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Podsumowanie udanej kadencji zarządu JSW

Staję do konkursu!
Rozmowa z Danielem Ozonem, prezesem JSW s. 7

W opinie szefa górniczej Solidarności

Czy czeka nas powtórka z 2015 roku?
Rozmowa z przewodniczącym Bogusławem Hutkiem s. 5

Ucieczka 
od węgla

O godne życie 
na Śląsku
4 kwietnia przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim ponad 3 tysiące 
osób manifestowało swoje niezadowolenie z bezczynności rządu 
wobec coraz poważniejszych problemów, jakie dotykają kolejne 
branże. 

Polska Grupa Energetyczna chce inwestować w energię odnawial-
ną i gazową i zmniejszać udział węgla w produkcji prądu. Zamiast 
w węgiel, PGE zamierza inwestować w elektrownie oparte na im-
portowanym gazie.

Zostałem 
skrzywdzony!
Znakomity pięściarz Damian Jonak przegrał w kwietniu pierwszą 
walkę w karierze zawodowej. - Sędziowie chyba oglądali inny 
pojedynek, ale pod koniec listopada zrewanżuję się Robinsonowi 
i wygram przez nokaut – deklaruje śmiało.
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Bogusław
Hutek Ucieczka od węgla

PGE Największy producent energii w Polsce coraz mniej węglowy

POLSKA Grupa Energetyczna (PGE), będąca największym producentem prądu w Polsce, 
zapowiada kolejne inwestycje. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że PGE chce inwestować 
w energię odnawialną i gazową i zmniejszać udział węgla w produkcji prądu. 

- NIE możemy udawać, że Unia 
Europejska nie zmierza w kierun-
ku odejścia od węgla. Po pierw-
sze, ze względów ideologicznych, 
ale po drugie przemawiają za tym 
też względy ekonomiczne. W cią-
gu ostatnich dwóch lat mieliśmy 
do czynienia z dużym wzrostem 
ceny tego paliwa. Wzrosły również 
ceny uprawnień do emisji CO2, co 
w konsekwencji powoduje, że pro-
dukcja oparta na węglu, która była 
najtańsza i najbardziej opłacalna, 
obecnie staje się coraz droższa. Wy-
twarzanie energii z węgla będzie 
zastępowane gazem. Jest to paliwo, 
którego emisja jest znacznie niższa 
i ta referencja gazu jest widoczna. 
Po za tym, pozyskiwanie węgla w 
Polsce jest coraz trudniejsze, ponie-
waż trzeba go wydobywać z coraz 
większych głębokości, co wpływa 
na wzrost kosztów wydobycia. W 
konsekwencji, w ciągu najbliższych 
kilkunastu lata my jako PGE, ale 
również cała branża będziemy się 
zmieniać w kierunku niskoemisyj-
nym – powiedział Wojciech Dą-
browski, prezes PGE Energia Cie-
pła w wywiadzie dla portalu Biznes 
Alert. 

PGE Energia Ciepła to spółka z 
grupy PGE zajmująca się ciepłow-
nictwem. 

Coraz więcej gazu
Strategia PGE zakłada wzrost 

udziału paliw niskoemisyjnych w 
miksie paliwowym PGE Energia 
Ciepła do 50 proc. do 2030 r. Prze-
kładając na fakty oznacza to, że w 
2030 r. węgiel kamienny będzie 
stanowił tylko 50 proc. paliw zuży-
wanych w obiektach PGE Energia 
Ciepła. W kolejnych latach udział 
ten będzie coraz mniejszy.

Zamiast węgla PGE Energia 
Ciepła chce budować źródła gazowe 
i rozważa również inne możliwości 
jak np. elektrownie słoneczna i geo-
termia. Możliwe jest również wyko-
rzystywanie odpadów w elektrocie-
płowniach. 

Coraz mniej węglowe będą tak-
że inne obszary działalności PGE. 
Co prawda jeszcze w 2018 r. PGE 
ma oddać do użytku dwa bloki w 
Elektrowni Opole o łącznej mocy 
1824 MW, na węgiel kamienny, a w 
roku 2020 ma być gotowy blok na 
węgiel brunatny o mocy 496 MW 
w Elektrowni Turów, ale na tym się 
sprawa kończy. Żadnych kolejnych 
inwestycji węglowych PGE nie pla-
nuje. Co gorsza, coraz mniej praw-
dopodobne są inwestycje w węgiel, 
które planowano jeszcze niedawno. 
Chodzi tu o budowę odkrywki wę-
gla brunatnego Złoczew, która mia-

ła dostarczać węgiel do elektrowni 
Bełchatów. Bez nowej odkrywki ta 
największa polska elektrownia ok. 
roku 2035-37 będzie musiała zostać 
zamknięta, ponieważ zabraknie dla 
niej węgla w obecnie eksploatowa-
nych odkrywkach. 

Realizację tej strategicznej in-
westycji PGE uzależnia od kilku 
warunków, m.in. odpowiedniej po-
lityki państwa. 

Niemal na pewno PGE zrezy-
gnowała z projektu budowy kopalni 
węgla brunatnego i elektrowni Gu-
bin, w pobliżu granicy z Niemcami, 
o budowę której branża górnictwa 
węgla brunatnego postulowała od 
wielu lat. 

Interwencja u premiera 
Morawieckiego

Zamiast w węgiel, PGE zamierza 
inwestować w elektrownie oparte 
na importowanym gazie. PGE chce 
wybudować dwa bloki gazowe po 
700 MW każdy w Elektrowni Dolna 
Odra niedaleko Szczecina. Podobny 
blok gazowy, o mocy 700 MW, PGE 
chce zbudować w Elektrowni Ryb-
nik. Przeciwko tej inwestycji prote-
stuje Solidarność. 

Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność w 
stanowisku przyjętym 27 marca 
zwrócił się do premiera Mateusza 
Morawieckiego o pilną interwencje 
w sprawie planów Polskiej Grupy 
Energetycznej dotyczących budowy 
bloku gazowego 700 MW w elek-
trowni w Rybniku. 

Zaznaczono, że taka budowa to 
działanie sprzeczne z rządowym 
Programem dla Śląska i interesem 
gospodarczym regionu.

Zarząd Regionu wskazał, że za-
powiedź zarządu PGE dotycząca 
inwestycji w  blok gazowy w Rybni-
ku oznacza w praktyce rezygnację 
z budowy wysokosprawnego bloku 

Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego NSZZ Solidarność.

Plany PGE dotyczące elektrowni 
w Rybniku władze śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności odbierają jako 
kolejny przykład wspierania przez 
spółki energetyczne będące pod 
kontrolą Ministerstwa Energii im-
portowanego gazu, kosztem węgla 
produkowanego w polskich kopal-
niach. 

- Trudno ocenić takie postępo-
wanie inaczej, niż jako celowe dzia-
łanie na szkodę polskiego interesu 
gospodarczego i bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju – 
czytamy w stanowisku.

Członkowie Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Soli-
darność podkreślili, że kontynuacja 
antywęglowej polityki inwestycyj-
nej prowadzonej przez PGE w Ryb-
niku spotka się ze stanowczą reak-
cją związku. 

- Zarząd Regionu Śląsko-Dą-
browskiego NSZZ Solidarność był 
inicjatorem powstania Programu 
dla Śląska i wykorzysta wszelkie 
dostępne środki, aby wyegzekwo-
wać realizacje zapisów tego klu-
czowego dla przyszłości naszego 
regionu dokumentu – napisano w 
stanowisku.

Opr. Igor D. Stanisławski 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu dni wypełnionych nadzieją  

budzącej się do życia wiosny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,  

które niesie odrodzenie duchowe  
napełni Was spokojem, wiarą i miłością,  
da siłę pokonywania wszelkich trudności  

i nadzieję, by z ufnością patrzeć w przyszłość.

        Zarząd Haldex S.A. 
        oraz Pracownicy 

węglowego o podobnych parame-
trach. 

- Rybnicka elektrownia ze 
względu na swoje położenie w 
sąsiedztwie kopalń Rybnickiego 
Okręgu Węglowego stanowi ide-
alne miejsce do ulokowania za-
pisanych w Programie dla Śląska 
inwestycji z zakresu nowoczesnej, 
niskoemisyjnej energetyki węglo-
wej, wysokosprawnej kogeneracji 
oraz rozbudowy sieci ciepłowni-
czej. Budowa bloku gazowego w 
Rybniku przekreśli te ambitne 
plany – napisano w stanowisku 

Cicha 
likwidacja 
górnictwa?
TO, przed czym wielokrotnie przestrze-
gałem i co w skrajnie niekorzystnym 
wariancie może doprowadzić do po-
wrotu sytuacji z roku 2015, gdy polskie 
górnictwo znajdowało się na krawędzi 
upadku, właśnie ma miejsce. Chciałbym 
napisać, że „zaczyna mieć miejsce”, ale 
na zwałach kopalń już teraz znajduje się 
około pół miliona ton węgla, zaś spółki 
energetyczne przestały odbierać węgiel 
zakontraktowany.

Olbrzymi niepokój środowiska gór-
niczego pogłębiają informacje o wejściu 
spółek-córek PGE Polskiej Grupy Ener-
getycznej i Enei, akcjonariuszy PGG, na 
rynek komunalno-bytowy. Podmioty 
należące do koncernów energetycznych 
oferują klientom szeroki asortyment 
ekogroszków i kostek, konkurując bez-
pośrednio z PGG. Właśnie zwróciliśmy 
się do kierownictwa PGG z pytaniami o 
to, jak ta sytuacja wpłynie na sytuację 
Spółki, jakie działania podjął Zarząd w 
celu wyegzekwowania kontraktów na 
dostawę węgla dla energetyki, czy o 
sprawie poinformowane zostały Rada 
Nadzorcza PGG oraz Komitet Inwesto-
rów PGG i czy Zarząd rozważa powia-
domienie odpowiednich służb o działa-
niu akcjonariuszy PGG (PGE i Enea) na 
szkodę Grupy?

Zapewne wkrótce poznamy odpo-
wiedź, ja się natomiast zastanawiam, 
dlaczego nie reagują osoby sprawujące 
nadzór nad sektorem z ramienia Mini-
sterstwa Energii? Jeśli reakcji nadal nie 
będzie, zacznę podejrzewać, że resort o 
wszystkim wie i z jakichś względów ce-
lowo próbuje zaszkodzić górnictwu, bo 
ów brak reakcji w dziwny sposób kore-
luje z rekordowym wolumenem importu 
węgla, sięgającym już 20 milionów ton 
rocznie. Czyżby ktoś dogadał się z Unią 
Europejską i za plecami górników - być 
może w zamian za coś - próbował „wy-
gasić” sektor wydobywczy, tak jak so-
bie dawno temu wymarzyły brukselskie 
elity?

Rząd całkowicie ignoruje wieloletni 
postulat zarówno związków zawodo-
wych, jak i pracodawców, by zmniej-
szyć obciążenia publicznoprawne dla 
przedsiębiorstw górniczych. Przypo-
mnę, że spółki węglowe muszą odpro-
wadzać do budżetu o 9 czy 10 rodzajów 
podatków więcej niż pozostałe firmy, co 
nie pozwala im konkurować na rynku 
chociażby z importerami węgla. Czy to 
również element tego hipotetycznego 
planu likwidacji polskiego górnictwa?

Gdybyśmy na te wszystkie pytania 
mieli odpowiedzieć twierdząco, byłby 
to żywy dowód na hipokryzję obecnie 
rządzących, którzy regularnie - i słusz-
nie zresztą - krytykują poprzedników za 
politykę wobec branży, ale sami działają 
w tym samym kierunku.

Na szczęście mamy rok wyborczy, 
a górnicy… mają dobrą pamięć. Zdaje-
cie sobie z tego sprawę, panowie poli-
tycy?
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O godne życie na Śląsku
REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI

DECYZJĄ Krajowego Szta-
bu Protestacyjno-Strajkowe-
go NSZZ „Solidarność”, tego 
dnia manifestacje przepro-
wadzono przed wszystkimi 
urzędami wojewódzkimi w 
kraju, jednak tylko na Śląsku 
frekwencja była tak duża, co 
mogło stanowić sygnał, że to 
właśnie tutaj niezadowolenie 
z obecnej polityki jest naj-
większe.

Przed Śląskim Urzę-
dem Wojewódzkim pojawili 
się wspomniani wcześniej 
górnicy, ale również hutni-
cy, kolejarze, pracownicy 
służby zdrowia, pracownicy 
sądownictwa oraz nauczy-
ciele. Wspólnie domagali 
się przywrócenia dialogu 
pomiędzy rządem a stroną 
związkową.

- Wielu (…) pytało się 
przed tą dzisiejszą demon-
stracją: „ale po co?”, „ale 
dlaczego?” - mówił do zgro-
madzonych przewodniczący 
Zarządu Regionu Śląsko-
-Dąbrowskiego NSZZ „So-
lidarność” Dominik Kolorz. 
- Odpowiadałem i odpowia-
dam wszystkim: po pierw-
sze - dlatego, że związek za-
wodowy „Solidarność” jest 
związkiem niezależnym (…) 
od każdej władzy, obojętnie 
kto tę władzę będzie spra-
wował; po drugie - skoro 
jest teraz tak, że to „Solidar-
ność” ponoć jest tym naj-
ważniejszym partnerem dla 
rządu Prawa i Sprawiedli-
wości, to niestety, otwarcie i 
z przykrością trzeba powie-
dzieć, że to partnerstwo bar-

dzo mocno kuleje, a w zasa-
dzie można powiedzieć, że 
gdzieś od prawie roku dia-
logu społecznego pomiędzy 
„Solidarnością”, pomiędzy 
związkami zawodowymi a 
rządem nie ma. Wygrywają 
ci, którzy są na ulicach. (…) 
Jeżeli macie nas traktować 
po partnersku, jeżeli two-
rzyliśmy instytucje dialogu 
społecznego, to co najmniej 
dziwnym jest fakt, że roz-
mawia się ze wszystkimi i 
daje się wszystkim, tylko 
nie tym, którzy są najbied-
niejsi, tylko nie tym, którzy 
chcą rozmawiać przy stole 
i nie rozmawia się z tymi, 
którzy mają merytoryczne i 
konstruktywne rozwiązania 
- tłumaczył.

Poruszył również przy-

czyny, dla których w Katowi-
cach protestowali pracownicy 
przemysłu ciężkiego, w tym 
sektora wydobywczego.

- Kwestia związana z 
funkcjonowaniem kopalń 
i przemysłu też jest u nas i 
przez nas odbierana źle. Bo 
to prawda, że takie nieszczę-
ście, (…) Donald Tusk, pod-
pisał pierwszy Pakiet Klima-
tyczny i sp…lił do Brukseli. 
To prawda, że taka nieszczę-
śniczka, która się nazywa 
Ewa Kopacz, podpisała drugi 
Pakiet Klimatyczny i też sp…
li do Brukseli. Ale prawdą też 
jest, że bardzo negatywne 
rozwiązania, które będą mia-
ły - już mają! - swe odzwier-
ciedlenie w funkcjonowa-
niu hut, przemysłu, kopalń, 
podpisano za rządów Prawa 
i Sprawiedliwości. Tak zwa-
ny system ETS-u, związany 
z emisjami dwutlenku węgla, 
to ręcznie sterowany para-
podatek, który powoduje, że 
energetyka konwencjonalna 
jest jedyną gałęzią w Euro-
pie, która jest objęta dodat-

kowym podatkiem. To jakże 
ma być ta energetyka konku-
rencyjna? - retorycznie py-
tał. - Mówią nam cały czas, 
że dekarbonizacji nie będzie. 
Ale jak zażądaliśmy podczas 
rozmów, na piśmie, żeby ktoś 
jednoznacznie się zdeklaro-
wał, że będzie renegocjacja 
uzgodnień klimatycznych, 
że będzie renegocjacja sys-
temu ETS-owskiego, to nikt 
z nami takiego uzgodnienia 
podpisać nie chciał - wska-
zywał.

Podczas protestu głos za-
brał również szef górniczej 
„Solidarności” Bogusław 
Hutek. Przyznał, że pierw-
sze działania rządu Prawa 
i Sprawiedliwości wobec 
branży były właściwe, jednak 
potem partia rządząca prze-
stała realizować zapowiedzi, 
pod którymi sama się wcze-
śniej podpisywała.

- Zaangażowaliśmy się 
przez te trzy lata. Nasi ko-
ledzy z Sekcji negocjowali 
„Program dla górnictwa”, 
negocjowali „Program dla 

Śląska”. Programy zakłada-
ły rozwój górnictwa, budo-
wę nowych kopalń, rozwój 
energetyki opartej na węglu. 
Dzisiaj te programy leżą na 
półkach, dzisiaj realizuje się 
Program „Czyste powietrze”, 
dzisiaj eliminuje się węgiel z 
ogniw komunalno-bytowych. 
Jeżeli do tego dopuścimy, to 
zlikwidowane zostaną nasze 
miejsca pracy. (…) Kolejną 
rzeczą, z którą ten rząd so-
bie nie poradził, jest import 
węgla - z Rosji, z Kolumbii. 
Wpłynęło go w tamtym roku 
20 milionów ton. To jest peł-
na eliminacja polskiego wę-
gla. (…) Od trzech lat walczy-
my o zmniejszenie obciążeń 
publicznoprawnych dla gór-
nictwa. Mamy o 9 podatków 
więcej niż inne firmy. Nie 
robi się w tym temacie nic! 
- grzmiał przewodniczący 
największej górniczej orga-
nizacji związkowej. - Panie 
prezesie Kaczyński, my nie 
jesteśmy „zakamuflowaną 
opcją niemiecką”, my miesz-
kamy tu, na Śląsku, mamy 
swoje tradycje i chcemy tu 
mieszkać i pracować - zakoń-
czył swoje wystąpienie.

Dominik Kolorz podkre-
ślał, że manifestacja nie jest 
akcją prowadzoną przeciwko 
komukolwiek, jest natomiast 
próbą upomnienia się o god-
ne życie pracowników sfery 
budżetowej, o godne wy-
nagrodzenia nauczycieli, o 
przyszłość hutnictwa, o przy-
szłość górnictwa, o renego-
cjacje kwestii klimatycznych 
i o realizację „Programu dla 
Śląska”.

MJ

4 kwietnia przed siedzibą Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ponad 3 tysiące osób manifestowało, wyrażając 
swoje niezadowolenie z bezczynności rządu wobec coraz poważniejszych problemów, jakie dotykają kolejne branże. 
Pracownicy kopalń również obawiają się o przyszłość swoich miejsc pracy i obaw tych najwyraźniej nie rozwiały 
uspokajające wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii. Górnicy oczekują podjęcia działań na rzecz renegocjacji 
unijnego Pakietu Klimatycznego, który wkrótce może pogrążyć energetykę opartą na węglu, a - tym samym - samo górnictwo.
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Warto należeć 
do PPE
OD 1 lipca 2019 r. w każdym przedsię-
biorstwie zatrudniającym co najmniej 
250 osób musi zostać wprowadzony 
program dodatkowego oszczędzania 
do emerytury. JSW zdecydowała się na 
utworzenie PPE, tak by pracownicy ko-
palń i zakładów Spółki nie musieli przy-
stępować do niekorzystnego dla nich 
PPK. Na czym polega różnica pomiędzy 
programami? W skrócie wygląda to tak, 
że jeśli chodzi o PPE, całą należną skład-
kę odprowadza pracodawca, a zgroma-
dzone środki pracownik może wypłacić 
w całości już po ukończeniu 60. roku 
życia lub 55. roku życia - w tym drugim 
przypadku: pod warunkiem uzyskania 
uprawnień emerytalnych - natomiast 
PPK polega na odprowadzaniu obo-
wiązkowej składki, która jest „ściągana” 
od pracownika w wysokości 2 procent 
zarobku, zaś ze zgromadzonych pienię-
dzy pracownik może skorzystać dużo 
później (większa część zgromadzonych 
środków będzie wypłacana w minimum 
120 ratach, z których ostatnią otrzyma-
libyśmy dopiero po ukończeniu 70. roku 
życia). Właśnie ze względu na fakt, iż w 
przypadku PPE możliwy jest wcześniej-
szy dostęp do zgromadzonych środków, 
co jest kluczowe w przypadku górników 
- odchodzących na wcześniejszą emery-
turę, w JSW wprowadzany jest PPE, a nie 
PPK. Równie istotny jest brak obowiąz-
kowej składki po stronie pracownika.

Wielką zaletą Programu jest możli-
wość wyboru przez pracownika instru-
mentów finansowych o różnym stopniu 
ryzyka, w których będą inwestowane 
gromadzone środki - od funduszów ob-
ligacji skarbowych o pomijalnie małym 
ryzyku inwestycji począwszy, na fun-
duszach akcyjnych kończąc (w naszym 
przypadku wszystkie instrumenty finan-
sowe to fundusze polskiego PKO).

Należy podkreślić, że PPE nie ma 
nic wspólnego z otwartymi fundusza-

mi emerytalnymi (OFE). Środki, któ-
re trafią do PPE, będą mogły zostać 
wykorzystane tylko i wyłącznie przez 
nas lub przez osoby przez nas wska-
zane w deklaracji, a w ostateczno-
ści przez naszych spadkobierców.

Przynależność do PPE nie pocią-
ga za sobą żadnych obciążeń finan-
sowych dla pracownika, a składki są 
zwolnione z obciążeń na ubezpieczenia 
społeczne. Zgromadzone środki nie 
przepadają i - jak już wspomniano - 
podlegają dziedziczeniu. Programy tego 
typu funkcjonują bez przeszkód od 2004 
r. w tysiącach polskich przedsiębiorstw, 
są zatem sprawdzone w praktyce.

Czas, jaki pozostał do wprowadze-
nia PPE, jest bardzo krótki. Do 1 lipca 
2019 r. w Programie musi uczestniczyć 
25 procent załogi, w przeciwnym razie 
automatycznie wprowadzony zostanie 
niekorzystny dla górników PPK. Dlatego 
apelujemy do pracowników o jak naj-
szybsze wypełnienie deklaracji przystą-
pienia do PPE. We wszystkich kopalniach 
uruchomiono punkty, w których można 
taką deklarację złożyć osobiście. Istnieje 
także możliwość wypełnienia deklaracji 
przez Internet poprzez portal pracowni-
ka - ten sam, w którym są nasze „paski” 
zarobkowe. Po weryfikacji danych przez 
pracodawcę zostaniemy powiadomieni, 
kiedy możemy wypełnioną deklarację 
podpisać. Wszystkie niezbędne infor-
macje uzyskamy także telefonicznie, 
prosząc o połączenie z obsługą Pra-
cowniczego Programu Emerytalnego.

PPE, z punktu widzenia pracow-
nika JSW, to same plusy (zwłaszcza 
wobec niekorzystnej alternatywy, jaką 
są PPK). Nie zwlekajmy zatem z wy-
pisaniem deklaracji przystąpienia do 
Pracowniczego Programu Emerytal-
nego dla Pracowników JSW SA.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

Rosnące zwały 
budzą niepokój

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Na zwałowiskach kopalń Polskiej Grupy Górniczej znajduje się obecnie 
pół mln ton węgla. Zwały będą nadal rosnąć, bo spółki energetyczne 
nie odbierają zakontraktowanego surowca – alarmuje Solidarność 
w PGG i domaga się wyjaśnień od zarządu spółki.
– ZAKŁADOWA Organizacja Ko-
ordynacyjna NSZZ „Solidarność” 
Polskiej Grupy Górniczej S.A. jest 
zaniepokojona rosnącymi zwała-
mi przy kopalniach PGG. Jedną z 
głównych przyczyn tego stanu rze-
czy jest nieodbieranie przez spółki 
energetyczne zakontraktowanego 
wcześniej węgla – czytamy w piśmie 
skierowanym do zarządu PGG 15 
kwietnia. 

 Bogusław Hutek, szef górni-
czej Solidarności i przewodniczący 
związku w PGG wskazuje, że do 
obecnej sytuacji przyczynił się re-
kordowy import węgla do Polski, 
który w ubiegłym roku wyniósł 
niemal 20 mln ton. – Spółki ener-
getyczne „zapchały” się węglem z 
importu, najprawdopodobniej po 
to, aby zmusić PGG do obniżenia 
cen. To do złudzenia przypomi-
na sytuację z lat 2014-2015, gdy 
polskie górnictwo znalazło się na 
skraju bankructwa, a przez Śląsk 
przetoczyła się gigantyczna fala 
protestów – mówi szef górniczej 
Solidarności. - Oczekujemy od za-
rządu PGG informacji dotyczącej 

tego, jakie działania podjął lub 
zamierza podjąć  w celu wyegze-
kwowania kontraktów na dostawę 
węgla do energetyki oraz jak po-
stępowanie spółek energetycznych 
wpływa na kondycję finansową na-
szej spółki – dodaje. 

Kolejna kwestia poruszona w 
piśmie do zarządu PGG dotyczy 
sprzedaży przez spółki Polskiej 
Grupy Energetycznej i Grupy Enea 
pochodzących z importu kwali-
fikowanych paliw, takich jak np. 
ekogroszek czy kostka. Chodzi o 
węgiel sprzedawany w sektorze 
komunalno-bytowym, czyli rynku, 
na którym Polska Grupa Górni-
cza uzyskuje znaczącą część przy-
chodów. W ocenie Solidarności w 
PGG to działanie na szkodę spółki, 
które jest szczególnie bulwersują-
ce zważywszy na fakt, że zarówno 
PGE, jak i Enea są akcjonariuszami 
Polskiej Grupy Górniczej. – Do-
magamy się informacji od zarządu 
PGG, czy rozważa powiadomienie 
odpowiednich służb o działaniach 
akcjonariuszy oraz czy informacje 
dotyczące tej kwestii zostały prze-

kazane Radzie Nadzorczej oraz 
Komitetowi Inwestorów – mówi 
Bogusław Hutek.

Przewodniczący podkreśla, że 
polskie górnictwo nie jest w sta-
nie konkurować cenowo z węglem 
sprowadzanym głównie z Federa-
cji Rosyjskiej przede wszystkim ze 
względu na nadmierne obciążenia 
fiskalne rodzimego sektora wy-
dobywczego. Branża górnicza jest 
obciążona 34 różnymi podatkami i 
innymi daninami publiczno-praw-
nymi. 9 z nich to podatki opła-
cane wyłącznie przez górnictwo, 
którymi nie jest obłożony żaden 
inny sektor gospodarki. –Konty-
nuacja szkodliwych działań spółek 
energetycznych kontrolowanych 
przez Skarb Państwa spowoduje, 
że PGG i inne spółki węglowe już 
niebawem zaczną przynosić straty. 
Być może to celowe działanie, aby 
rządzący podobnie jak kilka lat 
temu zyskali pretekst do likwidacji 
kopalń i miejsc pracy – wskazuje 
Hutek.

 jm
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Czy czeka nas powtórka 
z 2015 roku?
O KONSEKWENCJACH wzrostu importu węgla do Polski, antywęglowych 
poczynaniach rządu Prawa i Sprawiedliwości oraz kulejącym dialogu 
na linii strona społeczna-rząd rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Polskiej Grupy 
Górniczej SA (PGG) i liderem górniczej „Solidarności” Bogusławem Hutkiem.

węgiel, zaczęła produkować eko-
groszki, oferując je kontrahentom 
Polskiej Grupy Górniczej w cenie o 
około 100-150 złotych niższej. Jest 
to działanie udziałowca na szkodę 
własnej spółki. Apeluję do pana 
premiera Mateusza Morawieckie-
go, by zaangażował odpowiednie 
służby, bo ten niedopuszczalny 
- moim zdaniem - proceder powi-
nien zostać jak najszybciej ukró-
cony. W przeciwnym wypadku 
powtórzy się sytuacja z 2014 i 2015 
roku, kiedy spółki energetyczne 
również postawiły na nadmierny 
import węgla i przestały kupować 
węgiel od dostawców krajowych 
albo próbowały wymusić na spół-
kach węglowych sprzedaż po za-
niżonych cenach. Spółki węglowe 
stanęły nad przepaścią, a przez 
Śląsk przetoczyła się olbrzymia 
fala protestów. Jeśli wkrótce oka-
że się, że Polska Grupa Górnicza 
przynosi straty, również dlatego, 
że została pozbawiona możliwości 
sprzedaży węgla do sektora komu-
nalno-bytowego, będziemy mieli 
„powtórkę z rozrywki” - firma tego 
nie „udźwignie”, a załogi kopalń, w 
obawie o swoje miejsca pracy, po-
nownie wyjdą na ulice. Nie rozu-
miem, dlaczego rząd pozwala pre-
zesom PGE, wywodzącym się - co 
ciekawe - jeszcze z poprzedniego 
układu politycznego, na realizację 
scenariusza mającego doprowadzić 
do likwidacji polskiego górnictwa 
węgla kamiennego. Nie wierzę też, 
że rządzący o niczym nie wiedzą. 
Prawdopodobnie mamy tutaj do 
czynienia z przyzwoleniem poli-
tycznym, dlatego ostrzegam, że 
wkrótce na Śląsku znów może być 
gorąco. Jest jeszcze czas na reakcję 
i oby nie było za późno.

To dosyć czarna wizja naj-
bliższej przyszłości sektora. 
Wielu może w nią nie uwie-
rzyć - wszak od trzech lat rzą-
dzący karmią nas słowami o 
nieustannej poprawie sytuacji 
górnictwa i „wstawaniu bran-
ży z kolan”...

- Rząd chwali się pewnymi po-
zytywami i ma do tego prawo, nie 
ma jednak prawa, by ignorować 
sygnały mówiące o zagrożeniach 
czy nieprawidłowościach grożących 
zapaścią całej branży. Jeśli chodzi 
o propagandę sukcesu, środowisko 
górnicze jest na nią uodpornione. 
Jeszcze przed 1989 rokiem politycy 
odwiedzali górników głównie przed 
Barbórką i mówili niestworzone 
rzeczy. System się zmienił, ale nie-
które zwyczaje rządzących najwy-
raźniej nie... (śmiech) Prezes Prawa 
i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyń-
ski wykazał się większą szczerością, 
bo podczas śląskiej konwencji re-

gionalnej swojej partii ani słowem 
nie zająknął się na temat koniecz-
ności obrony górnictwa przed skut-
kami antywęglowej polityki Unii 
Europejskiej, choć nie tak dawno 
obiecał walkę o zrównanie dopłat 
dla rolników polskich z dopłatami 
dla rolników z pozostałych krajów 
UE. A ja bym chciał, żeby powalczył 
o lepszą pozycję węgla w Europie, 
tak żeby nasz rodzimy surowiec był 
traktowany na równi z innymi no-
śnikami energii.

Antywęglowa polityka Unii 
Europejskiej jest rzeczą po-
wszechnie znaną, mało się 
natomiast mówi o tym, co pol-
ski rząd wpisał do Programu 
„Czyste powietrze”. Jak „So-
lidarność” ocenia ten doku-
ment? Czy udało się z niego 
wykreślić zapisy, które mogą 
zaszkodzić górnictwu?

- Niestety, w Programie „Czyste 
powietrze” nadal znajduje się zapis 
nakazujący przyłączanie się gospo-
darstw domowych do sieci gazowej, 
jeśli taka przebiega w pobliżu. Anty-
węglowy kształt dokumentu wpły-
wa na samorządy, które zaczynają 
podejmować uchwały, które wyklu-
czają dopłaty przy wymianie kotłów 
na kotły węglowe, nawet jeśli są to 
kotły najnowocześniejsze, pozwala-
jące spalać węgiel w sposób czysty. 
Tak już się dzieje w niektórych gmi-
nach Małopolski. Węgiel ma zostać 
całkowicie wyeliminowany. Tym 
samym rząd po raz kolejny zadzia-
łał na szkodę paliwa strategicznego 
dla kraju. Trzeba sobie jasno powie-
dzieć, że tych „przypadków” mamy 
trochę za dużo. Poczynania rządu 
PiS wskazują, że tak naprawdę jest 
to rząd umiarkowanie antywęglowy, 
mimo prowęglowej retoryki. Świad-
czą o tym konkretne decyzje, które 
- dziwnym trafem - węglowi najczę-
ściej szkodzą.

Problemy na linii górnic-
two-rząd miały zostać wyja-
śnione w trakcie spotkania 
trójstronnego z szerokim 
gronem ministrów gabinetu 
premiera Morawieckiego. O 
takie spotkanie wniósł Zespół 
Trójstronny do spraw Bezpie-
czeństwa Socjalnego Górni-
ków. Początkowo miało ono 
się odbyć na przełomie lutego 
i marca. Mamy połowę kwiet-
nia i...

- ...i nic się w tej sprawie nie 
dzieje. Górniczy Zespół Trójstron-
ny powoli staje się fikcją. Stronę 
rządową reprezentuje tam na ogół 
wiceminister energii Grzegorz To-
biszowski, nikt więcej. Chcieliśmy 
organizacji spotkania w szerszym 
gronie ministrów, bo problemy, 
jakie dotykają naszą branżę, czę-
sto należą do kompetencji kilku 
resortów. Klasycznym już niemal 
przykładem problemu, który dobi-
ja przedsiębiorstwa górnicze, jest 
sprawa ograniczenia wymiaru ob-
ciążeń publicznoprawnych, o co 
walczymy od wielu lat. Nikt się tym 
nie chce zająć, więc spółki węglowe 
nadal odprowadzają o 9 czy 10 po-
datków więcej niż pozostałe pod-
mioty i nie mogą walczyć o klienta 
na tych samych zasadach. Wygląda 
na to, że rząd ma wolę, by pomagać 
wszystkim grupom społecznym, ale 
nie ma woli, by wspierać górnictwo. 
Słyszymy tylko słowa, z których nic 
nie wynika.

Rozmawiał: Marek Jurkowski

PANIE przewodniczący, po-
stawię tezę, że rosnące zwa-
ły węgla i rekordowy wolu-
men importu węgla za rok 
ubiegły - czyli problemy w 
skali makro - stanowią dziś 
największe zagrożenie dla 
poprawiającej się jeszcze do 
niedawna kondycji Polskiej 
Grupy Górniczej SA. Mam 
rację?

- Bez wątpienia są to proble-
my w skali makro i to nie tylko 

ze względu na swoją specyfikę, 
ale i ze względu na to, że dotyka-
ją wszystkich podmiotów wydo-
bywających węgiel energetyczny. 
Konsekwencje nieodpowiedzial-
nej polityki zaczyna ponosić PGG, 
ponosi Węglokoks, ponoszą inne 
spółki węglowe. Chodzi przy tym 
nie tylko o import jako taki, ale 
zwłaszcza o węgiel, który impor-
tują spółki energetyczne, a na-
stępnie sprzedają go na rynku 
poprzez swoje spółki-córki, co w 

oczywisty sposób szkodzi polskim 
spółkom węglowym. Mało tego, 
opisaną przeze mnie politykę pro-
wadzi PGE Polska Grupa Ener-
getyczna, udziałowiec Polskiej 
Grupy Górniczej, tworząc w ten 
sposób dodatkową konkurencję 
dla PGG. Gdyby PGE sprowadzała 
węgiel na własne potrzeby, byłoby 
to jeszcze do pewnego stopnia zro-
zumiałe. Mamy jednak sytuację 
taką, że Polska Grupa Energetycz-
na, wykorzystując sprowadzony 
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Szereg nieprawidłowości, brak reakcji ministra
Kontynuujemy rozmowę z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomirem Kozłowskim. Pytamy, dlaczego warto należeć do przygotowywanego przez Zarząd 
Spółki Pracowniczego Programu Emerytalnego i pytamy o szczegóły, które legły u podstaw stwierdzenia sprzed miesiąca, że 
najsłabszym punktem JSW jest jej Rada Nadzorcza.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Zarząd JSW planuje stwo-
rzenie Pracowniczego 
Programu Emerytalnego 
(PPE) jako alternatywy 
dla rządowych Pracow-
niczych Planów Kapitało-
wych. PPE zostanie uru-
chomiony, jeżeli przed 1 
lipca deklarację o przy-
stąpieniu do Programu 
złoży co najmniej 25 pro-
cent pracowników JSW. 
Związkowcy zachęcają 
pracowników, by ci skła-
dali stosowne deklaracje 
i przekonuje, że będzie to 
dla nich korzystniejsze 
niż PPK. Skąd tak jedno-
znaczne stanowisko?

Cieszy nas sam fakt, że 
Zarząd zdecydował o utwo-
rzeniu PPE, czym po raz kolej-
ny dowiódł, że zasłużył na na-
grodę „Pracodawca przyjazny 
pracownikom”. Tworząc PPE, 
pracodawca chce w całości z 
własnych środków pokryć do-
datkowe zabezpieczenie eme-
rytalne pracowników JSW. W 
tym momencie najważniejsze 
jest, by do 1 lipca co najmniej 
1/4 załogi zainteresowało się 
propozycją Zarządu, bo tylko 
wtedy PPE zostanie urucho-
mione. Gdzie tutaj korzyści? Z 
punktu widzenia pracownika 
jest to rozwiązanie bezkoszto-
we w przeciwieństwie do PPK, 
gdzie składka jest częściowo 
odciągana z pracownicze-
go wynagrodzenia. Ponadto 
PPK mają być rozwiązaniem 
obowiązującym „z automa-
tu”, wymagającym złożenia 
ewentualnej rezygnacji, nato-
miast PPE - co chciałbym tu-
taj podkreślić - są całkowicie 
dobrowolne. O szczegółach 
informujemy w specjalnym 
artykule, który można zna-
leźć na łamach świątecznego 
wydania miesięcznika Soli-
darność Górnicza i w serwisie 
internetowym górniczej „So-
lidarności”.

Na jakim etapie 
znajduje się realizacja 
uzgodnień przyjętych 
podczas spotkania re-
prezentatywnych organi-
zacji związkowych JSW 
SA z ministrem energii 
Krzysztofem Tchórzew-
skim, do którego doszło 
21 stycznia?

Mimo trzech miesięcy, 
jakie upłynęły od tamtego 
spotkania, zobowiązania ze 
strony pana ministra nie są 
realizowane. Pytam - dla-
czego? Pod notatką widnieją 
dwa podpisy - pana ministra 
i mój. To oznacza, że jej treść 
została zaakceptowana przez 
obydwie strony i że obydwie 
strony mają pełne prawo do 

pana P., który miał znaczący 
wpływ na dobór osób kieru-
jących JSW Logistics, spółką-
-córką JSW. Małżonka pana 
P. funkcjonowała tam jako 
dyrektor kontrolingu, a wice-
prezesem - z polecenia pana 
P. - był niejaki pan M. W czym 
problem? Mianowicie w tym, 
że wraz z pojawieniem się 
tych dwóch osób w JSW Logi-
stics zaczęły mieć miejsce po-
ważne nieprawidłowości, zaś 
kondycja spółki drastycznie 
się pogorszyła. Pani P. zaczę-
ła wprowadzać rozwiązania, 
które naraziły firmę na po-
ważne straty finansowe. Nie-
prawidłowości miały miejsce 
nawet przy zakupie mebli do 
nowych biur w Katowicach 
z około 200 tysięcy złotych. 
Nie zastosowano regulaminu 
przetargowego, a sam prze-
targ wygrała firma, której 
oferta była droższa od kon-
kurencji i która złożyła ofertę 
po terminie. Tę niekorzyst-
ną ofertę członkom komisji 
przetargowej przedstawił wi-
ceprezes, pan M., z pominię-
ciem procedury przetargo-
wej. W roku 2017 wybierano 
firmę, która miała przepro-
wadzić remont kanału do na-
praw wagonów. Wiceprezes 
M. naciskał, by przetarg wy-
grała pewna firma, jednak 
wtedy komisja przetargowa 
nie uległa tym naciskom. Co 
ciekawe, zarówno w firmie, 
która wygrała przetarg na 
dostarczenie mebli, jak i w 
firmie, która była mocno po-
pierana przez pana M. przy 
przetargu na remont kanału 
do napraw wagonów, funkcję 
członka Zarządu pełnił ten 
sam człowiek - pan G. I tutaj 
historia zatacza koło, bo kilka 
lat wcześniej ów pan G. razem 
z panem P., „protektorem” 
pana M., próbowali wspólnie 
kupić od Skarbu Państwa gli-
wicką firmę Metalchem, są 
zatem dobrymi znajomymi. 
Idźmy dalej. W roku 2018 
kierownictwo JSW Logistics 
zarządziło akcję „porządko-
wania magazynów”. Zarząd z 
udziałem pana M. oraz pani P. 
osobiście wizytowali magazy-
ny i wskazywali materiały do 
zezłomowania. Często były to 
dobre, nadające się do użycia 
części do lokomotyw i wago-
nów. „Złom” odbierały dwie 
firmy remontujące tego typu 
maszyny. Tylko dzięki za-
pobiegliwości pracowników 
udało się ukryć część war-
tościowych rzeczy, które Za-
rząd i pani dyrektor P. naka-
zali złomować. Na marginesie 
warto dodać, że pan P. osobi-
ście szykanował wieloletnich 
pracowników JSW Logistics, 

przez co niektórzy z nich 
odeszli z pracy. Dzisiaj JSW 
Logistics przechodzi proces 
naprawczy po okresie rządów 
wspomnianych wyżej osób, 
wiceprezesa M. odwołano 
wskutek interwencji związ-
ków zawodowych i decyzji 
Zarządu JSW, natomiast pan 
P. wciąż jest członkiem Rady 
Nadzorczej JSW i sprawia 
wrażenie osoby obdarzonej 
dużym zaufaniem ze strony 
pana ministra Tchórzewskie-
go, poza tym wielokrotnie 
powoływał się na dobre rela-
cje z szefem resortu energii. 
Pod koniec lutego wysłaliśmy 
pismo bezpośrednio do mini-
stra Tchórzewskiego, by ten 
zainteresował się niegodnymi 
praktykami, o których mowa. 
Do tej pory nie uzyskaliśmy 
żadnej odpowiedzi.

Przewodnicząca Rady 
Nadzorczej pani Halina 

Buk, będąca bliżej spraw 
Spółki niż minister, rów-
nież nie widzi proble-
mu?

Zacznę od ważnej uwagi, 
że my nie odbieramy pani 
przewodniczącej autoryte-
tu naukowego i jej osiągnięć 
na uczelni. Z drugiej jednak 
strony szefowa Rady Nad-
zorczej na górnictwie się nie 
zna i to też trzeba powiedzieć 
wprost. Dokonania w bizne-
sie też ma mocno dyskusyjne. 
Nie może być tak, że nadzór 
nad JSW, podmiotem przy-
noszącym niemal 2 miliardy 
zł zysku rocznie, pełni osoba 
z niewielką praktyką gospo-
darczą. Załoga tak olbrzymiej 
firmy zasługuje chyba na po-
ważne traktowanie ze strony 
większościowego udziałowca. 
Na koniec chciałbym pod-
kreślić, że wszystkie podane 
przeze mnie fakty mają opar-
cie w konkretnych dokumen-

wzajemnego egzekwowa-
nia przyjętych zobowiązań. 
Jednym z zobowiązań było 
przedstawienie przez re-
sort propozycji dotyczących 
rozwiązania kryzysu perso-
nalnego między innymi w 
Radzie Nadzorczej JSW. Nie 
zostały one przedstawione, 
choć na ten temat wtedy roz-
mawialiśmy, a w notatce wy-
raźnie zapisano, że nastąpi to 
„w najbliższym czasie”. Wy-
dawało nam się, jako stronie 
społecznej, że osiągnęliśmy 
wtedy konsensus. Dzisiaj 
wychodzi na to, że pan mini-
ster nie widzi niczego złego w 
powoływaniu do Rady Nad-
zorczej JSW osób, które ni-
gdy nie miały nic wspólnego 
z górnictwem. Ponadto szef 
resortu energii zobowiązał 
się do cyklicznych spotkań 
z przedstawicielami organi-
zacji związkowych JSW SA 
co najmniej raz na kwartał. 
Czekamy na potwierdzenie, 
że takie spotkanie w najbliż-
szym czasie się odbędzie, bo 
pierwszy kwartał roku 2019 
właśnie dobiega końca. „Sło-
wo się rzekło, kobyłka u pło-
ta” - jest takie powiedzenie i 
jeśli mamy szanować pana 
ministra to oczekujemy, że 
pan minister również bę-
dzie szanował załogę oraz jej 
przedstawicieli. A panu wi-
ceministrowi energii odpo-
wiedzialnemu za górnictwo 
Grzegorzowi Tobiszowskie-
mu, panu posłowi Grzegorzo-
wi Janikowi i panu posłowi 
Grzegorzowi Matusiakowi 
przypominamy, że byli gwa-
rantami styczniowych usta-
leń - dlaczego milczą do tej 
pory?

W rozmowie, jaką 
przeprowadziliśmy mie-
siąc temu, wspomniana 
już tutaj Rada Nadzorcza 
JSW została wskazana 
jako „słaby punkt” Spół-
ki. Obiecaliśmy też do-
szczegółowienie tej kwe-
stii…

Tak. Odpowiadając, sku-
pię się dzisiaj wyłącznie na 
faktach dotyczących określo-
nych osób. Rzecz pierwsza 
- jeszcze w marcu członkiem 
Rady Nadzorczej JSW był 
człowiek, który popełniał 
plagiaty w swoich pracach 
naukowych. Z tego powo-
du prezydent Andrzej Duda 
oficjalnie odebrał temu czło-
wiekowi przyznane wcześniej 
odznaczenie państwowe. My 
mówiliśmy o tym panu mini-
strowi znacznie wcześniej, ale 
żadnej reakcji się nie docze-
kaliśmy. Teraz mamy człon-
ka Rady Nadzorczej JSW, 

tach, które są w posiadaniu 
ZOK NSZZ „Solidarność” 
JSW SA. Część z tych spraw 
ma charakter „rozwojowy”, 
dlatego proponuję, by poroz-
mawiać o nich za miesiąc.

Z pewnością tak zro-
bimy. Dziękujemy za roz-
mowę.

rozmawiał:                   
Marek Jurkowski
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Staję do konkursu!
ROZMOWA z Danielem Ozo-
nem, prezesem zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej

Panie Prezesie dobiega koń-
ca IX kadencja Zarządu JSW. 
Jak, z perspektywy pracodaw-
cy, oceniłby Pan ten czas? Do 
jakiego stopnia - w Pana oce-
nie - obecna sytuacja firmy 
wynika z zawartego w 2015 
roku porozumienia „oszczęd-
nościowego”, w którym załoga 
czasowo zrzekła się olbrzymiej 
części swoich uposażeń po to, 
by ratować Spółkę przed cał-
kowitym upadkiem?

W 2015 byliśmy w bardzo trud-
nej sytuacji finansowej, mówiono 
nawet o groźbie bankructwa spo-
wodowanej zapaścią na światowym 
rynku węgla. Wyjątkowo niskie 
ceny węgla oraz wysoki koszt jed-
nostkowy ze względu na niewystar-
czającą produkcję sprawiły, że JSW 
była nierentowna, więc musiała 
przejść gruntowną restrukturyza-
cję. Pragnę przy tej okazji jeszcze 
raz gorąco podziękować wszystkim 
pracownikom za wielki wysiłek 
włożony w uratowanie naszej fir-
my, bo to dzięki ich wyrzeczeniom 
spółce udało się wyjść z kłopotów. 
Ważną rolę odegrała również stro-
na społeczna, czyli reprezentatyw-
ne związki zawodowe, które w od-
powiedzialny sposób zaangażowały 
się w proces restrukturyzacji. Chcę 
podkreślić także olbrzymi wkład 
resortu energii i jego szefostwa  mi-
nistra Krzysztofa Tchórzewskiego i 
wiceministra Grzegorza Tobiszew-
skiego w naprawę JSW. Na prze-
łomie 2017 i 2018 roku powstała 
długo oczekiwana strategia rozwo-
ju Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
a także ruszyły inwestycje m.in. w 
nowe pokłady węgla. Jastrzębska 
Spółka Węglowa zaczęła rozwijać 

skrzydła. Obecnie, konsekwentnie 
skupiamy się na poszerzaniu naszej 
bazy zasobowej i chcemy zabezpie-
czyć produkcję na kolejne lata. Kon-
tynuujemy inwestycje związane z 
modernizacją zakładów przeróbki 
mechanicznej węgla w kopalniach 
Budryk i Knurów-Szczygłowice, 
modernizujemy koksownie. Spółka 
do 2030 roku wyda na nie prawie 19 
mld zł. W strategii założono wzrost 
produkcji węgla z 14,9 mln ton w 
2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 
roku. Produkcja i sprzedaż koksu 
będzie wynosić 3,4 mln ton. 

Od czego Pana zda-
niem zależeć będzie dobra 
kondycja JSW w najbliż-
szych latach? Co zdecyduje  
o tym, czy za kilkanaście lat 
Jastrzębska Spółka Węglowa 
będzie europejskim liderem w 
zakresie produkcji węgla kok-
sowego?

Jesteśmy w trakcie realizacji 
strategii rozwoju do 2030 roku. 
Najważniejsze dla Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej będzie utrzyma-
nie pozycji lidera na rynku węgla 
koksowego nie tylko w Polsce i Eu-
ropie, ale na całym świecie. Chce-
my być firmą stabilną i bezpieczną, 
ale też przyjazną środowisku, któ-
ra wyznacza standardy dla całej 
branży wydobywczej. Będziemy 
wdrażać nowoczesne, innowacyjne 
technologie, ponieważ uważam, że 
to jest właśnie przyszłość górnic-
twa. Chcę jasno zaznaczyć, że nie 
ma żadnej sprzeczności między 
górnictwem a gospodarką opartą 
na wiedzy i najnowszych techno-
logiach. To one pozwalają nam na 
poszerzenie naszej działalności, ale 
też na rozwój kopalni przyszłości. 
Jastrzębska Spółka Węglowa staje 
się coraz bardziej nowoczesną czę-
ścią polskiego przemysłu. Wkracza 

w nowe obszary działalności, nie 
boi się wyzwań i współpracy z za-
granicznymi partnerami. 

Przejdźmy w tym miejscu 
na chwilę do spraw pracowni-
czych. Kolejna kadencja Zarzą-
du JSW obejmuje rok 2021, kie-
dy kończą się wynegocjowane 
w 2011 r. ze związkami zawodo-

wymi 10-letnie gwarancje do-
tyczące warunków pracy oraz 
gwarancje zatrudnienia dla 
pracowników JSW. Czy Zarząd 
JSW jest gotów do zapropono-
wania pracownikom czegoś w 
zamian?

Zarząd JSW zawsze szuka opty-
malnych rozwiązań, które zabez-
pieczają interesy pracowników oraz 

gwarantują Spółce stabilność i stały 
rozwój. Pracownicy JSW to kluczo-
we ogniwo Spółki. W najbliższym 
czasie Zarząd planuje rozmowy do-
tyczące tych kwestii ze stroną spo-
łeczną.

Jak ocenia Pan postawę 
związków zawodowych w rela-
cjach z Zarządem dobiegającej 
końca kadencji? Na prowadzo-
ne rozmowy i ich efekty spoglą-
damy najczęściej oczyma stro-
ny społecznej. Tym ciekawsza 
byłaby tutaj uczciwa ocena ze 
strony człowieka stojącego na 
czele Zarządu, a więc strony po-
niekąd „przeciwnej”.

Zarząd pod moim kierownic-
twem dba o partnerskie relacje z 
reprezentowanymi związkami za-
wodowymi, które w mojej ocenie 
pozostają jednym z najważniej-
szych podmiotów wpływających 
pozytywnie na sprawy pracowni-
cze i socjalne. Związki Zawodowe 
JSW cechuje duże zrozumienie  
dla ekonomii i jej niuansów. Nasze 
rozmowy bywają trudne, ale rze-
czowe. Muszę przyznać, że zdarzają 
się również dyskusje z duża dawką 
emocji. Na szczęście nie stoimy po 
przeciwnych stronach, wydobycie 
węgla koksowego jest podstawą na-
szej działalności, ale priorytetem 
jest dobro naszych pracowników, 
ich bezpieczeństwo i optymalne 
warunki pracy oraz płacy.

Na koniec zapytam wprost 
- zamierza Pan kontynuować 
swoją misję na obecnym sta-
nowisku?

Kończy się kadencja Zarządu, 
więc stanę do konkursu. Chcę do-
kończyć ważne dla Spółki projekty, 
których byłem jednym z inicjato-
rów. JSW ma ambitne cele zawar-
te w Strategii, które krok po kroku 
realizujemy. Spółka wzorcowo re-
alizuje swoje zadania, a także ma 
dobre relacje z akcjonariuszami, 
pracownikami oraz społecznością 
lokalną. 

Rozmawiał:                                  
Krzysztof Leśniowski
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TAURON WYDOBYCIE

Strategiczna inwestycja przyspiesza
BLISKO 600 tonowa wieża stanęła już na placu budowy, gdzie trwa również mrożenie górotworu poprzedzające drążenie 
szybu. Budowany w Jaworznie w Zakładzie Górniczym Sobieski Szyb Grzegorz osiągnie pełną funkcjonalność w 2023 roku. 
AKTUALNE zaawansowanie re-
alizacji inwestycji wynosi 29%. Szyb 
Grzegorz, czyli strategiczna inwe-
stycja TAURON Wydobycie, będzie 
pierwszym w historii polskiego gór-
nictwa węglowego szybem głębio-
nym z tzw. wieży szybowej ostatecz-
nej. Jest to nowatorska konstrukcja, 
która będzie wykorzystywana za-
równo podczas głębienia szybu jak i 
po oddaniu go do użytkowania.

Realizacja  inwestycji pozwoli 
na skrócenie dróg transportu ludzi, 
powietrza i materiałów do miejsc 
pracy górników, a także podniesie 
wydajność pracy załogi, poprzez 
wydłużenie efektywnego czasu 
jej pracy. Szyb zwiększy również 
bezpieczeństwo załogi poprzez po-
prawę warunków klimatycznych w 
kopalni.

Usprawnienia są tym bardziej 
istotne, że ze względu na optymalne 
parametry jakościowe wydobywa-
nego węgla, to głównie ZG Sobieski 
będzie dostarczał paliwo dla zloka-
lizowanego nieopodal nowego blo-
ku energetycznego Grupy TAURON 
910 MW.

Szyb o średnicy 7,5 m i głębo-
kości 870 m, początkowo pełnił 
będzie funkcję szybu wdechowego, 
czyli doprowadzającego świeże po-
wietrze do wyrobisk. W dalszej per-
spektywie szyb będzie dodatkowo 
pełnił funkcję materiałowo-zjazdo-
wą, co pozwoli uprościć i usprawnić 
procesy transportu maszyn, mate-
riałów, urządzeń oraz załogi do re-
jonów prowadzonych robót.

- Budowa Szybu Grzegorz na te-
renie kopalni Sobieski to strategicz-
na inwestycja TAURON. Prace na 
budowie realizowane są zgodnie z 

planem. Nowy szyb usprawni pracę 
kopalni i wydłuży efektywne wydo-
bycie w ZG Sobieski co najmniej o 
50 lat - mówi Zdzisław Filip, prezes 
zarządu TAURON Wydobycie.

W okresie głębienia szybu wy-
sokość wieży wyniesie 35 m, a do-
celowo wieża ma mieć 52 m wyso-
kości. Transport elementów wieży 
szybowej do Jaworzna odbywał się 
etapowo, a dostarczane kolejno ele-
menty konstrukcji następnie były 
scalane na placu budowy. Główny-
mi elementami nośnymi wieży są 
zastrzały. To na nich będą wspierać 
się rygle i belki poszczególnych po-
ziomów technologicznych.

Po pierwsze mrożenie
Szyb Grzegorz będzie głębio-

ny przy zastosowaniu technologii 
mrożenia górotworu. Takie rozwią-
zanie przyjęto na podstawie wyni-
ków badań hydrogeologicznych z 

otworów kontrolno-badawczych, 
wykonanych w fazie projektowej 
dla bezpiecznego zgłębienia szybu. 
Pierwsza faza realizacji inwestycji 
obejmowała więc, m.in. wykonanie 
40 otworów mrożeniowych o głę-
bokości 485 m każdy na pierścieniu 
mrożeniowym o średnicy 16 m.

To właśnie otworami mrożenio-
wymi zatłaczana jest do ziemi ciecz 
chłodząca z instalacji mrożeniowej.  
Instalacja poprowadzona została 
kanałami mrożeniowymi od stacji 
mrożeniowej do szybu oddalonego 
od niej o ok. 100 m, a wokół same-
go szybu rozprowadzona została w 
piwnicach mrożeniowych.

Mrożenie górotworu zaplano-
wano dwuetapowo. Pierwszy etap 
to mrożenie aktywne, które po-
trwa około 6 miesięcy. Następnie 
proces przejdzie w etap mrożenia 
pasywnego, który potrwa do cza-
su zgłębienia szybu do głębokości 

osiągnięcia strefy mrożenia, czyli 
475 m.

Waldemar Sopata, szef zakłado-
wej „Solidarności” i lider Związku 
w Tauron Wydobycie SA przypo-
mina, że brak decyzji w sprawie in-
westycji, która jest dla przyszłości 
kopalni najważniejsza, czyli budo-
wy szybu „Grzegorz”, spowodował 
opóźnienie realizacji tego projektu 
o całe 10 lat. 

– Pomysł pojawił się w roku 
2007. Jeśli chcemy wydobywać wę-
giel, musimy myśleć z wyprzedze-
niem i systematycznie inwestować, 
tak by fronty wydobywcze były 
gotowe na czas. Niestety, sprawa 
została przez poprzednią władzę 
„przespana”, być może zresztą świa-
domie. Gdyby nie „Solidarność” i 
nie nasze interwencje, być może 
szyb „Grzegorz” nadal byłby „na pa-
pierze”, a my musielibyśmy się oba-
wiać o nasze miejsca pracy. Stało 
się jak się stało, musimy poczekać 
jeszcze 3 lata. Najbliższe dwa lata 
będą dla nas okresem przejścio-
wym. Należy też jednak dostrzec 
fakt, że w Jaworznie na ukończeniu 
jest blok energetyczny o mocy 910 
MW dostosowany do naszego węgla. 
Wkrótce naszym najważniejszym 
celem stanie się wydobycie takiej 
ilości węgla, jakiej będzie potrze-
bował budowany blok - czyli mniej 
więcej 2,8-3 miliony ton – zaznacza 
Waldemar Sopata, szef zakładowej 
„Solidarności” i lider Związku w 
Tauron Wydobycie SA.

Inwestycje w każdej kopalni
TAURON Wydobycie, oprócz 

typowych dla górnictwa inwestycji 
odtworzeniowych, realizuje klu-

czowe inwestycje strategiczne w 
każdym ze swoich trzech zakładów 
górniczych. 

W ZG Janina w Libiążu trwa 
budowa poziomu 800 metrów. Po 
zakończeniu etapu pogłębiania szy-
bu Janina VI, kontynuowane jest 
drążenie wyrobisk służących do 
udostępnienia poziomu 800 m oraz 
realizowane są prace zmierzające 
do budowy docelowej infrastruktu-
ry dołowej i powierzchniowej. 

W ZG Brzeszcze prowadzony 
jest program inwestycyjny, który 
ma zapewnić stabilne i efektywne 
prowadzenie działalności produk-
cyjnej kopalni. Oprócz przedsię-
wzięć związanych z odtworzeniem 
i unowocześnieniem ogniw tech-
nologicznych, w ostatnim okresie 
zakończono prace związane z unie-
zależnieniem kopalni od powiazań 
ruchowych ze Spółką Restruktury-
zacji Kopalń. W 2018 roku zakłady 
górnicze należące do Tauron Wydo-
bycie wyprodukowały 5 mln t węgla 
handlowego, czyli o 1,4 mln t mniej 
niż rok wcześniej. Marek Wadow-
ski, wiceprezes Taurona ds. finan-
sów zaznaczył, że segment wydoby-
cia wymaga inwestycji i ocenił, że 
w obecnym roku produkcja węgla 
powinna wzrosnąć, choć nie wy-
kluczył, że EBITDA tego segmentu 
wciąż pozostanie ujemna.

– We wszystkich kopalniach 
Tauron Wydobycie trwa obecnie 
program inwestycyjny i musimy 
poczekać na jego efekty. Spodzie-
wam się, że kopalnie mogą wyjść 
na plus w perspektywie dwóch lat – 
podkreśla Marek Wadowski. 

jm
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Zostałem skrzywdzony!
Znakomity pięściarz Damian Jonak przegrał w kwietniu pierwszą walkę w karierze zawodowej. 
- Sędziowie chyba oglądali inny pojedynek, ale pod koniec listopada zrewanżuję się Robinsonowi 
i wygram przez nokaut – deklaruje śmiało. 
SĘDZIOWIE w katowickim 
„Spodku” punktowali dla 
Twojego rywala Andrew Ro-
binsona. Sam Brytyjczyk był 
w szoku, że jemu przyznano 
wygraną. Jak oceniasz ich de-
cyzję? 

- Wygrałem ten pojedynek, by-
łem lepszy. Sędziowie źle wykonali 
swoją robotę. Specjaliści, kibice 
widzieli, że mój rywal był gorszy. 
Grzegorz Proksa i Maciej Miszkin, 
uznani byli pięściarze a obecnie 
eksperci, przyznali w studiu tele-
wizyjnym, że wygrałem dwoma 
punktami. To bardzo dziwne, że 
Polscy sędziowie tak punktowali. 
Jest w tym podwójne dno. Zawsze 
byłem śląskim, lokalnym patriotą 
i zostałem skrzywdzony, na doda-
tek na własnej ziemi. Byłem nie-
pokonany na zawodowym ringu i 
urządzono mi takiego psikusa. Nie 
będę jednak się użalał, ale dążył do 
rewanżu.

Przeważałeś w tym poje-
dynku, chociaż chyba nie by-
łeś na sto procent przygoto-
wany do tego starcia?

- Mało osób wie, że walczyłem 
ze śrubami w ręce i mało co czu-
łem, gdy uderzałem. Kontuzji do-

znałem w grudniu ubiegłego roku. 
Wtedy po raz pierwszy miałem 
walczyć z Robinsonem w Radomiu, 
ale nasze starcie zostało przesunię-
te na kwiecień ze względu na to, że  
złamałem kość w prawej ręce. Pod-
czas okresu przygotowawczego nie 
mogłem zrealizować wszystkiego, 
co planowałem. Dokuczała mi ta 
kontuzja, ale nie ma co się nad tym 

rozwodzić, bo mimo że byłem przy-
gotowany gdzieś w 60 procentach, 
wygrałem tę walkę.

Wychodząc do ringu mia-
łeś na sobie specjalną koszul-
kę, upamiętniającą trzy Po-
wstania Śląskie, które miały 
miejsce w latach 1919 – 1921. 
To świetny pomysł.

- To była gala śląskich wojow-

ników, bo walczyli przecież na niej 
też inni pięściarze z regionu. Zna-
komity pojedynek stoczył Robert 
Talarek, który na co dzień pracuje 
jako górnik. W tym roku minie sto 
lat od pierwszego z Powstań Ślą-
skich i dlatego warto było przypo-
mnieć o tym wydarzeniu. Chciałem 
uczcić pamięć powstańców oraz 
górników, którzy też przecież bra-

li czynny udział w powstaniach. 
Zresztą gala w „Spodku” miała 
bardzo wiele śląskich akcentów. 
Odbyła się pod patronatem wice-
ministra energii Grzegorza Tobi-
szowskiego, który jest śląskim pa-
triotą.  Chcę mu podziękować za 
patronat. Bardzo dziękuję również 
moim kibicom, na których zawsze 
mogę liczyć. Od wielu lat wspieram 
„Solidarność”. Widziałem flagi „So-
lidarności”, kibiców w koszulkach 
„Solidarności”. Ich doping bardzo 
dużo dla mnie znaczy. Zauważyłem 
też, że po moim pojedynku wielu 
kibiców opuściło „Spodek”, bo było 
zniesmaczonych werdyktem sę-
dziowskim. 

Gala MB Promotions: Ostat-
ni Taniec została doceniona na 
całym świecie. Jak oceniasz or-
ganizację oraz poziom walk?

- W „Spodku” walczyłem kilka 
razy i to była zdecydowanie najlepiej 
zorganizowana impreza bokserska. 
Produkt świetnie opakowany, ale 
co bardzo istotne pojedynki stały 
na wysokim poziomie i dostarczyły 
kibicom sporo emocji. Karta walk 
została tak ustalona, aby pojedynki 
były zacięte, wyrównane, i tak było 
w istocie.

Jakie masz najbliższe pla-
ny? Kiedy będziemy mogli Cię 
znowu zobaczyć w ringu?

- Muszę wyleczyć kontuzjowaną 
rękę, bo podczas pojedynku doszło 
do kolejnego złamania. Czeka mnie 
rehabilitacja a później pod koniec 
listopada rewanż z Robinsonem. 
Tym razem nie pozwolę na to, aby 
sędziowie mnie skrzywdzili, bo po-
konam Robinsona przez nokaut.
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L ARGO

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych firma Largo-Trade Sp. z o.o. 
życzy wszystkim pogody ducha, ciepłej atmosfery, smacznego jajka, suto zastawionego stołu oraz Świąt 

spędzonego w rodzinnym gronie. 
Z poważaniem, Prezes Zarządu 

 
Mateusz Kuchciński 

Od 20 lat zapisujemy swoją historię w polskim oraz międzynarodowym biznesie.
Obecnie specjalizujemy się w handlu surowcami energetycznymi 

oraz sprzedażą płynów niskozamarzających na bazie glikolu.

 Postaw na jakość.
Postaw na sprawdzonego dostawcę.

  

ul. Św. Jana 16
44-300 Wodzisław Śląski
tel. 607 717 001
biuro@largotrade.pl

ROZMAITOŚCI

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 marcowej krzyżówce brzmi: Dla chętnego nic trudnego. Nagrody wylosowali: Elżbieta Ficoń z Bujakowa oraz Andrzej Jani-
szewski z Gromca. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.



12


