
MARZEC 2020        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA

MARZEC
2020
NR 3 (198)

ISSN 1425-8021 GAZETA KRAJOWEJ SEKCJI GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”      www.solidarnoscgornicza.org.pl

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ                            NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

O projekcie badawczym Coal First

Amerykanie mogą pomóc…
Bezemisyjne korzystanie z węgla jest możliwe s. 8

Naomi Seibt - sylwetka tzw. Anty-Grety

Wolność słowa dla wybranych
Młoda Niemka alternatywą wobec szwedzkiej aktywistki. s. 12

 Koronawirus – wszystko, co musisz wiedzieć o epidemii.

Górnictwo wobec zagrożeń związanych 
z koronawirusem covid-19

więcej s. 2-5



2

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

REDAKTOR NACZELNY: KRZYSZTOF LEŚNIOWSKI

REDAKCJA: Marek JURKOWSKI

KOLEGIUM PROGRAMOWE: Artur BRASZKIEWICZ, 
Sławomir KOZŁOWSKI, Dariusz PIECHOWICZ

DRUK: Polskapresse sp. z o.o. Sosnowiec

e-mail: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Materiałów nie zamówionych (tekstów, zdjęć, doku-
mentów) redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie 
prawo skracania i adiustacji tekstów oraz listów. Za 
treść ogłoszeń reklamowych redakcja nie odpowiada

FAKTY I OPINIE

KOMENTARZ

Bogusław
Hutek
Zaskakująca 
zbieżność
OD miesiąca świat zmaga się z pan-
demią koronawirusa. To zupełnie 
nowa i niespotykana rzeczywistość, z 
którą nikt nigdy nie miał do czynienia. 
Podstawowym czynnikiem wyzna-
czającym nasze działania musi być 
zatem zdrowy rozsądek.

Polskie spółki węglowe zmie-
niły organizację pracy. Jeśli chodzi 
o związki zawodowe, organizacje 
szczebla zakładowego pozostają w 
stałym kontakcie z dyrekcjami kopalń 
i zarządami spółek. Każdy sygnał 
ze strony załogi jest traktowany po-
ważnie. Informacje o braku środków 
dezywnfekujących czy maseczek, 
jakie docierają do nas od pracow-
ników, natychmiast przekazujemy 
„wyżej”. Spółki węglowe powołały 
własne sztaby kryzysowe. Pilnujemy, 
by podejmowane przez nie decyzje 
były realizowane, choć nie mamy 
wpływu na kształt wprowadzanych 
przepisów. Wychodzimy z założenia, 
że życie ludzkie jest najważniejsze, 
dlatego namawiam i apeluję, by tych 
przepisów przestrzegać, by korzystać 
ze środków dezynfekujących, a tam, 
gdzie to możliwe, zachowywać bez-
pieczne odległości od innych osób.

Gorzej rysuje się przyszłość 
światowej gospodarki, a więc również 
polskiego przemysłu, którego istotną 
gałąź stanowi sektor paliwowo-e-
nergetyczny. Spółki węglowe mają 
problem, bo w obliczu drastyczne-
go spadku zapotrzebowania na prąd 
koncerny energetyczne ograniczą 
produkcję energii i nie będą potrze-
bowały tyle węgla, co do tej pory. 
Przypominam, że już przed pandemią 
był z tym odbiorem zakontraktowane-
go węgla przez energetykę olbrzymi 
problem. Zachowanie płynności fi-
nansowej przez spółki węglowe oraz 
utrzymanie miejsc pracy będzie teraz 
prawdziwym wyzwaniem. I nikt nie 
powinien dzielić firm na lepsze i gor-
sze, na małe i średnie, którym pomoc 
się należy oraz te duże, którym się nie 
należy. Kryzys dotyka wszystkich, 
więc wszyscy powinni móc liczyć na 
pomoc ze strony państwa.

W obliczu całej tej sytuacji od-
wołano wiceministra aktywów pań-
stwowych odpowiedzialnego za gór-
nictwo. Abstrahując od osoby tego 
konkretnego polityka, każda dymisja 
ministra ze Śląska musi wywoływać 
niepokój, bo jest zwiastunem zmiany 
polityki rządu w odniesieniu do bran-
ży i regionu, a zamieszanie to ostatnia 
rzecz, jakiej ktokolwiek oczekuje. Nie 
wiemy już dziś zupełnie, jakie zamia-
ry wobec górnictwa ma polski rząd, 
wiemy natomiast, że Unia Europejska 
- zamiast działać na rzecz złagodzenia 
skutków pandemii - właśnie przygo-
towała projekt rozporządzenia za-
ostrzającego dotychczas prowadzo-
ną politykę antywęglową. I trudno nie 
zauważyć, że brak rządowej pomocy 
dla sektora jest zaskakująco zbieżny z 
tym, co wyczynia Bruksela.

Na straży zasad i przyzwoitości
PANDEMIA Apel przewodniczącego Komisji Krajowej

WOBEC rozprzestrzeniającej się 
pandemii koronawirusa, specjal-
ny apel do członków NSZZ „So-
lidarność” skierował przewodni-
czący Komisji Krajowej Związku 
Piotr Duda. Wezwał struktury 
„Solidarności” wszystkich szcze-
bli do monitorowania sytuacji 
i informowania o wszelkich za-

obserwowanych nieprawidło-
wościach w zakładach pracy. 

Według Piotra Dudy sytuacja 
jest „szczególnie trudna i niebez-
pieczna”.

- Wymaga od wszystkich odpo-
wiedzialności w zapewnieniu nam 
przede wszystkim bezpieczeństwa 
zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa 

Apel o solidarność
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o 

przekazaniu 100 tys. zł na wsparcie służby zdrowia w naszym regionie,  m.in. 
zakup maseczek, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji. Jednocześnie szef ślą-
sko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz zaapelował do wszystkich człon-
ków związku o wsparcie pracowników służb zdrowia oraz pomoc osobom przeby-
wającym na kwarantannie, a także seniorom.

 - W tym trudnym czasie potrzebujemy solidarności. Takiej, która nie jest spro-
wadzana do roli historycznego hasła na sztandarach, ale rzeczywistą ideą, która 
nas wszystkich łączy. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich organizacji 
związkowych NSZZ „Solidarność” w całym naszym regionie o wzajemną pomoc, 
a przede wszystkim o wsparcie tych, którzy znaleźli się na pierwszej linii walki o  
powstrzymanie epidemii koronawirusa. Mam tu na myśli w głównej mierze ratow-
ników medycznych, pracowników szpitali zakaźnych, pracowników sanepidów, ale 
w tej walce w różnym stopniu uczestniczą wszyscy pracownicy służby zdrowia 
- podkreślił Dominik Kolorz.  -  Oni pokazują, że ich zawód to nie tylko praca, ale 
właśnie służba. Pełnią ją w warunkach niezwykle trudnych, narażając zdrowie i 
życie. Potrzebują naszej solidarności, naszej pomocy. Liczy się każdy gest, słowa 
wsparcia, słowa wdzięczności. Ale bardzo potrzebna jest też pomoc materialna i 
rzeczowa – dodał.

- Kolejną pilną sprawą jest wsparcie dla osób przebywających na kwarantannie 
oraz dla seniorów, którzy są szczególnie narażeni na skutki epidemii. I zdrowotne, 
i społeczne.  Zwracam się do Was o zorganizowanie pomocy m.in. w zakupach i 
opiekę oraz dobre słowo dla wszystkich tych ludzi, którzy dziś potrzebują Waszej 
pomocy – zaapelował przewodniczący.

*** 
Spółka SG, wydawca miesięcznika Solidarność Górnicza postanowiła, że prze-

znaczy część środków ze sprzedaży ogłoszeń w numerze świątecznym na zakup 
maseczek oraz odzieży ochronnej dla służby zdrowia. Środki zostaną przekazane 
do Zarządu Regionu.

ekonomicznego. W tym zakresie to 
okres szukania rozwiązań ratujących 
gospodarkę i miejsca pracy, a nie 
czas na rozgrywanie partykularnych 
interesów. Tak jak odpowiedzialnie 
zachowuje się społeczeństwo, polski 
rząd i prezydent, tak samo należy 
oczekiwać właściwego podejścia od 
nas wszystkich - stwierdził.

Przewodniczący wskazał, że w 
dobie kryzysu na tle rozprzestrze-
niającej się pandemii szczególne 
znaczenie mają działania podejmo-
wane przez struktury NSZZ „Soli-
darność”.

- Zwracam się (…) do organiza-
cji zakładowych, międzyzakłado-
wych, sekcji krajowych, oddziałów 
miejskich, a także zarządów regio-

nów i sekretariatów branżowych 
o ścisłe monitorowanie sytuacji 
w zakładach pracy - zaapelował. - 
Otrzymujemy wiele informacji o 
łamaniu zasad BHP, próbach wy-
korzystywania przez niektórych 
pracodawców - na szczęście nie-
licznych - obecnej sytuacji do nad-
użyć wobec swoich pracowników. 
W takich sytuacjach nasi członko-
wie muszą mieć wsparcie w swoim 
związku zawodowym - dodał.

Na koniec raz jeszcze wezwał 
wszystkich do odpowiedzialności, 
powściągnięcia emocji i „zaniecha-
nia prób rozgrywania swoich inte-
resów w tej trudnej sytuacji”.

MJ

 PODCZAS KWARANTANNY

Uprawnienia pracowników
WIELU pracowników zastanawia się 
co może się wydarzyć i jakie uprawnie-
nia im przysługują:

 Praca zdalna - pracownik pracuje 
poza stałym miejscem pracy, otrzy-
muje wynagrodzenie,

 Pracownik został zwolniony z obo-
wiązku świadczenia pracy - zacho-
wuje prawo do wynagrodzenia,

 Pracownik został odsunięty od pra-
cy z powodu wystąpienia zdarze-
nia wskazującego na zmianę stanu 
zdrowia pracownika na mocy art. 
207 § 2 k.p. - pracownik zachowu-
je prawo do wynagrodzenia,

 Pracownik dobrowolnie powstrzyma 
się od pracy i nie otrzyma zaświad-
czenia lekarskiego ani decyzji ins-
pektora sanitarnego, nie przysługuje 
mu prawo do świadczeń pieniężnych 
w razie choroby,

 Pracownik jest chory (stał się 
niezdolny do pracy z powodu cho-
roby w czasie trwania ubezpiec-
zenia chorobowego) - przysługuje 
pracownikowi wynagrodzenie cho-
robowe a następnie zasiłek cho-
robowy,

 Pracownik został poddany kwaran-
tannie lub izolacji na mocy decyzji 
państwowego inspektora sanitarne-
go lub państwowego granicznego 
inspektora sanitarnego - przysłu-
guje wynagrodzenie chorobowe a 
następnie zasiłek chorobowy (nie 
dotyczy to dziecka objętego kwaran-
tanną),

 Pracownik sprawuje osobistą 
opiekę nad chorym dzieckiem lub 
członkiem rodziny, gdy lekarz wyst-
awił z tego tytułu zaświadczenie 

lekarskie - ubezpieczonemu przysłu-
guje prawo do zasiłku opiekuńczego 
na ogólnych zasadach,

 Pracownik sprawuje opiekę na dz-
ieckiem objętym kwarantanną lub 
izolacją na mocy decyzji powiatowe-
go inspektora sanitarnego lub państ-
wowego granicznego inspektora 
sanitarnego - rodzicowi przysługuje 
prawo do zasiłku opiekuńczego,

 Pracownik sprawuje opiekę nad 
dzieckiem w wieku do ukończenia 
8 lat w przypadku nieprzewidzia-
nego zamknięcia żłobka, klubu dz-
iecięcego, przedszkola lub szkoły, 
do których uczęszcza dziecko - pra-
cownikowi przysługuje prawo do 
dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Pracownikom nieobecnym z powo-
du kwarantanny przysługuje wynagro-
dzenie za czas choroby. - Obowiązują 
tutaj takie same zasady jak w pozosta-
łych przypadkach wypłaty tego świad-
czenia – przez pierwsze 33 dni koszty 
pokrywa pracodawca, następnie zaś 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czyli 
w przypadku kwarantanny trwającej 14 
dni, pełny koszt pokrywa pracodawca, 
płatnik składek - mówi Katarzyna Be-
reś. W przypadku gdy, pomimo braku 
objawów, chcemy profilaktycznie zo-
stać w domu, a lekarz nie widzi pod-
staw do wystawiania zwolnienia, nie 
przysługują nam żadne świadczenia, 
ani ze strony pracodawcy, ani ze stro-
ny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
ZUS pokrywa również koszty zasiłku 
dla rodziców, którzy opiekują się dzieć-
mi do 8 roku życia w związku z 14-sto 
dniową przerwą w funkcjonowaniu 
szkół, żłobków i przedszkoli.

 KADRY Adam Gawęda odwołany!

Nieoczekiwana dymisja
Adam Gawęda nie jest już wiceministrem w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 
Odwołanie osoby odpowiedzialnej za sektor górniczy w czasie kryzysu związane-
go z pandemią jest dużym zaskoczeniem.

PREMIER Mateusz Morawiecki odwołał 
w piątek, 27 marca Adama Gawędę 
ze stanowiska wiceministra aktywów 
państwowych i pełnomocnika rządu ds. 
restrukturyzacji górnictwa węgla kami-
ennego - poinformowało ministerstwo 
aktywów. W wyborach w 2019 r. Adam 
Gawęda zdobył mandat posła, a po zmi-

anie struktury rządu  - w listopadzie 
2019 r. - został sekretarzem stanu w 
nowoutworzonym Ministerstwie Akty-
wów Państwowych i pełnomocnikiem 
rządu ds. restrukturyzacji górnictwa.

Nie znane są przyczyny odwołania 
Gawędy z funkcji wiceministra aktywów 
państwowych. Na chwilę obecną nie 
wiadomo także kto przejmie w resorcie 
aktywów państwowych obowiązki Ada-
ma Gawędy. Niewykluczone, że nadzór 
nad branżą obejmie sam wicepremier 
Jacek Sasin, który dał się już poznać 
jako sprawny negocjator, uczestnicząc 
osobiście w negocjacjach płacowych w 
Polskiej Grupie Górniczej. 

jm 
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Dokończenie na str. 4

Co warto wiedzieć?

Jeżeli chcesz się ustrzec przed zarażeniem:

Najważniejsza jest izolacja!
Z innymi osobami spotykaj się
tylko w razie konieczności!

KORONAWIRUS
COVID-19

Kto należy do grupy ryzyka?

Bezwzględnie przestrzegaj zasad!

Objawy typowe:
-	 gorączka
-	 suchy kaszel
-	 zmęczenie 

Objawy w ciężkim 
przebiegu choroby:
-	 wysoka gorączka
-	 odkrztuszanie krwi
-	 zmniejszona ilość 
	 leukocytów
-	 niewydolność nerek

Rzadziej 
występujące 
objawy:
-	 katar
-	 ból głowy
-	 ból gardła
-	 odkrztuszanie flegmy
-	 duszności
-	 bóle mięśni i stawów
-	 dreszcze
- 	nudności, wymioty
-	 rozwolnienie

nie podawaj ręki 
na powitanie

bardzo często 
myj ręce (min. 
przez 30 sekund)

koszyk w sklepie
dotykaj przez 
chusteczkę

nie całuj 
na powitanie

przyciski w windzie 
wciskaj kluczem 
lub zapalniczką

zachowaj
dystans (1,5 m)

klamki i drzwi
otwieraj
łokciem

nie dotykaj
klamek i poręczy

nie dotykaj
dłońmi twarzy,
ust, oczu

Wiek (udział przypadków śmiertelnych w ogólnej liczbie zdiagnozowanych w %)

Stan zdrowia (choroby zdiagnozowane w chwili zakażenia koronawirusem)

Płeć

80 lat i więcej

mężczyźni

choroby układu 
krążenia

70-79 lat

kobiety

cukrzyca

60-69 lat

choroby układu 
oddechowego

50-59 lat

nadciśnienie

40-49 lat

brak chorób

30-39 lat
20-29 lat
10-19 lat
poniżej 10 lat

0

źródło: Chińskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, dane z 18 lutego 2020 r. Za BBC
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Niewyobrażalne skutki…
Wstrzymanie wydobycia może skutkować zwiększonym zagrożeniem bezpieczeństwa w kopalniach. 

Oto podstawowy katalog zagrożeń naturalnych:
zagrożenie tąpaniami – górotwór będzie relaksował naprężenia, powodując objęcie swoim zasięgiem 

czynne wyrobiska – powodując nieprzewidywalne skutki (zaciśnięcia wyrobisk, straty i uszkodzenia 
maszyn i sprzętu). Nie będzie możliwa żadna prewencja zagrożenia (głównie strzelania torpedujące)

zagrożenie wodne – będzie działało tylko główne odwodnienie, a lokalne – może ulec uszkodzeniu, co 
przyczyni się do zalania wyrobisk/maszyn/urządzeń.

zagrożenie metanowe – odmetanowanie będzie czynne cały czas, jednak lokalnie mogą utworzyć się 
korki metanowe, co w połączeniu z tąpnięciem może doprowadzić do wybuchu.

zagrożenie gazowe – bez sprawnej wentylacji oraz przy wystąpieniu wstrząsu/wypiętrzenia spągu/
zawalenia obudowy – kopalnia zostanie zagazowana. Likwidacja zagrożenia będzie droga i bardzo 
długa.

zagrożenie pożarowe – w przypadku przekroczenia czasu inkubacji (brak urabiania i dotlenianie zrobów 
przez czas ok 15-45 dni w zależności od węgla), nastąpi samonagrzewanie co spowoduje zagazowan-
ie kopalni w trakcie procesu powstawania pożaru. Późniejsze akcje wentylacyjne i ratownicze będą 
bardzo drogie i czasochłonne.

zagrożenie klimatyczne – przy wstrzymaniu prac urządzeń klimatycznych, temperatura otoczenia 
będzie wynosić ok 40-60 stopni C. Spowoduje to silną reakcję z maszynami i urządzeniami, powodując 
ich uszkodzenia. Ponadto pozostawione mienie w atmosferze gazowej oraz przy wodzie agresywnej 
spowoduje trwałe uszkodzenia podzespołów i części ruchomych maszyn.

Wirus infekuje 
powoli nasze życie

PANDEMIA Świat, Polska, górnictwo wobec zagrożenia

PANDEMIA koronowirusa COVID-19 to największe globalne wyzwanie 
ostatnich dziesięcioleci. Każdy z nas zadaje sobie pytanie kiedy 
skończy się to szaleństwo. Równie zasadne jest pytanie, jak będzie 
wyglądało nasze życie po ustaniu tej śmiercionośnej zarazy. 
ŁĄCZNIE w Polsce zanoto-
wano na chwilę zamknięcia 
tego wydania (29 marca) blisko 
1900 potwierdzonych przypad-
ków zakażenia koronawirusem. 
Z powodu koronawirusa w Pol-
sce zmarło do tej pory 22 osób. 
Na całym świecie wirusem za-
kaziło się już ponad 660 tysięcy 
osób. Liczba ofiar wirusa prze-
kroczyła 30 tysięcy. Eksperci 
nie są zgodni co do tego, kiedy 
nastąpi wyhamowanie epide-
mii. Mało tego, nie wiadomo 
czy po pierwszej fali nie nastą-
pi kolejna. Dopóki naukowcy 
nie opracują skutecznej szcze-
pionki na wirusa dopóty świat 
będzie żył w niepewności. 

Jednak jeszcze szybciej niż 
ludzi wirus infekuje gospo-
darkę. Wiele firm i sektorów 
zamroziło swoją działalność. 
Można być pewnym, że skut-
kom gospodarczym towarzy-
szyć będą negatywne skutki 
społeczne. Jak szacują eksperci 
Międzynarodowej Organizacji 
Pracy liczba osób, które stracą 
pracę na skutek pandemii koro-
nawirusa, może znacznie prze-
kroczyć 25 mln. Przypomnijmy 
dla porównania, że w latach 
2008-2009, gdy nastał kryzys 
finansowy, globalne bezrobocie 
wzrosło o 22 mln. Jak na tym 
tle wygląda sytuacja Polski? Aż 
780 tys. osób w Polsce może 
być zagrożonych utratą pracy 
z powodu pandemii koronawi-
rusa - czytamy w raporcie Cen-
trum Analiz Ekonomicznych. 
Eksperci przewidują wzrost 
bezrobocia w kraju do 10 proc. 
Od tego, jakie wsparcie otrzy-
mają firmy, które znajdą się w 
kłopotach, będzie zależała sy-
tuacja pracowników.

Projekt tzw. tarczy anty-
kryzysowej, która ma koszto-
wać 212 mld zł, zawiera m.in. 
gwarancję, że państwo dopłaci 
do pensji pracowników do 40 
proc. średniego wynagrodze-
nia. Możliwe mają być ograni-
czenia stosowania niektórych 
przepisów Kodeksu pracy: czas 
pracy będzie można wydłużyć 
do 12 godzin. Projekt przewi-
duje odroczenie lub rozłożenie 
na raty składek ZUS bez opłat, 
a także odroczenie rat kredy-
tów hipotecznych oraz dostęp 
do mikropożyczek.

Najbardziej zagrożony jest 
na ten moment sektor usług, 
który niemal z dnia na dzień 
został pozbawiony przychodów 
na skutek restrykcji związa-
nych z ograniczeniami zgro-
madzeń publicznych. Jednak 
gospodarka to organizm na-
czyń połączonych. Jeśli pande-
mii nie uda się na czas wygasić 
wcześniej czy później kryzys 
dotknie sektor przemysłowy. 
Już dziś niektóre branże (np. 
motoryzacja) odczuły mocno 
skutki pandemii gdyż przery-
wane zostały światowe łań-
cuchy dostaw, a tym samym 
wiele przedsiębiorstw musiało 
przejść na tzw. postojowe.

Jak na tym tle wygląda sy-
tuacja naszej branży, czyli gór-
nictwa węglowego? Zapewne 
negatywnym skutkiem koro-
nawirusa jest spadek zapotrze-
bowania na prąd. Pod koniec 
marca zużycie energii elek-
trycznej w Polsce było mniejsze 
o kilka procent niż jeszcze kil-
ka tygodni wcześniej. To może 
oznaczać spadek zapotrzebo-
wania na węgiel. Może, jednak 
nie musi gdyż pandemia może 

ograniczyć napływ surowca z 
importu, gdyż wiele firm gór-
niczych w świecie praktycznie 
zaprzestało wydobycia, jak np. 
kopalnie w RPA (piszemy o tym 
na innych stronach), stąd może 
za chwilę pojawić się ogromne 
zapotrzebowanie na surowce, 
w tym głównie energetyczne.

Dziś większym problemem 
polskich kopalń niż popyt jest 
podaż, czyli czy kopalnie zacho-
wają swoją zdolność produkcyj-
ną i perspektywy na przyszłość 
(patrz ramka niżej). Czy aby 
epidemia koronowirusa nie 
spowoduje utraty tej zdolności 
przez masową absencję pracow-
ników? Już dziś sytuacja nie 
wygląda różowo, gdyż średnia 
absencja w kopalnia sięga już 
40 proc. Część pracowników 
została poddana przymusowej 
kwarantannie czy to z powodu 
podróży zagranicznych czy kon-
taktu z osobami zarażonymi. 
Jednakże zapewne część osób, 
będąc w grupie tzw. ryzyka czy 
też żyjąc pod wspólnym dachem 
z takimi osobami najzwyczaj-
niej zrejterowała. Oczywiście 
nie nam oceniać zachowania 
ludzi, gdyż każdy z nas w obli-
czu takiego zagrożenia ma obo-
wiązek chronić zdrowie swoje i 
bliskich. W sytuacji zagrożenia 
epidemicznego obowiązkiem 
nas wszystkich, osób związa-
nych z sektorem górniczym jest 
odpowiedzialność za siebie, jak i 
za naszych współpracowników. 
Co to oznacza? Najważniejsze to 
stosować się do zaleceń sanitar-
no-higienicznych nałożonych 
przez służby BHP oraz praco-
dawcę. 
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W miarę możliwości unikać 
zgromadzeń, stosować środki 
ochrony bezpośredniej - maski, 
okulary i rękawice. Należy rów-
nież pamiętać o lojalności wobec 
współpracowników - źle się czu-
jesz - Zostań w domu! Już dziś nie 
trzeba raczej nikogo przekonywać, 
że koronowirusa nie należy lekce-
ważyć, bo to podstępny drań.

Jednakże przestrzegałbym 
też przed zwykłym ludzkim drań-
stwem. Kryzys powoduje, że nie 
brakuje wichrzycieli, którzy pró-
bują wzbudzić zamęt, chcą żero-
wać na ludzkim strachu. Jak czy-
tam, że ten czy tamten dyrektor 
wysyła ludzi na śmierć (nie licząc 
się z zasadami BHP) to od razu 
zastanawiam się czy aby nie roz-
nosi tych informacji ten, kto chce 
po zasłoną epidemii dokonać ja-
kiś rewolt personalnych. Nie wy-
kluczam jednak, że wśród osób 
dozoru pojawiają się szubraw-
cy, którzy jak gardzili ludźmi 
tak nimi dalej gardzą. Proszę w 

tym miejscu, żeby każdy z Was 
informował swoje komisje za-
kładowe o nadużyciach ze stro-
ny przełożonych jeśli do takich 
faktycznie dochodzi. Od tego jest 
związek zawodowy, żeby stać na 
straży godności pracownika.

Ktoś powie, że kopalnie po-
winny być na taką okoliczność 
z jaką się zderzyliśmy przygo-
towane. Nikt na cos takiego nie 
był przygotowany. Czytam różne 
opracowania, informacje ze świata 
górniczego. Żaden, nawet najwięk-
sze i najbogatsze koncerny gór-
nicze nie miały przygotowanych 
na taką okoliczność procedur. W 
większości z nich procedury te 
powstają w trybie ekspresowym, 
dość spontanicznie i nasze spół-
ki węglowe nie są tu wyjątkiem. 
Radzą sobie z tym problemem 
lepiej lub gorzej, ale powoli wi-
dać, że opanowują sytuację. 

Czy mamy szanse wyjść z 
tego kryzysu? Pewnie wszystko 
zależy od tego jak długo będzie on 
trwał i jak będzie on głęboki. Na 
to pytanie dziś nikt jednak nie jest 

w stanie odpowiedzieć. Uważam 
jednak, że górnictwo jako jeden z 
filarów polskiej gospodarki musi 
być na ten czas stymulatorem 
odbudowy gospodarki, bo upadły 
sektor usługowy nie wyjdzie z kry-
zysu bez silnego przemysłu. Nie 
bardzo potrafię sobie wyobrazić, 
że dziś w obliczu takiego kryzysu 
ktoś będzie nam dokręcał śrubę, 
ktoś będzie nas straszył polityką 
klimatyczną. Polski nie stać dziś 
na to, by likwidować kopalnie, by 
likwidować miejsca pracy w gór-
nictwie. Jednakże żeby górnictwo 
mogłoby pełnić rolę stymulatora 
rozwoju gospodarki nie może 
być pozbawione dziś samo sobie. 
NSZZ Solidarność zwróciła się do 
rządzących o podjęcie natych-
miastowych działań związanych z 
kryzysem jak i stworzenie warun-
ków odbudowy nie tylko górnic-
twa, ale i polskiej energetyki wę-
glowej w warunkach zagrożenia 
obywateli i gospodarki. Miejmy 
nadzieję na rewizję polityki Pań-
stwa wobec naszego sektora.

Krzysztof Leśniowski

Wirus infekuje powoli nasze życie

KSGiE A gdzie „tarcza” 
dla górnictwa i energetyki?
Rząd premiera Mateusza Morawieckiego zaakceptował pakiet rozwiązań, które mają łagodzić 
gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. Główne cele tak zwanej tarczy antykryzysowej 
to ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach. Krajowy Sekretariat 
Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” domaga się jednak, by propozycje 
rządu uwzględniły spółki z sektora paliwowo-energetycznego. Związkowcy wskazują, że 
pozostawienie tej gałęzi przemysłu samej sobie może zagrozić bezpieczeństwu państwa.

STANOWISKO KSGiE trafiło na 
biurka samego szefa rządu, wi-
cepremiera i ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina oraz 
ministra klimatu Michała Kurtyki, 
a także do Klubu Parlamentarne-
go Prawo i Sprawiedliwość.

- Jak można przewidzieć, 
wszelkie programy naprawcze 
będą musiały opierać się o bez-
pieczne dostawy taniej energii, 
stąd konieczność zawieszenia 
wszelkich administracyjnych 
barier dla krajowych nośników 
energii - wskazał Sekretariat już 
na samym wstępie.

Według KSGiE spadek wskaź-
ników rozwoju gospodarki global-
nej wywrze wpływ na gospodarkę 
krajową, co spowoduje znaczący 
spadek zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną.

- Konsekwencją tego stanu 
rzeczy będzie zmniejszenie pro-
dukcji energii przez elektrownie 
węglowe, a więc również obni-
żone zapotrzebowanie ze strony 
energetyki konwencjonalnej na 
to paliwo. Jednocześnie, zarówno 
spółki sektora wydobywczego, 
jak i energetycznego wciąż zobo-
wiązane są do regulowania swo-

ich zobowiązań finansowych wo-
bec innych podmiotów, instytucji i 
osób prywatnych. Uwzględniając 
wszystkie wymienione czynniki, 
należy przyjąć, że bez interwencji 
Rządu RP polskiemu górnictwu 
i energetyce zagrozi upadłość - 
czytamy w piśmie skierowanym 
do premiera i ministrów.

Zdaniem strony związkowej, 
konieczna jest „rewizja procesów 
globalizacyjnych, które prowadzą 
do istotnego ograniczenia krajo-
wego przemysłu kosztem zwięk-
szenia zależności od importu”. 
Ponadto obecna sytuacja „sta-
nowi wystarczającą podstawę 
do zawieszenia regulacji unijnych 
(podobnie jak dla sektora banko-
wego i motoryzacyjnego)”.

Przypomniano, że „Solidar-
ność” od lat postuluje ogranicze-
nie wymiaru obciążeń publicz-
noprawnych dla przedsiębiorstw 
górniczych i energetycznych, 
zaś negatywne perspektywy, 
jakie rysują się przed spółkami 
wydobywczymi, przedsiębior-
stwami zajmującymi się wytwa-
rzaniem, dystrybucją i obrotem 
energii elektrycznej oraz spółka-
mi okołogórniczymi i okołoener-

getycznymi, powinny stanowić 
ostateczny argument na rzecz 
zawieszenia lub całkowitej likwi-
dacji niektórych obciążeń.

- Jeśli mamy przeżyć dzisiej-
szy kryzys i stworzyć odpowiednie 
warunki, aby odbudować przemysł 
i uniknąć takich zagrożeń, musimy 
postawić teraz na przyszłość pol-
skich kopalń oraz wykorzystywać 
rodzimy surowiec w przyszłości 
- podkreślili związkowcy, apelując 
przy tym do rządu „o podjęcie na-
tychmiastowych działań łagodzą-
cych skutki kryzysu związanego 
z pandemią koronawirusa i stwo-
rzenie warunków odbudowy gór-
nictwa i energetyki w warunkach 
zagrożenia bezpieczeństwa miesz-
kańców i gospodarki”.

Na koniec zażądali równego 
traktowania podmiotów gospo-
darczych bez względu na ich po-
tencjał.

- Od tego, jak zareaguje rząd, 
zależy dziś przyszłość setek 
tysięcy osób zatrudnionych w 
spółkach górniczych i energe-
tycznych oraz firmach koope-
rujących - wskazali w konkluzji 
wystosowanego pisma. 

mj

Dokończenie ze str. 3

Lock down, czyli 
wstrzymać oddech

RPA Jak epidemia koronowirusa zamyka afrykański kraj

PO TELEWIZYJNYM 
orędziu prezydenta Cyrila 
Ramaphosa mieszkańcy kra-
ju mieli raptem 72 godziny 
na przygotowanie się do to-
talnego zamknięcia, co nie 
miało precedensu w historii 
tego kraju. Na ulice wyszła 
policja oraz wojsko, by kon-
trolować ulice, zapobiegając 
włamaniom. Paleta zakazów 
oraz obostrzeń jest bardziej 
ostrzejsza niż te wprowadzo-
ne w Polsce.  Poza niewiel-
kimi wyjątkami obowiązuje 
zakaz wyjść z domów. O po-
ruszaniu się po kraju można 
w tym czasie zapomnieć. 

Zamknięcie kraju, w tym 
zakładów pracy to cios w RPA, 
kraju liczącego ponad 56 mln 
mieszkańców. Szczególnie, że 
po latach kryzysu gospodarka 
kraju powoli wychodziła na 
prostą. Szczególny udział w 
tym miał przemysł górniczy, 
podstawowa gałęź przemysłu 
południowoafrykańskiego.  
RPA to wiodący producent 
metali i minerałów, takich jak 
platyna, pallad, węgiel, złoto i 
ruda żelaza. Hossa na rudy 
metali i minerały ziem rzad-
kich pchały kraj do przodu. 

Górnictwo węglowe de-
cyzją rządu praktycznie 
wstrzymało produkcję w 80 
proc. Realizowana jest jedy-
nie minimalna produkcja na 
potrzeby koncernu energe-
tycznego Eskom (państwowy 
monopolista), który jednak 
także ograniczył mocno swo-
ją produkcję.  Możliwe są 
także dostawy węgla do kon-

cernu Sasol zajmującego się 
produkcją paliw płynnych. W 
przypadku eksportu, każdy 
przypadek będzie oceniany 
pod względem merytorycz-
nym (szczególne zezwole-
nie), co oznacza praktyczne 
zatrzymanie przeładunków 
węgla w terminalach w Ri-
chards Bay oraz w Maputo. 

Większość producen-
tów surowców wykorzystu-
je przerwę do konserwacji 
infrastruktury i urządzeń 
górniczych. Całe szczęście 
dla producentów węgla, że 
warunki eksploatacji w RPA 
(odkrywki i płytkie stosun-
kowo kopalnie głębinowe) 
nie rodzą zagrożeń dla dal-
szej eksploatacji w prze-
ciwieństwie do polskich 
kopalń. W przypadku RPA 
tzw. lock down rodzić będzie 
przede wszystkim ogrom-
ne konsekwencje społeczne, 
gdyż duża część niewykwa-
lifikowanych pracowników 
kopalń pochodząca z tzw. 
townshipów (slumsów),  po-
zbawiona była wszelkich 

gwarancji socjalnych, w 
tym stałego, gwarantowane-
go dochodu. Władze kraju, 
żeby zapobiec gwałtownym 
zamieszkom w townshipach 
realizują na czas blokady 
dostawy podstawowych pro-
duktów do dzielnic biedy. 

Minister Energetyki 
Gwede Mantashe podkreślił 
znaczenie utrzymania  in-
frastruktury górniczej oraz 
przemysłu przetwarzania 
i wzbogacania rud meta-
li, zwłaszcza rafinerii i hut, 
których nie da się łatwo włą-
czyć i wyłączyć. Operacje te 
będą w dalszym ciągu pro-
wadzone na zmniejszonych 
poziomach, z wykorzysta-
niem zmagazynowanych rud. 
Uzgodniono także, że dzia-
łania związane z niezbędny-
mi służbami wewnętrznymi, 
w tym z bezpieczeństwem, 
wentylacja, chłodzeniem i 
pompowaniem, oraz spe-
cjalistyczna konserwacja 
infrastruktury podziemnej 
mogą być kontynuowane.

jm

Od północy 27 marca w Republice Południowej Afryki wprowadzony został 
tzw. Lock Down, co praktyczne oznacza zatrzymanie wszelkiej działalności 
na terenie kraju, w tym także przemysłu górniczego, który jest podstawą 
ekonomiczną tego kraju.
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JSW INNOWACJEGÓRNICTWO Spółki podejmują działania antykryzysowe

Skuteczna prewencja 
w dobie pandemii
O PODJĘTYCH przez nie działa-
niach pracownicy informowani są 
na bieżąco.

Jastrzębska Spółka Węglowa
W Jastrzębskiej Spółce Węglo-

wej SA (JSW) sztab kryzysowy po-
wołano 13 marca. Decyzją prezesa 
Zarządu Spółki Włodzimierza He-
reźniaka na jego czele stanął wice-
prezes JSW Artur Dyczko.

Do pierwszych posunięć ma-
jących zapobiec przedostaniu się 
wirusa na teren kopalń należało 
wprowadzenie pomiaru tempera-
tury ciała pracowników, udostęp-
nienie załodze środków dezynfe-
kujących i zakaz wstępu na teren 
zakładów należących do JSW oso-
bom postronnym.

Decyzje sztabu kryzysowego 
JSW realizowane są na bieżąco. 
O skali podejmowanych działań 
świadczy informacja z 13 marca. Na 
wszystkich zmianach sprawdzono 
wtedy temperaturę ciała ponad 23 
tysiącom osób. 14 marca zdecydo-
wano o wstrzymaniu robót w dni 
wolne od pracy (poza pracami nie-
zbędnymi do utrzymania ruchu). 
Na podstawie precyzyjnych infor-
macji spływających do sztabu kilka 
razy w ciągu doby uznano, że obec-
na sytuacja epidemiczna, nie stano-
wi bezpośredniego zagrożenia dla 
ruchu zakładów górniczych.

Zakłady należące do JSW zmie-

jest ciągła akcja informacyjna o 
właściwym sposobie postępowa-
nia. Kierownictwu kopalń i zakła-
dów Spółki wydano między innymi 
dyspozycję, aby ograniczyć do nie-
zbędnego minimum bezpośrednie 
spotkania większych grup pracow-
ników. Przedsięwzięliśmy też wiele 
innych adekwatnych środków - wy-
jaśniał prezes Zarządu Grupy.

Na portalu pracownika PGG, 
do którego dostęp ma cała załoga 
firmy, umieszczono szczegółowe 
informacje dotyczące profilakty-
ki przeciwwirusowej. Analogiczne 
informacje na plakatach i ulotkach 
informacyjnych wywieszone zosta-
ły we wszystkich kopalniach PGG 
S.A. Wiadomości związane z pre-
wencją zakażeń koronawirusem 
wyświetlane są również w uczęsz-
czanych przez załogi cechowniach 
kopalń na specjalnie przygotowa-
nych telebimach komunikacji we-
wnętrznej.

Kierownikom zespołów i 
wszystkim pozostałym pracowni-
kom Grupy zalecono, aby - jeśli to 
możliwe - sprawy związane z bieżą-
cym działaniem firmy załatwiali w 
sposób zdalny: przez telefon, Inter-
net lub poprzez telekonferencje.

W każdej z kopalń PGG wyzna-
czeni zostali specjalni koordynato-
rzy. Ich zadaniem jest analizowanie 
sytuacji na miejscu, a w przypad-
ku pojawienia się jakichkolwiek 
wątpliwości lub obaw co do stanu 
zdrowia pracowników, niezwłoczne 
raportowanie do Zarządu Polskiej 
Grupy Górniczej.

Spółka zabezpieczyła się w za-
pas mydeł antybakteryjnych, któ-
re używane są w pomieszczeniach 
socjalnych i toaletach. Również 
recepcje i bramy wejściowe kopalń 
i zakładów wyposażono w specjal-
ne płyny odkażające do rąk. Przy 
wejściach do kopalń i zakładów do-
stępne są termometry elektronicz-
ne umożliwiające pomiar tempera-
tury ciała.

Warto dodać, że Grupa posta-
nowiła we własnym zakresie wy-
twarzać płyn do dezynfekcji m.in. 
łaźni, korytarzy, poręczy i klamek, 
z których codziennie korzystają ty-
siące pracowników. Kilka tysięcy 
litrów takiego płynu potrafi wypro-
dukować w zaledwie dwie godziny 
KWK „Piast-Ziemowit”. Skutecz-
ność specyfiku zbadali naukowcy 
z Głównego Instytutu Górnictwa w 
Katowicach. Z wydanej przez nich 
opinii wynika, że roztwór może być 
skutecznie stosowany do dezynfek-
cji powierzchni zanieczyszczonych 
mikrobiologicznie w obiektach za-
kładu górniczego. Ma działanie wi-
ruso- i grzybobójcze.

Bez względu na podjęte działa-
nia PGG uczula swych pracowni-
ków, aby zachowywali jak najdalej 
posuniętą ostrożność, zgodnie z 
wytycznymi polskich służb sanitar-
no-epidemiologicznych.

Tauron Wydobycie
Obowiązkowy pomiar tempe-

ratury przy wejściu, dodatkowe 
zabezpieczenia antywirusowe dla 
załogi i zdalne środki komunika-
cji - takie środki zapobiegawcze 
w obliczu pandemii koronawirusa 
wprowadziła spółka Tauron Wy-
dobycie.

Każda osoba wchodząca lub 
wjeżdżająca na teren Spółki jest 
zobowiązana do poddania się po-

miarowi temperatury ciała, który 
wykonują odpowiednio wyposażeni 
pracownicy służby ochrony. Pomiar 
temperatury dokonywany jest za 
pomocą termometru bezdotykowe-
go. Osoby z podwyższoną tempera-
turą lub odmawiające poddania się 
badaniu nie są wpuszczane.

Komunikacja związana z pro-
filaktyką jest prowadzona dla 
pracowników wielokanałowo, za-
równo za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, jak i poprzez 
rozwieszone w zakładach plakaty 
i materiały drukowane. Szczegó-
łowe wytyczne dotyczące profi-
laktyki i zasad postępowania w 
przypadku wystąpienia objawów 
zarażenia wirusem są przekazy-
wane na codziennych odprawach 
zespołów pracowniczych.

Pracownicy biurowi mają możli-
wość pracy w trybie „home office”.

W każdym z zakładów górni-
czych działają odpowiednio wy-
posażone punkty opatrunkowe i 
służby bhp gotowe do udzielenia 
pomocy pracownikom, u których 
mogą wystąpić objawy zakaże-
nia.

Klienci, kontrahenci i pozostali 
partnerzy biznesowi Spółki prosze-
ni są o kontaktowanie się z firmą 
przede wszystkim za pośrednic-
twem środków komunikacji na od-
ległość.

Węglokoks Kraj
Podobne działania podjęto w 

spółce Węglokoks Kraj.
W KWK „Bobrek-Piekary” oraz 

wszystkich pomieszczeniach biuro-
wych Spółki regularnie czyszczone 
są powierzchnie użytkowe. De-
zynfekcji podlegają również takie 
miejsca, jak klatki szybowe do jazdy 
ludzi oraz samojezdne środki trans-
portu przystosowane do jazdy ludzi 
(kolej szynowa spągowa i podwie-
szana). W wielu punktach kopalni 
zamontowano dozowniki płynu de-
zynfekującego.

Wprowadzono pomiar tempe-
ratury wykonywany przez pracow-
ników ochrony wszystkim pracow-
nikom oraz osobom postronnym 
wchodzącym na teren zakładu pra-
cy. Bezwzględnym zakazem wstępu 
objęto osoby z temperaturą ciała 
wynoszącą powyżej 38 stopni Cel-
sjusza. Miejsca, w których pracow-
nicy mają kontakt z osobami spoza 
Spółki, zaopatrzone są w środki 
dezynfekujące oraz gumowe ręka-
wiczki.

Wydobycie węgla trwa, jednak 
odbywa się według specjalnych za-
sad. Ograniczono liczbę zgroma-
dzonych pracowników na nadszy-
biu i podszybiu szybów zjazdowych 
podczas regularnej jazdy ludzi. 
Sporządzono harmonogramy zjaz-
dów. Wszyscy górnicy są wyposaże-
ni oraz zobowiązani do stosowania 
środków ochrony indywidualnej, 
zwłaszcza masek przeciwpyłowych, 
okularów oraz rękawic ochronnych.
Część pracowników biurowych pra-
cuje zdalnie.

Sytuacja jest monitorowana 
przez zespół roboczy oraz sztab kry-
zysowy odpowiedzialny za organi-
zację, wdrożenie oraz koordynację 
działań w przypadku pojawienia się 
w zakładzie pracy osób, u których 
wystąpiły objawy choroby wywoły-
wanej przez koronawirus.

Marek Jurkowski

NA bezprecedensową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa zareagowały władze spółek węglowych.

niły organizację pracy. Od 23 marca 
do odwołania we wszystkich kopal-
niach JSW obowiązuje trzyzmia-
nowy system pracy. Jedna zmiana 
pracuje 6 godzin. System trzyzmia-
nowy pozwala na uniknięcie kon-
taktu pomiędzy kolejnymi zmia-
nami w newralgicznych miejscach: 
cechowni, łaźni, na nadszybiu i 
podszybiu oraz w wyrobiskach. Do-
datkowo służby odpowiedzialne za 
utrzymanie zabezpieczenia przeci-
wepidemicznego zyskały dodatko-
we 2 godziny po każdej zmianie na 
utrzymanie czystości i przeprowa-
dzenie odkażania w newralgicznych 
miejscach (sprzątanie, dezynfekcja 
i przewietrzanie łaźni górniczych 

między zmianami). Wyjątkami 
od nowego systemu są stanowiska 
pracy wymagające ciągłej obsługi 
i obecności w zakładzie w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu 
zakładu górniczego - na przykład za-
stępy ratownicze, obsługa głównych 
pompowni, rozdzielni, szybów - oraz 
sytuacje, kiedy trzeba usunąć zagro-
żenia.

Wcześniej w kopalniach JSW 
zmieniono organizację pracy osób 
zajmujących stanowiska kluczowe. 
Pracownicy z tego szczebla zostali 
podzieleni na zmiany, tak aby nie 
kontaktowali się ze sobą w pracy.

Wdrożone procedury, jak dotąd, 
sprawdzają się, choć są uciążliwe. 
Do sztabu napływają informacje o 
kolejkach przed wejściami do za-
kładów. Mierzenie temperatury 
ciała wchodzących pracowników 
spowalnia ruch. Podobna sytuacja 
jest przy wyjeździe.

- Apeluję, aby stosować się do ak-
tualnych komunikatów i zarządzeń 
kierowników ruchu zakładu górni-
czego. Służby kopalniane starają się 
jak najbardziej usprawnić działania, 
jednak ograniczeń technicznych 
nie przeskoczymy - podkreślił wi-
ceprezes Dyczko. - Funkcjonujemy 
w warunkach nadzwyczajnych, w 
których dostępność preparatów de-
zynfekujących i innych środków jest 
ograniczona. Dlatego musimy dzia-
łać rozważnie, używać racjonalnie 
dostępnych zasobów. Apeluję o roz-
wagę - podsumował.

Polska Grupa Górnicza
Działania prewencyjne podjęło 

także kierownictwo Polskiej Grupy 
Górniczej SA (PGG).

6 marca prezes PGG Tomasz Ro-
gala wydał zarządzenie określające 
sposób postepowania w celu prze-
ciwdziałania zagrożeniu. Tutaj rów-
nież powołano sztab kryzysowy.

- Zadaniem sztabu w PGG SA 
jest bieżące monitorowanie sytuacji 
epidemiologicznej oraz reagowa-
nie na wszystkie sygnały związane 
z groźbą zachorowania. W kopal-
niach i wszystkich oddziałach Pol-
skiej Grupy Górniczej prowadzona 
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Na wiosnę świat budzi się do nowego życia. 
Wraz z wiosną budzi się też wiara, 

że to co złe jest już za nami.
Zwykle w Wielkanoc 

stawiamy na stołach koszyki pełne dobrobytu 
-  szynek, jajek, czekoladowych rarytasów...

Dziś postawmy na nich 
koszyki pełne nadziei. 

Życzymy Wam zdrowych 
i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy!

Pułapki klimatyczne UE
ZAMIAST skupić się na skutecznej walce z zagrażającej zdrowiu i życiu milionów ludzi pandemii 
koronawirusa, w pierwszych dniach marca wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej (KE) Frans 
Timmermans ogłosił treść projektu rozporządzenia, które nazywane jest „prawem klimatycznym”, 
„europejskim paktem klimatycznym” i „kamieniem milowym polityki klimatycznej UE”. To pierwszy 
z około 40 aktów prawnych, które ujrzą światło dzienne w ramach tak zwanego Nowego Zielonego Ładu, 
czyli nowej odsłony unijnej kampanii antywęglowej.

GÓRNICZA „Solidarność” 
nie będzie milczeć wobec 
kolosalnych i niezwykle nie-
bezpiecznych pułapek, które 
Komisja Europejska przygo-
towała w najnowszym pro-
jekcie „prawa klimatycznego 
UE”. W ramach trwających 
właśnie konsultacji tego 
prawa strona społeczna z 
pewnością wyrazi ogromne 
rozczarowanie pod adresem 
komisarzy - autorów rozpo-
rządzenia. Zwróci też uwagę 
opinii publicznej na zagroże-
nia ekonomiczne i społeczne 
dla państw członkowskich, 
których skala jest bezprece-
densowa.

Celem projektowanych 
przepisów jest wprowadze-
nie w obieg prawny politycz-
nej deklaracji o neutralności 
klimatycznej Unii Europej-
skiej (UE), jaką ta miałaby 
osiągnąć do połowy obecne-
go stulecia. Rozporządzenie 
potwierdza cel redukcyjny 
na poziomie 100 procent do 
2050 roku, ale wprowadza 
też nowe uprawnienia KE, 
która chciałaby samodzielnie 
- bez pytania państw człon-
kowskich o zgodę - wyzna-
czać „trajektorię osiągnięcia 
neutralności klimatycznej w 
Unii Europejskiej”. KE pro-
ponuje, by narzucić zaostrzo-
ny cel pośredni do 2030 r. - 
na poziomie 55 proc. zamiast 
dotychczasowych 40 proc. 
Jeżeli państwo członkowskie 
zboczy z „trajektorii”, komi-
sarze przymuszą je „aktami 
delegowanymi” do większej 
dyscypliny. Delegowanie do-
tyczy oczywiście uprawnie-
nia, które dotąd posiadała 
wyłącznie Rada Europejska, 
czyli przywódcy wszystkich 
państw UE, decydujący na 
wspólnym posiedzeniu i 
jednogłośnie o najważniej-
szych prawach i obowiązkach 
członków Unii.

Wyposażenie komisarzy 
UE w prawo arbitralnego 
wyznaczania ścieżki dojścia 
do celów klimatycznych dla 
poszczególnych państw za 
pomocą „aktów delegowa-
nych” budzi obawę, że nie 
zechcą oni uwzględniać spe-
cyfiki i możliwości poszcze-
gólnych państw. Powstało 
ryzyko, że transformacja nie 
będzie prowadzona w sposób 
uczciwy i sprawiedliwy spo-
łecznie. W zawartym w pro-
jekcie całym katalogu czyn-
ników, którymi ma kierować 
się KE przy wyznaczaniu 
„trajektorii”, ani słowem nie 

wspomniano o takich, jak na 
przykład zróżnicowany sto-
pień rozwoju gospodarczego, 
model energetyki, bogactwo 
społeczeństwa czy realne 
techniczne możliwości wdro-
żenia nowego prawa. W prak-
tyce oznacza to, że zupełnie 
zignorowano skalę wyzwań, 
przed jakimi stoją dziś róż-
ne państwa członkowskie, 
o co apelowała bezustannie 
strona społeczna (m.in. w 
warszawskiej deklaracji o 
warunkach sprawiedliwej i 
zrównoważonej transforma-
cji energetyczno-klimatycz-
nej UE z Energy Summit w 
październiku 2019 r.).

Komisarze chcą co 5 lat 
oceniać działania państw i 
całej Unii m.in. w zakresie 
wydatkowania pieniędzy w 
celu dojścia do neutralności 
klimatycznej. Zapomnieli 
jednak w swoim projekcie 
zapisać przejrzyste kryteria 
tej oceny. Nie zapomnieli za 
to o restrykcjach, które będą 
mogli stosować i to wyłącznie 
pod kątem realizacji celu neu-
tralności klimatycznej, nie 
zważając zupełnie na takie 
„drobiazgi”, jak bezpieczeń-
stwo energetyczne, socjalne 
czy po prostu możliwości 
poszczególnych krajów! W 
sprawach wydatkowania pie-
niędzy przez państwa człon-
kowskie KE chce zagwaranto-
wać sobie prawo wydawania 
państwom członkowskim 
„zaleceń”. Cokolwiek to zna-
czy, oczywiście otwiera szale-
nie niebezpieczną ścieżkę do 
wpływania przez komisarzy 
na decyzje należące do suwe-
rennych krajów i ich rządów 
narodowych!

Jako związkowcy peł-
niący służbę społeczną w 
sektorach przemysłu pod-
stawowych dla rozwoju ta-
kich regionów, jak np. Górny 
Śląsk, nie możemy przejść 
obojętnie obok faktu, iż 
przedstawiony projekt prawa 
klimatycznego UE w żadnym 
miejscu nie wspomina o zasa-
dach i środkach transforma-
cji dla regionów górniczych. 
Nie przywołuje nawet tak 
sztandarowych, hasłowych 
wciąż pojęć, jak Fundusz 
Sprawiedliwej Transforma-
cji, czy - niewprowadzony 
wciąż - podatek „carbon tax” 
na towary spoza obszaru re-
strykcji UE, chroniący kon-
kurencyjność europejskiego 
przemysłu!

Podstawowa wada pro-
jektu KE polega na tym, że 

oprócz zatwierdzenia w sen-
sie prawnym celu głównego 
neutralności (i celów pośred-
nich), kompletnie ignoruje 
warunki osiągnięcia tych 
celów. W całym akcie praw-
nym brakuje takich - powzię-
tych już przecież politycznie 
- ustaleń, jak to, że w trans-
formacji podział środków 
z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji musi uwzględ-
niać poziom produkcji czy 
też poziom wykorzystania w 
poszczególnych gospodar-
kach paliw kopalnych. Jed-
nym z naczelnych kryteriów 
powinien być m.in. poziom 
zatrudnienia w sektorze 
górniczym, gdyż właśnie 
do tej grupy pracowników 
zagrożonych dramatyczną 
restrukturyzacją sektora 
przede wszystkim kierować 
należy wsparcie. Zgodnie z 
głoszonymi na forum Unii 
Europejskiej politycznymi 
deklaracjami, trzeba wyraź-
nie uwzględnić w projekcie 
rozporządzenia taki również 
warunek, że wygaszane miej-
sca pracy muszą być zastępo-
wane nowymi, adekwatnymi 
miejscami o odpowiedniej 
jakości.

Nie mamy wątpliwości, 
że akt prawny tej rangi, co 
prawo klimatyczne UE, musi 
regulować prawo poszczegól-
nych krajów do współdecy-
dowania o podejmowanych 
działaniach! Projekt nie za-
wiera takich przepisów. Ma 
na celu wyłącznie nadanie 
Komisji Europejskiej nowych 
uprawnień do narzucania 
państwom kreowanej arbi-
tralnie polityki. W tym sensie 
na pewno nie jest to projekt 
wspólnego prawa unijnego 
do osiągnięcia celów przez 
wszystkie kraje członkow-
skie UE. Jeśli już nazywa się 
go „kamieniem milowym”, 
chodzi raczej o kolejny punkt 

że np. w transformowanych 
regionach nie nastąpi wyklu-
czenie społeczne…

Jakimkolwiek będzie 
nowe prawo klimatyczne UE, 
musi ono przewidywać pro-
jekty restrukturyzacyjne dla 
obszarów górniczych, prace 
badawczo-rozwojowe w za-
kresie czystych technologii 
węglowych czy zagospoda-
rowanie terenów likwidowa-
nych kopalń pod inwestycje 
w nowych gałęziach przemy-
słu. Ponadto nie wystarczy 
wpisać do projektu prawa 
nic nie znaczących sformuło-
wań o prowadzeniu dialogu 
z mieszkańcami, przedsię-
biorcami, przedstawicielami 
związków zawodowych czy 
władz lokalnych. Trzeba za-
gwarantować prawnie ich 
czynne włączenie się i udział 
- jako interesariuszy - w pro-
ces transformacji energe-
tyczno-klimatycznej. O ile 
oczywiście zależy Brukseli, 
aby przeprowadzić tę trans-
formację z korzyścią dla 
wszystkich mieszkańców i 
obywateli Unii Europejskiej, 
a nie na zgubę części z nich i o 
ile nie jest to kolejny przejaw 
niebezpiecznej unijnej tech-
nologii legislacyjnej, która 
po cichu wymusza radykalne 
zmiany, na które nigdy - jako 
obywatele i przedstawiciele 
pracowników - nie wyrażali-
śmy zgody.

Krzysztof Leśniowski

potwierdzający hegemonię 
brukselskiej biurokracji.

Cała odpowiedzialność za 
opracowanie i wypełnienie 
strategii oraz planów ada-

ptacyjnych przerzucona zo-
stała oczywiście na państwa 
członkowskie, natomiast KE 
przyznała sobie szerokie pra-
wo do ich kontroli. Wszelkie 
zapisy o konieczności wspar-
cia procesu transformacji, 
zapewnienia pieniędzy, aby 
przebiegał sprawiedliwie i 
solidarnie, są zaledwie ogól-
ne, niemożliwe do wyegze-
kwowania. Przykładem może 
być artykuł 8 rozporządze-
nia, mówiący o udziale spo-
łecznym. Zgodnie z ugrun-
towanym schematem unijnej 
nowomowy, okazuje się, że 
Komisja Europejska „współ-
pracuje”, „sprzyja”, „ułatwia”, 
„prowadzi dialog”, ale już nie 
odpowiada za ustanawiane 
warunki, nie gwarantuje ni-
czego, nie zobowiązuje się, 
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Aby zapobiec katastrofie
JSW INNOWACJEPANDEMIA „Solidarność” wzywa Komisję Europejską do rewizji polityki klimatycznej

BEZZWŁOCZNEGO zawieszenia funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS oraz 
głębokiej rewizji dotychczasowej polityki klimatycznej domaga się NSZZ „Solidarność” od Komisji Europejskiej. W liście 
adresowanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, szef „Solidarności” Piotr Duda apeluje o skoncentrowanie 
wszystkich wysiłków na ratowaniu unijnej gospodarki, która stoi przed zagrożeniem zapaści na niespotykaną skalę.
- PANDEMIA koronawirusa SAR-
S-CoV-2 bezpośrednio dotknęła 
setki tysięcy ludzi, a pośrednio 
wpłynęła na życie całych społe-
czeństw i na sposób funkcjonowa-
nia państw członkowskich. Mamy 
do czynienia z gigantycznych roz-
miarów kryzysem nie tylko w sferze 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
obywateli, ale również w obszarze 
gospodarczym – napisał w imieniu 
Komisji Krajowej Piotr Duda, prze-
wodniczący Związku.

I wymienia: sparaliżowany 
transport, zerwane łańcuchy do-
staw, zamrożenie działalności wie-
lu sektorów gospodarki, miliony 
pracowników i pracodawców bo-
jących się o przyszłość swoją oraz 
swoich rodzin.

– To problemy, z którymi bo-
rykają się obecnie wszystkie kraje 
członkowskie UE. Dziś nie ulega 
już żadnej wątpliwości, że konse-
kwencją pandemii będzie zapaść 
gospodarcza na niespotykaną do-
tąd skalę. Znacznie większą, niż 
kryzys lat 2008-2009 – czytamy 
w liście.

Zdaniem „Solidarności” bez 
względu na to, jak długo potrwa 
pandemia, państwa członkowskie 
i instytucje unijne będą musiały 
skoncentrować się na odbudowie 
europejskiej gospodarki, co wyma-
ga od Komisji Europejskiej silnego 
pakietu stymulacyjnego. To wyzwa-
nie wobec którego, wszelkie inne 
działania, polityczne spory i ide-
ologiczne koncepcje muszą zejść na 
dalszy plan.

– W ocenie NSZZ „Solidarność” 
jednym z kluczowych elementów 
pakietu stymulacyjnego dla unij-
nej gospodarki powinna być głę-
boka rewizja dotychczasowej po-
lityki klimatyczno-energetycznej 
UE. Przede wszystkim należy bez-
zwłocznie zawiesić funkcjonowa-
nie europejskiego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji EU ETS 
– apeluje „Solidarność”.

To konieczne, aby tania i sta-
bilna energia mogła być impulsem 
niezbędnym do odbudowy wzro-
stu gospodarczego. Szczególnie w 
przypadku krajów takich jak Pol-
ska. Dzięki temu energetyka kon-

wencjonalna jest o wiele tańsza niż 
alternatywne źródła.

– Trzeba także pamiętać, że 
system EU ETS obejmuje nie tylko 
energetykę. To również ogromne 
obciążenie dla przemysłów ener-
gochłonnych, w tym w szczególno-
ści hutnictwa, produkcji cementu 
i ceramiki, branży chemicznej czy 
papierniczej, a także sektora trans-
portu lotniczego, który już dziś z 
powodu pandemii znalazł się na 
granicy bankructwa. Te branże za-
trudniają w skali całej UE setki ty-
sięcy pracowników. Każde miejsce 
pracy w przemyśle generuje dodat-
kowo kilka kolejnych etatów w jego 
otoczeniu: w usługach i transporcie. 
Ochrona przemysłu w obecnej sy-
tuacji, gdy całej UE grozi drastycz-
ny wzrost bezrobocia, musi być dla 
Komisji Europejskiej zadaniem bez-
sprzecznie priorytetowym – czyta-
my w liście.

Związek przypomina, że system 
EU ETS nie ma odpowiedników 
w innych rejonach świata, a Unia 
Europejska odpowiada zaledwie za 
10 proc. globalnej emisji CO2. To 

powoduje, że jest politycznie osa-
motniona w swojej restrykcyjnej 
polityce klimatycznej. A w obliczu 
kryzysu taka postawa jest całkowi-
cie nieuzasadniona. Według „Soli-
darności” konieczna jest gruntowna 
rewizja „Zielonego ładu”

– Gwałtowne pogorszenie sytu-
acji gospodarczej na świecie stwa-
rza również konieczność gruntow-
nej rewizji strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu, forsowanej przez 
Komisję Europejską. Strategia ta 
była tworzona w zupełnie innych 
realiach gospodarczych i jest niedo-
stosowana do obecnych uwarunko-
wań – uzasadnia „Solidarność”.

Według Związku wprowadzenie 
neutralności klimatycznej do 2050 
roku tylko w przypadku Polski kosz-
tować będzie ponad 500 mld euro, a 
wieloletnie ekonomiczne i społecz-
ne skutki dla całej Unii podważają 
deklaracje o możliwym wsparciu 
naszej gospodarki.

– NSZZ „Solidarność” apeluje 
do Komisji Europejskiej o głęboką 
rewizję prac nad strategią dojścia 
do tzw. neutralności klimatycznej w 

2050 roku. W obecnej sytuacji Unia 
Europejska powinna poprzestać na 
celach redukcyjnych, do wypełnienia 
których poszczególne kraje człon-
kowskie Wspólnoty zobowiązały się 
w Porozumieniu Paryskim. Dopiero 
po wyjściu z globalnego kryzysu go-
spodarczego, w obliczu którego sto-
imy, UE może rozpocząć dyskusję na 
temat nowej strategii klimatyczno-e-
nergetycznej – czytamy dalej.

Po wysłaniu listu do Komisji 
Europejskiej „Solidarność” deklaru-
je, że będzie prowadziła kampanię 
wśród innych europejskich central 
związkowych, a także zabiegała o 
wsparcie swoich działań przez wła-
dze państwowe.

 jm
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Amerykanie mogą pomóc…
PRZEDSTAWICIELE przemysłu, samorządowcy i parlamentarzyści 4 marca 2020 r. podpisali tzw. Rezolucję Śląską, która 
ma pomóc w takiej transformacji energetycznej, która ograniczy oddziaływanie energetyki na środowisko, a jednocześnie 
utrzyma węgiel jako znaczący surowiec energetyczny. 
REZOLUCJA Śląska mówi o 
działaniach, które należy pod-
jąć, aby skutecznie przeprowadzić 
transformację energetyczną oraz 
zrealizować cele klimatyczne wy-
znaczone przez najwyższe organy 
Unii Europejskiej i społeczność 
międzynarodową. 

Rezolucja zakłada zintensyfi-
kowanie prac nad nowymi techno-
logiami w energetyce, przewidując 
zwiększenie nakładów w Europie 
na podniesienie efektywności od-
nawialnych źródeł energii, uwzględ-
niając jednocześnie konieczność 
prac nad technologią utylizacji po 
okresie użytkowania materiałów, z 
których wykonane są farmy wiatro-
we oraz fotowoltaiczne. 

Po drugie, należy rozwijać 
technologie w energetyce, dzięki 
którym sprawniej i efektywniej, 
oraz przy zachowaniu wysokich 
standardów ochrony środowiska, 
będą wykorzystywane tradycyjne 
surowce kopalne. 

Należy również uwzględniać w 
projekcie Europejskiego Zielonego 
Ładu kwestie bezpieczeństwa ener-
getycznego każdego kraju człon-
kowskiego UE. 

I wreszcie, należy dokładać 
wszelkich starań, by prowadzone 
działania zapewniły przyszłym po-
koleniom, zamieszkującym konty-
nent europejski możliwość rozwoju 
w oparciu o najlepsze i najbardziej 

efektywne wykorzystanie dostęp-
nych technologii energetycznych. 

- Dla wszystkich jest jasne, że 
musimy troszczyć się i skutecznie 
działać na rzecz klimatu. Ale w tym 
działaniu nie możemy zapominać 
o bezpieczeństwie energetycznym, 
które jest fundamentem każdego 
państwa. Chcemy wykorzystywać 
nowe technologie spalania węgla, 
aby wpisywać się w Europejski Zie-
lony Ład, przy zachowaniu tego, co 
dla nas w województwie śląskim jest 
cenne – mówił Grzegorz Tobiszow-
ski, poseł do Parlamentu Europej-
skiego i pomysłodawca konferencji 
Siliesia 2030, na której podpisano 
Rezolucję Śląską. 

W Unii Europejskiej węgiel nie 
ma zbyt dobrej opinii, ale w innych 
miejscach świata nadal rozwijane 
są technologie czystego wykorzysty-
wania węgla w energetyce. Tak jest 
np. w Stanach Zjednoczonych. 

Podczas konferencji Silesia 
2030 Angelos Kokkinos z Departa-
mentu Energii Stanów Zjednoczo-
nych mówił, że przy zastosowaniu 
innowacyjnych technologii energe-
tyka oparta na paliwach kopalnych 
- w tym na węglu – może być bez-
emisyjna, a przy tym konkurencyj-
na pod względem kosztów wobec 
innych źródeł energii, także odna-
wialnych.

Angelos Kokkinos poinformo-
wał, że w ramach amerykańskiego 

Potrzebujemy na rynku nowego 
produktu, który będzie pasował 
do dzisiejszej rzeczywistości. Musi 
on nie tylko konkurować z gazem 
ziemnym, ale również z energią ze 
źródeł odnawialnych oraz powo-
dować emisję CO2 zbliżoną do zera 
– powiedział Angelos Kokkinos, 
cytowany przez PAP. 

Wśród najważniejszych cech 
takich bezemisyjnych elektrowni 
opartych na węglu wymienił m.in. 
innowacyjność stosowanych w nich 
technologii, modułową budowę w 
celu zmniejszenia jej kosztów, sta-
bilność i elastyczność działania oraz 
stosunkowo niewielką moc – rzę-
du 50-150 megawatów mocy bloku 
energetycznego. 

Kluczowym parametrem będzie 
jednak możliwość redukcji emisji 
CO2 do poziomu bliskiego zeru. Cho-
dzi tu o technologie wysokosprawne, 
by po pierwsze wygenerować dużo 
mniej CO2, po drugie – by móc go 
łatwiej i taniej wychwytywać. Ange-
los Kokkinos ocenił, że prace badaw-
cze w tym zakresie powinny – przy 
utrzymaniu finansowania prac przez 
Kongres - zakończyć się w ciągu naj-
bliższych czterech lat, by w latach 
2026-27 gotowe były już pilotażowe 
wdrożenia.

- Do niedawna nie było per-
spektywy planowania wytwarzania 
energii ze źródeł kopalnych, któ-
ra byłaby niezawodna oraz w 100 
procentach wolna od emisji CO2 i 
wszystkich innych zanieczyszczeń. 
My uważamy, że jest taka perspek-
tywa, która może być dostępna już 
niedługo – powiedział Kokkinos. 

Jak dodał, kluczową przewagą 
węgla nad innymi nośnikami jest 
niski koszt wytworzenia energii z 
tego paliwa.

Angelos Kokkinos poinformo-
wał, że aby wychwytywanie i ma-
gazynowanie CO2 było opłacalne, 
koszt związanych z tym działań nie 
powinien przekraczać 30 dolarów 
za tonę CO2, wobec 40-45 dolarów 
obecnie. Według Kokkinosa w tym 
roku amerykański rząd przeznacza 
na projekty badawcze w zakresie 
wychwytywania CO2 ponad 100 

mln dolarów, a kolejne 35 mln dola-
rów to środki związane z magazyno-
waniem CO2. 

Kokkinos, cytowany przez PAP, 
poinformował, że w ciągu ostatnich 
20 lat Stany Zjednoczone wydały 
ponad 4 mld dolarów na wychwy-
tywanie CO2 oraz blisko 1 mld dola-
rów na jego magazynowanie. W Sta-
nach Zjednoczonych są największe 
projekty demonstracyjne w tej dzie-
dzinie, a infrastruktura do przesyłu 
CO2 (by lokować gaz pod ziemią lub 
na polach naftowych) liczy ok. 1,6 
tys. mil. Ponadto, obowiązują za-
chęty finansowe do wychwytywania 
i magazynowania CO2.

Angelos Kokkinos prognozował, 
że do 2050 r. światowe zużycie wę-
gla wzrośnie do ponad 9 mld ton. 
Szacuje się, że w USA produkcja 
węgla w kolejnych latach spadnie, 
ale w 2040 r. wciąż będzie dawał on 
ok. 20 proc. wytwarzanej w Stanach 
Zjednoczonych energii.

- Nie można mieć nowoczesnej 
gospodarki bez paliw kopalnych, w 
tym węgla. Ci, którzy mówią, że mo-
żemy pozbyć się wszystkich paliw 
kopalnych, nie są realistami – uwa-
ża Angelos Kokkinos. 

Jego zdaniem możliwa jest 
„nowa era” w energetyce z zachowa-
niem paliw kopalnych, przy zerowej 
emisji CO2.

Polski rząd liczy na ścisłą współ-
pracę energetyczną ze Stanami 
Zjednoczonymi, jednym z tematów 
rozmów są także technologie czy-
stego węgla. Obecne kłopoty gospo-
darcze wywołane koronawirusem 
rozpoczęły dyskusje o tym, że war-
to złagodzić pomysły Europejskie-
go Zielonego Ładu i nie obarczać 
unijnej gospodarki zbyt wysokimi 
celami redukcji CO2, które będą do-
łować przemysł. Oczywiście Polska 
nie może się wyłamać z polityki UE, 
ale czyste technologie energetycz-
ne, takie lub podobne nad jakimi 
pracują w Stanach Zjednoczonych, 
pozwoliłyby nam na zmniejszenie 
emisyjności energetyki przy jed-
noczesnym utrzymaniu węgla jako 
paliwa. 

Igor D. Stanisławski

projektu badawczego Coal First w 
2019 r. oceniono 13 zgłoszonych 
przez przemysł technologii, a obec-
nie analizowanych jest siedem 
kolejnych. Chodzi o sposoby beze-
misyjnego korzystania z węgla do 
produkcji energii.

- Wypracowanie bezemisyjnej 
technologii dla elektrowni opa-
lanej węglem należy do naszych 
priorytetów – nie tylko na potrze-
by USA, ale także innych krajów, 
które spalają i będą spalały węgiel 
w nadchodzących dziesięcioleciach. 
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Chcą „Ostrołęki” na węgiel
GÓRNICTWO I ENERGETYKA

MEDIALNA dyskusja na temat przyszłości elektrowni „Ostrołęka C”, której budowa stanęła pod znakiem 
zapytania, zatacza coraz szersze kręgi. 24 lutego Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki 
(KSGiE) NSZZ „Solidarność” wezwała rząd do dalszej realizacji inwestycji jako istotnej dla bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. Trzy dni później KSGiE skierował pismo do wicepremiera Jacka Sasina, 
domagając się pilnego spotkania ze stroną rządową poświęconego między innymi przyszłości „Ostrołęki”, 
a 3 marca głos w sprawie zabrała górnicza „Solidarność”.
WEDŁUG Krajowego Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki ewentu-
alna modyfikacja projektu „Ostro-
łęka C” (poprzez zmianę systemu 
zasilania z węglowego na gazowy) 
lub całkowite odstąpienie od jej bu-
dowy pogłębi problemy branży gór-
niczej oraz spółek energetycznych, 
które finansowo się w ten projekt 
zaangażowały.

- Konsekwencją będą dodat-
kowe koszty, którymi w prakty-
ce obciążeni zostaną pracownicy 
koncernów energetycznych - pod-
kreślili związkowcy w treści pisma 
skierowanego do wicepremiera.

Do pozostałych problemów 
zagrażających przyszłości branży 
oraz bezpieczeństwu energetyczne-
mu państwa zaliczyli brak decyzji 
o rewitalizacji bloków węglowych 
i o rekompensatach dla przedsię-
biorstw energetycznych.

Wcześniej wskazali na inne 
czynniki przyczyniające się do po-

gorszenia sytuacji branż górniczej i 
energetycznej w Polsce.

- Planowane przez Unię Euro-
pejską osiągnięcie neutralności 
klimatycznej do 2050 roku oraz 
przeprowadzenie transformacji 
gospodarczej w kształcie i tempie 
proponowanym przez Komisję Eu-
ropejską spowoduje skrajnie szko-
dliwe skutki dla polskiej gospodar-
ki oraz przyczyni się do trwałego 
obniżenia poziomu życia obywateli 
naszego kraju. Opłaty z tytułu emi-
sji CO2 w coraz większym stopniu 
wpływają na pogorszenie kondycji 
spółek energetycznych. Nadmierny 
import energii elektrycznej i węgla 
dotyka zarówno spółki energetycz-
ne, jak i górnicze - napisali.

Rada KSGiE oczekuje od wi-
cepremiera pilnego spotkania i 
przedstawienia stanowiska rzą-
du oraz propozycji rozwiązań we 
wszystkich wspomnianych kwe-
stiach.

Po kilku dniach do wicepre-
miera i ministra aktywów pań-
stwowych Jacka Sasina zwróciła 
się także górnicza „Solidarność”. 
Według jej kierownictwa niezbęd-
ne jest dziś „podjęcie działań wraz 
z zarządami spółek energetycznych 
w sprawie faktycznego rozpoczę-

cia realizacji przyjętego przez rząd 
»Programu dla Śląska« w zakresie 
szeroko pojętej energetyki”. Cho-
dzi głównie o rewitalizację bloków 
węglowych elektrowni w Rybniku i 
Łaziskach Górnych, od czego zależy 
przyszłość znaczącej części górnic-
twa węglowego na Śląsku.

W piśmie skierowanym na ręce 
polityka odpowiedzialnego za gór-
nictwo i energetykę wskazano, że dla 
państwowych spółek węglowych, 
dostarczających paliwo do „Łazisk” 
i „Rybnika”, rewitalizacja obydwu 
elektrowni ma znaczenie kluczowe. 
Równie istotne jest dokończenie 
budowy elektrowni „Ostrołęka C” 
jako zasilanej węglem, bo ostatnie 
wypowiedzi medialne niektórych 
polityków sugerują wprost, że pro-
jekt może zostać przeformatowany z 
węglowego na gazowy.

- Odejście od realizacji powyż-
szych inwestycji węglowych, a tak-
że odstąpienie od realizacji pro-
jektu budowy elektrowni węglowej 
„Ostrołęka C” doprowadzi do dra-
stycznego ograniczenia zapotrzebo-
wania na węgiel energetyczny, a w 
konsekwencji do decyzji o zamyka-
niu kopalń i zwolnieniach górników 
- ocenili związkowcy z Krajowej Sek-
cji Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”. - Dopuszczenie 
do takiej sytuacji byłoby wyrazem 
skrajnej nieodpowiedzialności. I nie 
mamy tu na myśli wyłącznie niepo-
kojów społecznych, jakie wywoła 
zamykanie kopalń, ale zwracamy też 
uwagę na zagrożenia, jakie polityka 
rezygnacji z węgla niesie dla bez-
pieczeństwa energetycznego całego 
państwa - podkreślili.

Na koniec zażądali pełnej realiza-
cji rządowego „Programu dla Śląska” 
- „zgodnie z jego założeniami”.

Marek Jurkowski
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Batalia o dobre imię
15 LUTEGO na antenie telewizji TVN24 wyemitowano program „Superwizjer”, w którym znalazły się 
rozmaite sugestie dotyczące NSZZ „Solidarność” i jego działaczy. Słowo „sugestie” ma tutaj duże 
znaczenie, bo twardych danych było tam niewiele, pojawiły się natomiast kwoty bez pokrycia.
SŁYNNY już materiał redaktora 
Grzegorza Głuszaka to „miks” wy-
powiedzi osób dobranych tak, by 
widz nie mający wiedzy na temat 
ich przeszłości mógł odnieść wra-
żenie, że ma do czynienia z eks-
pertami i obiektywnymi obserwa-
torami tego, co się dzieje w branży 
górniczej, zwłaszcza w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej SA (JSW). 
Towarzyszą temu wszystkiemu 
obrazy oraz komentarze, które ze 
związkowców NSZZ „Solidarność”, 
Romana Brudzińskiego i Krzysz-
tofa Leśniowskiego, czynią „czarne 
charaktery”, dorabiające się przy 
tym milionów złotych na współpra-
cy z państwowym gigantem.

- Mało profesjonalny sposób re-
alizacji materiału wskazuje, że re-
daktor Głuszak otrzymał zlecenie 
i z góry przyjęte tezy, do których 
potem dobrał odpowiednie osoby 
- przekonuje wiceprzewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
JSW SA Roman Brudziński. - Trze-

ba podkreślić z całą mocą, że nikt 
z działaczy związkowych NSZZ 
„Solidarność” JSW SA nie ma żad-
nej spółki, żadnej firmy czy jakie-
gokolwiek innego podmiotu go-
spodarczego, który byłby w sposób 
bezpośredni powiązany finansowo 
z JSW. Pan Głuszak chyba zdał 
sobie z tego sprawę, więc zmienił 
taktykę - znalazł związkową firmę 
wydawniczą SG i zrobił z niej jakiś 
prężnie działający podmiot działa-
jący na terenie Śląska, bo tak tam 
było powiedziane, mający do tego 
obracać milionami złotych, co jest 
kompletnym kłamstwem i co każdy 
w Internecie łatwo może samemu 
sprawdzić. Tym gorzej świadczy to 
o profesjonalizmie autora reporta-
żu albo wskazuje, że wszystko było 
jedną wielką „ustawką” - dodaje.

Wyjaśnijmy, że SG Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
została powołana w maju 2012 roku 
i od początku funkcjonuje przy Kra-
jowym Sekretariacie Górnictwa i 
Energetyki (wcześniej: Sekretaria-

cie Górnictwa i Energetyki) NSZZ 
„Solidarność”. Działalność SG ma 
charakter wyłącznie wydawniczy i 
reklamowy, nie ma natomiast żad-
nej zależności gospodarczej pomię-
dzy SG a którąkolwiek ze spółek 
węglowych.

- SG nie wykonuje żadnych usług 
górniczych, technicznych czy jakich-
kolwiek innych na rzecz kopalń, nie 
ma zatem możliwości, by dochodziło 
do transferu wymienionych w mate-

riale ogromnych środków z JSW do 
SG. I powiem to otwarcie - perfidia 
pana Głuszaka polega na tym, że 
gdyby przed przygotowaniem repor-
tażu zajrzał do publicznie dostępne-
go bilansu firmy, to wiedziałby, że w 
roku 2018 przychody z podstawowej 
działalności operacyjnej SG nie osią-
gnęły nawet 3 procent z tego, co JSW 
miała przekazać spółce SG według 
TVN. Wszystkie te dane są ogól-
nodostępne i każdy może je sobie 

sprawdzić. Potrafi to zrobić zwykły 
Kowalski, a dziennikarz TVN, chcący 
uchodzić za profesjonalistę, nie po-
trafi. Dziwne, prawda? - retorycznie 
pyta Roman Brudziński.

Za kuriozalny uważa zarzut, że 
w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej 
SG Sp. z o.o., firmy działającej przy 
związku zawodowym, zasiadają 
przedstawiciele tego związku zawo-
dowego.

- Zgodnie z Kodeksem spół-
ek handlowych spółka musi mieć 
prezesa. Trudno, żeby był to ktoś z 
zewnątrz. Z całą mocą natomiast 
należy podkreślić, że żadna z osób 
zasiadających w Zarządzie i Komisji 
Rewizyjnej nigdy nie otrzymała ani 
złotówki wynagrodzenia - podkre-
śla wiceprzewodniczący ZOK.

Związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność” podjęli pierwsze kroki praw-
ne na rzecz ochrony swoich dóbr 
osobistych. Stosowne pełnomoc-
nictwa przekazali wybranej kance-
larii prawnej.

- Po kilkunastu latach działalno-
ści dla ludzi nie pozwolimy szargać 
swoich nazwisk przez osoby mienią-
ce się dziennikarzami, które nie po-
trafią wykonać kilku podstawowych 
czynności, aby sprawdzić, czy to, 
co publikują, jest zgodne z prawdą. 
Teraz o wszystkim wypowie się sąd 
- podsumowuje Krzysztof Leśniow-
ski, przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knu-
rów” i redaktor naczelny miesięczni-
ka Solidarność Górnicza.

Redakcja Solidarności Górniczej

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA
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POLITYKA KLIMATYCZNA

Wolność słowa 
dla wybranych
JESZCZE niedawno europejskie media zachwycały się Gretą Thunberg, 
nastoletnią aktywistką ekologiczną ze Szwecji. Gdy na medialnej 
scenie pojawiła się inna nastolatka - Naomi Seibt z Niemiec - ale 
o konserwatywnych poglądach, to media głównego nurtu rozpoczęły 
na nią ostry atak. Wolność słowa, ale tylko dla wybranych?
GRETA Thunberg to młoda akty-
wistka-celebrytka, o której ostat-
nio trochę przycichło. Jeszcze w 
styczniu 2020 r. uczestniczyła w 
Światowym Forum Ekonomicz-
nym w szwajcarskim kurorcie 
Davos, gdzie żądała natychmia-
stowej rezygnacji z paliw kopal-
nych, jak węgiel czy ropa. Po kilku 
niezbyt udanych wypowiedziach, 
jak np. o stawianiu polityków pod 
ścianą, Szwedka zmniejszyła swoją 
obecność w mediach.

Greta Thunberg stała się niby 
głosem młodego pokolenia, które 
nie chce żyć w sytuacji katastrofy 
klimatycznej i żąda od polityków 
i biznesu natychmiastowych dzia-
łań, aby ograniczyć emisję CO2. 
W mediach głównego nurtu w do-

brym tonie było dobrze wypowia-
dać się o młodej aktywistce, której 
niby to zależy na przyszłości świa-
ta i czystym środowisku. No bo 
jak to krytykować? Ktoś rozsądny 
chce zagłady świata i zanieczysz-
czonego środowiska? To było pro-
ste: krytykujesz Gretę Thunberg 
jesteś zacofany i wsteczny, a w do-
datku seksista.

Okazuje się, że na swym mło-
dzieńczym buncie będzie mogła 
nieźle zarabiać, Greta wraz z ro-
dzicami założyła fundację, która 
ma zbierać m.in. pieniądze z daro-
wizn. Medialna paranoja sięgnęła 
tego stopnia, że Greta Thunberg 
została zgłoszona do Pokojowej 
Nagrody Nobla. 

Niedawno w mediach zaczęto 

mówić o innej nastolatce – Niemce 
Naomi Seibt. Szwedkę i Niemkę za-
częto szybko ze sobą porównywać, 
o Naomi Seibt czasami mówi się 
nawet Anty-Greta. Niemka stała 
się szybko obiektem ataków głów-
nych mediów. 

Czym ona zawiniła? Naomi Se-
ibt prowadzi swój kanał na portalu 
YouTube. Jak relacjonował polski 
tygodnik Polityka, Naomi Seibt nie 
neguje zmian klimatu, ale określa 
się jako „realistka”. Krytykuje ak-
tywistów ekologicznych, którzy jej 
zdaniem bezpodstawnie straszą 
zagładą klimatyczną. W wywiadzie 
dla amerykańskiej telewizji Fox 
News oświadczyła, że emisje  CO2 
nie są szkodliwe dla planety, a „lu-
dzie tylko nieznacznie przyczyniają 

się do ocieplenia planty”, więc „nie 
powinni się przesadnie na tym sku-
piać”.

Naomi Seibt jest zdania, że świat 
nie skończy się wskutek zmian kli-
matu, a za 12 lat wciąż będziemy 
żyć normalnie i robić zdjęcia smart-
fonami. Alarm klimatyczny nazywa 
antyludzką ideologią.

Młodej Niemce wypomina się, 
że korzystała ze wsparcia amery-
kańskiego Heartland Institute, któ-
ry był zadowolony z tego, że uczy 
ona swoje pokolenie realizmu kli-
matycznego. 

Inną winą Naomi Seibt mają być 
jej związki z konserwatywną partią 
AfD. Nie jest ona jest członkiem, 
ale cieszy się dużą sympatią wśród 
działaczy i sympatyków tej partii, 
przemawiała na jednej z partyjnych 
konwencji. AfD wyrosła na sprzeci-
wie wobec polityki kanclerz Angeli 
Merkel, która zezwoliła na masowe 
przyjęcie imigrantów z krajów Azji 
i Afryki. Dzisiaj AfD zasiada w nie-

mieckim parlamencie i cieszy się 
poparciem ok. 20 proc. Niemców. 

W mediach, także polskich, 
można znaleźć porównanie Grety 
Thunberg i Naomi Seibt. Zazwyczaj 
zwracana jest uwaga na całkowicie 
odmienne zachowanie obu aktywi-
stek: Szwedka mówi bardzo emo-
cjonalnie, zdarza jej się krzyczeć 
(słynne „jak śmiecie?”), natomiast 
Niemka mówi spokojnie i nie stra-
szy końcem świata. 

W mediach głównego nurtu do-
minują dziennikarze i pracownicy 
o liberalnych poglądach, więc pro-
mują takie postawy. Nie ma to nic 
wspólnego z obiektywizmem, każde 
poglądy niepasujące do ich widze-
nia świata określają jako skrajne i 
nieodpowiednie. Greta Thunberg, 
lub ci, którzy za nią stoją, dosko-
nale się w ten mechanizm wstrzeli-
li – wiedzą co i jak należy mówić, 
aby zdobyć sympatię głównych me-
diów.

Dokończenie na str. 12
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Zarząd, Rada Nadzorcza i Pracownicy
JSW Innowacje S.A. w Katowicach

Choć to Święta Wielkiej Nocy, raduje nas w nich najbardziej Dzień. 
Niedziela Zmartwychwstania - symbol świata budzącego się 

do nowego życia po smutkach Wielkiego Postu. 
W tym roku ta metafora jest szczególnie symboliczna. 

Dlatego w przededniu Świąt życzymy Państwu dużo zdrowia, 
spokoju i nadziei, które niech zostaną z Wami 

na te i na lepsze czasy.  

 Według informacji hiszpańskiej prasy, 
za Szwedką stoją osoby z dużym doświadcze-
niem w marketingu i reklamie. Greta jest ich 
kolejnym produktem. 

Naomi Seibt nie prezentuje poglądów bli-
skich liberalnym mediów, toteż one ją ataku-
ją, często odbierając nawet prawo do głosu. 
To jest wolność słowa dla wybranych: możesz 
mówić co chcesz, ale pod warunkiem, że mó-
wisz to co my. Jak powiesz coś innego, to je-
steś nieodpowiedzialny, zacofany lub nawet 
faszysta.

Naomi Seibt mówiła niedawno, że odbie-
ra głuche telefony i dostaje pogróżki w inter-
necie. Lokalne bojówki określające się jako 
Antifa wysłały pod jej dom karawan. Dlatego 
nie wyklucza ona emigracji do Stanów Zjed-
noczonych. 

W październiku 2019 r. jeden z najwięk-

szych niemieckich dzienników Bild zamieścił 
artykuł , w którym pisze, że w Niemczech za-
grożona jest wolność słowa. W tekście opisa-
no przypadki blokowania spotkań organizo-
wanych nie tylko przez AfD, ale także przez 
współrządzącą CDU czy liberalną FDP. 

- Codziennie mamy w Niemczech do czy-
nienia z nowymi przykładami braku wolno-
ści słowa i przekonań. Pracownik instytucji 
państwowej traci pracę np. za to, że poszedł 
na obiad z politykiem opozycji - w tym przy-
padku AfD. Kiedy ktoś na czele fundacji 
zajmującej się ochroną środowiska wyraża 
opinię, że człowiek nie jest odpowiedzialny 
za zmiany klimatyczne, to traci swoje stano-
wisko. To są autentyczne przypadki – mówiła 
w styczniu 2020 r. Vera Lengsfeld, opozycjo-
nistka w czasach NRD, a po zjednoczeniu 
Niemiec posłanka CDU, w rozmowie z PAP. 

Igor D. Stanisławski

Wolność słowa dla wybranych

Elektromobilność na szynie
NAUKOWCY oraz przedsiębiorcy z Polski już wkrótce – w ramach międzynarodowego projektu badawczego – zajmą się 
opracowaniem najnowszych technologii materiałowych i przesyłu prądu w transporcie podziemnym. Dzięki zastosowaniu 
materiałów kompozytowych możliwe będzie wykorzystanie trasy jednoszynowej, która spełniać będzie dla kolejki 
podwieszanej zarówno funkcję toru jezdnego, jak i przewodu zasilającego. 

INNOWACJE Polskie firmy i jednostki naukowe docenione w Europie

HEET II – tak nazywa się 
projekt obejmujący opra-
cowanie systemu zasilania 
elektrycznego, którego po-
tencjał został doceniony w 
europejskim Funduszu Ba-
dawczym Węgla i Stali. Ini-
cjatorem wyżej wspomnia-
nego projektu była Spółka 
SWE Sp. z o.o., należąca do 
grupy kapitałowej Alum-
ast SA, oferująca produk-
ty i technologie w zakresie 
OZE, Smart City i elektro-
mobilności oraz innowacyj-
ne rozwiązania dla branży 
górniczej. Wraz z nią nad 
innowacyjnym systemem, 
wspólnie, w europejskim 
konsorcjum będzie praco-
wać zespół polskich jedno-
stek naukowych składający 
się z JSW Innowacje, ITG 
KOMAG, Głównego Insty-
tutu Górnictwa oraz Poli-
techniki Śląskiej (Wydział 
Elektryczny). 

Projekt spotkał się z 
uznaniem ekspertów, otrzy-
mując 13,75 na 15 możliwych 
do uzyskania punktów, co 
udowadnia wysoki potencjał 
przyszłego systemu, a także 
kompetencje polskich na-
ukowców skupionych w pol-
skich instytutach oraz JSW 
Innowacje SA. Po opracowa-
niu systemu, nastąpi jego cer-
tyfikacja i testy w przestrze-
niach byłej kopalni węgla 
kamiennego KD Barbara. 

– Okazuje się, że dla 
wysoko specjalistycznych 
branż (lotnictwo, kosmo-
nautyka, gazownictwo itd.) 
warunki (oraz obostrzenia 
prawne) panujące w kopal-
niach węgla kamiennego 
(np. obecność pola elektro-
magnetycznego, wysoka 

wilgotność i temperatura, 
zagrożenia wybuchem pyłu 
węglowego i gazów, zaso-
lenie itd.) są idealne dla 
certyfikacji nowoczesnych 
technologii, które muszą 
zapewniać wysoki poziom 
bezpieczeństwa przy ich 
użytkowaniu oraz gwaran-
cję sprawności w niezwy-
kle trudnych warunkach 
pracy. Chcemy wykorzystać 
ten potencjał przy rozwoju 
przyszłościowych technolo-
gii, takich jak HEET – mówi 
Dariusz Janik z Pionu Pro-
jektów Górniczych JSW In-
nowacje.

Technologia jednoprze-
wodowa umożliwi zmniej-
szenie liczby i przekrojów 
żył prowadzonych kabli przy 
dostarczaniu energii elek-
trycznej pomiędzy punk-
tami zasilania i rozdziału 
energii. Co więcej, technolo-
gia bezprzewodowa będzie 
umożliwiała stałe ładowa-
nie maszyn poruszających 
się na zawieszonej szynie, 
stanowiącej jeden z kluczo-
wych elementów całego sys-
temu przesyłu energii. 

–  Zintegrowana, kom-
pozytowa szyna będzie mo-
gła bezprzewodowo przesy-
łać energię do odbiornika 
znajdującego się w maszy-
nie. Cały system będzie ste-
rowany i monitorowany on-
-line pod kątem wybranych 
parametrów sieci zasilającej 
– zaznacza Krzysztof Stan-
kiewicz z ITG KOMAG.

–  Realizacja projektu 
będzie oznaczać zastosowa-
nie najnowszych technologii 
materiałowych i przesyłu 
prądu w górnictwie węgla 
kamiennego, co przyczy-

ni się do poprawy bezpie-
czeństwa pracy w górnic-
twie, zmniejszenia zużycia 
materiałów i energii oraz 
zwiększenia efektywności 
wydobycia – dodaje Dariusz 
Szymczak z SWE.

Opracowany system 
przełoży się na zwiększenie 
sprawności sieci do przesy-
łu energii elektrycznej, oraz 
obniży koszty zabudowy 
przewodów energetycznych. 
Pewne elementy systemu 
wykonane zostaną z mate-
riałów kompozytowych, a 
tym samym zmniejszona 
zostanie masa toru przy 
zachowaniu jego parame-
trów wytrzymałościowych. 
Dodatkowym walorem ta-
kich materiałów jest więk-
sza swoboda projektowania 
oraz obniżenie kosztów pro-
dukcji.

W praktyce oznacza to 
m.in. minimalizację ry-
zyka porażenia prądem 
u pracujących górników; 
stałe monitorowanie i za-
bezpieczenie sieci na wy-
padek przepięć czy przebić; 
niższa masa trasy jedno-
szynowej (kompozytowej) 
w porównaniu z obecnie 
stosowanymi szynami sta-
lowymi; większą trwałość 
konstrukcji kompozyto-
wych na agresywne czynni-
ki środowiskowe w kopalni 
węgla, zwłaszcza takie jak 
woda, wilgotność i zasole-
nie; łatwiejszy transport i 
montaż kolejki jednotoro-
wej wynikającej z mniejszej 
masy; krótszy czas montażu 
i większe bezpieczeństwo 
pracy przy montażu kolej-
ki jednoszynowej na bazie 
kompozytu czy też dłuższa 

żywotność i czas eksploata-
cji trasy jednotorowej w po-
równaniu z trasą wykonaną 
ze stali.

Całkowity budżet projek-
tu przewidziany jest na 11,1 

mln PLN. Wszyscy konsor-
cjanci mogą liczyć na dofi-
nansowanie projektu na po-
ziomie około 6,7 mln PLN. 

–  Zgodnie z założeniami 
prace powinny rozpocząć 

się w III kwartale 2020. Pla-
nowany okres realizacji to 
3 lata – podkreśla Paulina 
Pięta z JSW Innowacje.

Marek Jurkowski

Technologia jednoprzewodowa umożliwi zmniejszenie liczby i przekrojów żył prowadzonych kabli przy 
dostarczaniu energii elektrycznej pomiędzy punktami zasilania i rozdziału energii.

Dokończenie ze str. 11
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Kolejni absolwenci z gwarancją zatrudnienia
DZIĘKI porozumieniu zawartemu przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i władze powiatu gliwickiego kolejny rocznik absolwentów 
knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2 będzie miał zagwarantowaną pracę w kopalniach JSW. Podpisany 6 marca dokument 
dotyczy odbywania praktyk przez uczniów oraz zatrudnienia absolwentów placówki, której organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki.

 KWB TURÓW

Kopalnia z nową koncesją
Kopalnia Turów dostała koncesję na 6 lat wydobycia. Chciała otrzymać koncesję do połowy lat 
40., do wyczerpania złoża, ale na skutek protestów strony czeskiej i polskich ekologów oraz w 
mniejszym stopniu niemieckich dostała zgodę na wydobycie na obszarze o połowę mniejszym niż 
wynikało to z poprzedniej koncesji oraz tylko na 6 lat.

 LW BOGDANKA SA

Realne podwyżki 
3 marca związkowcy z czterech organizacji reprezentujących załogę Lubelskiego Węgla (LW) „Bog-
danka” SA i przedstawiciele Zarządu podpisali porozumienie regulujące tegoroczny poziom wy-
nagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych w Spółce. Ustalono, że z dniem 1 marca stawki płacy 
zasadniczej pracowników „Bogdanki” wzrosną o 6 procent. Pozostałe zapisy dotyczą między innymi 
wzrostu opłacanej przez Spółkę składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i 
wysokości odpisu dodatkowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

UZGODNIONO, że gwarancje 
zatrudnienia otrzyma do 60 osób 
rozpoczynających kształcenie od 
września. Chodzi przede wszyst-
kim o uczniów branżowej szkoły 
I stopnia w zawodach „elektryk”, 
„monter maszyn i urządzeń” oraz 
„ślusarz”, a także uczniów techni-
kum w zawodzie „technik górnic-
twa podziemnego”. Ponadto JSW, 
zależnie od potrzeb kadrowych, zo-
bowiązała się zatrudnić absolwen-
tów pozostałych zawodów i specjal-
ności górniczych.

Początki współpracy powia-
tu z JSW w sprawie praktyczne-
go kształcenia uczniów ZSZ nr 2 
sięgają roku 2014. Przełomem był 
jednak rok 2017. Właśnie wtedy z 
inicjatywy ówczesnego radnego 
powiatowego, przewodniczącego 
Komisji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” KWK „Knurów-Szczygło-
wice” Ruch „Knurów” Krzysztofa 
Leśniowskiego przedstawiciele 
JSW i władz powiatu podpisali 
porozumienie, zgodnie z którym 
Spółka miała zorganizować prak-
tyczną naukę zawodu dla uczniów 
szkoły branżowej, a następnie ich 
zatrudnić.

- Czynnik ludzki to jest dla 
nas podstawowe aktywo. Maszy-
nę można kupić, muszą być ludzie 
- podkreślał 3 lata temu, pod-
czas uroczystości związanej z za-
warciem porozumienia, pełniący 
obowiązki prezesa Zarządu JSW 
Daniel Ozon. - My tak widzimy 
właśnie zrównoważony rozwój, 
o którym się dzisiaj dużo mówi, 
o bliskiej współpracy przemysłu, 
pracodawców, samorządów, świata 
nauki, szkół - podstawowych, śred-
nich, zawodowych oraz wyższych. 
(...) Chcemy być atrakcyjnym pra-
codawcą dla młodych ludzi. (...) Dla 
nas jest to istotne w momencie ta-
kim, kiedy - co trzeba jasno powie-
dzieć - jest odpływ kadr. Widzimy, 
ile jest kwestii związanych z emi-
gracją osób w różnych zawodach za 
granicę, gdzie ta zagranica oferuje 
bardziej atrakcyjne warunki płacy 
i socjalne. Chcemy przyczynić się 
do tego, żeby młodzi ludzie widzieli 
tutaj nadzieję i perspektywę, i wi-
dzieli Jastrzębską Spółkę, polskie 
górnictwo, jako atrakcyjne miejsce 
pracy - deklarował.

Krokiem zacieśniającym współ-
pracę pomiędzy Spółką a gliwickim 

samorządem powiatowym była 
decyzja Zarządu JSW z 2018 r. w 
sprawie utworzenia programu sty-
pendialnego dla uczniów ZSZ nr 2 
w Knurowie. Uczniowie uzyskali 
możliwość otrzymania comiesięcz-
nego stypendium w kwocie 250 
złotych oraz nagrody pieniężnej 
na zakończenie roku szkolnego z 
tytułu uzyskanych wyników w na-
uce wynoszącej 800-1500 zł. Od 
roku szkolnego 2018/2019 JSW 

organizuje praktyczną naukę za-
wodu zarówno dla uczniów szkoły 
branżowej, jak i miejscowego tech-
nikum.

Podpisując nowe porozumienie 
wiceprezes JSW do spraw pracy i 
polityki społecznej Artur Wojtków 
zapewnił, że obowiązujące zasady 
wypłacania stypendiów uczniom 
przygotowującym się do pracy w jej 
kopalniach zostaną utrzymane.

Głos zabrał również starosta 

gliwicki Waldemar Dombek.
- Cieszę się, że absolwenci i 

uczniowie przygotowujący się do 
zawodu górnika mogą liczyć na 
gwarancje pewnej i stabilnej pra-
cy w kopalniach JSW oraz na sty-
pendia - skomentował. - To cenne 
wsparcie dla młodych ludzi, zapew-
niające im dobry start zawodowy - 
podkreślił. 

mj

(fot. Mateusz Paszek, Starostwo Powiatowe w Gliwicach)

WYNEGOCJOWANE porozumienie przewiduje, że 
poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w roku 2020, wynoszący 8408,81 
złotych, zostanie zrealizowany poprzez trzy elemen-
ty: wzrost stawek płacy zasadniczej o 6 proc. od 1 
marca bieżącego roku, utrzymanie poziomu mie-
sięcznej premii regulaminowej na zasadach takich 
samych, jakie obowiązywały w roku 2019 oraz wy-
płacenie „premii doraźnej” dla pracowników Spółki 
do 31 marca br. jako rekompensaty z tytułu braku 
podwyżek płacy zasadniczej w styczniu i lutym.

Składka podstawowa Pracowniczego Pro-
gramu Emerytalnego (opłacana w całości przez 
pracodawcę) wzrośnie do 4 proc. wynagrodzenia 
uczestników PPE, dodatkowy odpis na Zakładowy 
Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem 
na dofinansowanie indywidualnego wypoczynku 
pracowników wyniesie 4 miliony zł, a wartość 
bezpłatnych talonów służących realizacji posił-
ków regeneracyjnych zostanie podniesiona do 19 
zł za dniówkę roboczą.

- Porozumienie jest efektem długich i trudnych 
negocjacji prowadzonych w duchu głębokiej od-
powiedzialności obu stron za Nasz zakład pracy. 

Negocjacje prowadzone były zgodnie z zasadami 
dialogu społecznego. Należało wziąć pod uwagę 
sytuację ekonomiczną spółki, plany produkcyjne 
i inwestycyjne, konieczność zachowania stabil-
ności zatrudnienia, aktualną sytuację na rynku 
węgla - czytamy w komunikacie wydanym przez 
związkowców i Zarząd LW „Bogdanka”.

Strony przyznały, że problemy, z którymi bo-
ryka się cała branża górnicza, nie ominęły „Bog-
danki”. Jednocześnie zastrzegły sobie prawo do 
wznowienia rozmów płacowych w drugiej połowie 
bieżącego roku. Warunkiem jest istotna poprawa 
sytuacji i brak zagrożeń dla realizacji przyjętych 
założeń operacyjno-finansowych.

Pod komunikatem widnieją podpisy przewod-
niczących i wiceprzewodniczących zakładowych 
struktur NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowe-
go Górników w Polsce, Związku Zawodowego „Ka-
dra” i Związku Zawodowego „Przeróbka”, a także 
dwóch przedstawicieli Zarządu LW „Bogdanka”: 
wiceprezesa do spraw pracowniczych i społecz-
nych Adama Partyki oraz wiceprezesa ds. ekono-
miczno-finansowych Artura Wasilewskiego. 

MJ

TO JEDNAK wystarczy by utrzymać produkcję 
energii w elektrowni Turów i wystarczy by utr-
zymać miejsca pracy, co dla związkowców jest 
najważniejsze mówi Wojciech Ilnicki z Solidar-
ności.

- Kopalnia to 
nasz drugi dom, a 
zatem cieszymy się, 
że udało się zach-
ować miejsca pracy, 
dzięki którym żyje 
kilkadziesiąt tysię-
cy osób w naszym 
regionie. Na dziś to 
jest najważniejsze - 
podkreśla Ilnicki.

Turów będzie 
się starał o kolejną 
koncesję na 25 lat. 
Obecna koncesja pozwala jednak spokojnie prze-
konywać stronę czeską i niemiecką do przyjętych 
rozwiązań. 

Przeciw przedłużeniu koncesji protestowali 
m.in. Czesi, wskazujący, że zabierze ona wodę z 
miejscowości Uhelna. Kopalnia ma wybudować 
ekrany uszczelniające, które temu zapobiegną. 
Presja Czechów przeciw kopalni w ostatnich 
latach znacząco wzrosła. Proces koncesyjny to 
dla nich okazja na pozbycie się uciążliwego sąsi-

ada, który do czeskich budżetów lokalnych i kra-
jowych nie przynosi przecież pieniędzy, a działa 
tuż przy granicy. 

Przedłużenie pozwolenia na wydobycie w Ko-
palni Turów to dobra 
wiadomość dla blis-
ko 15 tysięcy pra-
cowników, zarówno 
tych zatrudnionych 
w turoszowskim 
kompleksie, jak i we 
wszystkich firmach 
współpracujących 
z kopalnią i elek-
trownią. Kopalnia 
Turów jest jedynym 
dostawcą paliwa do 
pobliskiej Elektrowni 
Turów, która obecnie 

jest w stanie wyprodukować energię elektryczną 
dla ok. 2,3 mln gospodarstw domowych.

Aktualnie w Elektrowni Turów, należącej do 
spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwenc-
jonalna, eksploatowanych jest 6 bloków en-
ergetycznych uruchamianych w latach 1998-
2005. W końcowej fazie realizacji jest budowa 
nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 
ok. 500 MW. 

Jm
Bardzo udany rok
Bogdanka ma za sobą bardzo udany rok. W 2019 roku spółka zarobiła na czysto 308,7 mln zł, co 
oznacza poprawę rok do roku wyniku o 473,9 proc.! Zanotowała także rekordowe wskaźniki produk-
cyjne. W 2019 roku spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,45 mln ton (wzrost o 4,9 
proc.) oraz plan sprzedażowy na poziomie 9,36 mln ton (+4,7 proc.).  Łącznie wykonano 29,1 km 
robót chodnikowych, wobec 37 km rok wcześniej. Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową osiągając 
na koniec 2019 roku udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,8 proc. oraz 
udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 26,8 proc.

Roszady kadrowe
25 marca ze stanowiska prezesa zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna został 
odwołany Robert Ostrowski, były wiceprezes Jastrzębskiej Spółki Weglowej. Zmiany także na sta-
nowisku wiceprezesa d. wytwarzania, Marka Ciapałę tymczasowo zastąpił Zbigniew Fałek. Zgodnie 
z decyzją rady nadzorczej spółki dotychczasowego prezesa ma zastąpić Wioletta Czemiel-Grzy-
bowska. Dotychczasowa członkini rady nadzorczej została oddelegowana na pełniącą obowiązki 
prezesa.



14 ROZMAITOŚCI



4 15MARZEC 2020        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZAROZMAITOŚCI

Rozwiązanie krzyżówki 
panoramicznej prosimy 
przesyłać na adres: 
Sekcja Krajowa Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”, ul. Floriana 7, 
40-286 Katowice 
lub drogą mailową:
redakcja@solidarnosc
gornicza.org.pl

Wśród nadesłanych 
odpowiedzi wylosujemy 
nagrody. Miłej zabawy. 

Rozwiązanie hasła w lutowej 
krzyżówce brzmi: 
Lepiej dodać, niż ująć. 

Nagrody wylosowali: 
Iwona  Mataniak z Bielan 
oraz Paweł Bednarek 
z Czerwionka-Leszczyny. 
Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą.
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HISTORIA Anna Walentynowicz na prestiżowej liście TIME JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dla upamiętnienia 40. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego

Mural 40-lecia
WKRÓTCE w centrum Jastrzębia-Zdroju, na jednym z budynków, powstanie 
mural, który upamiętni zbliżającą się 40. rocznicę podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego.

SPORT Narodowa Sztafeta Wolności i Solidarności

NA GÓRNYM Śląsku powstało 
już kilka wyjątkowych murali. Na-
leży do nich z pewnością malunek, 
który widnieje na ścianie budynku 
Śląskiego Centrum Wolności i So-
lidarności oraz Izby Pamięci KWK 
„Wujek” w Katowicach-Brynowie. 
Przedstawia duży napis „Pamię-
tamy” oraz portrety dziewięciu 
górników zabitych przez funkcjo-
nariuszy Zmotoryzowanych Odwo-
dów Milicji Obywatelskiej podczas 
pacyfikacji kopalni.

Kolejne tego typu dzieło ma 
powstać za kilka miesięcy - tym 
razem na ścianie czteropiętrowe-
go budynku przy ulicy Śląskiej w 

centrum Jastrzębia. Urząd Miasta 
Jastrzębie-Zdrój ogłosił konkurs 
na projekt grafiki, która będzie też 
motywem przewodnim obchodów 
40-lecia Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Dla autora przewidziana 
jest nagroda w wysokości 15 tysię-
cy złotych. Zgłoszenia należy prze-
słać do 22 maja, a laureat konkursu 
zostanie ogłoszony na początku 
czerwca. Celem konkursu jest bu-
dowanie świadomości artystycznej 
i kulturalnej mieszkańców Jastrzę-
bia-Zdroju - promowanie kultury i 
dziedzictwa historycznego miasta 
w odniesieniu do 40. rocznicy pod-
pisania Porozumienia Jastrzęb-

skiego oraz ściśle związanej z „So-
lidarnością” najnowszej historii 
miasta.

Porozumienie Jastrzębskie zo-
stało podpisane 3 września 1980 r. 
w ówczesnej kopalni „Manifest Lip-
cowy” (dziś KWK „Borynia-Zofiów-
ka” Ruch „Zofiówka”). Strajkujący 
górnicy wywalczyli wtedy między 
innymi zniesienie czterobrygado-
wego systemu pracy (co oznaczało 
wolną niedzielę), wprowadzenie 
pułapu minimalnej i maksymalnej 
płacy oraz wpisanie pylicy płuc na 
listę chorób zawodowych. 

mj

GAZETA przygotowała okładki 
z każdą z pań, które znalazły się 
na liście. Na okładce z 1980 roku 
widnieje Anna Walentynowicz, w 
tle widać logo NSZZ „Solidarność” 
oraz Stocznię Gdańską. Amery-
kanie uznali wybitną działaczkę 
wolnych związków zawodowych za 
„matkę polskiej niepodległości”.

Poczytny tygodnik przypo-
mniał, że ucieczka Polski spod 
władzy radzieckiej rozpoczęła się 
od „Solidarności” - ruchu na rzecz 
praw robotników, a Walentyno-
wicz, która pracowała jako spa-
waczka, skutecznie walczyła o pra-
wa pracownicze.

- Kiedy w 1980 roku została 
zwolniona ze Stoczni imienia Le-
nina, rozpoczął się strajk, który 
doprowadził do podpisania Poro-
zumienia Gdańskiego i powstania 

„Solidarności”, pierwszego wolnego 
związku zawodowego w komuni-
stycznej Europie Wschodniej - taki 
opis umieścił Time obok sylwetki 
legendarnej działaczki.

Urodzona w 1929 r. Anna Wa-
lentynowicz zginęła 10 kwietnia 
2010 r. pod Smoleńskiem. W roku 
2006 została odznaczona Orde-
rem Orła Białego przez prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego, a w 2018 r., 
pośmiernie, Krzyżem Wolności i 
Solidarności przez prezydenta An-
drzeja Dudę. Ponadto, w uznaniu 
zasług Anny Walentynowicz dla 
utworzenia wielkiego ruchu „Soli-
darności” i odzyskania przez Pol-
skę niepodległości oraz składając 
hołd Jej niezłomnej postawie, Sejm 
ustanowił rok 2019 Rokiem Anny 
Walentynowicz. 

mj

Legendarna działaczka 
„Solidarności” Anna 
Walentynowicz znalazła 
się na liście 100 
najbardziej 
wpływowych kobiet 
ostatniego stulecia. 
Zestawienie przygotował 
amerykański tygodnik 
społeczno-polityczny 
Time.

Matka polskiej 
niepodległości

Niezwykły bieg
Na przełomie sierpnia i września odbędzie się specjalny bieg, podczas którego uczczona 
zostanie 40. rocznica powstania NSZZ „Solidarność” i 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły.

PODCZAS Narodowej Sztafety 
Wolności i Solidarności imienia 
Jana Pawła II uczestnicy będą 
mieli do pokonania etapami oko-
ło 800 kilometrów z Zakopanego 
do Gdańska. Start zaplanowany 
jest na 23 sierpnia. Zanim sztafe-
ta ruszy spod Giewontu, biegacze 
wezmą udział we mszy świętej w 
zakopiańskim Sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Trasa będzie 
przebiegać między innymi przez 
Kraków, Częstochowę, Warszawę, 
Płock, Włocławek, Toruń, Gru-
dziądz i Tczew. 6 września uczest-

nicy zawodów dotrą na plac Soli-
darności w Gdańsku.

Kto może wziąć udział w tym 
wyjątkowym wydarzeniu? Przed-
stawiciele poszczególnych regio-
nów NSZZ „Solidarność”, sportow-
cy, młodzież, uczniowie...

- Zachęcamy do wzięcia udziału 
wszystkich, którzy chcą uczcić waż-
ne dla Polski wydarzenia historycz-
ne - mówi inicjator biegu Leszek 
Brzeski, radny miasta Płock oraz 
prezes Parafialno-Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Viktoria” w 
Płocku.

Leszek Brzeski jest pasjonatem 
biegów i często organizuje różne 
bardzo ciekawe przedsięwzięcia. 
W lutym zaangażował się w orga-
nizację VI Biegu Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych w Płocku, a pięć lat 
temu był inicjatorem rejsu tratwy 
„Wolność” w ramach obchodów 35. 
rocznicy utworzenia NSZZ „Soli-
darność” - tratwa wybudowana 
specjalnie na tamtą okazję zabrała 
kilka osób, które spłynęły Wisłą z 
Płocka do Gdańska. 

mj


