcze przez długie lata będzie podstawą polskiej energetyki a
węgiel z importu będzie tylko jego
niewielkim uzupełnieniem.
Igor D. Stanisławski
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TAURON WYDOBYCIE

Udane połączenie
górnictwa z energetyką
Gdy naszą kopalnię 20 lat temu łączono z Elektrownią Jaworzno III było dużo obaw. Należy ubolewać, że w ślad za nami nie poszły inne kopalnie, gdyby tak się stało, to dziś na pewno górnictwo nie
miałoby takich problemów, jakie obserwujemy – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie.

W uroczystości przekazania terenu, a także wytyczenia osi szybu Grzegorz, uczestniczyła premier Beata Szydło. Szefowa rządu akcentowała
wagę inwestycji nie tylko dla kopalni, Tauronu, miasta i regionu, lecz także dla polskiego państwa i jego gospodarki.

18 września podpisano
protokół przekazania terenu
pod budowę szybu Grzegorz w
Zakładzie Górniczym Sobieski, należącym do Tauron Wydobycie. Jak Pan to ocenia?
To bez wątpienia najistotniejsze wydarzenie w naszej grupie od
wielu lat. Od dyskusji i deklaracji
przechodzimy w fazę czynu. To
pierwsza od wielu lat inwestycja w
nowy szyb, co daje szanse na dobrą
przyszłość i dużą stabilizację. Jest
to także potwierdzenie polityki,
którą zapowiadał obecny rząd. Także w Jaworznie powstaje nowy blok
energetyczny 910 MW, który będzie
zasilany węglem wydobywanym
również dzięki szybowi Grzegorz.
To bezsprzecznie przełom, jeżeli
chodzi o wydarzenia w górnictwie!
Przy tej okazji trzeba podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta inwestycja
przeszła z fazy zapowiedzi do fazy realizacji. Jednym z tych, którzy wspierali nas na każdym etapie przygotowań do rozpoczęcia tej inwestycji był
przewodniczący Piotr Duda.
Był czas, kiedy tę inwestycję
chciano odłożyć w czasie, gdyby
budowę szybu Grzegorz odłożono jeszcze o rok lub dwa, jak to
chciano zrobić, to jest duże prawdopodobieństwo, że tej inwestycji
mogłoby wcale nie być! Teraz wielu
polityków opozycji sobie przypisuje
sukces i mówi, że to za rządów PO
i Donalda Tuska oraz Ewy Kopacz
rozpoczęto tę inwestycję. To kłamstwo i łgarstwo! Pomysł budowy
szybu Grzegorz pojawił się w roku
2007 za rządów PiS, kiedy wiceministrem gospodarki był Krzysztof Tchórzewski, obecny minister

energii. Przez 8 lat rządów koalicji
PO-PSL nic z tym nie zrobiono, a
teraz politycy PO sobie przypisuje
ten sukces. PO wręcz wstrzymywała tę inwestycję. Jedyną rzeczą godną pochwały było to, że gdy w roku
2010 Tauron wchodził na Giełdę
Papierów Wartościowych to wśród
najważniejszych planowanych inwestycji wymieniono także budowę
szybu Grzegorz. To nie przełożyło się jednak na żadne konkretne
przygotowania do tej inwestycji.
Informację o przekazaniu placu budowy szybu Grzegorz dedykuję tym
wszystkim, którzy jeszcze 1,5 roku
temu mówili, że starania o jego
budowę są daremne i żadnego nowego szybu nie będzie. Tak mówili
nawet niektórzy związkowcy!
Co Zakład Górniczy Sobieski zyska dzięki nowemu szybowi?
Od oddania terenu pod budowę
szybu, do jego uruchomienia minie
kilka lat, jest ono planowane na 2023
r., ale jest to przejście od deklaracji
do czynów. W Jaworznie daje nam
to stabilizację i wydłuża żywotność
kopalni o prawie 50 lat. Dzięki temu
sięgniemy po nowe złoża węgla i poprawi się komfort pracy. Obecnie w
ZG Sobieski są dość spore problemy
z dużymi odległościami i awaryjnością zasilania. Dzięki nowemu
szybowi poprawi się komfort pracy,
zlikwidowane zostaną podpoziomy
i wydłużony zostanie efektywny
czasu pracy. ZG Sobieski powstał z
połączenia z energetyką prawie 20
lat temu i odjechał przez ten czas
kilkanaście kilometrów od szybu i
siłą rzeczy droga dojścia do pracy i
transport zajmują sporo czasu po-

mimo, że transport ludzi zazwyczaj
odbywa się pasami lub kolejkami
podwieszanymi. W efekcie czego
faktyczny czas pracy jest krótki.
ZG Sobieski od chwili połączenia z
energetyką w 1998 r. wydobył prawie 50 mln ton węgla handlowego,
należy sobie wyobrazić ile w tym
czasie zostało wybranych ścian i
jak daleko odjechaliśmy od miejsca,
gdzie byliśmy wtedy.
Czy w innych kopalniach
Tauron Wydobycie również są
prowadzone duże inwestycje?
We wszystkich trzech kopalniach tworzących Tauron Wydobycie są prowadzone inwestycje o
mniej więcej równej wartości, wynoszącej blisko 500 mln zł w każdym przypadku, czyli łącznie prawie 1,5 mld zł. W ZG Janina trwa
budowa poziomu 800 m, zakończono już pogłębianie szybu, wkrótce
rozpocznie się jego zbrojenie. W ZG
Brzeszcze trwają prace związane z
odbudową robót przygotowawczych
, które pozwolą na bieżącą produkcję węgla, niedawno uruchomiono ścianę 05 w bogatym w węgiel
bardzo dobrej jakości pokładzie
510. Wiemy, że kopalnia Brzeszcze
przez długi czas praktycznie nie
prowadziła wydobycia i była skazana na likwidację, dziś ten zakład
ma przed sobą dobrą przyszłość.
Tauron Wydobycie jest
częścią dużej grupy energetycznej Tauron. Czy takie połączenie górnictwa z energetyką sprawdza się w praktyce?
Trzy kopalnie tworzące obecnie
Tauron Wydobycie, czyli Sobieski,
Janina i Brzeszcze, to kopalnie by-

łej Nadwiślańskiej Spółki Węglowej,
które były skazane na likwidacje.
Najpierw, w 1998 r. miał być zlikwidowany Sobieski, ale uratowało go
połączenie z Elektrownią Jaworzno
III. Było wówczas wiele obaw, to
była pierwsza w Polsce próba łączenia górnictwa węgla kamiennego
z energetyką. Należy ubolewać, że
w ślad za nami nie poszły inne kopalnie. W tamtym czasie nie było
jeszcze wielkich, skonsolidowanych
grup energetycznych, jak to jest
obecnie, i górnictwo z energetyką
można było stosunkowo łatwo połączyć w jeden, zdrowy organizm.
Gdyby wtedy do takiego połączenia
doszło, to dziś na pewno górnictwo
nie miałoby takich problemów, jakie obserwujemy. Życie pokazało,
że inwestycje i dobre zarządzanie
potrafi postawić na nogi nawet kopalnie uznawane za złe. To dowodzi,
że nie ma nierentownych kopalń, są
natomiast kopalnie źle zarządzane.
Kopalnia jest nierentowna wtedy,
kiedy nie ma złóż, a kiedy się na
bieżąco inwestuje i odtwarza front
robot przygotowawczych, to kopalnie mogą być dochodowe. Jako
przykład niech służy ZG Sobieski.
Czy w grupie Tauron energetyka nie ma przewagi nad
górnictwem?
Dzięki tej współpracy obie strony korzystają. W trudnym okresie,
kiedy był nadmiar węgla na rynku
to, że jesteśmy w grupie Tauron pozwoliło nam na pewny zbyt węgla.
Często zdarzają się skoki cenowe na
rynku węgla, których samodzielna
kopalnie, przy wysokich kosztach
stałych, nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć. W dużej grupie
energetyka i górnictwo mogą się
wzajemnie wspierać.
Obecnie rząd znowu myśli o łączeniu energetyki z górnictwem, ale
obecnie możliwości są dużo gorsze
niż w czasach, gdy łączono naszą kopalnię z energetyką, ponieważ grupy
energetyczne są sprywatyzowane.
W przypadku dwóch grup energetycznych co prawda Skarb Państwa
posiada pakiet większościowy, ale i
tak jest o wiele trudniej niż to było w
naszym przypadku 20 lat temu.
W dużej grupie jest się bezpieczniejszym, to daje pewność,
stabilizację i jest wsparciem dla inwestycji i kredytowania. Gdybyśmy
byli spółką nie mającą gwarancji
odbioru węgla, to taką inwestycję
jak budowa nowego szybu byłoby
znacznie trudniej zrealizować.
Jaka jest pozycja kopalni
Brzeszcze w Tauron Wydo-

bycie? Ona weszła do Waszej
grupy niedawno, 1 stycznia br.
W Brzeszczach na inwestycje
planowane są środki w podobnej
wysokości jak w innych naszych
kopalniach, są one przeznaczane przede wszystkim na roboty
przygotowawcze. Ta kopalnia była
przeznaczona do likwidacji, więc
nie prowadzono tam prac przygotowawczych i znacząco ograniczono
wydobycie. Inwestycje, jakie poczyniono gdy Brzeszcze weszły do grupy Tauron, już przynoszą pozytywne efekty, w drugim półroczu 2017
r. Brzeszcze znacząco zwiększyły
wydobycie i od 2-3 miesięcy płynnie
prowadzą wydobycie węgla o dobrej
kaloryczności. Na czwarty kwartał
br. planowane jest tam uruchomienie kolejnej ściany.
W sierpniu br. na terenie Zakładu Górniczego Sobieski uruchomiono Zakład Produkcji Ekogroszków,
które są produkowane na bazie węgla z Brzeszcz, Sobieskiego i Janiny.
W obecnych czasach, gdy tak wiele
mówi się o jakości paliwa, dostarczamy dobry produkt za dobrą cenę.
Gdyby nie węgiel z Brzeszcz to nie
moglibyśmy uruchomić produkcji
tego nowego ekogroszku.
Jak wyglądają sprawy pracownicze w Tauron Wydobycie? Czy są konflikty z zarządem spółki?
Konfliktów nie ma. Teraz najważniejszym zadaniem jest objęcie
pracowników kopalni Brzeszcze
układem zbiorowym pracy obowiązującym w Tauron Wydobycie. Pracownicy Brzeszcz przeszli do Tauron Wydobycie w oparciu o artykuł
23 prim Kodeksu pracy i przez rok
obowiązywały ich stare zasady wynagradzania. Obecnie jesteśmy na
etapie rozmów ws. dopasowania
systemu wynagrodzeń obowiązującego w kopalni Brzeszcze do tego,
jaki obowiązuje w Tauron Wydobycie. Zawsze można powiedzieć, że
mogłoby być lepiej i więcej, ale trzeba brać pod uwagę realia. Koledzy
związkowcy z Brzeszcz rozmawiają
z zarządem spółki o sposobie dojścia
do naszych standardów, ponieważ
w Tauron Wydobycie średnia płac
jest wyższa. Jestem przekonany, że
tę kwestię uda się szybko uzgodnić,
obecnie jesteśmy na etapie dopasowywania taryfikatora.
Rozmawiacie także o podwyżkach płac w Tauron Wydobycie?
Kwestie wynagrodzeń negocjujemy na poziomie całej grupy
Tauron, negocjacji płacowych w poszczególnych spółkach nie ma. To
jest logiczne, ponieważ to Tauron
jest notowany na Giełdzie Papierów
Wartościowych, a nie poszczególne
spółki wchodzące w skład grupy. Liczą się wyniki całej grupy więc jest
logiczne, że negocjuje się wynagrodzenie na poziomie całej grupy. W
czerwcu br. organizacje związkowe
podpisały z zarządem grupy Tauron porozumie płacowe, zakładające wypłatę jednorazowej premii w
2017 i 2018 r. Porozumienie zakłada, że w czwartym kwartale 2018 r.
rozpoczniemy negocjacje o włączeniu tej premii do płacy zasadniczej.
To na pewno daje poczucie stabilizacji dla pracowników grupy.
Rozmawiał: Igor D. Stanisławski
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innowacje w górnictwie

JSW Rozwój systemów monitoringu pracy maszyn i urządzeń, czyli program CZAD

Big Data w kopalni

Analiza danych na froncie wydobywczym może przynieść znaczące korzyści, choćby takie jak ograniczenie czasu przezbrojeń czy przestojów, co w konsekwencji oznacza możliwość tańszej i szybszej produkcji. Technologią dzięki której możemy
dokonywać takich analiz jest Big Data, dumnie wkraczająca do górniczych wyrobisk.
W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej od kilku już miesięcy
działa Centrum Zaawansowanej
Analityki Danych. Nowoczesny
system oraz specjalny zespół stale
monitoruje parametry pracy najważniejszych maszyn, urządzeń
i procesów niezbędnych podczas
wydobywania, transportu i przeróbki węgla. Centrum Zaawansowanej Analityki Danych to element
kompleksowego planu zwiększenia
efektywności zarządzania produkcją, który systematycznie wdraża
zarząd spółki.
Na potrzeby Centrum powołano
specjalny zespół, którego zadaniem
jest poprawa efektywności zarządzania środkami produkcji oraz
wsparcie działań mających kluczowe znaczenie dla prawidłowego
przebiegu procesu produkcyjnego
i zarządzania przedsiębiorstwem,
przy wykorzystaniu dostępu do
pełnej informacji zawartej w systemach biznesowych i technicznych.
Systemy te w czasie rzeczywistym monitorują parametry pracy
maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach urabiania węgla,
odstawy, transportu i przygotowania frontu robót oraz w innych
istotnych procesach zwiększających
bezpieczeństwo pracy załóg górniczych.
Aktualnie testowana jest przez
zespół również nowa platforma integracyjna, która gromadząc, przetwarzając i analizując dane pochodzące z monitoringu pracy maszyn
i urządzeń różnych dostawców, pozwoli połączyć je z informacjami zawartymi w biznesowych systemach
informatycznych spółki, przez co
możliwe będzie uzyskanie pełnego
obrazu stanu technicznego kluczowych maszyn i urządzeń.
- Jastrzębska Spółka Węglowa,
widząc coraz większą ilość danych
pozyskiwanych w sposób automatyczny z procesu produkcji (kilkadziesiąt GB na dobę) oraz bacznie
obserwując trendy światowe w
dziedzinie Big Data, wprowadza do
spółki zaawansowane narzędzia analityczne w celu zwiększenia efektywności procesu podejmowania decyzji
biznesowych, a co za tym idzie poprawy organizacji pracy oraz właściwego
wykorzystania maszyn – mówi Artur
Dyczko, wiceprezes zarządu JSW ds.
strategii i rozwoju . - Zdajemy sobie
sprawę, że wspólnym mianownikiem
dla większości dzisiejszych trendów technologicznych są dane oraz
ich właściwa analiza. Umiejętność
wielowymiarowego wnioskowania
oraz praktycznego wykorzystania
dostępnej wiedzy są jednymi z istotniejszych czynników wpływających
na kondycję przedsiębiorstwa i jego
pozycję na trudnym, konkurencyjnym rynku.
Operacyjnie centrum zarządzania i kontroli danych produkcyjnych

(control room’s) zostało wyposażone
w profesjonalny sprzęt do wizualizacji umożliwiający prezentację danych
na ekranach wielkoformatowych. W
tym celu zabudowano tzw. ścianę
video złożoną z bezszwowych monitorów wielkoformatowych. Takie
rozwiązania zastosowano również
w innych dyspozytorniach mieszczących się w zakładach górniczych
JSW. Do zarządzania wyświetlaną
treścią zastosowano specjalistyczny procesor video pozwalający na
wyświetlenie do 8 źródeł sygnału w
pełnej rozdzielczości HD na ścianie
video złożonej z monitorów, z możliwością dowolnego skalowania i wzajemnego ułożenia poszczególnych
obrazów. Sygnały video dostarczane są przez terminale komputerowe
łączące się z wybranymi zakładami
górniczymi i pobierającymi stamtąd
odpowiednie dane.
Prace wdrożeniowe związane
z uruchomieniem i oddaniem do
użytkowania centrum zarządzania
i kontroli danych produkcyjnych w
budynku Biura Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej pod względem
technicznym były koordynowane i
realizowane przez firmę Advicom,
należącą do grupy kapitałowej JSW.
Rozwój systemów monitoringu
pracy maszyn i urządzeń to w ocenie
ekspertów branżowych krok w stronę automatyzacji procesów technologicznych i zdalnego sterowania.
Artur Dyczko podchodzi jednak
ostrożnie do tychże zapowiedzi.
- Robotyzacja to wciąż w górnictwie podziemnym przyszłość. Według mnie prawdopodobnie nieodległa, ale jednak przyszłość. W mojej
ocenie człowiek na dole kopalni,
prawdziwy górnik z silnym charakterem, nie zostanie szybko zastąpiony
przez maszyny czy jakąkolwiek zaawansowaną automatyzację choćby
nie wiadomo jak była ona inteligentna. Związane jest to przede wszystkim ze środowiskiem pracy w jakim
te inteligentne systemy pracują, a
zwłaszcza ich zmiennością i wciąż
rosnącą uciążliwością. Trzeba zdawać
sobie sprawę, że obecnie wykorzystywane w górnictwie nowoczesne technologie wciąż w niewielkim stopniu
pozwalają zastąpić człowieka. To w
dalszym ciągu człowiek podejmuje
ostateczne decyzje i steruje konkretną
maszyną, czy całym procesem. Inna
sprawa, że wykorzystywanie nowych
technologii w górnictwie wiąże się z
koniecznością zatrudniania pracowników dołowych o coraz wyższych
kompetencjach i ciągłego szkolenia,
ale to już znak naszych czasów – podkreśla wiceprezes Dyczko.
jm
Materiał powstał w ramach cyklu
poświęconego innowacyjności
w polskim górnictwie węgla kamiennego we współpracy
z JSW Innowacje.

RAPORTOWANIE DANYCH
Do informacji dotyczących produktywności i niezawodności w kopalniach podziemnych zalicza się
m.in.:
Produktywność floty (stan, wykorzystanie): pomaga zidentyfikować urządzenia wykazujące się niższą wydajnością niż optymalna w celu podjęcia działań korekcyjnych.
Analiza wykorzystania: pokazuje, które urządzenia pracują, które nie pracują i które mają przestój
spowodowany awarią.
Analiza średniego czasu pomiędzy przestojami:
zapewnia dane porównawcze umożliwiające wskazanie urządzeń, w przypadku których konieczna jest
wyższa dostępność.
Analiza rozkładu czasu pracy: wskazuje urządzenia z krótszym czasem pracy w celu przeprowadzenia
działań naprawczych zmierzających do zwiększenia
produktywności.
Odfiltrowana analiza przestojów i/lub podsystemów: wskazuje usterki i systemy wymagające działań
naprawczych zmierzających do zwiększenia produktywności.
Odfiltrowana lista przestojów: zawiera analizę usterek z wykorzystaniem takich parametrów
jak usterka pierwotna-wtórna z podziałem na wagę
usterki lub powiązanie usterki z operatorem w celu
szybszego ustalenia przyczyny źródłowej i skrócenia
czasu przestoju.
Analiza ostrzeżeń systemu: wskazuje powtarzające się zjawiska, podkreślając sposób powstawania
uszkodzenia.
Zarządzanie alarmami: przyspiesza informowa-

nie o alarmach dotyczących usterek, segregując je
według wagi w celu umożliwienia szybszego reagowania, rozwiązywania problemów i skrócenia czasu
przestoju.
Rozkład obciążenia (wartość obciążenia, średni załadunek, liczba niedoładowań i przeładowań):
wskazuje operatorów, którzy mogą skorzystać w
przypadku zmiany technik pracy.
Wydajność czasu cyklu (średni czas cyklu, czas
kopania, czas wykonywania ruchu obrotowego, czas
zagłębiania i kąt ruchu obrotowego): zwiększa produktywność poprzez wskazanie potrzeb szkoleniowych dla niedoświadczonych operatorów.
Analiza praktyk operacyjnych: wskazuje przypadki i znaczenie zatrzymania silnika, uderzenia
wysięgnikiem i gwałtownego wykonywania ruchu
obrotowego.
Wizualizacja zużycia paliwa: porównuje najniższe w branży zużycia paliwa przez ładowarki kołowe
z ilością przewiezionego materiału.
Analiza mobilności: śledzi ilość materiału przewiezionego w jednostce czasu względem procentowej
ilości czasu poświęconego na przejazd.
Szczegółowe podsumowanie otworu: zapewnia
szczegółowe dane dotyczące wierconego otworu, aby
lepiej planować i realizować prace strzałowe. Dane te
obejmują ostateczną głębokość, czas wiercenia, energię właściwą.
Powiadomienia o alarmach urządzeń mobilnych: zawiera pełną informację o usterce przesyłaną
do przenośnego urządzenia komunikacyjnego w celu
przyspieszenia informacji o wystąpieniu usterki.
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dokończenie ze strony 7
Kiedyś - widzę tu kolegów, z którymi robiliśmy tą
rewolucję naszą, solidarnościową - za dużo mniejsze wystąpienia, za dużo mniejsze
działania, zamykano nas w
więzieniach albo przynajmniej zbierano na nas określonej grubości teczki po to,
żeby po 13 grudnia [1981 r.
- przyp. red. SG] nam odpłacić - powiedział. - Dzisiaj
(...) historię, a w szczególności historię „Solidarności”,
zaczyna się pisać od nowa;
zaczyna się pisać w oparciu o
dokumenty ubeckie. A gdzie
są ci wszyscy bohaterowie,
ci ludzie, których ubecja nigdy nie złapała, na których
nie ma akt, w których nie
ma zapisanych ich dokonań?
Wróćmy do prawdziwej historii Solidarności, zacznijmy ją szanować. Zacznijmy
siebie wzajemnie szanować
- zaapelował.
Jako ostatni głos zabrał
przewodniczący Piotr Duda.
- Od prawie trzydziestu
lat oficjalnie, wcześniej mniej oficjalnie, spotykamy

się w te bardzo radosne dni
w wielu zakątkach naszej Ojczyzny po to, aby pamiętać
i celebrować to wspaniałe
wydarzenie - przypomniał.
- Spotykamy się dlatego, bo
czujemy taką potrzebę i czujemy to w naszych sercach
- nie dlatego, że jest taka
potrzeba polityczna, bo my
nie jesteśmy koniunkturalistami. Związek zawodowy
„Solidarność” zawsze dbał
o swoją historię - szczególnie wtedy, gdy na początku
lat dziewięćdziesiątych tyle
ludzi odeszło od związku
zawodowego „Solidarność”,
idąc do polityki, idąc do biznesu. I my nie mamy o to
pretensji. Ale dzisiaj nie
mogą mówić, że oni byli w
„pierwszej »Solidarności«„.
Trzeba sobie zadać pytanie:
to kiedy się skończyła ta
„pierwsza”, rozpoczęła się
„druga” lub „trzecia”? Była i
jest jedna „Solidarność”. Od
samego początku był, jest i
będzie jeden Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. I tego nic i
nikt nie zmieni - zapewnił.
Szef Związku wymienił

sierpniowe postulaty, które dzięki konsekwentnej postawie „Solidarności” - zostały
zrealizowane.
- Jeżeli dzisiaj słyszymy,
że (...) to był „straszak na komunistów” albo relikt przeszłości, to my mówimy „nie”,
bo wiele z tych postulatów
udało nam się już zrealizować
- chociażby postulat dotyczący wcześniejszych emerytur
dla górników, którzy pracują
pod ziemią. Tego nie zrobili
politycy. To związkowcy - i
szczególnie związek zawodowy „Solidarność”. Minimalne stawki godzinowe, minimalna płaca, która też była
jednym z postulatów, to my,
związkowcy - związkowcy z
„Solidarności” - wspólnie z
rządzącymi wprowadziliśmy
to w życie. I to jest najlepsze podziękowanie dla tych
wszystkich, którzy w ‚80 roku
walczyli o tą sprawiedliwość
społeczną - podsumował.
Po przemówieniu Piotra
Dudy przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy Pomniku Porozumienia Jastrzębskiego.
Marek Jurkowski
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 17 utworzą rozwiązanie - myśl Karen Blixen.
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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 sierpniowej krzyżówce brzmi: Jancio Wodnik.
Nagrody wylosowali: Anna Sługa z Żor oraz Krystian Tarka z Libiąża. Gratulujemy. Nagrody prześlemy
pocztą.

