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JSW: KRYZYS 
ZAŻEGNANY? 

Antywęglowa 
noga w rządzie
Formalnie w rządzie za sprawy związane z górnictwem 
i energetyką odpowiada Ministerstwo Energii. Rolę tego 
resortu w coraz większym stopniu chce zastąpić Jadwiga 
Emilewicz.

Złoczew pod 
znakiem zapytania
Minister energii ogłosił, że jego resort rozważa budowę 
pod Bełchatowem elektrowni atomowej. To może oznaczać 
koniec planów budowy odkrywki w Złoczewie.

Ostatnia 
taka karczma…
26 stycznia Hala Widowiskowo-Sportowa w Zabrzu gościła 
ponad tysiąc osób, które wspólnie bawiły się podczas 
XXVI Regionalnej Karczmy Piwnej NSZZ „Solidarność”. 
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Kandydat idealny…
W śROdę (9 stycznia) Robert Ostrowski, pełniący funkcję zastępcy prezesa JSW ds. ekonomicznych, 
złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 r. 
Wiadomo, że pod koniec ubiegłego roku Rada nadzorcza spółki PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna powołała Roberta Ostrowskiego na stanowisko nowego prezesa od marca 2019 r.

Wiadomo już od dłuższego cza-
su, że wiceprezes Ostrowski pozo-
stawał w opozycji do pozostałych 
członków zarządu JSW. 

„Nie wnikając w źródła tego 
sporu, uważamy, że spór ten jest 
destrukcyjny dla dalszego funk-
cjonowania spółki, gdyż przejawia 
się obstrukcyjną działalnością wi-
ceprezesa Ostrowskiego, który nie 
tylko na przekór innym członkom 
zarządu, ale zwykłej gospodarności 
nie podejmuje wielu kluczowych 
decyzji dotyczących finansowania 
bieżącej działalności spółki np. 
zwleka z decyzjami dotyczącymi 
niezbędnych remontów maszyn, co 
ma wymierny skutek finansowy” 
– sygnalizowali to już wiele tygo-
dni wcześniej liderzy Solidarności 
w JSW w piśmie skierowanym do 
poseł Ewy Malik, która uchodzi za 
protektorkę Roberta Ostrowskiego. 

Ponadto Ostrowski jako jedyny 

nie podpisał się pod pismem zarzą-
du JSW do ministra Tchórzewskie-
go krytykującym audyt, jaki prze-
prowadzono w spółce na zlecenie 
rady nadzorczej. Mało tego, z pism, 
do których dotarli dziennikarze 
Rzeczpospolitej wynika, że zastęp-
ca prezesa ds. finansowych Robert 
Ostrowski sugerował, że pozosta-
li członkowie zarządu chcieli za-
wrzeć umowę na wykonanie usług 
zagospodarowania odpadów na 
składowisku Pochwacie z szere-
giem nieprawidłowości, narażając 
spółkę na wielomilionowe straty. 
W odpowiedzi na te oskarżenia 
pozostali członkowie zarządu JSW 
podjęli uchwałę, w której informują 
o „nieprawdziwym i zniesławiają-
cym” charakterze prezentowanego 
przez Ostrowskiego stanowiska i 
stwierdzili nienależyte wykonanie 
kontraktu menadżerskiego przez 
wiceprezesa ds. finansowych, uza-

sadniając to zatajeniem przez Os-
trowskiego własnych zastrzeżeń do 
projektu decyzji zarządu w sprawie 
usług na składowisku Pochwacie. 
Sytuacji, w której Ostrowski „do-
nosił” na pozostałych członków za-
rządu było, jak słyszymy w spółce, 
znacznie więcej. Trudno się zatem 
dziwić, że rezygnację Ostrowskiego 
z funkcji członka zarządu przyjęto 
w Jastrzębiu z ulgą. 

Sytuacja, w której Ostrowski 
zrezygnował z funkcji z warunkiem 
odroczonego terminu jest jednak 
dla spółki dość karkołomna. Otóż 
bowiem, sytuacja, w której ktoś jest 
jedną nogą w jednej spółce, a drugą 
w drugiej może mieć poważne kon-
sekwencje. Tym bardziej, że PGE 
jest odbiorcą węgla z JSW, a zatem 
nie trzeba być laureatem nagrody 
Nobla, by dostrzec w tym jawny 
spór interesów. A jednak właściciel, 
jakim jest Skarb Państwa, repre-
zentowany przez Ministra Energii, 
toleruje ten stan rzeczy. Wpraw-
dzie pytany o to na ostatnim posie-
dzeniu Zespołu Trójstronnego ds. 
Bezpieczeństwa Socjalnego Gór-
ników wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski przyznał, że jest 
to sytuacja, która wymaga pilnego 
rozwiązania, to jednak trudno spo-
dziewać się, że minister Krzysztof 
Tchórzewski, który musiał wyrazić 
zgodę na kandydaturę Ostrowskie-
go będzie próbował uregulować 
jednoznacznie ten problem. Tym 

bardziej, że jego urzędnicy musieli 
mieć świadomość ułomności tego 
wyboru, gdyż Ostrowski o swoich 
planach zawodowych nie informo-
wał członków rady nadzorczej, choć 
powinien do nich wystąpić o zgodę 
na udział w konkursie na członka 
zarządu innego podmiotu. Jak wi-
dać, zarówno minister energii, jak 
i sam zainteresowany zafundowali 
prawnikom istny węzeł gordyjski, 
który wymaga jak najszybszego 
rozwiązania. 

Pomijając aspekty prawne tej 
trudnej sytuacji, ma ona jeszcze 
swój wymiar merytoryczny. Wy-
bór Roberta Ostrowskiego na pre-
zesa PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna budzi już wiele 
obaw w Bełchatowie. Koncern ten 
stoi przed strategicznymi decy-
zjami dotyczącymi budowy nowej 
odkrywki w Złoczewie (szerzej na 
temat piszemy na stronie 8). W 
świetle ostatnich informacji o moż-
liwości budowy elektrowni atomo-
wej w Bełchatowie narasta niepo-
kój o przyszłość górnictwa węgla 
brunatnego w Polsce. Nie brakuje 
głosów, iż koncern PGE chce się 
wycofać z planów dotyczących Zło-
czewa. Ostrowski, który w JSW dał 
się poznać jako hamulcowy wielu 
inwestycji rozwojowych wydaje się 
idealnym kandydatem do przepro-
wadzenia tejże trudnej operacji. 

Krzysztof Leśniowski

 PRE _ COP24 Podsumowanie akcji

Mówiliśmy jednym głosem
W poniedziałek, 28 stycznia, w Katowicach odbyła się konferencja podsumowu-
jąca społeczny PRE_COP24. Uczestnicy, wśród których byli m.in. związkowcy, 
przedstawiciele spółek górniczych oraz reprezentanci rządu, podkreślali, że spo-
łeczna inicjatywa w bardzo istotny sposób wpłynęła na wypracowanie polskiego 
stanowiska na grudniowy szczyt klimatyczny w Katowicach.

PRE_COP24 to społeczny projekt, któ-
rego organizatorami są Ogólnopolskie 
Porozumienie Związków Zawodowych, 
NSZZ Solidarność, Forum Związków Za-
wodowych, Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Górnictwa Oddział w Rybniku 
i Górnictwo OK. Inicjatorzy od początku 
podkreślali, że chcą promować takie ini-
cjatywy, które będą dążyły do obniżenia 
zawartości dwutlenku węgla w atmosfe-
rze, ale nie oznaczają równoczesnego 
likwidowania miejsc pracy w przemyśle. 
Głównym wydarzeniem w ramach PRE_
COP24 była sierpniowa konferencja. Do 
Katowic przyjechało wtedy niespełna 
300 gości z całego świata – związkow-
ców, przedsiębiorców, naukowców, sa-
morządowców i polityków.

W poniedziałek organizatorzy pod-
sumowali PRE_COP24. Kazimierz Graj-

carek, koordynator Międzyzwiązkowego 
Zespołu ds. Projektu PRE_COP24, po-
dziękował związkowcom ze wszystkich 
zaangażowanych central, przedstawicie-
lom Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, LW Bogdanka, 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej oraz politykom - prezydentowi 
COP24 Michałowi Kurtyce, wicemini-
strowi energii Grzegorzowi Tobiszow-
skiemu i eurodeputowanej Jadwidze 
Wiśniewskiej.

- Ważne było to, że w sprawach 
ważnych dla Polski związkowcy i praco-
dawcy potrafili mówić jednym głosem. 
Najistotniejszą dla nas sprawą są miej-
sca pracy. Jeśli będzie taka wola, to war-
to kontynuować naszą pracę w ramach 
PRE_COP24 – powiedział Grajcarek.

Źródło: nettg.pl

POCZąTEK roku często bywa przy-
czynkiem do refleksji nad wydarzeniami 
z roku poprzedniego. Tym razem jednak 
politycy nie dali odpocząć środowisku 
górniczemu. Kolejne pomysły zagraża-
jące sektorowi wydobywczemu spra-
wiły, że - jako górnicza „Solidarność” 
- zwróciliśmy się ze specjalnym pis-
mem do pana premiera Morawieckie-
go. Wnieśliśmy, by pełnomocnictwa 
do podejmowania decyzji dotyczących 
branży górniczej przeszły na wicemini-
stra energii Grzegorza Tobiszowskiego. 
Na tę chwilę pan wiceminister podlega 
panu ministrowi Tchórzewskiemu, jako 
ministrowi konstytucyjnemu, nie ma 
zatem pełnej decyzyjności.

Tymczasem resort kierowany 
przez pana ministra Tchórzewskiego 
przestał przykładać większą wagę do 
konsekwentnego wdrażania zapisów 
dokumentów istotnych dla branży. 
Na przykład „Program dla górnictwa” 
leży „odłogiem”, bo już w czerwcu 
2018 roku miały wyjść stosowne roz-
porządzenia - na przykład określające, 
które złoża węgla są strategiczne. Nie 
ma ich po dziś dzień. Kwestia budowy 
nowych kopalń, o której nie tak daw-
no było dosyć głośno, znów została 
odłożona na bok. Realizacja zapisów 
„Programu dla Śląska” - chociażby 
odnośnie rewitalizacji bloków elektro-
wni „łaziska” - też gdzieś utknęła. Li-
kwidacja nadmiernych obciążeń pub-
liczno-prawnych dla przedsiębiorstw 
górniczych ciągnie się już trzy lata...

„Miks energetyczny” w projekcie 
rządowego programu energetyczne-
go do 2040 roku też nie jest taki, jak 
nam wcześniej przedstawiano. O ile 
nikt się nie pomylił, rząd faktycznie 
chce zredukować wydobycie węgla 
kamiennego do 20 milionów ton. 
Nie uwzględniono przy tym wpływu 
unijnego systemu handlu emisjami 
EU ETS czy programu „Czyste po-
wietrze”, który to program - przy 
obecnych założeniach - sprawi, że 
5-6 milionów ton węgla przestanie 
być wykorzystywane w sektorze ko-
munalno-bytowym. Energetyka takiej 
ilości nie będzie w stanie „przejąć”. 
Wprowadzenie programu energetycz-
nego oznaczałoby istotny krok ku peł-
nej dekarbonizacji.

Między innymi dlatego - podczas 
ostatniego zebrania górniczego Ze-
społu Trójstronnego - zaproponowa-
łem, by Zespół zwrócił się o spotka-
nie pod koniec lutego lub na początku 
marca z ministrem Tchórzewskim, 
ministrem Tobiszowskim, panią mi-
nister Emilewicz, ministrem Woźnym, 
ministrem Kowalczykiem i panią mini-
ster Czerwińską. Wszystkie tematy, o 
których wspomniałem, mają przecież 
charakter „wieloresortowy”. Czas na 
poważną dyskusję, która pokaże, jak 
tak naprawdę polski rząd widzi przy-
szłość górnictwa.

Czas na 
poważną 
dyskusję
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 ZABRZE Prezydent Andrzej duda gościem Regionalnej Karczmy Piwnej NSZZ „Solidarność”

Jedna z najpotężniejszych solidarności
Praca górników to służba dla całego społeczeństwa; jesteście wyjątkową grupą ludzi pracy 
- powiedział dzisiaj w Zabrzu prezydent Andrzej Duda, podczas spotkania zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

OBSZERNE fragmenty przemówienia 
prezydenta Andrzeja Dudy wygłoszo-
nego podczas Regionalnej Karczmy 
Piwnej NSZZ „Solidarność” w Zabrzu: 
- Wielce Szanowni Panowie Ministro-
wie, Szanowni Panowie Posłowie, Se-
natorowie, Szanowny Panie Przewod-
niczący Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”, 
Szanowni Panowie Przewodniczący na 
czele z przewodniczącym Regionu, ale 
przede wszystkim - Wielce Szanowna 
Braci Górnicza, członkowie górnicze-
go stanu! Szczęść Boże! Witam Was 
wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę 
się ogromnie, że - jak pan przewodni-
czący [Dominik Kolorz - przyp. red. SG] 
przed chwilą podkreślił - jest z nami 
także po raz pierwszy gospodarz ziemi 
śląskiej, regionu śląskiego, pan mar-

szałek województwa razem z panem 
wojewodą, przedstawicielem rządu w 
terenie. Tak zawsze powinno być. Cieszę 
się, że wróciła normalność. Brawo! (…) 
Jestem przede wszystkim po to, żeby 
Wam, Wielce Szanowni Panowie, bracia 
górnicy, złożyć pokłon, podziękować za 
Waszą pracę, za Waszą wielką służbę 
dla Rzeczypospolitej. Jesteście specjal-
ną grupą, nie tylko społeczną, bo grupy 
społeczne szanuję, ale jesteście też spe-
cjalną grupą wśród polskich ludzi pracy. 
Wykonujecie zawód i służbę dla Polski 
wyjątkową. To zawsze jest tak, że te 
Wasze wydarzenia, kiedy się tradycyjnie 
spotykacie, zaczynają się minutą ciszy. 
Wiadomo, że w każdym zawodzie ludzie 
odchodzą, ale najczęściej odchodzą z 
przyczyn naturalnych, bo przychodzą 
kolejne pokolenia, a tamte poprzednie 
po prostu umierają. Ale w Waszym za-
wodzie, w stanie górniczym, w każdym 
roku jest tak, że giną górnicy pod ziemią 
- giną w czasie pracy i nie ma takiego 
roku, bo taka jest ta służba i taki jest ten 
zawód, żeby jakiś górnik, jacyś górnicy 
w naszym kraju nie oddali życia w tej 
niezwykłej służbie dla Ojczyzny, w służ-

bie dla polskiego społeczeństwa. I ten 
element jest nieodłączony także w wiel-
kiej tradycji górniczej - tej ciężkiej, nie-
zwykłej pracy pod ziemią, której prze-
cież tak wielu ludzi nie byłoby i nie jest 
w stanie się podjąć. Trzeba mieć specy-
ficzne cechy, a przede wszystkim trzeba 
być człowiekiem niezwykłej odwagi. I to 
dlatego także i górnicza „Solidarność” - 
ta, którą Wy jesteście - jest jedną z tych 
najpotężniejszych „Solidarności”, jakie 
mamy w Polsce. (…) Mówię też o gór-
niczej solidarności w innym tego słowa 
znaczeniu - tej wielkiej solidarności, nie 
tylko mężczyzn, którzy schodzą do ko-
palni, ale także i kobiet - żon, córek, ma-
tek, które - jak już mówiłem wiele razy 
- w tej najtrudniejszej sytuacji, w tej naj-
trudniejszej wieści, jaka może przyjść, 
(…) przychodzą i stoją razem pod ko-
palnią. I czekają. I nie odchodzą nawet, 
jeżeli się dowiedzą, że ich mąż, syn czy 
ojciec żyje, bo pozostają z tymi innymi, 
po to, żeby być razem. Solidarnie. (…) 
Wszyscy, jako mężczyźni, składamy im 
hołd - śląskim kobietom, górniczym żo-
nom, matkom i córkom.

notował: MJ

Jaka przyszłość polskiego węgla?
ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY

25 StYCZNiA w Katowicach obradował Zespół trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników z udziałem 
wiceministra energii i pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorza 
tobiszowskiego. Zaprezentowano podsumowanie pierwszych 11 miesięcy 2018 roku w polskim górnictwie węgla 
kamiennego. Ponadto rozmowy przedstawicieli związkowców, pracodawców i rządu objęły tematy takie, jak kierunki 
polityki energetycznej państwa, sytuacja w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA oraz nowe inwestycje.
PrzedstaWiony raport kato-
wickiego oddziału Agencji Rozwoju 
Przemysłu potwierdził znaczący 
wzrost importu węgla w ubiegłym 
roku - od początku roku do końca 
listopada sprowadzono go do Polski 
prawie 18 milionów ton, o 6,3 mln 
t więcej niż w tym samym okresie 
ub. r. Wzrost dotyczył węgla ener-
getycznego. Eksport polskiego wę-
gla zmniejszył się z blisko 5,9 mln 
t w ciągu 11 miesięcy 2017 r. do po-
nad 3,6 mln t w okresie styczeń-li-
stopad 2018.

W tym czasie krajowe wydoby-
cie węgla spadło o 3 procent - z nie-
spełna 60,5 mln t w ciągu 11 miesię-
cy 2017 roku do ponad 58,6 mln t w 
porównywalnym okresie roku ubie-
głego (oznacza to spadek produkcji 
o ponad 1,8 mln t). Sprzedaż węgla 
zmniejszyła się w tym okresie o 5,1 
proc., z niespełna 60,9 mln t przed 
rokiem do ponad 57,7 mln t w 11 
miesiącach roku 2018 - to spadek o 
ponad 3,1 mln t. Wielkość sprzedaży 
była niższa od wielkości wydobycia. 
Stan zapasów węgla w końcu listo-
pada wyniósł ponad 2,4 mln t - o 
14,3 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnia cena zbytu węgla w 
okresie 11 miesięcy ub. roku wynio-
sła 343,52 zł za tonę (637,20 zł za 
tonę węgla koksowego oraz 273,13 
zł za tonę węgla energetycznego) 
i była o 11,2 proc. wyższa niż rok 
wcześniej. Jednostkowy koszt pro-
dukcji węgla wzrósł do 316 zł na to-
nie, wobec 264,11 zł przed rokiem.

Łączna wartość sprzedanego 
przez polskich producentów węgla 
przekroczyła do końca listopada 
19,8 miliardów zł, wobec przeszło 
18,8 mld zł rok wcześniej. Na każ-

dej sprzedanej tonie węgla kopalnie 
zarabiały 25,90 zł, wobec 47,91 zł w 
ciągu 11 miesięcy roku 2017.

Wynik na sprzedaży węgla po 
11 miesiącach wyniósł 1 mld 492,2 
mln zł, wobec 2 mld 908,3 mln zł 
rok wcześniej. Zysk zmalał z 2 mld 
269,4 mln zł po 11 miesiącach 2017 
do 980,3 mln zł po listopadzie 2018. 
W całym 2017 r. górnictwo wypra-
cowało prawie 2,9 mld zł zysku.

Sektor wpłacił łącznie 5,6 mld 
zł bieżących płatności publiczno-
prawnych, co stanowi niemal 100 
proc. płatności należnych.

Dyskutowanym tematem były 
również założenia zawarte w rzą-
dowym projekcie „Polityki Energe-
tycznej Polski do 2040 r.”. Zapisano 
w nim m.in. że w 2030 r. 60 proc. 
wytwarzanej w Polce energii będzie 
pochodziło z węgla (obecnie jest to 
średnio niespełna 80 proc.), przy 
utrzymaniu rocznego zużycia tego 
surowca na obecnym poziomie. Do 
2040 r. udział węgla w produkcji 
prądu ma zmniejszyć się poniżej 
30 proc. Związkowcy wyrazili oba-
wę, że projekt w obecnym kształcie 
może doprowadzić do stopniowego 
eliminowania węgla z „miksu ener-
getycznego”.

Strona społeczna wniosła o 
spotkanie z przedstawicielami 
rządu oraz spółek energetycznych, 
m.in. w celu omówienia strategii 
energetycznej państwa i długofa-
lowej roli węgla w „miksie energe-
tycznym”. Do spotkania powinno 
dojść pod koniec lutego lub w mar-
cu. W wypowiedzi udzielonej 
mediom przewodniczący Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność” Bogu-

sław Hutek wyjaśniał, że postulat 
spotkania wynika z zaniepokojenia 
związkowców wypowiedziami po-
lityków, które związkowcy oceniają 
jako „niebezpieczne” dla sektora 
wydobywczego. Chodzi m.in. o jas-
ną deklarację rządu, czy węgiel po-
zostanie w Polsce surowcem stra-
tegicznym - Nie chcemy przespać 
momentu, w którym można jeszcze 
wszystko wyprostować - stwierdził 
lider największej organizacji związ-

kowej funkcjonującej w polskim 
górnictwie.

Wiceminister Tobiszowski za-
pewnił, że tak zwany fundusz sta-
bilizacyjny JSW - dysponujący 
obecnie kwotą ponad 1,8 mld zł - 
zostanie zwiększony do 2 mld zł.

- Środki te mogą być użyte je-
dynie na rzecz Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej w dwóch przypad-
kach - zagrożenia utraty płynności 
finansowej spółki oraz wsparcia 

niezbędnych wydatków inwesty-
cyjnych w JSW - oświadczył wice-
minister.

Zdaniem wiceszefa resortu 
energii, jeszcze w styczniu JSW 
ogłosi decyzje dotyczące przejmo-
wanego Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów SA oraz realizacji inwesty-
cji udostępniających złoże węgla 
„Bzie-Dębina”.

Marek Jurkowski
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Antywęglowa noga w rządzie
POLiTYKa Kto rządzi polską energią?

FORMAlNiE w rządzie za sprawy związane z górnictwem i energetyką odpowiada Ministerstwo Energii. Rolę tego resortu 
w coraz większym stopniu chce zastąpić Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, oraz Piotr 
Woźny, pełnomocnik premiera ds. programu „Czyste Powietrze”.

 POlitYKA Z petycją do biur parlamentarzystów PiS

Żółta kartka dla rządu

JadWiga Emilewicz i Piotr Woź-
ny byli odpowiedzialni za przygoto-
wanie antysmogowych przepisów, 
m.in. ustawę o jakości dla paliw 
stałych, czyli węgla, oraz wymogi 
dla kotłów.  Celem nowych prze-
pisów było wyeliminowanie moż-
liwości spalania najgorszej jakości 
paliw, czyli mułów i flotokoncen-
tratów w gospodarstwach domo-
wych, zakaz produkcji i sprzedaży 
w Polsce kotłów, które nie spełnia-
ją ścisłych kryteriów dotyczących 
ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji, program termomoder-
nizacji domów.

Wewnątrzrządowy konflikt
Nad wprowadzeniem tych prze-

pisów przez długie miesiące trwały 
spory pomiędzy Ministerstwem 
Energii a Jadwigą Emilewicz i Pio-
trem Woźnym, którzy chcieli wpro-
wadzenia ostrych, antywęglowych 
regulacji. Ostatecznie udało się 
przyjąć przepisy, które branża wę-
glowa jest w stanie zaakceptować i 
się do nich dostosować. 

Jadwiga Emilewicz idzie jed-
nak dalej. Oprócz tego, że jest mi-
nistrem przedsiębiorczości i tech-
nologii, jest także wiceprezesem 
partii Porozumienie Jarosława Go-
wina. To mała partia wchodząca w 
skład Zjednoczonej Prawicy, której 
największą patią jest Prawo i Spra-
wiedliwość (PiS). 

13 stycznia 2019 r. odbyła się I 
Konwencja Krajowa Porozumie-
nia Jarosława Gowina, na którym 
Emilewicz przedstawiła program 
„Energia Plus”. Jak zapewniała Ja-
dwiga Emilewicz, celem programu 
Energii Plus jest doprowadzenie do 
obniżenia ceny energii dla konsu-
mentów. 

Ma to zostać osiągnięte poprzez 
rozwój odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE), takich jak instalacje fo-
towoltaiczne czy mikroelektrownie 
wodne. Rozwijane mają być także 
tzw. instalacje prosumenckie, czy-
li takie, gdzie ktoś sam wytwarza i 
zużywa prąd, a jeżeli wyprodukuje 

nadwyżkę, to będzie mógł ją oddać 
do sieci i sprzedać firmie energe-
tycznej. 

Emilewicz przekonywała, że już 
w pierwszym roku obowiązywa-
nia programu Energia Plus mogą 
powstać instalacje energetyki od-
nawialnej o łącznej mocy 200 me-
gawatów (MW). To tyle, ile wynosi 
moc jednego starego bloku w elek-
trowni węglowej. 

Taki model rozwoju energe-
tyki ma rzekomo zapobiec wzro-
stowi cen energii dla odbiorców. 
Emilewicz zapowiedziała, że jesz-
cze w 2019 r. mają zostać przygo-
towane przepisy, które ułatwią 
rozwój takich małych źródeł zie-
lonej energii.

Moda na sukces
W swoim wystąpieniu Jadwiga 

Emilewicz nic nie mówiła natomiast 
o podstawowym źródle dla polskiej 
energetyki, czyli węglu kamiennym 
i brunatnym. To węgiel i energety-
ka węglowa są, i jeszcze bardzo dłu-
go będą, głównym dostawcą energii 
elektrycznej w Polsce. Można się 
zachwycać zielonymi instalacjami 
o mocy 200 MW, ale one polskiej 
energetyki nie zbawią. Obecnie 
moc zainstalowana wszystkich pol-
skich źródeł wytwarzania energii 
to ponad 42 tys. MW, z czego ok. 30 
tys. MW to elektrownie na węgiel 
kamienny i brunatny. Jeżeli więc 
będziemy budować 200 MW zielo-
nych instalacji rocznie, to będzie to 
co najwyżej niewielkie uzupełnie-
nie energetyki węglowej. 

Jadwiga Emilewicz lubi wypo-
wiadać się na modne i nośne me-
dialnie tematy związane z energe-
tyką, jak walka ze smogiem, zielona 
i odnawialna energetyka czy też 
samochody elektryczne. Mówiąc 
o tych rzeczach może liczyć na po-
klask mediów i samozwańczych 
ekspertów. Nikt oczywiście nie 
neguje sensu i potrzeby walki ze 
smogiem czy zmniejszania wpły-
wu energetyki na środowisko, musi 
to być jednak robione z sensem i z 

uwzględnieniem realiów. 
Jadwiga Emilewicz pozuje na 

eksperta z dziedziny energetyki i 
nowych technologii, ale nie ma do 
tego żadnych podstaw. Przyznajmy, 
że to osoba dobrze wykształcona, 
ale w całkowicie innej dziedzinie 
niż energetyka. Jadwiga Emilewicz 
jest absolwentką Instytutu Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, na Wydziale Studiów 
Międzynarodowych i Politycznych 
UJ otworzyła przewód doktor-
ski. Od 2003 r. związana z Wyż-
szą Szkołą Europejską im. ks. J. 
Tischnera w Krakowie, gdzie była 
wykładowcą. Pracowała w admi-
nistracji rządowej, była nawet kie-
rownikiem Muzeum PRL w Krako-
wie. Jak widzimy w jej życiorysie 
nie ma nic wspólnego związanego z 

górnictwem i energetyką . 
Tak samo sytuacja wygląda z 

Piotrem Woźnym. To absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, zajmujący się 
wcześniej branżą telekomunika-
cyjną, był m.in. wiceministrem cy-
fryzacji. W swojej dotychczasowej 
karierze zawodowej Piotr Woźny 
również nie zajmował się sprawami 
węgla. 

Wpuszczenie powietrza i no-
wych osób do jakieś branży może 
przynieść powiew świeżości i od-
nowy, ale wcale nie musi. Poza 
świeżością i młodością potrzebna 
jest także znajomość materii. Po-
wtarzanie w kółko zaklęć, że musi-
my walczyć ze smogiem i rozwijać 
zieloną energetykę na pewno do-

brze sprzedaje się w mediach, ale 
niekoniecznie musi przenieść dobre 
skutki w prawdziwej gospodarce. 

Od rozwoju energetyki odna-
wialnej i prosumenckiej Polska z 
pewnością nie ucieknie, rozwój w 
tym kierunku to już trend świato-
wy.  Rozwijając zieloną energetykę 
nie możemy zapominać o tym, że to 
węgiel jest i jeszcze długo będzie, 
grał pierwsze skrzypce w naszej 
energetyce. Każdy stabilny przed-
miot musi opierać się na kilku no-
gach, tak samo jest z energetyką. 
Nie możemy jej oprzeć tylko na 
energetyce odnawialnej, potrzebny 
jest także bardzo silny wspornik w 
postaci węgla. O tym minister Ja-
dwiga Emilewicz i minister Piotr 
Woźny zapominać nie powinni. 

Igor D. Stanisławski

Minister Emilewicz chwalono za korzystanie z miejskiej komunikacji. Jak się jednak okazało, zamiast niej z rządowej limuzyny 
korzysta mąż szefowej resortu przedsiębiorczości i technologii. 

Przedstawiciele górniczej „Solidarności” postanowili odwiedzić biura poselskie górnoślą-
skich oraz zagłębiowskich parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, by przekazać im 
petycję ze swoimi zastrzeżeniami jakie mają wobec polityki rządu. 

PIERWOTNIE, w poniedziałek 21 stycznia górni-
cza Solidarność planowała pikietę przed gmachem 
Ministerstwa Energii. Jednak wobec odwołania 
posiedzenia Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA (JSW) oraz publiczne zapewnienie ze 
strony Ministerstwa Energii, iż środki zgromadzo-
ne na tak zwanym funduszu stabilizacyjnym JSW 
(1,5 miliarda złotych) odstąpiono od planowanej 
pikiety. Związkowcy nie omieszkali jednak wyra-
zić swojego krytycznego stosunku do poczynań 
partii rządzącej kierując swoje uwagi do lokalnych 

parlamentarzystów, tym bardziej, że niektórzy z 
nich poprzez swoje poczynania (m.in. uprawiając 
nepotyzm) w sposób pośredni przyczynili się do 
kryzysowej sytuacji w JSW. 

W dokumencie, który trafił zarówno na biurka 
posłów PiS z regionu, jak i na skrzynki mailowe 
parlamentarzystów PiS z całego kraju, Krajowa 
Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) 
NSZZ „Solidarność” wyraziła stanowczy sprzeciw 
wobec obecnego kierunku polityki energetycznej i 
klimatycznej polskiego rządu oraz działań podej-

mowanych przez poszczególne ministerstwa wo-
bec górnictwa węglowego.

- Kompletny chaos, z jakim mamy obecnie 
do czynienia w tych dziedzinach, rodzi niezwykle 
poważne konsekwencje i powoduje coraz większy 
społeczny niepokój, szczególnie na Górnym Ślą-
sku i w Zagłębiu Dąbrowskim - zaznaczono.

KSGWK przypomniała o wielokrotnych pró-
bach nawiązania bezpośredniego dialogu z osoba-
mi stojącymi na czele rządu PiS - panią premier 
Beatą Szydło i premierem Mateuszem Morawie-
ckim.

- Niestety nasze pisma, propozycje konkret-
nych rozwiązań oraz próby nawiązania meryto-
rycznej współpracy, pozostawały bez odpowiedzi 
ze strony rządu lub były traktowane po macosze-
mu. Tak było m.in. w przypadku przegranych z 
kretesem przez polski rząd negocjacji dotyczących 
reformy systemu handlu emisjami EU ETS, czy 
podczas formułowania strategii i celów do osiąg-
nięcia przez polską prezydencję szczytu COP24 w 

Katowicach - napisali związkowcy.
Według autorów petycji lekceważące podej-

ście rządu do współpracy ze stroną społeczną 
przyniosło opłakane skutki.

- Nie byłoby gigantycznego zamieszania zwią-
zanego z cenami energii elektrycznej, gdyby pod-
czas unijnych negocjacji w sprawie systemu handlu 
emisjami rząd skorzystał ze wsparcia oraz rozwią-
zań proponowanych przez NSZZ „Solidarność”. 
Efekty pominięcia głosu związków zawodowych 
przez polską prezydencję szczytu COP24 w Kato-
wicach są jeszcze bardziej niepokojące. Organizacja 
szczytu kosztowała polskich podatników 250 mln 
zł. Miał on być okazją do przedstawienia światu 
polskich argumentów w dyskusji o światowej po-
lityce klimatycznej. Tymczasem przekaz rządu był 
niespójny, chaotyczny i wewnętrznie sprzeczny. Co 
więcej, do dziś nie przedstawiono polskim obywate-
lom rzetelnej informacji dotyczącej tego, co zawiera 
tzw. Pakiet Katowicki przyjęty na COP24 oraz ja-
kie konsekwencje ten dokument niesie dla polskiej 
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gospodarki. Oficjalnie ogłoszono sukces, jednak 
patrząc przez pryzmat wypowiedzi przedstawicieli 
obozu rządzącego wygłaszanych podczas szczy-
tu w Katowicach, trudno podzielać ten optymizm. 
Wypowiedzi te w mniejszym lub większym stop-
niu wpisywały się w główny nurt obowiązujący na 
COP24 - nurt dekarbonizacji, odejścia od węgla, 
który dla naszego kraju, a szczególnie dla Górnego 
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oznacza gospodar-
czą śmierć oraz trwałe zubożenie społeczeństwa 
- czytamy w petycji.

Dalej skrytykowano „rażące zaniechania lub 
absolutną bezczynność” rządu w sprawie przed-
sięwzięć priorytetowych dla całej branży.

- Wymienić tu należy choćby całkowite po-
minięcie nowoczesnych technologii węglowych w 
rządowych programach walki ze smogiem, brak 
realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego w Polsce, czy też zapowiedź drastycz-
nego ograniczenia udziału węgla w polskim miksie 

energetycznym, zapisana w projekcie „Polityki 
energetycznej Polski do 2040 roku”. Również je-
den ze sztandarowych projektów obecnego rządu 
- Program dla Śląska nie jest realizowany w ob-
szarach związanych z innowacjami w energetyce i 
górnictwie. Mimo licznych zapowiedzi nie odnoto-
waliśmy żadnej aktywności rządzących w zakresie 
obniżenia ogromnych obciążeń publicznoprawnych 
górnictwa. Do dnia dzisiejszego strona społeczna 
nie otrzymała zestawienia celów, na które prze-
znaczane mają być środki z notyfikowanego przez 
Komisję Europejską programu restrukturyzacji gór-
nictwa - wskazała górnicza „Solidarność”.

Nie obyło się również bez nawiązania do na-
piętej sytuacji w JSW, stanowiącej pokłosie kon-
trowersyjnych decyzji Rady Nadzorczej Spółki.

- Jedynym celem niedawnych zmian perso-
nalnych w zarządzie JSW, przeprowadzonych bez 
żadnych merytorycznych podstaw oraz pomimo 
zdecydowanego sprzeciwu strony społecznej, 

jest umożliwienie wytransferowania pieniędzy ze 
spółki, na co nie zgadzał się zarząd pod kierow-
nictwem prezesa Daniela Ozona. Chodzi o środki 
zgromadzone na tzw. funduszu stabilizacyjnym 
spółki - ocenili związkowcy. - Te pieniądze wypra-
cowane przez załogi kopalń mają stanowić zabez-
pieczenie dla JSW na wypadek pogorszenia ko-
niunktury na rynku węgla koksowego. Jak wynika 
z analiz ekspertów, dekoniunktura może nastąpić 
już w przyszłym roku. Tymczasem szef resortu 
energii [Krzysztof Tchórzewski - przyp. red. SG] 
podejmuje kolejną już próbę wytransferowania 
pieniędzy ze spółki. Wcześniej resort naciskał na 
zarząd JSW, aby spółka kupiła Koksownię Victo-
ria, następnie aby nabyła akcje Polimex-Mostostal. 
Obecnie podejmowana jest kolejna próba dopro-
wadzenia do przeznaczenia funduszy należących 
do JSW na inwestycję nie mającą żadnego związ-
ku z działalnością spółki - zauważyli, podkreśla-
jąc zarazem, że polityka wyprowadzania zysków 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej poza firmę w 2015 
roku doprowadziła ją na skraj upadłości. Głównie 
postawie załogi, która zgodziła się na drastyczne 
cięcia własnych wynagrodzeń (o około 1/3), nale-
ży zawdzięczać fakt, iż JSW nadal istnieje.

KSGWK zapowiedziała, że „nie dopuści do 
sytuacji, w której za realizację partykularnych 
interesów polityków po raz kolejny płacić będą 
górnicy”, żądając jednocześnie od górnośląskich 
i zagłębiowskich posłów PiS „podjęcia kroków 
na rzecz uzdrowienia polityki rządu wobec naszej 
branży oraz odsunięcia od podejmowania decyzji 
o kluczowym znaczeniu dla sektora wydobywcze-
go osób, które całkowicie utraciły zaufanie gór-
ników”.

Na koniec przypomniano o zbliżającym się 
terminie wyborów parlamentarnych, które pozwo-
lą mieszkańcom regionu „ocenić postawę i zasłu-
gi dotychczasowych parlamentarzystów dla spo-
łeczności Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego”. mj

Kryzys zażegnany? 
JaSTRZĘBSKa SPÓŁKa WĘGLOWa

SYMBOliCZNY protest „żółtych kamizelek” dotarł do Jastrzębia. Ostatnie posiedzenie 
rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej pozostanie na długo w pamięci nie tylko 
pracowników spółki. 
to miała być trzecia próba od-
wołania prezesa Daniela Ozona. 
10 stycznia rada nadzorcza spółki 
miała dokonać zmian w zarządzie. 
Nieoficjalnie wiadomo było, że za 
enigmatycznym punktem porządku 
obrad kryje się właśnie zmiana na 
stanowisku prezesa. 

Związkowcy, którzy na zwo-
łanej dzień wcześniej konferencji 
stanowczo zaprotestowali przeciw 
temu uznali wprost, że przyczyną 
kolejnej próby odwołania prezesa 
jest konflikt o pieniądze Spółki, 
które Skarb Państwa chce wykorzy-
stać na inwestycje nie mające bez-
pośredniego związku z JSW, czemu 
stanowczo sprzeciwia się Daniel 
Ozon.

- JSW, jako spółka węglowa, 
musi patrzeć na interes swój i ak-
cjonariuszy - wskazał Dominik Ko-
lorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Soli-
darności”. - Jeżeli (...) właściciel nie 
jest w stanie wymóc na Zarządzie 
JSW zgód na to, żeby Jastrzębska 
Spółka finansowała pewne zakupy, 
które mijają się z celem, jeśli chodzi 
o działalność tej spółki i z tej przy-
czyny odwołuje się prezesa, to jest 
to kompletnie niezrozumiałe - do-
dał.

Podobnego zdania był Sławo-
mir Kozłowski, lider Solidarności w 
JSW. Sprecyzował przy tym, na co 
miałyby zostać przeznaczone pie-
niądze wypracowane przez załogi 
kopalń JSW.

- Jak nie wiemy o co chodzi, 
to chodzi o pieniądze. Najpierw 
Jastrzębska Spółka miała prze-
znaczyć środki na zakup koksow-
ni „Victoria”, potem były naciski 
na zakup pakietu akcji spółki 
budowlanej Polimex-Mostostal i 
teraz wreszcie jest planowane za-
branie z funduszu stabilizacyjne-
go Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
praktycznie 1,5 miliarda złotych 
na inwestycję w elektrownię „Os-
trołęka”. (...) Koszt tej inwestycji, 
którą wykonuje podwykonawca 
Polimex, miał wynosić 6 mld zł. 

Enea Poznań miała zainwestować 
1 mld zł, Energa Gdańsk - 1 mld 
zł, banki - 1 mld zł i Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych Ener-
gia - 3 mld zł. Po zlikwidowaniu 
opłaty przejściowej praktycznie 
(...) te 3 mld brakuje na inwestycję 
dotyczącą elektrowni „Ostrołęka”. 
I jest pomysł, żeby dodatkowe fi-
nansowanie było w wysokości 1,5 
mld zł przez PGE i 1,5 mld zł przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową - 
czyli pozbawienie Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej tego funduszu 
stabilizacyjnego, który miałby 
Jastrzębską Spółkę zabezpieczać 
na „trudne lata”. Te „trudne lata”, 
według nas, już nadchodzą - to jest 
rok 2020. Nie będziemy czekać do 
roku 2020, jak nadejdzie kryzys. 
Już teraz chcemy zdecydowanie się 
sprzeciwić pozbawieniu Jastrzęb-
skiej Spółki środków - podkreślił 
związkowiec.

Jeszcze wieczorem na dzień 
przed planowanym posiedzeniem 
rady dochodziły z Warszawy syg-
nały, że minister Krzysztof Tchó-

rzewski odstąpi od planu odwoła-
nia Ozona. 

Posiedzenie rady nadzorczej 
JSW rozpoczęło się w czwartek 
krótko po południu. Niedługo po-
tem związkowcy otrzymali od swo-
ich przedstawicieli w radzie infor-
mację, że w przyjętym przez radę 
programie posiedzenia znalazł się 
punkt dotyczący zmian w zarządzie 
spółki. Według związków tym sa-
mym nie ma pewności, czy prezes 
JSW Daniel Ozon zachowuje swoje 
stanowisko, czego się domagali.

Na decyzje rady w tej sprawie 
przed siedzibą JSW w Jastrzębiu-
Zdroju czekało blisko 200 związ-
kowców.

Podczas obrad rady nadzorczej 
związkowcy otrzymali informację 
o odwołaniu przez nią wicepreze-
sa JSW do spraw strategii i rozwo-
ju Artura Dyczki. Pojawiły się też 
pogłoski o możliwym odwołaniu 
wiceprezes JSW do spraw handlu 
Jolanty Gruszki  (ostatecznie także 
straciła stanowisko). 

Związkowcy, którzy weszli 

na posiedzenie rady nadzorczej 
- chwilę przed próbą odwołania 
Tomasza Śledzia, wiceprezesa ds. 
technicznych - zażądali informacji 
w sprawie zmian kadrowych w za-
rządzie spółki. Halina Buk, prze-
wodnicząca rady poinformowała, 
że rada miała zamiar zaprezento-
wać je związkom w piątek (sic!). 
Sekretarz rady powiedział, że nie 
jest upoważniony do przekazywa-
nia informacji. To nie przekonało 
związkowców, którzy domagali się 
wyjaśnień, ba chcieli reasump-
cji głosowania, by unieważnić 
decyzję rady. Wiadomo było, że 
odwołanie z zarządu najbardziej 
zaufanych ludzi Ozona miało w 
istocie doprowadzić do sytuacji, 
w której sam prezes podałby się 
do dymisji, wszak jeszcze podczas 
tego posiedzenia do zarządu mieli 
zostać dokooptowani członkowie 
rady, po to by osłabić pozycję Da-
niela Ozona.  

Po godzinnych negocjacjach 
ustalenia Rady została utrzymane. 
Po godzinie 15 przewodnicząca Buk 

zamknęła obrady. Członkowie Rady 
opuścili budynek JSW w asyście 
policji i przy okrzykach: „Rezygna-
cja, rezygnacja”. „Warszawiacy, do 
domu”.

Kolejne dni upływały w atmo-
sferze niepewności, bowiem wszy-
scy w spółce oczekiwali, że minister 
Tchórzewski będzie próbował do-
piąć swego. Po kilku dniach pojawi-
ła się informacja o kolejnym posie-
dzeniu rady nadzorczej. 21 stycznia 
rada miała uzupełnić skład zarządu 
swoimi członkami. Związkowcy, 
czego można było się spodziewać, 
przeszli do kontrofensywy, zwołu-
jąc manifestację pod budynkiem 
Ministerstwa Energii. 

Ostatecznie do manifestacji nie 
doszło. Doszło za to do spotkania 
związkowców między innymi z mi-
nistrem energii Krzysztofem Tchó-
rzewskim i wiceministrem Grzego-
rzem Tobiszowskim. Tematem był 
fundusz stabilizacyjny JSW oraz 
nowe inwestycje spółki. - Podczas 
spotkania rozwiano wątpliwości 
związane z informacjami medialny-
mi dotyczącymi Funduszu Stabili-
zacyjnego JSW. Środki te mogą być 
użyte jedynie na rzecz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej w dwóch przypad-
kach - zagrożenia utraty płynności 
finansowej spółki oraz wsparcia nie-
zbędnych wydatków inwestycyjnych 
w JSW. Strona społeczna zgłosiła 
potrzebę konsultacji procesu decy-
zyjnego dotyczącego wydatkowania 
środków z Funduszu - czytamy na 
stronie Ministerstwa Energii.

Podczas spotkania omawiano 
także zapowiedziane przez zarząd 
JSW nowe inwestycje, m.in. nową 
kopalnię w budowie Bzie - Dębi-
na oraz możliwość zakupu przez 
JSW Przedsiębiorstwa Budowy 
Szybów. To jednak nie wszystko. 
Ministrowie podjęli ze związkow-
cami również rozmowę dotyczącą 
spraw związanych z rozwiązaniem 
kryzysu w zarządzie JSW i Radzie 
Nadzorczej. - W najbliższym czasie 
zostaną przedstawione przez Mini-
sterstwo Energii propozycje w tej 
sprawie - obiecano. 

Strony uzgodniły ponadto, że 
spotkania w takiej formule będą 
odbywały się cyklicznie, co naj-
mniej raz na kwartał. Na razie w 
JSW zapanował względny spokój. 
Pytanie jednak, czy na deklaracjach 
ministra Tchórzewskiego można 
polegać, wszak już raz złamał dane 
wcześniej słowo. 

Michał Jakubowski
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„Wydłużka” linii metanometrycznej 
bez wyłączania zasilania

JSW iNNOWacJE, KWK „BUDRYK”

ROBOCZE spotkanie pracowników Pionu Projektów Górniczych JSW innowacje SA z nadsztygarem urządzeń 
teletechnicznych i metanometrii inżynierem Rafałem Pachem zaowocowało przełomem w kwestii wdrożenia 
rozwiązań, które pozwolą zoptymalizować przebudowę metanometrii automatycznej. Realizacja projektu ma 
się rozpocząć w drugiej połowie 2019 roku.
ProJekt optymalizacji prze-
budowy metanometrii automa-
tycznej - jeden z pierwszych, które 
zostały wpisane do realizowanego 
przez Jastrzębską Spółkę Węglową 
SA (JSW) Programu „Inteligentna 
kopalnia” (części rządowego „Pro-
gramu dla Śląska”) - opiera się na 
zastosowaniu metanomierzy z re-
dundantnym łączem radiowym.

- Łącze zapasowe, redundan-
tne, stanowi swego rodzaju re-
zerwę. Dzięki jego zastosowaniu 
naprawa wszelkich usterek czy 
wykonanie „wydłużki” linii prze-
stanie być problemem - mówi Ra-
fał Pach, nadsztygar łączności me-
tanometrii w KWK „Budryk”.

Chodzi konkretnie o to, że 
możliwe stanie się wydłużanie linii 

metanometrycznej bez wyłączania 
energii elektrycznej w przodku 
drążonego wyrobiska korytarzo-
wego lub w ścianie wydobywczej, 
co pozwoli usprawnić pracę zarów-
no telemonterów, jak i górników. 
Zarówno jedni, jak i drudzy będą 
mogli wykonywać swoje zadania 
równolegle, co do tej pory - ze 
względu na konieczność wyłącze-
nia zasilania - nie było możliwe.

Ponadto poprawie ulegnie bez-
pieczeństwo załóg, bo metanomie-
rze wyposażone w moduł radiowy 
umożliwią ciągły pomiar metanu 
nawet w przypadku wypięcia me-
tanomierza z linii w celu jej prze-
dłużenia.

- Metanomierz - na czas od-
cięcia od standardowego łącza 
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Mateusz Kucza, nadsztygar górniczy, 
zastępca kierownika robót przygoto-
wawczych działu „GG-2” w KWK „Bu-
dryk”: - Projekt optymalizacji przebudo-
wy metanometrii automatycznej, który 
będzie realizowany w ramach Programu 
„Inteligentna kopalnia”, oceniam bardzo 
pozytywnie. Z jednej strony jego zasto-
sowanie poprawi bezpieczeństwo pracy 
pod ziemią, z drugiej strony - przyczyni 
się do efektywniejszego wykorzystania 
maszyn i urządzeń oraz efektywniejszej 
pracy załogi. Dotychczas, kiedy mieliśmy 
do czynienia z koniecznością wydłużenia 
sieci metanometrii, pracownicy musieli 
być kierowani do innych robót, bo zasi-
lanie było wyłączane. Nowe rozwiązanie 
sprawi, że wydłużanie linii każdego czuj-
nika nie będzie powodowało przerwy w 
fedrunku. Ponadto podniesie się poziom 
bezpieczeństwa pracy, bo nawet pod-
czas awarii, gdy będziemy zmuszeni do 
wyłączenia jednego z kabli, czujnik nadal 
będzie działał i przesyłał dane za pośred-
nictwem czujnika sąsiedniego. Ciagły 
pomiar stężenia poziomu metanu zosta-
nie zachowany. Wdrożenie pomysłu za-
proponowanego przez inżyniera Rafała 
Pacha pozwoli nam na efektywniejsze 
realizowanie planów. Dzięki optymaliza-
cji przebudowy systemu metanometrii 

zyskamy czas, który nam to znacząco 
ułatwi. Ponadto korelacja pomiędzy 
pracami wykonywanymi przez oddział 
łączności i oddział górniczy stanie się ła-
twiejsza. Teraz łączność musi się dosto-
sowywać do pracy wykonywanej przez 
górników - pracownicy łączności nie 
mogą realizować swoich zadań bez ich 
zgody. Dzięki optymalizacji prace oby-
dwu oddziałów będą mogły być wykony-
wane równocześnie. Wszyscy pracowni-
cy dołowi, a już zwłaszcza pracownicy 
brygad przodkowych i ścianowych, z 
pewnością docenią przedstawiony pro-
jekt, bo poprawi on ich bezpieczeństwo 
- w czasie przepięcia pomiar poziomu 
stężenia metanu będzie dokonywany 
bez przerwy. Wiem z doświadczenia, że 
do uszkodzenia kabla zasilającego sieć 
metanometryczną dochodzi stosunkowo 
często. Jeśli na danej zmianie nie mamy 
w tym rejonie nikogo z łączności, pro-
cesy technologiczne są na pewien czas 
wstrzymane, co wiąże się z wymierny-
mi stratami dla kopalni i całej JSW. Po 
dokonaniu optymalizacji przebudowy 
metanometrii automatycznej prace 
będą kontynuowane. Te niewielkie, ale 
jednak stosunkowo częste i uciążliwe 
do tej pory usterki, nie będą już mia-
ły wpływu na cykl prac górniczych.

Rafał Pach, nadsztygar łączności me-
tanometrii w KWK „Budryk”: - Moja 
koncepcja dotycząca optymalizacji 
przebudowy metanometrii automatycz-
nej jest efektem wieloletniej pracy w 
Odziale łączności i Metanometrii. Uzna-
łem, że jej realizacja pomoże usprawnić 
działanie metanometrii automatycznej 
podczas niezbędnych prac przy prze-
budowie urządzeń metanometrycznych 
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z 
postępem przodka. Urządzenia elek-
tryczne muszą być wówczas wyłącza-
ne ze względów bezpieczeństwa. Teraz 
dzieje się to tak, że za zgodą górników i 
dyspozytora gazometrii telemonter robi 
przerwę na metanomierzu i przepina 
linię do następnego rozdzielacza. Jest 
to jednak uciążliwe, bo wymaga pew-
nej korelacji prac - czyli współdziałania 
poszczególnych oddziałów. W trakcie 

przepięcia metanomierze nie działają, 
więc prąd jest wyłączany. Telemonter 
może wykonać swoją pracę tylko wte-
dy, kiedy pozwolą mu na to górnicy. 
Pojawia się pytanie, jak temu zaradzić? 
Po pierwsze - trzeba tutaj zastosować 
łącze zapasowe, redundantne, zasilane 
po kablu z góry. Z drugiej jednak strony 
jest już pewna firma, która produkuje 
metanomierze nie wykorzystujące, co 
prawda, łącza redundantnego, ale opar-
te na łączu radiowym, które komunikuje 
się z kalibratorem. Mój pomysł polega 
na tym, by do komunikacji zapasowej 
pomiędzy metanomierzami na czas 
„przepinki” („wydłużki” linii) wykorzy-
stać właśnie łącze radiowe. W momen-
cie, gdy jest zgoda dyspozytora meta-
nometrii, telemonter robiłby przerwę na 
metanomierzu i wykonywał swoją pra-
cę, ale pomiar metanu odbywałby się 

nadal. Metanomierz - na czas odcięcia 
od standardowego łącza - odbierałby 
sygnał od sąsiedniego metanomierza, a 
układ blokad metanometrycznych byłby 
nadal w pełni sprawny. W przodku tych 
metanomierzy jest na tyle dużo i są one 
umieszczone na tyle niedaleko od sie-
bie, że nie byłoby z tym najmniejszego 
problemu. Mogę podać przykład kopalni 
„Budryk”, gdzie w przodkach mamy do 
czynienia z wentylacją kombinowaną, 
w zasięgu sygnału radiowego każdego 
metanomierza są 3-4 inne metanomie-
rze. System byłby również przydatny 
w przypadku awarii, oczywiście nie ta-
kich, kiedy uszkodzony jest cały kabel w 
pancerzu zbrojonym, bo wtedy wszyst-
kie metanomierze w najbliższym rejonie 
przestają działać. Wtedy zasilanie urzą-
dzeń elektrycznych bezwzględnie musi 
zostać wyłączone. Jednak 90 procent 
uszkodzeń dotyczy pojedynczych linii. 
Pomysł byłby do wykorzystania także 
w przypadku ścian. Zarówno pod ścia-
ną, jak i nad ścianą jest przecież więcej 
niż jeden czujnik. One również mogłyby 
się ze sobą komunikować na podobnej 
zasadzie. Sam temat nie jest specjalnie 
nowy, jednak wcześniej nie było pod-
miotu takiego, jak JSW Innowacje, który 
mógłby koordynować wprowadzanie w 
życie projektu „krok po kroku”. Z kolei 
firmy mające potencjał, by ów projekt 
zrealizować, życzyły sobie zamówienia 
„z góry”, bez możliwości przeprowa-
dzenia odpowiednich testów w jednym 
wyrobisku przodkowym. Dzięki pomocy 
pracowników Pionu Projektów Górni-
czych firmy JSW Innowacje możemy 
do pomysłu wrócić i podjąć praktycz-
ną próbę jego wdrożenia na dole.
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WOJCIECH SOJKA, specjalista do 
spraw badań i rozwoju w Dziale Ana-
liz, Raportowania i Wsparcia Projek-
tów Górniczych JSW Innowacje SA: 
- Projekt optymalizacji przebudowy me-
tanometrii automatycznej jest jednym z 
pierwszych projektów, które zostały 
ujęte w Programie „Inteligentna kopal-
nia”, a inicjatywa znalazła się w pierw-
szym wydaniu „Księgi innowacyjnych 
inicjatyw górniczych” stworzonej przez 
JSW Innowacje. Inicjatywa pojawiła 
się podczas roboczego spotkania pra-
cowników Pionu Projektów Górniczych 
JSW Innowacje z inżynierem Rafałem 
Pachem. Kolejne wydanie „Księgi” jest 
wciąż otwarte. Wszystkie pojawiają-
ce się w niej inicjatywy są na bieżąco 
analizowane przez ekspertów pod ką-
tem zbadania możliwości ich realiza-
cji i uruchomienia projektu w ramach 
naszej Spółki, Grupy Kapitałowej JSW 
lub w innych formułach organizacyjno-
prawnych. W JSW Innowacje jesteśmy 
przekonani, że to właśnie pomysły, 
jakie rodzą się na poziomie poszcze-
gólnych kopalń, wśród pracowników 
doświadczonych, zaangażowanych 
bezpośrednio w produkcję i znających 
„od podszewki” poszczególne procesy 

technologiczne zakładu górniczego, 
mogą w największym stopniu poprawić 
bezpieczeństwo i warunki pracy załóg 
górniczych i usprawnić wspomniane 
procesy. Taką właśnie drogę przeszedł 
projekt optymalizacji przebudowy me-
tanometrii automatycznej. W założeniu 
opiera się on na zastosowaniu meta-
nomierzy z redundantnym łączem ra-
diowym. Ich zastosowanie umożliwi 
przebudowę metanometrii automatycz-
nej bez wyłączania energii elektrycznej 
w przodku, a w przyszłości - również 
w ścianach wydobywczych. Ponadto 
dzięki temu, że metanomierze będą wy-
posażone w moduł radiowy, możliwy 
będzie ciągły pomiar poziomu stężenia 
metanu nawet w przypadku wypięcia 
metanomierza z linii w celu jej prze-
dłużenia. To wszystko w oczywisty 
sposób przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa górników przebywających 
na dole. Co więcej, realizacja projektu 
pomoże w usprawnieniu synchronizacji 
prac związanych z przebudową me-
tanometrii z pracami oddziałów przy-
gotowawczych bądź wydobywczych 
oraz znacząco usprawni cykl pracy w 
przodkach podczas prac nad przebu-
dową infrastruktury metanometrii.

- odbierałby sygnał od sąsiednie-
go metanomierza, a układ blokad 
metanometrycznych byłby nadal 
w pełni sprawny. W przodku tych 
metanomierzy jest na tyle dużo 
i są one umieszczone na tyle nie-
daleko od siebie, że nie byłoby 
z tym najmniejszego problemu 
- podkreśla inżynier Pach. - Sy-
stem byłby również przydatny w 
przypadku awarii, oczywiście nie 
takich, kiedy uszkodzony jest cały 
kabel w pancerzu zbrojonym, bo 
wtedy wszystkie metanomierze 
w najbliższym rejonie przestają 
działać. Wtedy zasilanie urządzeń 
elektrycznych bezwzględnie musi 
zostać wyłączone. Jednak 90 pro-
cent uszkodzeń dotyczy pojedyn-
czych linii - zauważa.

Podjęcie prac nad optymaliza-
cją systemu metanometrii pozy-
tywnie ocenia również Mateusz 
Kucza, nadsztygar górniczy, za-
stępca kierownika robót przygoto-
wawczych działu „GG-2” w KWK 
„Budryk”.

- Wdrożenie pomysłu zapropo-
nowanego przez inżyniera Rafała 
Pacha pozwoli nam na realizację 
ambitnego planu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej odnośnie dłu-
gości wyrobisk korytarzowych w 
naszej kopalni. Dzięki optyma-
lizacji przebudowy systemu me-
tanometrii zyskamy czas, który 
nam to znacząco ułatwi. Ponadto 

korelacja pomiędzy pracami wy-
konywanymi przez oddział łącz-
ności i oddział górników stanie się 
łatwiejsza - wylicza praktyczne za-
lety projektowanego systemu.

Jeśli nic nie stanie na przeszko-
dzie, pierwsze prace nad pilotażo-
wym wprowadzeniem nowych roz-
wiązań, w wyznaczonym przodku 
ornontowickiej KWK „Budryk”, 
ruszą za kilka miesięcy.

- Jesteśmy po pierwszej „bram-
ce decyzyjnej”. Decyzja odnośnie 
dalszej realizacji tego projektu jest 
pozytywna, tak że przygotowujemy 
dokumenty niezbędne w kolejnej 
fazie wdrożenia - informuje Woj-
ciech Sojka, specjalista do spraw 
badań i rozwoju w Dziale Analiz, 
Raportowania i Wsparcia Projek-
tów Górniczych JSW Innowacje 
SA. - Jeśli chodzi o daty, najbar-
dziej prawdopodobnym terminem 
uruchomienia projektu jest druga 
połowa bieżącego roku - dodaje.

JSW Innowacje SA uczestniczy 
w projekcie jako jednostka zarzą-
dzająca projektem, pracownicy 
kopalni „Budryk” mają zostać za-
angażowani we wdrożenie syste-
mu oraz jego testowanie, proble-
matyką zastosowania właściwych 
metanomierzy i przeprowadzenia 
modernizacji centrali metanome-
trycznej zajmie się z kolei firma 
zewnętrzna.

- Na opracowanie metanomie-

rzy i budowę systemu dajemy sobie 
kolejny rok - deklaruje Wojciech 
Sojka.

Jak podkreśla inżynier Rafał 
Pach, o tym, że projekt jest reali-
zowany, przesądziło wsparcie ze 
strony JSW Innowacje.

- Wcześniej nie było podmiotu 
(…), który mógłby koordynować 
wprowadzanie w życie projektu 
„krok po kroku”. Z kolei firmy ma-
jące potencjał, by ów projekt zrea-
lizować, życzyły sobie zamówienia 
„z góry”, bez możliwości przepro-
wadzenia odpowiednich testów w 
jednym wyrobisku przodkowym. 
Dzięki pomocy pracowników Pio-
nu Projektów Górniczych firmy 
JSW Innowacje możemy do pomy-
słu wrócić - zaznacza.

Dobrą współpracę spółki JSW 
Innowacje z załogami kopalń JSW 
chwali natomiast kierownik Działu 
Analiz, Raportowania i Wsparcia 
Projektów Górniczych JSW Inno-
wacje SA Zenon Ścigała.

- Z punktu widzenia JSW Inno-
wacje współpraca z ekspertami w 
swoich dziedzinach, wieloletnimi 
pracownikami kopalń, jest sprawą 
kluczową. Pomysły przedstawiane 
bezpośrednio przez górników bar-
dzo często stanowią źródło inspi-
racji dla poszczególnych projektów, 
a następnie solidne wsparcie me-
rytoryczne podczas ich realizacji. 
Tak jest również w tym przypadku. 
Ten projekt chcemy uruchomić za 
wszelką cenę. Intensywnie pracu-
jemy nad budżetem, który pozwo-
li nam na jego płynne wdrożenie. 
Chciałoby się, by te kontakty po-
między nami a załogami kopalń 
były jeszcze częstsze - z korzyścią 
dla nich samych, całych zakładów 
górniczych oraz Grupy Kapitałowej 
JSW - podsumowuje.

Marek Jurkowski
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Złoczew pod znakiem zapytania

 CZECHY Katastrofa w kopalni ČSM Sever nie jest zaskoczeniem

Czy można było uniknąć tragedii?

POLiTYKa ENERGETYcZNa czy w Bełchatowie powstanie elektrownia atomowa?

MiNiStER energii Krzysztof tchórzewski ogłosił, że jego resort rozważa budowę pod Bełchatowem elektrowni atomowej. 
Miałaby ona zastąpić elektrownię węglową. to może oznaczać koniec planów budowy odkrywki w Złoczewie.
Złoże Złoczew (nieopodal Sie-
radza) jest położone ok. 50 km od 
Elektrowni Bełchatów. Jest mniejsze 
niż bełchatowskie. Jego zasoby prze-
mysłowe szacowane są na ponad 500 
milionów ton. Szacuje się, że może 
być eksploatowane ponad 30 lat, 
przy maksymalnej eksploatacji 18 
milionów ton w ciągu roku. Kopal-
nia Złoczew ma być jednym z sate-
litarnych złóż węgla bełchatowskiej 
kopalni. Wyczerpanie zapasów złoża 
Bełchatów nastąpi około 2020 roku, 
a złoża Szczerców, też należącego do 
bełchatowskiego koncernu, około 
2040 roku. Wówczas Złoczew byłby 
jedynym czynnym złożem Elektro-

wni Bełchatów, więc dla lokalnej 
społeczności to być albo nie być kom-
pleksu surowcowo-energetycznego. 

Jeszcze pod koniec ubiegłego 
roku Grzegorz Tobiszowski, wi-
ceminister energii wskazywał, że 
realizacja projektu Złoczew idzie 
zgodnie z planem. Wątpliwości jed-
nak narastają wśród załogi kopalni 
Bełchatów.

- Wciąż opóźnia się sprawa 
przyznania koncesji dla tej odkryw-
ki, słyszymy tylko obietnice - mówi 
Ryszard Fryś, przewodniczący Soli-
darności w KWB Bełchatów. -- Coś 
złego dzieje się wokół Złoczewa i to 
budzi niepokój górników.

Związkowcy krytykują też „ra-
bunkową” politykę wydobycia węgla 
w kopalni Bełchatów. W ubiegłym 
roku po raz kolejny przekroczyło 
ono 40 mln ton. Jeżeli takie tempo 
zostanie utrzymane, to doprowadzi 
to do szybszego wyczerpania złóż 
pod Bełchatowem. Koniec eksplo-
atacji odkrywki Szczerców nastą-
pi już w 2035 roku, czyli kilka lat 
wcześniej niż planowano, a budowa 
odkrywki Złoczew wciąż się nie 
rozpoczęła.

- Chcemy spotkania z mini-
strem. Jeśli nie usłyszymy kon-
kretów, będziemy protestować na 
ulicy - mówi Ryszard Fryś. - Nie 

odpuścimy tematu Złoczewa. Brak 
odkrywki to katastrofa dla Bełcha-
towa, który będzie wtedy umierać 
na skutek likwidacji miejsc pracy.

Marginalizację roli węgla i brak 
konkretów w sprawie odkryw-
ki Złoczew w założeniach polity-
ki energetycznej ostro krytykują 
związkowcy z kopalni. Ich zdaniem, 
brak konkretnych zapisów doty-
czących nowych inwestycji, w tym 
brak najbardziej zaawansowanej 
planistycznie odkrywki Złoczew, 
stawia pod znakiem zapytania 
przyszłość zakładów w Bełchatowie 
i zatrudnionych kilkunastu tysięcy 
pracowników.

Według założeń Ministerstwa 
Energii, w 2030 roku ma zostać 
ograniczony udział węgla kamien-
nego i brunatnego w produkcji 
energii elektrycznej z obecnych 80 
proc. do 60 proc. Za kolejne 10 lat, 
w 2040 roku udział węgla w pro-
dukcji prądu ma wynieść tylko 35 
proc. Prognoza nie uwzględnia jed-
nak odkrywki Złoczew, której bu-
dowa, według resortu energii, jest 
wciąż analizowana.

W realizację projektu zaczyna 
wątpić samo kierownictwo kon-
cernu PGE, z prezesem Henrykiem 
Baranowskim na czele. Zapytany 
na sierpniowym walnym zgroma-
dzeniu przez akcjonariuszy o to, jak 
zamierza pogodzić plany dekarbo-
nizacji gospodarki z wydobyciem i 
spalaniem węgla z odkrywki Zło-
czew, odpowiada: “PGE kontynuuje 
działania mające na celu uzyskanie 
koncesji na zagospodarowanie zło-
ża Złoczew w celu zabezpieczenia 

możliwości eksploatacji wybranych, 
najbardziej efektywnych bloków 
Elektrowni Bełchatów po wyczerpa-
niu obecnie eksploatowanych złóż. 
Realizacja inwestycji zależna jest 
jednak od przyszłego kształtu po-
lityki klimatycznej oraz roli węgla 
brunatnego w polityce energetycz-
nej kraju”.

Tymczasem już dzisiaj wiado-
mo, że polityka klimatyczna nie 
ulegnie złagodzeniu, a rola węgla 
brunatnego będzie malała.

Pojawienie się informacji o lo-
kalizacji jednej z dwóch elektrowni 
atomowych pod Bełchatowem może 
okazać się decydujące dla przyszło-
ści Złoczewa. 

Temat elektrowni atomowej w 
Bełchatowie pojawił się na sejmowej 
Komisji do Spraw Energii i Skarbu 
Państwa. Jak podaje portal bizne-
salert.pl, minister energii Krzysztof 
Tchórzewski mówił o potrzebie bu-
dowy elektrowni jądrowej w Polsce, 
a bełchatowska lokalizacja oznacza-
łaby mniejsze nakłady inwestycyjne 
niż w innej części kraju.

- W tej chwili zdeterminowana 
jest budowa jednej z nich na pół-
nocy, a druga powstanie w Polsce 
centralnej – stwierdził na łamach 
Rzeczpospolitej Józef Sobolewski, 
dyrektor Departamentu Energii 
Jądrowej w resorcie. - Będzie to 
związane z ograniczeniem zasobów 
węgla brunatnego. To miejsce było-
by idealne - dodał. Nie pozostawił 
więc wątpliwości, że chodzi praw-
dopodobnie o Bełchatów.

Jakub Michalski

20 rudnia 2018 r. doszło do tragicznego wypadku czeskiej kopalni w Stonawie, w którym zginęło trzynastu górników, w 
tym dwunastu Polaków. Wiele wskazuje na to, że tej tragedii można było uniknąć, gdyby tylko przestrzegano przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa pracy. 
W CZWARTEK, 20 grudnia w czeskiej 
kopalni ČSM Sever w Stonawie, w gmi-
nie Karwina (niedaleko granicy z Pol-
ską), w chodniku na głębokości ponad 
800 metrów doszło do wybuchu meta-
nu. W wyniku wypadku zginęło 13 gór-
ników, w tym 12 Polaków i jeden Czech 
a 10 innych górników zostało rannych. 

Była to druga największa katastrofa 
górnicza w Czechach od 1990 r. Kopal-
nia Sever wchodzi w skład czeskiej gru-
py górniczej OKD. 

Polscy górnicy, którzy zginęli w 
wypadku, byli pracownikami jednej z 
polskich spółek, które od wielu lat wy-
konują usługi w czeskich kopalniach. To 
bardzo ważna informacja. 

Podziemni kamikadze
W czeskich kopalniach węgla ka-

miennego w ostatnich latach pracowało 
tysiące Polaków. Większość z nich nie 
jest zatrudniona bezpośrednio w grupie 
OKD, ale w spółkach zewnętrznych, 
często są firmy polskie. To znamy także 
z Polski, gdzie w naszych kopalniach 
obok górników zatrudnionych w spół-

kach węglowych pracują pracownicy 
firm zewnętrznych. 

Polscy pracownicy firm zewnętrz-
nych zatrudnieni w czeskich kopalniach 
skarżyli się, że mają mniejszą ochronę 
prawną i mniejsze przywileje niż górnicy 
bezpośrednio zatrudnieni w OKD. Nie są 
też chronieni przez związki zawodowe. 

W rozmowach z Polakami pracują-
cymi w czeskich kopalniach bardzo czę-
sto słychać skargi na złe warunki pracy 
i bezpieczeństwa, znacznie gorsze od 
tych, jakie są w polskich kopalniach. 
Polscy pracownicy mówili czasem o 
sobie nawet, że są jak kamikadze - liczy 
się tylko szybka praca i duże wydoby-
cie, bezpieczeństwem nikt sobie głowy 
nie zawraca. 

Częstą praktyką w czeskich kopal-
niach jest oszukiwanie czujników metanu 
i ignorowanie zagrożeń, najważniejsze 
staje się wydobycie węgla za wszelką 
cenę a nie bezpieczeństwo górników. 
Niektórzy Polacy mówili nawet, że cza-
sami dochodziło do tak mocnego naru-
szania przepisów bezpieczeństwa, że 
oddech śmierci było czuć na plecach. 

Górnicy skarżą się także na fatal-
ny nadzór, oszukiwanie na premiach i 
kiepską atmosferę w pracy. Na polskich 
portalach internetowych, gdzie można 
zamieszczać opinie o pracodawcach, 
jest bardzo dużo głosów o polskich 
firmach pracujących w czeskich kopal-
niach. - Chcecie być non stop okradani 
z pieniędzy? Jeśli tak, to ta firma jest dla 
Ciebie – czytamy w jednym z komenta-
rzy. - Totalna porażka patrząc z każdej 
strony – dodaje inny. 

Spółka OKD jest jedynym produ-
centem węgla kamiennego w Czechach. 
Wydobywa się zarówno węgiel energe-
tyczny jak i koksowy. Czynne są trzy 
kopalnie, a roczne wydobycie to prawie 
9 mln ton.

ignorowanie bezpieczeństwa
Ciągłe ignorowanie bezpieczeństwa 

i fatalna organizacja pracy z czasem 
musiały przynieść efekt w postaci tra-
gedii. Wystawianie życia i zdrowia gór-
ników na poważne ryzyko przez długi 
okres się opłacało, wydobycie szło, 
spółka przynosiła zyski. Za którymś ra-

zem – niestety – się nie udało. I efekt 
widzieliśmy 20 grudnia 2018 r.

To powinna być przestroga dla gór-
nictwa nie tylko w Czechach, ale także i 
w Polsce, że na bezpieczeństwie pracy 
nie można oszczędzać. W krótkim okre-
sie czasu te pozorne oszczędności się 
opłacą, ale w dłuższej perspektywie 
doprowadzą do tragedii. Oczywiście 
wykonanie planu wydobycia jest waż-
ne, ale zdrowie i życie górników jest 
ważniejsze. Górnictwo to kopalnie, ma-
szyny, cała infrastruktura techniczna. 
Górnictwo nie może działać bez jednej 
rzeczy – górników! Praca w kopalniach 
tak musi być tak zorganizowana, żeby 
chronić życie i zdrowie pracowników. 

Znając opowieści o warunkach pa-
nujących w czeskich kopalniach można 
przypuszczać, że gdyby przestrzegano 
zasad bezpieczeństwa pracy i nie lek-
ceważono zagrożenia metanem to to tej 
tragedii być może by nie doszło. Przy-
czyny wypadku w Stonawie wciąż bada 
specjalna komisja, sprawę bada polski 
Wyższy Urząd Górniczy (WUG) i polska 
prokuratura. Na szczegółowe ustalenia 
musimy więc jeszcze poczekać. Nieza-
leżnie od ustaleń dot. przyczyn tragedii, 
powinna ona być sygnałem, do popra-
wienia bezpieczeństwa pracy w kopal-
niach węgla w Czechach i w Polce. 

Igor D. Stanisławski
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Bruksela mówi jasno:
tylko nie węgiel!

EKOLOGia UE może zablokować dotacje do wymiany pieców węglowych

W całej Polsce złożono już ponad 25 tysięcy wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców w domach jednorodzinnych 
w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Pieniądze na ten cel pochodzą m.in. z funduszy unijnych. Nie wykluczone 
jednak, że Bruksela zablokuje w przyszłości te pieniądze. 

RZąd ogłosił program Czyste Po-
wietrze w 2018 r. 

- Program ten nie tylko poprawi 
jakość powietrza, obniży rachunki 
za ogrzewanie, ale i przyczyni się 
do poprawy jakości zdrowia oraz 
życia mieszkańców Polski – mówił 
premier Mateusz Morawiecki. 

Rządowy program Czyste Po-
wietrze realizowany będzie do 
roku 2029. Jego celem jest zmniej-
szenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery przez domy 
jednorodzinne. Program skupia 
się na wymianie starych pieców i 

kotłów na paliwo stałe oraz termo-
modernizacji budynków jednoro-
dzinnych.

Wymiana pieców i termomo-
dernizacja będzie dotyczyła 3 mln 
budynków istniejących oraz 1 mln 
domów nowobudowanych. Razem 
to 4 mln budynków. 

Budżet programu wyniesie aż 
103 mld zł. Pieniądze te mają po-
chodzić z kilku źródeł – ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej (NFOŚiGW), z przychodów ze 
sprzedaży uprawnień do emisji 
CO2, opłaty paliwowej, a także z 
funduszy unijnych. 

Unia Europejska mówi nie!
I tu pojawił się problem. Jak 

przyznał Piotr Woźny, pełnomoc-
nik rządu do programu Czyste Po-
wietrze, Unia Europejska nie chce 
wspierać programów promujących 
wykorzystanie węgla, w tym pro-
jektów wymiany starych pieców 
węglowych na nowe w domach jed-
norodzinnych. 

Komisja Europejska dąży do 
ograniczania zużycia paliw kopal-
nych, ale podobno może się zgodzić 
na pomoc dla zastępowania starych 
pieców węglowych ogrzewaniem 
gazowym, ale pod warunkiem, że 
jednocześnie wspierane będą także 
odnawialne źródła ciepła, jak np. 
pompy ciepła. 

Ocenia się, że prawie 70 proc. 
domów jednorodzinnych w Polsce 
ogrzewanych jest paliwami ko-
palnymi, jest to przede wszystkim 
węgiel kamienny oraz drewno, w 
niektórych regionach kraju wyko-
rzystywany jest także węgiel bru-
natny. 

Gdyby rzeczywiście z funduszy 
unijnych wstrzymano dopłaty do 
wymiany pieców to byłaby to po-
ważna przeszkoda w walce ze smo-
giem, nie wiadomo, czy tę dziurę 
udałoby się zasypać pieniędzmi z 
innych źródeł. 

Polski rząd prowadzi nego-
cjacje z Komisją Europejską w tej 
sprawie, więc jeszcze nic na pew-
no nie jest przesądzone. Jeżeli 
Komisja rzeczywiście będzie się 
upierała przy tym, aby wstrzy-
mać finansowanie do wymiany 
pieców węglowych, to będzie to 
kolejne jej działanie pozbawione 
sensu. Skoro nie będzie dopłat do 
wymiany pieców, to bardzo duża 
część właścicieli domków zrezyg-
nuje z wymiany i będzie nadal 
korzystała ze starych, kopcących 
pieców. Środowisko więc nie uleg-
nie poprawie. Miejmy nadzieję, 
że polskim negocjatorom uda się 
przekonać stronę unijną do zmia-
ny tego podejścia i utrzymania 
dopłat do wymiany pieców. 

Sytuację tą postanowili już 
wykorzystać przeciwnicy węgla. 

Polski Alarm Smogowy złożył do 
prezesa Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska wniosek w 
interesie publicznym o dostoso-
wanie Programu priorytetowego 
Czyste Powietrze do wymogów 
prawa Unii Europejskiej. Ich zda-
niem, program Czyste Powietrze 
jest niezgodny z przepisami pra-
wa unijnego, które zezwalają na 
finansowanie jedynie urządzeń 
spełniających najwyższe klasy 
energetyczne potwierdzone etykie-
tą energetyczną. Działacze PAS już 
nieraz wykazywali się dogmatycz-
nym podejściem do kwestii węglo-
wych uważając, że nawet specjalne 
rodzaje węgla, jak np. węgiel bez-
dymny (tzw. blue coal) nie spełnia 
wymagań środowiskowych. 

Przyjmowanie wniosków 
wznowione

Przyjmowanie wniosków w ra-
mach programu Czyste Powietrze 
rozpoczęto w 2018 r., na początku 
stycznia, z powodów formalno-
prawnych nabór wstrzymano, ale 
od 21 stycznia 2019 r. przyjmo-
wanie wniosków wznowiono. Do 
31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej łącznie w 
całym kraju przyjęły formalnie 
ponad 25 tysięcy wniosków, któ-
re podlegają obecnie weryfikacji 
przez WFOŚiGW. Pierwsze umo-
wy są już podpisywane z benefi-
cjentami.

Największe zainteresowanie 
programem jest na Śląsku i Ma-
zowszu, gdzie złożono odpowiednio 
– ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. 
wniosków. Do 17 stycznia 2019 r., 
podpisano już przeszło 100 umów 
na kwotę ponad 1 mln zł dofinan-
sowania.

Maksymalny możliwy koszt, 
od którego liczona jest dotacja to 
53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji 
inwestycji przekroczą 53 tys. zł, 
dodatkowe koszty mogą być dofi-
nansowane w formie niskoopro-
centowanej pożyczki. Minimalny 
koszt kwalifikowany projektu wy-
nosi 7 tys. zł.

Program będzie realizowany 
przez 12 lat, z czego przez 10 będzie 
można składać wnioski. Dotacje i 
pożyczki będą udzielane za pośred-
nictwem 16 Wojewódzkich Fundu-
szy Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

Igor D. Stanisławski
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 SRK Wypłata świadczeń rekompensacyjnych

Akcja rozpoczęta
We wtorek, 22 stycznia 2019 zaczęła się akcja przyjmowania wniosków na podstawie ustawy 
o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu za-
przestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa 
górniczego. Wypłata 10-tysięcznych rekompensat z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 
obejmie około 24 tysięcy uprawnionych osób.  

 

Podwyżki stały się faktem
O dZiAłAlNOśCi NSZZ „Solidarność” JSW Szkolenie i Górnictwo (SiG) - nowej organizacji 
szczebla zakładowego skupiającej pracowników spółki-córki JSW - rozmawiamy z jej 
przewodniczącym Szymonem Kitą.

Solidarność Górnicza: - JSW Szkole-
nie i Górnictwo, spółka-córka Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej, nie jest pod-
miotem nowym, tymczasem Komisja 
Zakładowa NSZZ „Solidarność” JSW 
SiG powstała tam dopiero w ostatnim 
czasie. Co zmotywowało pracowników 
JSW SiG do zrzeszenia się w związek za-
wodowy?

Szymon Kita, przewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
JSW SiG: - Do tej pory załoga JSW SiG nie 
miała nikogo, kto mógłby skutecznie wystę-
pować w obronie jej praw przed pracodawcą. 
Mówiąc „pracodawca”, mam oczywiście na 
myśli Zarząd JSW SiG, a nie Zarząd JSW.

SG: - Były już jakieś konkretne sy-
tuacje, w których NSZZ „Solidarność” 
JSW SiG miało okazję czynnie zawal-
czyć o prawa pracownicze załogi?

SK: - Tak, były już takie sytuacje. Wymie-
niłbym tutaj przede wszystkim dwie. Ostatnio 
„na wokandzie” stanęła kwestia podwyżek. 
Podjęliśmy rozmowy z Zarządem JSW SiG. 
Po niezbyt długich pertraktacjach doszliśmy 
do porozumienia, dzięki któremu od 1 stycz-
nia stawki pracowników JSW SiG wzrosły o 
7 procent. Wspólnie uznaliśmy, że sytuacja 
finansowa firmy pozwala na to, by podwyżki 
stały się faktem. Ponadto w samych kopal-
niach JSW pracownicy mieli zagwarantowane 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków (NNW). W JSW SiG tego nie było. 
Wystąpiliśmy zatem do kierownictwa firmy z 
postulatem, aby takimi ubezpieczeniami ob-
jąć również naszych pracowników. Rozmowy 
zakończyły się sukcesem. Teraz wszyscy pra-
cownicy dołowi JSW SiG również mają polisy 
NNW. Co istotne, koszt ubezpieczenia w ca-
łości pokrywa pracodawca. Pracownicy JSW 
Szkolenie i Górnictwo nie ponoszą z tego tytu-
łu żadnych obciążeń finansowych.

SG: - Jak zatem, w oparciu o te ne-
gocjacyjne doświadczenia, należałoby 
scharakteryzować relacje pomiędzy 
pracodawcą a NSZZ „Solidarność” w 
JSW SiG?

SK: - Póki co, są bardzo dobre. Zarząd 
podchodzi do nas bardzo profesjonalnie i nie 
próbuje nas zbywać - pozytywnie odpowiada 
na nasze wnioski o spotkania, a potem podej-
muje merytoryczne rozmowy. To cieszy. W tej 
chwili wszystko jest na dobrej drodze.

SG: - Skoro tak, to jakimi problema-
mi NSZZ „Solidarność” JSW SiG zamie-
rza się zająć w najbliższym czasie?

SK: - Z pewnością wielu pracowników 
JSW SiG nurtuje kwestia 4 grudnia jako dnia 
wolnego. To „Barbórka”, święto wszystkich 
górników, tymczasem załoga JSW SiG była 
zmuszona do brania urlopów wypoczynko-
wych, by móc wziąć udział w jego obchodach. 
Pracownicy JSW Szkolenie i Górnictwo są 
takimi samymi górnikami jak pozostali. Nie 
ma najmniejszego powodu, by klasyfikować 
ich jako „inny sort” i zmuszać do wybierania 
urlopów w dzień ich własnego święta. Wy-
stąpiliśmy już z postulatem, by 4 grudnia 
był dla załogi JSW SiG dniem wolnym. Mam 
nadzieję, że Zarząd przychylnie potraktuje 
naszą propozycję. W ostatnim czasie pojawił 
się również niepokój związany z roszadami 
personalnymi na poziomie Zarządu JSW. 

MIMO szerokiej akcji informacyjnej, zainteresowa-
nie w pierwszym dniu okazało się mocno ograni-
czone. W sześciu punktach uruchomionych przez 
SRK SA złożono niecała setkę wniosków. Więk-
szym zainteresowaniem cieszyła się infolinia. 

Opracowana przez Ministerstwo Energii usta-
wa przewiduje jednorazową wypłatę świadczenia 
rekompensacyjnego w wysokości 10 tys. zł. przez 
właściwe przedsiębiorstwo wypłacające. Wypłaty 
świadczeń zaplanowane są od 1 czerwca 2019 r. 
do 31 grudnia 2019 r. Aby otrzymać rekompensatę 
uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek 
o rekompensatę, którego wzór stanowi załącznik do 
ustawy.  Wypełniony wniosek wraz z oświadczeniem 
oraz dokumentami potwierdzającymi uprawnienie 
do rekompensaty należy składać w wyznaczonych 
punktach – lista punktów w załączeniu.

O rekompensatę będą mogły ubiegać się 
osoby, którym przedsiębiorstwo górnicze zaprze-
stało wydawać bezpłatny węgiel w naturze lub w 
ekwiwalencie pieniężnym, a przedsiębiorstwo to 
prowadziło w dniu 31 grudnia 2011 r. wydobycie 
węgla kamiennego na podstawie koncesji.

Realizacja wypłat ma rozpocząć się 1 czerw-

ca 2019 roku po weryfikacji wniosków. Na wypła-
ty przeznaczone zostanie 240,8 miliona złotych. 
Rekompensatą objęto również te osoby, które 
spóźniły się z wnioskami w poprzednim rozdaniu. 
Natomiast osoby, które już otrzymały rekompen-
satę nie otrzymają jej po raz drugi.  

Projekt ustawy o świadczeniu rekompen-
sacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bez-
płatnego węgla przez osoby niebędące pracow-
nikami przedsiębiorstwa górniczego - przygo-
towany przez Ministerstwo Energii - uzupełnia 
poprzednią tego typu ustawę z października 2017 
roku, na podstawie której 10-tysięczne rekom-
pensaty trafiły do blisko 211,9 tys. osób, kosztem 
ponad 2,1 mld zł. Nowa ustawa umożliwia wypłatę 
świadczeń tym osobom, które nie zostały objęte 
tamtymi przepisami.  

Wśród nich są wdowy i sieroty po górnikach, 
którzy zginęli przy pracy lub zmarli jako czynni 
pracownicy kopalń. Prawa do rekompensaty nie 
będą pozbawione również wdowy, które ponow-
nie zawarły związek małżeński. 

 jm

Każda taka zmiana wywołuje niepewność 
również wśród pracowników JSW SiG, bo 
- jako spółka-córka - jesteśmy ściśle zależni 
od Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wszystkie 
napięcia pomiędzy stroną społeczną a Mini-
sterstwem Enegii na tym tle udało się jednak 
skutecznie zażegnać.

SG: - Ilu członków liczy NSZZ „Soli-
darność” JSW SiG?

SK: - Według stanu z 1 stycznia 2019 roku 
mieliśmy 165 zrzeszonych członków na około 
1100-1200 członków załogi. Warto zaznaczyć, 
że liczba ta cały czas rośnie.

SG: - W jaki sposób można się zapi-
sać do NSZZ „Solidarność” JSW SiG? 
Pytam, bo JSW Szkolenie i Górnictwo 
wykonuje prace w różnych kopalniach.

SK: - Współpracujemy z organizacjami 
zakładowymi NSZZ „Solidarność” z poszcze-
gólnych kopalń i ruchów należących do JSW. 
Koledzy-związkowcy solidarnie nas wspiera-
ją. Na tę chwilę funkcjonujemy w KWK „Knu-
rów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, KWK 
„Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowi-
ce” i KWK „Budryk”. Tam można się zgłaszać 
do biur „Solidarności”, gdzie prowadzone 
są zapisy. W najbliższej przyszłości chcemy 
rozszerzyć działalność na pozostałe zakłady 
górnicze JSW - KWK „Pniówek” i KWK „Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie”.

SG: - dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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1� ROZmaiTOści

KRZYŻÓWKa

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Soli-
darność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: Na 
grzeczności nikt nie traci. Nagrody wylosowali: Agnieszka Janduda z Bujakowa oraz Celarek Artur z Chrzanowa. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.

 REGiON ślĄSKO-dĄBROWSKi

Ostatnia taka karczma…
26 stycznia Hala Widowiskowo-Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu gościła ponad 
tysiąc osób, które wspólnie bawiły się podczas XXVI Regionalnej Karczmy Piwnej NSZZ „Solidarność”. 
Impreza zakończyła sezon karczm piwnych 2018/2019.

 ZG „SOBiESKi”

Największa 
karczma w mieście

8 GRUDNIA ubiegłego roku w sali bie-
siadnej szybu „Piłsudski” ZG „Sobieski” 
bawiło się około 500 członków Związku 
i zaproszonych gości. Wśród uczest-
ników Karczmy Piwnej NSZZ „Solidar-
ność” ZG „Sobieski” byli między innymi: 
prezes Tauron Polska Energia SA Filip 
Grzegorczyk, jego zastępcy - Jarosław 
Broda i Marek Wadowski, wywodzący 
się z „Sobieskiego” pierwszy zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Bogdan Biś oraz 
przewodniczący Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidar-
ność” Jarosław Grzesik. Jaworznicki sa-

morząd reprezentował przewodniczący 
Rady Miejskiej Tadeusz Kaczmarek, zaś 
samorząd wojewódzki - wicemarszałek 
Dariusz Starzycki.

Podczas kilkugodzinnej imprezy nie 
mogło zabraknąć konkursów - na „króla 
piwnego”, sztafety piwnej - a także za-
wodów sprawnościowych. Młodzi adep-
ci zawodu górnika skakali przez skórę, 
aby stać się prawdziwymi gwarkami. 
Znakomitą oprawę artystyczną zagwa-
rantował kabaret „Jestem”.

Skromną galerię zdjęć z tego nieza-
pomnianego wydarzenia przedstawiamy 
obok.

MJ

GOŚCIEM specjalnym tegorocznej Kar-
czmy był prezydent Polski Andrzej Duda. 
Nie zabrakło przewodniczącego krajowych 
struktur Związku Piotra Dudy, szefa Krajo-
wego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarność” Jarosława Grzesika, 
lidera Krajowego Sekretariatu Banków, 
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” 
Alfreda Bujary oraz gości z innych regio-
nów związkowych. Rząd reprezentowali 
wiceministrowie: energii - Grzegorz Tobi-
szowski, sprawiedliwości - Michał Wójcik. 
Pojawił się także przewodniczący Klubu 
Poselskiego Kukiz’15 Paweł Kukiz i licz-
ne grono parlamentarzystów zarówno z 
ugrupowania, na którego czele stoi Paweł 
Kukiz, jak też Prawa i Sprawiedliwości. Po 
raz pierwszy w historii regionalnych kar-
czm piwnych wśród uczestników zabawy 
był marszałek śląski - przypomnijmy, że 
od 21 listopada ubiegłego roku urząd ten 
sprawuje Jakub Chełstowski. Wyjątkowo 
gromkie brawa od gwarków otrzymał pre-
zes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA Daniel Ozon.

Wydarzenie rozpoczęła chwila ciszy 
ku czci tych, którzy w ciągu ostatniego 
roku odeszli na „wieczną szychtę”, po 
czym uczestnicy Karczmy wspólnie od-
śpiewali dwie pierwsze zwrotki hymnu 
państwowego.

Uroczystą chwilą było również ogło-
szenie decyzji o wyróżnieniu odznacze-
niem Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” 

byłego przewodniczącego Krajowego 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
NSZZ „Solidarności” Kazimierza Graj-
carka i byłego szefa Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK „Jas-Mos” 
Andrzeja Cioka - wieloletnich działaczy 
związkowych, z których na Karczmie 
obecny był ten pierwszy. W imieniu li-
dera „Solidarności” z KWK „Jas-Mos” odznaczenie odebrał Bogdan Koziński, 

zastępca Andrzeja Cioka.
Dalej „złocisty trunek” lał się stru-

mieniami, a olbrzymie audytorium pękało 
ze śmiechu przy dowcipach będącego w 
znakomitej formie duetu tworzącego ka-
baret „Rak”: Krzysztofa Hanke i Krzysz-
tofa Respondka, którym towarzyszył 

równie zabawny Bogdan Kalus. Nad pra-
widłowym przebiegiem rywalizacji „ławy 
lewej” z „ławą prawą” czuwało Wysokie, 
a w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne 
Prezydium z prezesem Hanke na czele.

Kolejna Regionalna Karczma Piwna 
NSZZ „Solidarność” już za rok!

MJ

Czas górniczego świętowania dobiegł końca. Jego zwieńczeniem była Regional-
na Karczma Piwna NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 26 stycznia w Zabrzu. 
Wcześniej jednak górnicy z całej Polski bawili się podczas zakładowych karczm 
piwnych. Jak co roku, największą karczmę piwną w Jaworznie zorganizowała Ko-
misja Zakładowa NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”.


