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Czy pandemia koronawirusa dobije polski węgiel?

Jaki pomysł ma rząd?Jaki pomysł ma rząd?
Ważą się losy energetyki i górnictwa  s. 7

WĘGIEL W OBLICZU PANDEMII, CZYLI...

ZAMKNĄĆ I „ZAORAĆ”!?

Nie byłoby „Solidarności”, gdyby nie Jan Paweł II

Papież wolności i solidarności
Stulecie urodzin Karola Wojtyły s. 10
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Gdzie jest właściciel?Trudne porozumienie
Trzynaście central związkowych zrzeszających pracowników 
Polskiej Grupy Górniczej porozumiało się z Zarządem co do wa-
runków i trybu wykonywania pracy w maju. 

Walka o przetrwanie
Informacja o możliwości likwidacji kopalni „Silesia” w Czecho-
wicach-Dziedzicach do końca 2021 roku zelektryzowała załogę 
zakładu i całą lokalną społeczność. 

Gliwicki Zakład Usług Górniczych - największa polska firma pań-
stwowa świadcząca usługi w postaci robót przygotowawczych 
dla górnictwa znalazła się w katastrofalnej sytuacji.
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OPINIE Kopalnie wobec zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa

Czy można było 
temu zapobiec? 

Mówili o węglu, 
postawili na gaz
10 CZERWCA zbliża się nieubłaganie. 
Przypominam Zarządowi, jak brzmi 
§ 2 pkt 10 porozumienia z  8 maja: 
„Zarząd Spółki deklaruję, że w termi-
nie do 10 czerwca 2020 r. przekaże 
organizacjom związkowym plan funk-
cjonowania Spółki do końca 2020 r. 
Strony przystąpią do rozmów na te-
mat dalszego funkcjonowania Spółki”. 
Pod tymi słowami podpisaliśmy się 
zarówno my - jako strona społeczna - 
jak i sam Zarząd. To oznacza, że stro-
ny zaakceptowały ustalone warunki 
i  teraz muszą się z  nich wywiązać. 
My jesteśmy gotowi do rozmów. Cze-
kamy, kiedy Zarząd wywiąże się ze 
swojej części deklaracji i  przedstawi 
wspomniany plan funkcjonowania 
PGG. Tutaj mamy jeszcze kilka dni, ale 
gdzie indziej jest znacznie gorzej.

Brakuje jakichkolwiek działań 
łagodzących gospodarcze skutki 
pandemii koronawirusa tak dla gór-
nictwa, jak i  innych dużych firm. 
Od razu podkreślam, że na dalsze 
działania antykryzysowe polegają-
ce wyłącznie na obniżaniu pracow-
nikom ich wynagrodzeń zgody nie 
będzie. Faktem jest, że rząd przed-
stawia rozmaite „tarcze”, tyle tyl-
ko, że one, póki co, nie działają.

Przy okazji zwracam uwagę, że 
jest to rząd Prawa i Sprawiedliwości, 
czyli partii, której kierownictwo kilka 
lat temu, a nawet jeszcze przed ubie-
głorocznymi wyborami, deklarowało 
wolę walki o  utrzymanie węgla jako 
surowca kluczowego dla zabezpie-
czenia Polski w energię. Dziś niewiele 
z tamtych deklaracji zostało. Politycy 
zaglądają na Śląsk tylko po to, by pro-
mować inne gałęzie gospodarki (co 
samo w sobie nie jest oczywiście złe). 
O górnictwie słowem się nie wspomi-
na. Do Polski szerokim strumieniem 
wpływa importowany prąd i to w ilo-
ściach znacznie przekraczających 
minimum, jakie - zgodnie z  zawarty-
mi umowami - powinniśmy odebrać. 
I z tym nie robi się nic. Do tego słyszy-
my, że Polska wraz z  innymi krajami 
zabiega o  to, by gaz nie był elimino-
wany jako surowiec, co wskazywało-
by jasno, jaką taktykę obrali rządzą-
cy - po prostu postawili na paliwo 
gazowe, nikomu o tym nie mówiąc.

Powiedzmy sobie wprost: tak się 
nie da funkcjonować. Nadszedł czas 
rozstrzygnięć. Rząd musi się jasno 
określić i  powiedzieć nam, w  jakiej 
perspektywie czasowej zamierza 
zrezygnować z węgla, bo co do tego, 
że taki plan już realizuje, nie ma chy-
ba najmniejszych wątpliwości?…

Chcemy wreszcie wiedzieć, co 
nas czeka. Pracownicy polskich ko-
palń, ich rodziny i  pracownicy firm 
kooperujących ze spółkami węglo-
wymi oraz ich rodziny to setki tysięcy 
ludzi. Od tego, jak będzie wiodło się 
im, zależeć będzie dobra kondycja ca-
łego regionu, nie tylko górnictwa.

Wicepremier Sasin zapewnia…
Nie będzie grupowych zwolnień w kopalniach, a w ciągu kilku 
tygodni rząd przedstawi program funkcjonowania górnictwa 
w najbliższych latach - zapowiedział w środę wicepremier 
i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

- NIE będzie grupowych zwolnień w  kopal-
niach. To mogę na pewno powiedzieć i uspo-
koić. Pracujemy nad takim programem, który 
pozwoli, że nikt z górników nie będzie tracił 
pracy - powiedział w RMF FM Sasin.

Dodał, że w ciągu najbliższych kilku ty-
godni będzie przedstawiony opinii publicz-
nej, ale przede wszystkim samym górni-
kom, program funkcjonowania górnictwa na 
najbliższe lata. Pokażemy, jak górnictwo ma 
funkcjonować w  ścisłym kontakcie z  ener-
getyką” - poinformował.

Wicepremier przyznał jednocześnie, że 
panująca pandemia koronawirusa i dotknęła 
sektor górnictwa.

- Dwie największe polskie firmy gór-
nicze: JSW i  PGG są dotknięte pandemią 
i część kopalń nie pracuje. Wielu górników 
przebywa albo na kwarantannie albo jest 
zakażonych. To pogłębia problem, który jest 
w polskim górnictwie, problem rentowności 
- stwierdził wicepremier.

Jaki pomysł ma rząd? – czytaj s. 7

KOPALNIE, które wstrzymały produkcję z uwagi na liczne zarażenia koronawirusem wśród 
pracowników powoli wznawiają produkcję. Wprawdzie kryzys jeszcze nie minął jednak już 
pojawiają się pytania czy można było zapobiec masowym przypadkom występowania 
koronawirusa wśród górników i w konsekwencji zatrzymaniu wydobycia kopalń?
POLAK mądry po szkodzie – 
mówi stare przysłowie. Zdaniem 
byłego wiceministra gospodarki 
Jerzego Markowskiego dobrym 
rozwiązaniem byłoby wstrzy-
manie wydobycia. - Ja bym poszedł 
w kierunku zaniechania na pew-
ien okres – od dwóch tygodni do 
miesiąca – wydobycia w poszcze-
gólnych kopalniach. Tym kopal-
niom nic się nie stanie przez ten 
okres, polskiej gospodarce też się 
nic nie stanie. Gdybyśmy zatrzy-
mali wydobycie, nie we wszystkich 
kopalniach naraz, ale idąc miast-
ami, to unikniemy przenoszenia 
koronawirusa wśród tych ludzi, 
którzy pracują w tej samej kopalni 
- zaznaczył.

Wstrzymanie wydobycia 
z powodów epidemicznych, nie 
może oznaczać zamknięcia ko-
palni „na klucz”. Kopalnia nie 
jest linią produkcyjną, którą 
można wyłączyć, a potem szybko 
uruchomić. Mało tego, kopalnia 
kopalni nie równa ze względu na 
skalę występujących zagrożeń. 
Czasowe zatrzymanie wydoby-
cia w podziemnych zakładach 
górniczych potencjalnie może 
powodować niebezpieczne sytu-
acje, zwłaszcza w zakresie sprawn-
ości systemów wentylacji, odwad-
niania oraz maszyn i urządzeń. 
Dlatego nawet w kopalniach, które 
wstrzymały wydobycie z uwagi na 

konieczność zminimalizowania 
zagrożeń pożarowego i zawałowe-
go trwało odświeżanie frontu na 
niektórych ścianach wydobyw-
czych. 

To jeden z powodów dla których 
spółki węglowe, pomimo zagrożenia 
epidemią kontynuowały produkcję. 
Oczywiście, przy pełnym reżimie hi-
gienicznym. Część spółek węglowych 
posiłkowało się opracowaniami ek-
spertów, które miały wspomóc dz-
iałania profilaktyczne.

W drugiej połowie marca br. 
GIG opracował opinie dla trzech 
przedsiębiorców. Były to opinie 
w sprawie bezpieczeństwa pra-
cowników zatrudnionych pod 
ziemią w kontekście zagrożenia 
epidemicznego, w związku ze 
sposobem przewietrzania kopalń. 
Dotyczyły one pracowników prze-
bywających w podziemnych wyro-
biskach korytarzowych. Wybiórcza 
interpretacja opracowania zrodziła 
osądy, że to Instytut jest winien 
sytuacji, w której rośnie liczba 
zarażonych górników.

– Niestety w tych przekazach 
medialnych brakuje tego, że opin-
ie dotyczyły głównie zagadnienia 
rozprzestrzeniania się koronaw-
irusa w atmosferze kopalnianej, 
czyli w wyrobiskach podziemnych. 
Transmisja koronawirusa 
pomiędzy kolejnymi osobami - jak 
twierdzą wirusolodzy - odbywa się 

drogą kropelkową, a więc przede 
wszystkim przez kropelki znajdu-
jące się w wydychanym przez os-
obę zakażoną powietrzu, czyli np. 
podczas mówienia, a także podczas 
kaszlu czy kichania. To zaś powodu-
je, że nie dochodzi do samoistnego 
przepływu takiego wirusa wraz 
z powietrzem kopalnianym przez 
wszystkie wyrobiska podziemne, 
których długość, nierzadko, wynosi 
kilkanaście kilometrów – przekonu-
je prof. Stanisław Trenczek z Zakła-

du Aerologii Górniczej GIG, autor 
opracowania. – Brak też w tych 
informacjach tego, że w opracow-
aniach GIG wskazał wyraźnie, iż 
konieczne jest przestrzeganie zasad 
higieny dla zapobiegania zaraże-
niom koronawirusem przez pra-
cowników w przypadku przebywa-
nia w miejscach takich skupisk jak 
choćby nadszybia i podszybia, klat-
ki do jazdy ludzi, podziemne dworce 
osobowe, czy kolejki podziemne. 

Jak podkreśla prof. Trenczek, 
zasady te opracowywane są na 
bieżąco przez sztaby kryzysowe 
działające na szczeblu zarządów 
spółek węglowych. 

– Nie jest zatem prawdą, że In-
stytut zbagatelizował zagrożenie 
koronawirusem w kopalniach węg-
la kamiennego, a nasze opinie były 
podstawą do zaniechania działań 
na rzecz walki z tym zagrożeniem 
w górnictwie. Takie działania były 
prowadzone przez zarządy spółek 
od samego początku. W żadnej 
z opinii nie znalazło się też stwi-
erdzenie, że GIG wyklucza zagroże-
nia epidemią w kopalniach.

Czy faktycznie mogło tak być, 
że opracowanie GIG uśpiło czu-
jność zarządzających kopalniami? 
Dość wątpliwa to teza biorąc pod 
uwagę skalę epidemii oraz brak 
skutecznych środków zapobiega-
nia zarażeniom. Niestety, epidemia 
obudziła także wirusa demagogii 
i zwykłych oszczerstw.

Jakub Michalski
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Zamknąć i „zaorać”!?
– FALA hejtu, która dotknęła górników i ich rodziny, jest smutnym dowodem na to, jak podli potrafią być ludzie w tych 
trudnych czasach, jak mało jest w społeczeństwie solidarności – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący górniczej 
„Solidarności”. Niestety, przysłowiowej oliwy do ognia dolali sami rządzący. Pytanie czy zrobili to nieumyślnie 
czy może jednak jest w tym jakiś zawoalowany plan? 

OPINIA Zlikwidują górnictwo ze względów sanitarnych?

– ROBI się z nas trędowatych, 
roznoszących zarazę, internetowe 
trolle wrzucają posty o konieczno-
ści odizolowania Śląska od reszty 
kraju. Ci, którzy się ją nienawiść, 
zapominają, że każda akcja rodzi 
reakcję, a może robią to specjalnie, 
żeby skłócić ludzi – ocenia Hutek. 
Jego zdaniem zabrakło też rozwagi 
i odpowiedzialności w publicznych 
wypowiedziach przedstawicieli Mi-
nisterstwa Zdrowia oraz w przeka-
zach medialnych dotyczących sytu-
acji w kopalniach i zakażeń wśród 
górników.

– Jeżeli byśmy oddzielili Śląsk 
i kopalnie od przebiegu epidemii 
w Polsce, to byśmy zaczęli mieć już 
tendencję spadkową – stwierdził 
10 maja minister zdrowia Łukasz 
Szumowski, odnosząc się do sytu-
acji związanej z pandemią korona-
wirusa i trudnej sytuacji kopalń, 
które zmagają się z relatywnie wy-
soką liczbą nowych zachorowań na 
Covid-19. Według szefa górniczej 
„Solidarności” „odcinanie” Gór-
nego Śląska od reszty kraju nawet 
w warstwie słownej nigdy nie po-
winno mieć miejsca.

– Doceniam olbrzymi wkład 
pana ministra w walkę z koronawi-
rusem i tego mu nie odbieram, ale 
myślę, że zarówno on, jak i inni po-
litycy, powinni staranniej dobierać 
słowa, kiedy odpowiadają na pyta-
nia dziennikarzy, bo każda niejasna 
wypowiedź może być potem różnie 
interpretowana. W tym przypadku 
mamy do czynienia z komentarzem 
ministra, po którym pozostał duży 
niesmak. Nie powinno się wyko-
rzystywać tak trudnej sytuacji do 
robienia ze Śląska jakiejś enklawy, 
którą najlepiej byłoby odseparo-
wać, a funkcjonujący tam przemysł, 
z racji tego, że stanowi ognisko wi-
rusa, zamknąć i „zaorać” – podkre-
śla szef największej górniczej orga-
nizacji związkowej.

Przewodniczący zwraca uwagę, 
że pod wpływem takich właśnie 
wypowiedzi rośnie nieuzasadniona 
niechęć opinii publicznej do pra-
cowników kopalń.

– Z górników, którzy przez cały 
ten najtrudniejszy czas, w marcu 
czy kwietniu, przychodzili do pra-
cy, dzięki czemu zakłady górnicze 
w ogóle przetrwały, robi się „trędo-
watych”. Robi się z nas ludzi, któ-
rych należy unikać, którzy szerzą 
zarazę. To przykre, że w taki sposób 
rząd „odwdzięcza się” tym, którzy 
wydobywają surowiec gwarantu-
jący Polsce jako taką niezależność 
energetyczną. Węgiel, niegdyś na-
sze „czarne złoto”, jest traktowany 
przez obecny rząd jak kula u nogi 
i może stąd nierozważne słowa 
ministra, które szybko stały się 
pożywką dla ludzi niechętnych gór-
nictwu? Internet huczy od komen-
tarzy, w których pracownicy kopalń 
obwiniani są za rzekome plany od-

cięcia całego województwa od resz-
ty kraju czy za to, że na Śląsku mia-
łyby zostać utrzymane specjalne 
obostrzenia. Przecież górnicy sami 
tego wirusa nie wyprodukowali – 
też się od kogoś zarazili, też są ofia-
rami –  przypomina.

– Dla większości fachowców jest 
jasne, że wysokie liczby zakażonych, 
wynikają z wysokiej liczby testów. 
Górnicy są chyba najlepiej obecnie 
przebadaną grupą zawodową pod 
kątem zakażenia koronawirusem. 
Gdyby proporcjonalną liczbę testów 
przeprowadzić w innych zakładach, 
wśród mieszkańców np. Warszawy, 
czy Krakowa jest przekonany, że 
liczby byłyby podobne, a niewyklu-
czone, że wyższe – uważa Hutek.

Lidera górniczej „Solidarności” 
bulwersuje fakt, że żaden przed-
stawiciel rządu nie podziękował 
górnikom za pracę w szczytowym 
okresie pandemii.

– Politycy nie pamiętali o pra-
cownikach kopalń w marcu czy 
kwietniu, kiedy ci zabezpieczali 
ruch zakładów górniczych, ryzy-
kując zdrowiem swoim i swoich 
rodzin. Dzisiaj, zamiast podzięko-
wać górnikom, robią z nich źródło 
koronawirusa. Podziękuję im za-
tem ja, jako przewodniczący górni-
czej „Solidarności”, za to, że podjęli 
olbrzymie wyzwanie, jakim była 
praca w warunkach zagrożenia epi-
demicznego. Oni sami uratowali 
swoje miejsca pracy i całe zakłady 
górnicze, bo kopalń nie można za-
mknąć z dnia na dzień, a po miesią-
cu czy dwóch ponownie otworzyć. 
Całkowite wstrzymanie eksplo-
atacji i wycofanie załogi oznacza 
„śmierć” zakładu. Dzięki poświę-
ceniu załóg polskie kopalnie prze-
trwały ten trudny czas, od rządu 
natomiast zależy, czy będą istnieć 
za kilka miesięcy, rok albo dwa – 
zaznacza.

Zdaniem Bogusława Hutka, 
rządzący mogą wykorzystać pande-
mię koronawirusa do tego, by przy-
spieszyć proces likwidacji górnic-
twa węgla kamiennego w Polsce.

– Czy taka narracja, jaką za-
prezentował minister Szumowski, 
nie jest sygnałem wskazującym na 
istnienie koncepcji jeszcze szybszej 
likwidacji kopalń, tym razem ze 
względów sanitarno-epidemiolo-
gicznych? – zastanawia się związ-
kowiec. – Popatrzmy na to szerzej. 
Nie dalej, jak wczoraj, minister Sa-
sin powiedział, że spadło zapotrze-
bowanie na energię, więc spadło 
też zapotrzebowanie na węgiel. Nie 
wyjaśnił natomiast, dlaczego Polska 
importuje tę energię na poziomie 15 
czy 20 terawatogodzin, czyli znaczą-
co wyższym od wynoszącego 5 tera-
watogodzin minimum, do odbioru 
którego nasz kraj jest zobowiązany. 
Argument ma stanowić niska cena 
importowanej energii. Skoro tak, to 
dlaczego ludziom nie obniżono ra-

chunków za prąd? Zbyt wiele tutaj 
niejasności, zbyt wiele tutaj sprzecz-
ności, by nie podejrzewać, że cała ta 
polityka ma określony cel. Czy jest 
nim tylko całkowita likwidacja pol-
skich kopalń produkujących węgiel 
energetyczny, nie wiem. Pewne jest 
natomiast, że wszystkie te działania 
do tego właśnie prowadzą – twier-
dzi szef górniczej Solidarności.

Sytuacja z pandemią pokazała 
także jeszcze jedną, być może naj-

groźniejszą tendencję społeczną.
– Przykry jest ten brak solidar-

ności. Jak przedstawiciele innych 
grup zawodowych potrzebowali 
pomocy, np. podczas akcji pro-
testacyjnych, to górnicy zawsze 
mocno, czynnie ich wspierali. 
Dzisiaj, kiedy górników się hej-
tuje, obrońców jest bardzo mało. 
A przecież większość, szczególnie 
mieszkańców Śląska powinna so-
bie zdawać sprawę, że kopalni nie 

da się zamknąć i iść na postojowe 
na miesiąc czy dwa, bo nie będzie 
do czego wracać. 

Cieszy oczywiście, że premier 
Morawiecki publicznie sprzeciwił 
się hejtowi na górników i na Śląsk. 
Dobrze, że też inni politycy zaczę-
li dostrzegać problem. Ale górnicy 
nieprędko zapomną, jak ich trakto-
wano w czasie epidemii

Marek Jurkowski

Powolny powrót do normalności
DO PONAD 3,7 tys. wzrosła w  środę 
27 maja liczba potwierdzonych przy-
padków koronawirusa wśród górników 
trzech spółek węglowych, gdzie wciąż 
napływają wyniki prowadzonych na 
dużą skalę badań przesiewowych. Naj-
więcej, 66 zachorowań, przybyło w ko-
palni Pniówek należącej do JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa, do 
której należy ta zlokalizowana w Paw-
łowicach kopalnia, jest obecnie górni-
czą firmą z największą liczbą potwier-
dzonych przypadków Sars-CoV-2. Do 
spółki stopniowo napływają wyniki 
badań przesiewowych, którym objęto 
całą ok. 22-tysięczną załogę. Łącznie 
do środy wśród pracowników firmy po-
twierdzono 1718 przypadków Covid-19, 
o 70 więcej niż dobę wcześniej.

Największe w JSW ognisko korona-
wirusa to kopalnia Pniówek - wirus wy-
kryto tam u 1542 pracowników (dobę 
wcześniej 1476). W  kopalni Zofiówka 
zachorowało 158 osób (wobec 154 
raportowanych we wtorek), w  kopalni 
Jastrzębie-Bzie 9, w kopalni Budryk 4, 
a w kopalni Borynia 5. Kwarantanną są 
objęte 274 osoby.

Wzrost zachorowań (o 9) nastąpił 
także wśród górników Polskiej Grupy 
Górniczej, gdzie dotąd potwierdzono 
zakażenie u 1455 pracowników, wobec 
1446 raportowanych dobę wcześniej. 
2106 osób jest w kwarantannie. W ra-
mach badań przesiewowych od pra-
cowników Grupy pobrano ponad 24,2 
tys. wymazów do testów na obecność 
koronawirusa.

Najwięcej chorych jest w  należą-
cych do PGG kopalniach: Jankowice 
(670), Sośnica (454) i  Murcki-Staszic 
(234). Pod kątem SARS-Cov-2 badani 
są obecnie pracownicy kopalni rudzkiej 
Bielszowice, gdzie do środy potwier-
dzono 57 przypadków koronawirusa - 
w ciągu minionej doby nie przybyło za-
każeń w tej kopalni. Od jednego do kilku 
przypadków zakażenia potwierdzono 
także w innych kopalniach i w tzw. ru-
chach PGG.

W  związku z  prowadzonymi ba-
daniami, w  tym tygodniu kopalnie 
Bielszowice i  Pokój w  Rudzie Śląskiej 
nie wydobywają węgla. Trzy inne za-
trzymane wcześniej kopalnie PGG: 
Murcki-Staszic, Jankowice i  Sośnica, 

od ub. tygodnia wznawiają eksploata-
cję i w tym tygodniu powinny osiągnąć 
połowę zdolności wydobywczych, 
a w kolejnym dojść do pełnych mocy.

Najszybciej do normalnego pozio-
mu wydobycia powraca należąca do 
spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek 
w  Bytomiu, gdzie do środy rano po-
twierdzono (po korekcie statystyki) 
542 przypadki koronawirusa wśród 
załogi i  pracowników zewnętrznych 
firm usługowych (74). 39 pracowników 
wyzdrowiało, 18 jest objętych kwaran-
tanną. Jak poinformował PAP prezes 
spółki Grzegorz Wacławek, do pracy 
powróciła już połowa załogi, a  wydo-
bycie osiągnęło 80 proc. zwykłego 
poziomu.

Ogółem - według danych pozy-
skanych przez PAP w trzech spółkach 
węglowych - w środę rano zakażonych 
było 3715 górników z  kilkunastu ko-
palń, wobec 3640 osób raportowanych 
we wtorek rano - oznacza to wzrost 
o  75 przypadków. Górnicy stanowią 
około połowę spośród ponad 7,4 tys. 
wszystkich osób zakażonych w  woj. 
śląskim.
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Nanosrebro na koronowirusa
JSW SA Innowacyjna komora odkażająca dziełem członków „Solidarności”

PANDEMIA koronawirusa okazała się nie lada wyzwaniem dla śląskich 
kopalń. W każdej z nich codziennie pracuje po kilka tysięcy ludzi. 
Zakłady górnicze musiały wszcząć specjalne procedury i wyposażyć 
się w sprzęt odkażający, którego akurat na rynku brakowało. Jak 
czegoś nie dało się zakupić, to szukano zamiennika. Czasami także 
tworzono własne projekty urządzeń do walki z wirusem.

W KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów” jeden z pracow-
ników stworzył mobilną komorę 
odkażająco-dezynfekującą dla 
zakładów górniczych, urządze-
nie do odkażania wchodzących na 
teren kopalni. To Daniel Górka, 
sztygar mechaniczny oraz student 
Wydziału Górnictwa, Inżynie-
rii Bezpieczeństwa i Automatyki 
Przemysłowej Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach.

Na bramie wejściowej kopalni 
zabudowany został pierwszy pro-
totyp tego urządzenia. Wytwa-
rza ono mgiełkę dezynfekującą 
składającą się z roztworu wody 
i nanosrebra. Mgiełka jest rozpy-
lana przez specjalne dysze przy 
wykorzystaniu ciśnienia hydrau-
licznego wytworzonego dzięki hy-
draulicznemu układowi zasilania. 
Warto zaznaczyć, że to pierwsza 
taka komora zamontowana w za-

kładzie górniczym należącym do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, 
kurtyny zabudowane w komorze 
działają bowiem w oparciu o sprę-
żone powietrze.

Samo nanosrebro jest znanym 
w medycynie środkiem dezynfe-
kującym, całkowicie bezpiecznym 
dla człowieka i nieszkodliwym dla 
oczu, dzięki czemu nie zachodzi 
ryzyko uszkodzenia wzroku. Do-
datkowo mgiełka rozpylana jest 

Badania we wszystkich 
kopalniach JSW

Pracownicy JSW oraz członkowie 
ich rodzin mogą liczyć 

na wsparcie psychologa.
Zakład Wsparcia Produkcji JSW uruchomił specjalny numer tele-

fonu pod którym dyżuruje psycholog. Obecna sytuacja związana z  roz-
przestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może stanowić dodat-
kowe obciążenie dla zdrowia psychicznego każdego człowieka. Trudna 
i niespodziewana sytuacja często wymaga uruchomienia ogromnego po-
tencjału adaptacyjnego i odnalezienia się w nowej rzeczywistości. W sy-
tuacji zagrożenia zdrowia i  życia aktywują się mechanizmy obronne, 
których skutki mogą negatywnie i destrukcyjnie oddziaływać zarówno na 
pojedynczego człowieka, jak i całe grupy społeczne. Nasilony lęk, strach, 
panika i trudne emocje mogą przełożyć się na zawodowe i osobiste dra-
maty. Dlatego też, w trosce o pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
- Zakład Wsparcia Produkcji JSW uruchomił bezpłatną pomoc psycholo-
ga, z której może skorzystać każdy pracownik Spółki, a także jego bliscy, 
którzy potrzebują wsparcia psychologicznego.

Dyżury psychologiczne pełnione są od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 12.00 do 15.00 pod nr tel. 539 677 682.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwają badania przesiewowe we wszystkich 
kopalniach. Celem jest wygaszenie ognisk epidemii.
- BADANIA przesiewowe są kolejnym 
etapem działań profilaktycznych, 
które mają zapewnić załodze bezpiec-
zeństwo i utrzymać ruch zakładów 
górniczych. Spółka jest przygotowa-
na organizacyjnie i technicznie, aby 
zakończyć je w ten weekend – pow-
iedział Włodzimierz Hereźniak, prezes 
zarządu JSW SA.

- Współpracujemy z wojewodą 
śląskim i ze służbami sanitarnymi. 
Stłumienie ognisk zakaźnych jest 
warunkiem koniecznym do kontynuacji 
niezakłóconej pracy kopalń. Ponieważ 
nasi pracownicy przechodzą zaraże-
nie koronawirusem bezobjawowo, 
takie badania są najskuteczniejszym 

sposobem walki z pandemią – pod-
kreślił Artur Dyczko, wiceprezes i szef 
Sztabu Kryzysowego JSW.

Zakup testów do badań sfinan-
sowała JSW. Do badań przystępują 
zmiany kończące pracę, ruch kopalń 
nie jest zagrożony. Uzyskanie wyn-
iku negatywnego z przeprowadzo-
nego testu będzie podstawą do za-
trudnienia pracowników na terenie 
kopalni.

Jastrzębska Spółka Węglowa od 
początku zagrożenia pandemią kon-
centrowała się na minimalizacji za-
grożenia zarażenia koronawirusem i 
utrzymaniem miejsc pracy.

– Od JSW zależy los dziesiątków 

tysięcy miejsc pracy w regionie. Dz-
iałamy konsekwentnie, ponieważ zda-
jemy sobie sprawę z odpowiedzial-
ności, jaka na nas ciąży – powiedział 
wiceprezes i szef Sztabu Kryzysowe-
go JSW.

- Pandemia kiedyś się skończy. 
Udowodniliśmy, że nawet w najtrud-
niejszym czasie potrafimy łączyć 
zapewnienie bezpieczeństwa naszym 
pracownikom z ekonomią. Wybraliśmy 
trudną, ale optymalną drogę – powied-
ział prezes Włodzimierz Hereźniak.

Jastrzębska Spółka Węglowa wy-
wiązuje się z kontraktów. Transporty 
węgla koksowego i koksu są odprawi-
ane na bieżąco.  

na wysokość do 150 centymetrów 
- czyli poniżej linii oczu.

Jak już wspomniano, mobilną 
komorę odkażającą zaprojektował 
i zbudował Daniel Górka. Pomocą 
w zgromadzeniu materiałów służył 
Michał Bagiński, a wsparcia meryto-
rycznego udzielił Patryk Szolc. Wszy-
scy trzej są członkami NSZZ „Soli-
darność”. Autor projektu przekazał 
prawa do projektu kopalni „Knurów-
-Szczygłowice” w ramach podzięko-
wania za jego sfinansowanie.

Daniel Górka i Patryk Szolc już 
wcześniej byli doceniani za swoje 
projekty. Są autorami nagrodzo-
nego w 2017 roku na Międzyna-

rodowych Targach Górnictwa, 
Przemysłu Energetycznego i Hut-
niczego w Katowicach modelu 
zrobotyzowanego kombajnu ścia-
nowego, skonstruowanego i zbu-
dowanego w ramach Studenckie-
go Koła Naukowego „Konstrukcja 
i Eksploatacja Maszyn”, działają-
cego przy Instytucie Mechanizacji 
Górnictwa Wydziału Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej. 
Prezentacja modelu odbyła się na 
stoisku grupy Famur i cieszyła się 
sporym zainteresowaniem zwie-
dzających targi.

Piotr Ryba
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Obawy dotyczące postojowego
Związkowcy alarmują, że postojowe wypłacane w kopalniach PGG, które wstrzymały wydobycie 
może wynieść jedynie 30-40 proc. wynagrodzenia. Strona społeczna domaga się, żeby było to 60 
proc. i chce spotkać w tej sprawie z zarządem spółki.
JAKO pierwsze, 27 kwietnia, wydo-
bycie wstrzymały kopalnie Murcki-
-Staszic oraz Jankowice. Następnie, 
6 maja, dołączyła do nich gliwicka 
Sośnica. Wszystkie trzy zakłady od 
tego tygodnia stopniowo wracają do 
normalnej pracy, ale część górników 
oczekujących na wyniki badań może 
przez jakiś czas nie wrócić jeszcze do 
pracy.

- Mamy informacje, że na razie bar-
dzo dużo osób poszło na własne urlopy 
albo jest na L4. Jednak za chwilę, gdy 
cała sprawa z badaniami tak się będzie 
przeciągała, to urlopy się ludziom skoń-
czą. Wtedy oni będą musieli skorzystać 
z  postojowego. Chcemy, żeby to po-
stojowe było dobrze wyliczone – mówi 
Bogusław Hutek, przewodniczący ZOK 
NSZZ „Solidarność” PGG i  szef górni-
czej „Solidarności”.

Jak argumentuje, obecnie dni po-
stojowe są liczone na podstawie stawki 

osobistego zaszeregowania. To ozna-
cza, zdaniem związkowców, że wy-
nagrodzenie  wyniosłoby 30-40 proc. 
normalnej pensji.

- W PGG stawki osobistego zasze-
regowania od lat nie podnoszono, bo 
nie było woli żadnego z zarządów, żeby 
wzrósł stały element wynagrodzenia. 
Jeśli dziś PGG będzie chciała wypłacać 
postojowe w  oparciu o  te stawki, to 
pracownicy w  zależności od stanowi-
ska pracy dostaną 30-40 proc. dniów-
kowego wynagrodzenia. My chcemy, 
żeby to było 60 proc. z „czarnej” dniów-
ki ze wszystkimi dodatkami, czyli 60 
proc. rzeczywistego wynagrodzenia. 
Przedstawiciele zarządu spółki obiecali 
spotkanie w tej sprawie, kiedy podpisy-
waliśmy porozumienie antykryzysowe. 
Do spotkania powinno dojść jeszcze 
w  tym tygodniu, bo to ostatni tydzień 
kiedy można zrobić jakiekolwiek korek-
ty przed wynagrodzeniem 10 czerwca. 

Zarząd przyjął ostatnio uchwały kory-
gujące w sprawie wypłacania postojo-
wego. Chcemy teraz poznać konkretne 
wyliczenia i mieć pewność, że to będzie 
60 proc. wynagrodzenia – argumentuje 
Hutek.

Jak dodaje, związkowcy chcą jesz-
cze poruszyć kwestię chorobowego.

- Większość ludzi na L4 to obecnie 
zakażeni koronawirusem. ZUS w Rybni-
ku i Chorzowie powołując się na ustawę 
poinformował, że będzie liczył 80 proc. 
chorobowego od obniżonej do 80 proc. 
pensji. To oznacza, że ludzie, którzy nie 
ze swojej winy zachorowali na koro-
nawirusa, zostaną jeszcze dodatkowo 
ukarani obniżeniem pensji do 64 proc. 
Chcemy wiedzieć, czy ZUS rzeczywi-
ście ma taką podstawę prawną, a jeśli 
tak, to oczekujemy interwencji na w tej 
sprawie na wyższym szczeblu – dodaje 
Hutek.

Źródło nettg.pl

Trudne porozumienie 
na czas kryzysu
TRZYNAŚCIE central związkowych zrzeszających pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA 
(PGG) porozumiało się z Zarządem PGG co do warunków i trybu wykonywania pracy w miesiącu 
maju. Ustalono, że od 1 do 31 maja wymiar czasu pracy zostanie obniżony do 20 procent 
dotychczasowego wymiaru czasu pracy pracowników (nie mniej niż do połowy etatu). 
Realizacja ustalenia nastąpi poprzez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych 
od pracy: 14, 15, 22 oraz 29 maja.

W PIERWSZEJ części dokumen-
tu wskazano, że poprzez „obniżony 
wymiar czasu pracy” rozumie się 
„obniżony przez przedsiębiorcę 
wymiar czasu pracy pracownika 
z przyczyn niedotyczących pra-
cownika”.

Wśród przyczyn zawarcia po-
rozumienia wymieniono spadek 
obrotów gospodarczych PGG w na-
stępstwie wystąpienia wirusa po-
wodującego chorobę Covid-19, ale 
także fakt, że obniżenie wymiaru 
czasu pracy da Spółce możliwość 
wystąpienia o dofinansowanie do 
wynagrodzeń pracowniczych ze 
środków Funduszu Gwarantowa-
nych Środków Pracowniczych, któ-
re może wynieść ponad 70 milio-
nów złotych miesięcznie.

Zaznaczono, że obniżony wy-
miar czasu pracy dotyczy wszyst-
kich grup pracowniczych i że za 
dodatkowy dzień wolny od pracy 
będący skutkiem obniżenia wy-
miaru czasu pracy pracownicy 
wynagrodzenia nie otrzymają, 
co oznacza, że ich wynagrodze-
nie miesięczne będzie propor-
cjonalnie niższe: składniki okre-
ślone stawkami miesięcznymi za 
maj ulegną pomniejszeniu o 20 
proc.

Osobom, które z uwagi na ko-
nieczność zabezpieczenia ruchu za-
kładu górniczego będą zatrudnione 
w wyznaczonym dniu wolnym od 
pracy (14, 15, 22 lub 29 maja), zo-
stanie udzielony dzień wolny „nie-

płatny” w innym dniu tygodnia.
Strony zgodziły się, że obniże-

nie wymiaru czasu pracy nie naru-
sza prawa pracowników do mini-
malnego wynagrodzenia za pracę, 
a zmiana warunków zatrudnienia 
w ustalonym zakresie nie wymaga 
zastosowania przez pracodawcę 
wypowiedzeń lub zawarcia od-
dzielnych porozumień z pracowni-
kami.

Zgodnie z treścią porozumie-
nia, najpóźniej 10 czerwca Za-
rząd PGG przekaże organizacjom 
związkowym plan funkcjonowania 
Spółki do końca bieżącego roku. 
W oparciu o ten plan prowadzone 
będą rozmowy na temat przyszło-
ści firmy.

- To trudne porozumienie, ale 
wspólnie zgodziliśmy się, że naj-
ważniejsze jest ocalenie Polskiej 
Grupy Górniczej i 42 tysięcy miejsc 
pracy. Zapisy porozumienia mają 
obowiązywać przez miesiąc. Dal-
sze decyzje będziemy podejmować 
w momencie, gdy zapoznamy się 
z planem funkcjonowania Spółki 
- poinformował przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
PGG SA i szef górniczej „Solidarno-
ści” Bogusław Hutek.

Ponadto uzgodniono, że Zarząd 
przygotuje harmonogram urucha-
miania robót przygotowawczych od 
czerwca, co dla przyszłości kopalń 
jest sprawą kluczową.

- W maju roboty w przodkach 

były zawieszone. Dalsze ich wstrzy-
mywanie oznaczałoby początek 
„zwijania się” firmy - podkreślił 
lider ZOK.

Jak podała PGG, dzięki zawar-
ciu porozumienia antykryzysowego 
ze stroną społeczną, spółka będzie 

mogła zawnioskować o przeszło 
70 mln zł dofinansowania do wy-
nagrodzeń miesięcznie ze środ-
ków Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. Efekt 
ekonomiczny całego pakietu osło-
nowego w PGG S.A. wynikającego 

z rządowej tarczy antykryzysowej 
szacowany jest na 195 mln zł mie-
sięcznie.

- Umówiliśmy się, że spotkamy 
się na początku czerwca i porozma-
wiamy o tym, jak będzie funkcjo-
nowało przedsiębiorstwo według 
naszych planów w kolejnych okre-
sach i zastanowimy się nad prze-
dłużeniem porozumienia na kolejny 
miesiąc – deklaruje Tomasz Rogala, 
prezes PGG S.A., dodając, że rozu-
mie stanowisko związkowców:

- Zadaniem strony społecznej 
jest ochrona pracowników i wyna-
grodzeń. Było zasadne, że związ-
ki robiły to po kolei, w kolejnych 
etapach, że negocjują z nami jako 
zarządem kolejne miesiące ogra-
niczeń, że musimy się przekonać. 
To świadczy o tym, że dyskutu-
jemy, jest dialog, wymiana argu-
mentów - czasem bardzo trudna, 
natomiast taka jest nasza rola. Po 
stronie związków zawodowych jest 
ochrona wynagrodzeń i miejsc pra-
cy, zarząd ma również ten sam cel, 
natomiast musimy się zgodzić, co 
do środków, którymi go osiągniemy 
- ocenił szef spółki.

Tomasz Rogala  w audycji „Roz-
mowa dnia” w Polskim Radio Ka-
towice w środę 13 maja powiedział 
o pakiecie osłonowym zaprojekto-
wanym przez PGG S.A. i przyszłych 
negocjacjach:

- Musieliśmy wykazać i wyka-
zywaliśmy, że jest to jedyny racjo-
nalny instrument, z którego może-
my skorzystać. Udało nam się do 
tego przekonać stronę społeczną. 
Myślę, że przyszłe rozmowy, choć 
wiemy, że trudne, będą prowadzo-
ne w duchu ochrony przedsiębior-
stwa i w najlepiej pojętym intere-
sie pracowników - przypomniał 
prezes PGG S.A. Potwierdził, że 
Polska Grupa Górnicza dzięki za-
wartemu porozumieniu skorzysta 
ze wsparcia opisanego w tarczy 
antykryzysowej. Efekt ogranicze-
nia czasu pracy i wynagrodzeń do 
125 mln zł, z czego ponad 70 mln 
zł pochodzi z instrumentów rządo-
wych.

Marek Jurkowski
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Sięgną po wsparcie
SPÓŁKI górnicze oraz firmy zaplecza górnictwa także mogą korzystać z tarczy antykryzysowej, która jest rządowym 
wsparciem na czas pandemii koronawirusa. W ranach tarczy do firm w całej Polsce trafiło już 43 miliardy złotych. 
W MARCU Krajowy Se-
kretariat Górnictwa I Ener-
getyki (KSGiE) NSZZ Soli-
darność wysłał do premiera 
Mateusza Morawieckiego pi-
smo w którym domagał się, 
aby spółki z sektora paliwo-
wo-energetycznego również 
zostały objęte działaniami 
pomocowymi w ramach tar-
czy antykryzysowej, mającej 
łagodzić gospodarcze skutki 
pandemii koronawirusa. Tak 
też się stało. Spółki węglowe, 
np. Polska Grupa Górnicza 
(PGG) I Tauron Wydobycie 
skorzystają z tarczy antykry-
zysowej.

W Polskiej Grupy Gór-
niczej (PGG) 8 maja zawar-
to porozumienie umożli-
wiające obniżenie wymiaru 
czasu pracy I ubieganie się 
przez spółkę o dofinanso-
wanie w ramach rządowego 
programu tarczy antykry-
zysowej.

Porozumienie w PGG
Zarząd PGG zadeklaro-

wał, że do 10 czerwca prze-
każe związkom zawodowym 
plan funkcjonowania spółki 
do końca 2020 r.

- Porozumienie ze związ-
kami zawodowymi pozwoli 
zrealizować pełny trzypunk-
towy pakiet działań osłono-
wych proponowany przez 
zarząd w połowie kwietnia. 
Osiągnięta zgoda umożli-
wia skorzystanie w maju ze 
wsparcia rządowego w ra-
mach tarczy antykryzysowej 
– powiedział po podpisaniu 
porozumienia Tomasz Roga-
la, prezes PGG.

PGG będzie mogła za-
wnioskować o ponad 70 mln 
zł miesięcznie dofinansowa-
nia do wynagrodzeń z Fun-
duszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych. 
Efekt ekonomiczny całego 
pakietu osłonowego w PGG 

szacowany jest na 195 mln zł 
miesięcznie.

Porozumienie w Tauron 
Wydobycie

Podobne porozumienie 
jeszcze w kwietniu podpisa-
no w Tauron Wydobycie.

- Chcemy ochronić na-
sze zakłady górnicze przed 
negatywnymi skutkami ryn-
kowymi epidemii, dlatego 
w porozumieniu ze stroną 
społeczną podejmujemy zde-
cydowane działania zarad-
cze.  Ograniczamy czas pracy 
I tym samym wdrażamy so-
lidarne obniżenie wynagro-
dzenia zarządu I wszystkich 
pracowników Spółki o 20 
procent – mówi Tomasz 
Cudny, prezes Tauron Wydo-
bycie.

Porozumienie w sprawie 
wdrożenia pakietu działań 
osłonowych dla zakładów 

górniczych zarząd Tauron 
Wydobycie podpisał z Repre-
zentatywnymi Organizacja-
mi Związkowymi Spółki.

- Naszym nadrzędnym 
celem pozostaje utrzymanie 
I ochrona miejsc pracy w za-
kładach górniczych Spółki 
oraz zapewnienie bezpieczeń-
stwa pracy załóg górniczych 
Tauron Wydobycie I dostoso-
wanie produkcji do aktualnej 
sytuacji rynkowej – podkre-
śla Tomasz Cudny.

Ograniczenie czasu pracy 
w wymiarze o 20 procent na 
trzy miesiące spółka wpro-
wadzi na podstawie ustawy 
o Covid-19.

Podobne działania osło-
nowe wprowadzane są 
w spółkach zaplecza górnic-
twa. Pod koniec kwietnia 
w grupie Famur zawarto kil-
ka porozumień z organiza-
cjami związkowymi w spra-
wie zastosowania rozwiązań 
z tarczy antykryzysowej.  
Zawarte porozumienia w Fa-
murze przewidują obniżenie 
wymiaru czasu pracy o 20 
proc., tym samym obniże-
niu wynagrodzeń o 20 proc. 
Począwszy od maja 2020 

roku przez okres kolejnych 
trzech miesięcy. Zawieszeniu 
uległa także część regulami-
nów przewidujących prawo 
do premii kwartalnych oraz 
premii rocznej.

Z tarczy antykryzysowej 
korzystają także inny firmy 
zaplecza górnictwa, jak np. 
Bumech.

43 miliardy złotych na 
tarczę

Pod koniec maja 2020 r. 
Ministerstwo Rozwoju po-
informowało, że dzięki 
tarczy antykryzysowej do 
firm w całej Polsce trafiło 
ponad 43 miliardy złotych. 
Ministerstwo wyjaśnia, że 
tarcza koncentruje się na za-
pewnieniu bezpieczeństwa 
pracowników oraz zacho-
waniu płynności I ciągłości 
funkcjonowania przedsię-
biorstw. Dofinansowanie 
miejsc pracy na postojowym 
lub w obniżonym wymiarze 
czasu pracy pozwala firmie 
zredukować koszty pracy 
od 60 proc. Do nawet 75 
proc., co jest bardziej opła-
calne niż ponoszenie kosz-

tów zwolnień pracowników, 
a w przyszłości szkoleń I re-
krutacji.

Z informacji Główne-
go Urzędu Statystycznego 
wynika, że kwiecień 2020 
r. przyniósł najgłębszy spa-
dek produkcji przemysłowej 
w Polsce od przynajmniej 27 
lat. W kwietniu wartość pro-
dukcji sprzedanej przemysłu 
była o 24,6 proc. Niższa niż 
rok wcześniej oraz o aż o 25,5 
proc.  Niższa w porównaniu 
z marcem 2020 r. Tak silne-
go spadku produkcji zarów-
no w ujęciu rok do roku jak 
I miesiąc do miesiąca nie od-
notowano po 1993 roku.

Dane gospodarcze za 
maj 2020 r. z pewnością nie 
będą dobre: będą dużo gor-
sze niż w maju 2019 r., ale 
prawdopodobnie lepsze niż 
w kwietniu 2020 r. Wydaje 
się, że to kwiecień był mie-
siącem największego spo-
wolnienia gospodarczego, 
miejmy nadzieję, że wynika 
za maj I za kolejne miesią-
ce będą już dużo lepsze niż 
w kwietniu.

Igor D. Stanisławski

Cyniczna gra 
na zwłokę

TARCZA Finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju składa się z 
dwóch filarów. Pierwszy to in-
strumenty wsparcia dla mikro, 
małych i średnich firm o łącz-
nej wartości 75  mld zł. Drugi 
to warta 25 mld zł pomoc dla 
dużych przedsiębiorstw w po-
staci finansowania inwestycyj-
nego, płynnościowego i nisko-
oprocentowanych pożyczek. 

Tarcza stanowi pomoc pu-
bliczną, w związku z czym jej 
uruchomienie musi uzyskać 
notyfikację Komisji Europejskiej. 
Wnioski notyfikacyjne w tej 
sprawie strona polska złożyła w 
Brukseli już w połowie kwietnia. 
27 kwietnia Bruksela dała zielone 
światło na uruchomienie pomo-
cy dla mikro, małych i średnich 
firm. Program skierowany do 

dużych przedsiębiorstw wciąż 
pozostaje w zawieszeniu. 

21 maja Piotr Duda w imie-
niu prezydium Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” skierował 
do szefowej Komisji Europejskiej 
Ursuli von der Layen stanowi-
sko, w którym domaga się jak 
najszybszej notyfikacji Tarczy 
Finansowej PFR dla dużych 
przedsiębiorstw. Związek ocenił 
jako niezrozumiałą sytuację, w 
której uruchomienie wsparcia 
jest tak długo wstrzymywane 
przez unijną biurokrację w sy-
tuacji, gdy każdy dzień zwłoki 
grozi utratą kolejnych setek 
miejsc pracy. – Ten instrument 
(Tarcza Finansowa PFR – przyp. 
red.) jest szczególnie istotny 
dla uprzemysłowionych regio-
nów Polski, których gospo-

 STANOWISKO 
„Solidarność” domaga się od KE jak najszybszej notyfikacji Tarczy Finansowej

darka opiera się właśnie na 
dużych przedsiębiorstwach 
przemysłowych. Wiele z  tych 
przedsiębiorstw, m.in. z  bran-
ży hutniczej, motoryzacyj-
nej czy górniczej, przechodzi 
w  związku z  epidemią ogrom-
ne trudności i  bez szybkiego 
wsparcia może nie przetrwać 
kryzysu – podkreślił w stanowi-
sku przesłanym  do przewodni-
czącej Komisji Europejskiej szef 
„Solidarności” Piotr Duda.

– Sytuacja jest kuriozalna. 
Tu nie chodzi przecież o  pie-
niądze unijne tylko o  nasze 
krajowe środki, które mają 
uchronić polskie firmy przed 
likwidacją – mówi  Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-
-dąbrowskiej „Solidarności”. 

Komisja Europejska od ponad miesiąca blokuje wsparcie polskich firm – alarmuje
NSZZ „Solidarność”. 21 maja związek zaapelował do przewodniczącej Komisji 
Europejskiej Ursuli von der Leyen o jak najszybszą notyfikację Tarczy Finansowej 
PFR skierowanej do dużych przedsiębiorstw. Pod presją nacisków Komisja 
Europejska w poniedziałek, 25 maja notyfikowała jednak zapisy Tarczy.

Dokończenie na str. 8
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GOSPODARKA Na konkretne decyzje rządu dotyczące energetyki i górnictwa jeszcze poczekamy

Jaki pomysł ma rząd?
PANDEMIA koronaworusa bardzo mocno odcisnęła swoje piętno na górnictwie i energetyce. 
Rząd szuka sposobów poprawy sytuacji tych branż, ale w najbliższych tygodniach szczegółów 
raczej nie poznamy. Wielce prawdopodobne, że rząd przedstawi je dopiero po wyborach 
prezydenckich, planowanych na 28 czerwca. 

Koronawirus, oprócz tego, że 
spowodował śmierć już tysiąca 
osób w Polsce, a liczba zarażonych 
przekroczyła 21 tysięcy, również 
mocno uderzył w gospodarkę. 
Wiele firm mocno ograniczyło 
swoją działalność, lub całkowicie 
ją zawiesiło. To pociągnęło za sobą 
duże spadki zapotrzebowania na 
energię elektryczną, a mniejsze 
zużycie prądu to mniejsze zużycie 
węgla energetycznego. 

Miliardowe straty energetyki
Sytuacja górnictwa jaka jest 

wszyscy wiedzą. Sytuacja energety-
ki również jest daleka od rewelac-
ji. Największa firma energetyczna 
w Polsce – Polska Grupa Energety-
czna (PGE) – w roku 2019 r. miała 
stratę w wysokości 3,9 miliardów 
złotych! PGE tłumaczy, że taka stra-
ta to efekt tzw. odpisów wartości 
majątku w segmencie energetyki 
konwencjonalnej i dotyczy głównie 
elektrowni i kopalń węgla brunatne-
go Bełchatów i Turów (w rachunku 
zysków i strat odpisy aktualizujące 
wartość aktywów niefinansowych, 
tj. towarów, materiałów, produktów, 
środków trwałych, należności, zalic-
za się do pozostałych kosztów oper-
acyjnych stąd taka operacja zawsze 
wpływa ujemnie na wynik - red.).

Także grupa Tauron w roku 
2019 miała stratę netto, choć wyn-
oszącą „tylko” 12 mln zł. 

Choć ten tekst pisany jest pod 
koniec maja 2020 r. to dwie inne 

państwowe grupy energetyczne: 
Enea i Energa – nie pokazały jeszc-
ze swoich wyników finansowych za 
rok 2019. Można się więc domyślać, 
że będą one również kiepskie. 

Rząd zdaje sobie sprawę, że 
sytuacja firm górniczych i ener-
getycznych do idealnych nie należy 
i szuka jakiś prób wyjścia z sytu-
acji. Pomysłów pojawia się kilka, 
ale konkretnych decyzji nie ma 
i raczej w najbliższych tygodniach 
ich nie będzie. Szczegółów dow-
iemy się zapewne po wyborach 
prezydenckich, planowanych na 28 
czerwca. Następnie będzie praw-
dopodobnie druga tura wyborów, 
a później krzepnięcie sytuacji pol-
itycznej po wyborczej bitwie. To 
oznacza, że szczegóły naprawy sy-
tuacji górnictwa i energetyki poz-
namy po wakacjach. Do tego czasu 
pozostają nam domysły. 

Jedna spółka górnicza?
Jednym z rozważanych 

sposobów poprawy sytuacji ma być 
konsolidacja firm górniczych i en-
ergetycznych. W przypadku górnic-
twa mówi się o możliwym połącze-
niu Polskiej Grupy Górniczej 
(PGG), Węglokoksu Kraj i Tauro-
na Wydobycie. Poza tą strukturą 
miałaby pozostać Jastrzębska 
Spółka Węglowa (JSW), jako wy-
dobywająca węgiel koksowy, i ko-
palnia Bogdanka, radząca sobie sa-
modzielnie nie najgorzej. To jeden 
z wariantów. Innym rozważanym 

pomysłem było ponoć włączenie 
do nowej dużej grupy także JSW, 
choć podczas ostatniej wizyty w 
KWK Budryk wicepremier Jacek 
Sasin wykluczył włączenie w kon-
solidację JSW, specjalizującej się 
w węglu koksowym. Zdementował 
jednocześnie doniesienia prasowe 
o rzekomych pracach utworzenia 
tzw. Polskiego Węgla, który miałby 
skupić wszystkie aktywa węglowe - 
energetyczne i koksowe.

Pomysł jest analizowany, roz-
ważane są wszelkie za i przeciw. Tr-
zeba mieć świadomość, że połączenie 
kilku spółek będących w trudniej sy-
tuacji nie spowoduje automatycznie, 
że nowa firma będzie w sytuacji 
bardzo dobrej. Taka konsolidacja mu-
siałaby być połączona z działaniami 
naprawczymi jak np. zmniejszeniem 
opłat i podatków płaconych przez 
górnictwo. To pomysł stawiany przez 
branżę górniczą od dawna! Dzięki 
temu nowa spółka mogłaby mocno 
stanąć na nogach, wydobywać węgiel 
i gwarantować miejsca pracy. 

Elektrownia warta zero złotych
O konsolidacji mówi się także 

w energetyce. Pierwsze kroki już 
zostały zrobione, w kwietniu 2020 
r. PKN Orlen sfinalizował kupno 
80 proc. akcji energetycznej spółki 
Energa. Cena wszystkich kupion-
ych akcji wyniosła około 2,77 mld 
zł. Dzięki temu Orlen powiększył 
swoją obecność w sektorze ener-
getycznym. Już wcześniej płocki 

koncern był obecny w energetyce, 
posiada m.in. dwie duże elektro-
ciepłownie na gaz. 

PKN Orlen w grupie Energa 
szybko zaczął wprowadzać swoje 
porządki. Energa wraz grupą Enea 
budowały blok na węgiel kamien-
ny w Elektrowni Ostrołęka o mocy 
1000 MW. To miała być ostatnia 
elektrownia węglowa w Polsce. Ale 
tak nie będzie, ponieważ Orlen uznał 
(zapewne nie samodzielnie, lecz 
w porozumieniu z rządem), że w Os-
trołęce elektrowni węglowej być nie 
powinno. Zamiast tego powinna 
tam powstać elektrownia na gaz. 

Orlen swój komunikat w spraw-
ie Elektrowni Ostrołęka ogłosił 
19 maja 2020 r. Tego samego 
dnia Energa i Enea opublikow-
ały informacje, że podjęły decyzje 
o dokonaniu odpisów aktualizu-
jących wartość udziałów w spółce 
Elektrownia Ostrołęka. Spółka 
Elektrownia Ostrołęka, budująca 
blok 1000 MW, dokonała odpisów 
aktualizujących wartość aktywów 
trwałych w łącznej wysokości około 
1,027 miliarda złotych. Połącze-
nie informacji Orlenu oraz Energi 
i Energi w jedną całość oznacza, że 
w Elektrowni Ostrołęka powstanie 
zamiast bloku na węgiel kamienny 
blok na gaz. 

Energa i Enea stracą na bloku 
węglowym więcej niż 1 mld z ogło-
szonych w maju odpisów. Trzeba 
będzie zerwać podpisane już kon-
trakty na budowę bloku węglowego 

i rozebrać wybudowane już elemen-
ty bloku, które nie będą potrzebne 
w bloku gazowym. To razem może 
kosztować kilkaset milionów 
złotych, czy nawet miliard. Kto bo-
gatemu zabroni…

Bezpieczeństwo energetyczne 
i miejsca pracy

Warto przypomnieć, że w lutym 
2020 r. Rada Krajowego Sekretar-
iatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 
Solidarność wezwała rząd do konty-
nuacji budowy elektrowni węglowej 
w Ostrołęce. Podkreślono wówczas 
duże znaczenie tego projektu dla 
bezpieczeństwa energetycznego 
oraz przyszłości polskiego sektora 
paliwowo-energetycznego.

- Odstąpienie od inwestyc-
ji spowoduje straty wizerunkowe 
Polski wobec Komisji Europejskiej, 
która tę inwestycję notyfikowała, 
utratę kontraktu systemowego na 
dostawy mocy pokrywającego ko-
szty stałe, stratę zainwestowanych 
dotychczas środków, koniec-
zność pokrycia kar związanych 
z rozwiązaniem umowy inwestor-
skiej, zwiększenie zależności od 
importu nośników energii oraz 
pogłębienie kryzysu w sektorze pa-
liwowo-energetycznym – napisano 
w stanowisku KSGiE NSZZ Solidar-
ność. 

Niestety, nie wzięto pod uwagę 
tej opinii. W marcu Krajowa Sekc-
ja Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ Solidarność wystosowała 
do wicepremiera i ministra akty-
wów państwowych Jacka Sasina 
pismo, w którym domaga się re-
alizacji rządowego Programu dla 
Śląska, w tym rewitalizacji bloków 
elektrowniach Łaziska i Rybnik. 
Elektrownia Łaziska należy do 
Taurona a Elektrownia Rybnik 
do PGE, a więc do państwowych 
spółek. W piśmie zaznaczono, że 
odejście od modernizacji bloków 
w elektrowniach w Rybniku i Ła-
ziskach doprowadzi do drastyczne-
go ograniczenia zapotrzebowania 
na węgiel energetyczny, a w kon-
sekwencji do decyzji o zamykaniu 
kopalń i zwolnieniach górników. 

Minister klimatu Michał Kurty-
ka pod koniec kwietnia 2020 r. 
powiedział, że w jego ministerstwie 
kończą się prace nad polityką en-
ergetyczną Polski do 2040 r., która 
określi to, jak w ciągu najbliższych 
dwóch dekad będzie wyglądała 
produkcja energii w kraju. Minęło 
kilka tygodni a projektu tej polity-
ki nie poznaliśmy. Zobaczymy go 
najpewniej dopiero po wyborach 
prezydenckich. 

Niestety, branża energety-
czna i węglowa nie może czekać 
kolejnych tygodni w niepewnoś-
ci. Miejsca pracy w górnictwie są 
zagrożone już dziś, więc już dziś 
muszą zapaść konkretne decyzje 
ratujące przyszłość branży i stabil-
ność zatrudnienia. Przedstawiciele 
rządu lubią się chwalić, że uratowa-
no tysiące miejsc w wielu różnych 
branżach – i bardzo dobrze, to się 
chwali. Nie można jednak przy 
tym zapominać o górnictwie, gdzie 
pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Dlatego mamy prawo domagać się, 
aby decyzje dotyczące przyszłoś-
ci tak strategicznych sektorów jak 
górnictwo i energetyka zapadły 
bardzo szybko. 

Igor D. Stanisławski

Odstąpienie od budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce spowoduje m.in. zwiększenie zależności od importu nośników energii oraz pogłębienie kryzysu w sektorze 
paliwowo-energetycznym. Niestety, to przykład braku konsekwencji i wizji po stronie rządu Prawa i Sprawiedliwości w tym ważnym dla kraju sektorze!
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Gdzie jest właściciel?
17 MARCA organizacje związkowe zrzeszające pracowników Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. (GZUG) 
poinformowały premiera Mateusza Morawieckiego, że należąca do Holdingu KW Sp. z o.o. największa polska firma 
państwowa świadcząca usługi w postaci robót przygotowawczych dla górnictwa znalazła się w katastrofalnej sytuacji 
i grozi jej utrata płynności finansowej. Po dwóch miesiącach nadal nie wiadomo, jaki los czeka firmę należącą do Holdingu 
KW Sp. z o.o. A niepokój wśród załogi rośnie…

GZUG, HOLDING KW

NALEŻY zaznaczyć, że na 
pismo skierowane do premie-
ra 6 kwietnia odpowiedział 
minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin. Przytoczył 
informację uzyskaną od Za-
rządu GZUG, iż Spółka ma 
zapewnione środki na wypła-
tę wynagrodzeń, a mniejsza 
liczba zleceń z tytułu umów 
realizowanych na rzecz naj-
większych spółek węglowych 
- Polskiej Grupy Górniczej 
SA (PGG) oraz Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA (JSW) 
jest rekompensowana innymi 
zleceniami. Według związ-
kowców rzeczywistość jest 
zgoła inna.

- Informacje i tezy któ-
re uzyskało Ministerstwo 
Aktywów Państwowych 
są nieprawdziwe - napisali 
przedstawiciele zakładowych 
struktur NSZZ „Solidarność” 
i WZZ „Sierpień 80”, zwra-
cając się 7 kwietnia bezpo-
średnio do ministra Sasina. 
- Sytuacja w Spółce na dzień 
dzisiejszy jest dramatyczna. 
(…) Nie jest prawdą jakoby 
zmniejszone ilości zleceń zo-
stały zastąpione innymi umo-
wami na roboty górnicze. Nie 
jest również możliwe wydłu-
żenie terminów płatności 
z kontrahentami. Zaległości 
publiczno-prawne stale się 
powiększają. Umowy z PGG 
S.A. zostają zawieszone lub 
zerwane, istnieje realne ry-
zyko zwolnień grupowych 

pracowników - podkreślili 
związkowcy, zwracając się 
do ministra z apelem „o pilną 
interwencję i pomoc w zaże-
gnaniu najczarniejszego sce-
nariusza”.

Dalej wskazali, że bez po-
mocy ministra GZUG nie bę-
dzie w stanie odzyskać ponad 
20 milionów złotych za prace 
wykonane na rzecz PGG SA. 
Zdaniem strony związkowej, 
środki te pomogłyby Zakła-
dowi przetrwać „koronakry-
zys”, tym bardziej, że - jak 
twierdzą - firma nie ma moż-
liwości skorzystania z pro-
gramów rządowych mających 
łagodzić skutki załamania 
gospodarczego.

Komentując całą sprawę, 
przewodniczący Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
GZUG Sp. z o.o. Mariusz So-
bota zwraca uwagę na brak 
reakcji ze strony właściciela 
Zakładu, jakim jest Holding 
KW Sp. z o.o.

- Wygląda na to, że na-
wet w tak krytycznej sytuacji 
prezes Słaboń nie zamierza 
podejmować jakichkolwiek 
działań na rzecz ocalenia 
GZUG. „Lekką ręką” skazuje 
nas na likwidację, a likwida-
cja to pozbawienie pracy oko-
ło 750 osób. Problemów, z ja-
kimi musimy się mierzyć, jest 
zresztą o wiele więcej. Od kil-
ku miesięcy środki na wyna-
grodzenia trafiają do GZUG 
„na styk”, tuż przed dniem 

wypłaty. Nie mamy możliwo-
ści odzyskania pieniędzy za 
zrealizowane zadania, a kie-
rownictwo spółki Holding 
KW nic sobie z tego nie robi 
- denerwuje się związkowiec. 
- W swoim czasie namawia-
łem do podziału 100 procent 
udziałów w GZUG pomię-
dzy trzy największe spółki 
węglowe znajdujące się pod 
kontrolą Skarbu Państwa - 
Jastrzębską Spółkę Węglową, 
Polską Grupę Górniczą i Wę-
glokoks Kraj. Dzięki temu 
mielibyśmy większe pole ma-
newru, jeśli chodzi o pozy-
skiwanie zleceń. Biorąc pod 
uwagę obecną postawę wła-
ściciela, spółki Holding KW 
i jej prezesa Leszka Słabonia, 
chyba wiem, dlaczego tamten 
plan „nie wypalił”… - dodaje 
z rozgoryczeniem.

Własny plan ratunkowy 
dla Spółki ma Zarząd GZUG. 
8 maja prezes GZUG pani Jo-
anna Rurańska-Krężel zwró-
ciła się do prezesa Holdingu 
KW Leszka Słabonia z wnio-
skiem o prolongatę terminu 
spłaty pożyczki w wysokości 
2 mln zł, jaką GZUG uzyskał 
od Holdingu KW na początku 
marca. Propozycja Zarządu 
GZUG obejmuje utworzenie 
nowych udziałów i pokrycie 
podwyższonego kapitału za-
kładowego wkładem pienięż-
nym w kwocie 2 mln zł. Takie 
posunięcie miałoby przynieść 
Spółce środki umożliwiające 

spłatę najpilniejszych zobo-
wiązań, poprawę struktury 
kapitałów własnych i oddale-
nie ryzyka konieczności zwo-
łania w pierwszym półroczu 
bieżącego roku nadzwyczaj-
nego zgromadzenia wspólni-
ków celem podjęcia decyzji 

o dalszym funkcjonowaniu 
GZUG oraz złagodzenie skut-
ków ekonomicznych spowo-
dowanych konsekwencjami 
pandemii koronawirusa 
(chodzi głównie o wstrzyma-
nie robót i realizacji umów 
przez PGG).

Wniosek Zarządu GZUG 
poparły organizacje zakła-
dowe NSZZ „Solidarność” 
i WZZ „Sierpień 80”, zwra-
cając się do Rady Nadzorczej 
Holdingu KW o jego akcep-
tację.

MJ

Z  informacji, do których 
dotarła „S”, wynika, że zwłoka 
Komisji Europejskiej wynikała 
z  faktu, że o  wsparcie w  ra-
mach Tarczy PFR mogłyby się 
ubiegać zakłady przemysłowe 
z branż przemysłu energochłon-
nego, czy spółki z sektora wy-
dobywczego, co nie podoba się 
Brukseli. – To branże, których 
zgodnie z forsowanym przez KE 
Europejskim Zielonym Ładem, 
mamy się z  Europy pozbyć. 
Wygląda na to, że unijne elity 
uznały kryzys spowodowany 
COVID-19 za dobrą okazję, 
żeby zrobić to jeszcze szybciej 
i  jeszcze bardziej bezwzględ-
nie. Według naszych informacji 
Komisja Europejska chciałaby 
odrębnie notyfikować wsparcie 
w  ramach Tarczy PFR dla każ-
dej dużej firmy i  decydować, 

kto może dostać pomoc, a kto 
nie – ocenie Dominik Kolorz.  

W  stanowisku Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
wskazano, że podczas kry-
zysu wywołanego pandemią 
koronawirusa zarówno kraje 
członkowskie UE, jak i unijne in-
stytucje powinny skupić się na 
działaniach chroniących gospo-
darkę. – To jest dziś absolutnym 
priorytetem. Wszystkie inne 
kwestie, w  tym również nie-
zwykle kosztowna i kontrower-
syjna polityka klimatyczna UE, 
powinny zejść na dalszy plan 
– czytamy w  dokumencie. 

Według szacunków „Solidar-
ności” dalsze blokowanie przez 
Komisję Europejską wsparcia 
dla dużych przedsiębiorstw 
niesie ryzyko likwidacji wielu 
przedsiębiorstw przemysłowych 
i utraty co najmniej kilkudziesię-
ciu tysięcy miejsc pracy. – Przed 

wybuchem pandemii przez wie-
le miesięcy zapewniano nas, 
że Europejski Zielony Ład ma 
być procesem „sprawiedliwej 
transformacji”. Tymczasem już 
niedługo może się okazać, że za-
miast tego nasz przemysł czeka 
gwałtowna i  brutalna likwidacja 
– podkreśla Dominik Kolorz.

Ostatecznie jednak Komi-
sja Europejska 25 maja noty-
fikowała pomoc wynikającą 
z Tarczy Antykryzysowej.

- Presja ma sens. Warto 
podejmować działania wspie-
rające polską gospodarkę. 
Teraz czas na zawieszenie 
unijnego systemu handlu emi-
sjami – komentuje Piotr Duda. 
- Miliardy zamiast na handel 
emisjami potrzebne są naszej 
gospodarce, która bez taniej 
energii nie będzie w stanie 
poradzić sobie z kryzysem.  

łk

Cyniczna gra na zwłokę
Dokończenie ze str. 6
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PG „SILESIA”

Trudna batalia o przyszłość „Silesii”
INFORMACJA o możliwości likwidacji kopalni „Silesia” do końca 2021 roku zelektryzowała załogę zakładu i całą lokalną 
społeczność. Jak się okazało, decyzja zapadła 30 kwietnia, podczas posiedzenia Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego 
(PG) „Silesia” Sp. z o.o. Następnego dnia poinformował o niej związkowców Daniel Křetínský, właściciel „Silesii” 
i prezes spółki Energetický a průmyslový holding (EPH).

PRZECZYTANE Przemysł węglowy powróci do Wielkiej Brytanii?

Renesans węgla
W brytyjskim dzienniku The Guardian ukazał się ostatnio artykuł o budowie nowej kopalni 
węgla kamiennego w Anglii. Ma to być pierwsza głębinowa kopalnia węgla zaprojektowana 
w Wielkiej Brytanii w ostatnich 30 latach – czytamy w portalu górniczym nettg.pl.

ZAKŁAD Woodhouse Colliery wydoby-
wać będzie węgiel koksowy. Powstaje 
w pobliżu miasteczka Whitehaven w za-
chodniej Kumbrii, w  północno-zachod-
niej części Anglii. Firma West Cumbria 
Mining (WCM) rozwija swój projekt na 
terenie pogórniczym, na których już 
wcześniej wydobywano węgiel dla hut.

Założono, że realizacja projektu 
kopalni o  wartości 165 mln funtów 
(ok. 218 mln dolarów USA) pozwoli na 
wyprodukowanie rocznie do 3,1 mln t 
węgla koksowego przez co najmniej 40 
lat. Firma oszacowała, że na całym ob-
szarze koncesyjnym zalega ponad 750 
mln t węgla.

Wstępne studium wykonalności 
projektu zostało ukończone w  maju 
2016 r., natomiast ostateczne w czerw-
cu 2019 r. Przedsięwzięcie uzyskało 
zgodę na planowanie od Rady Hrabstwa 
Cumbria (CCC) w marcu ub.r.

Prace przygotowawcze w  Woodho-
use Colliery ruszyły na początku 2020 

r. Pierwsza produkcja węgla planowana 
jest na 2021 r. Kopalnia ma zatrudniać 
500 osób, a w jej łańcuchu dostaw po-
wstanie ok. 2000 miejsc pracy.

Kopalnia znajduje się na terenie by-
łego zakładu Marchon w  Whitehaven. 
Będzie miała dostęp do pokładów węgla 
znajdujących się pod dnem morza po-
przez istniejącą infrastrukturę kopalni 
Sandwith Anhydryt. Obecny projekt 
jest realizowany w  części Cumbrian 
Coalfield (Zagłębia Cumbrian), gdzie 
fedrowała dawna kopalnia Haig Colliery. 
Wydobyto w niej 48 mln t węgla kokso-
wego w latach 1914–1986 i to w więk-
szość spod dna morskiego ponad sześć 
km od brzegu.

Woodhouse Colliery będzie wy-
bierać węgiel w  dwóch głównych po-
kładach - Bannock Band i  Main Band 
o  średniej miąższości 2,4 m. Firma 
w latach 2014–2015 przeprowadziła se-
rię poszukiwań surowca na lądzie i pod 
dnem morskim.

Węgiel zidentyfikowany w projekcie 
jest twardym węglem koksującym (HV 
HCC). Jest szeroko stosowany w  pro-
dukcji stali. Charakteryzuje się bardzo 
niską zawartością popiołu (poniżej 4 
proc.) oraz wyjątkowo niską zawarto-
ścią fosforu (mniej niż 0,01 proc.).

W kopalni Woodhouse zostanie za-
stosowany system filarowo ubierkowy. 
Podziemne wydobycie zostanie prze-
prowadzone w ciągu pierwszych pięciu 
lat na obszarze 302 ha. Wydobycie wę-
gla w rejonie przybrzeżnym i pod dnem 
morskim będzie prowadzone w później-
szych etapach i  będzie ukierunkowane 
na pokłady znajdujące się ok. 350 m 
pod powierzchnią.

W kopalni używane będą kombajny 
chodnikowe typu Continuous Miners. 
Zostaną wykorzystywane do cięcia 
węgla, który samochody typu shattle 
cars będą przewozić do przenośnika 
taśmowego. Ten przetransportuje go na 
powierzchnię do nowego zakładu prze-

róbczego na starym terenie Marchon 
w pobliżu Whitehaven.

Uzdatniony węgiel zostanie dostar-
czony do stacji ładowania pociągów 
w  terminalu masowym Redcar za po-
średnictwem przenośnika o  długości 
2,2 km. Stamtąd trafi sześcioma po-
ciągami dziennie do producentów stali 
w Wielkiej Brytanii lub w Europie konty-
nentalnej. Węgiel metalurgiczny będzie 
dostarczany do brytyjskich hut m.in. 
w Scunthorpe i Port Talbot.

Firma West Cumbria Mining otrzy-
mało na realizację projektu 14,7 mln 
funtów (ok. 25 mln dolarów) od EMR 
Capital Resources Fund 1, tj. prywat-
nego funduszu koncertującego się na 

górnictwie, a mającego siedzibę w Au-
stralii.

To już kolejna australijska firma, 
która inwestuje w  kopalnie w  Europie. 
Podobne plany próbują zrealizować Au-
stralijczycy w Polsce.

Deweloper West Cumbria Mining 
Limited zapowiedział, że produkcja 2,5 
mln t węgla koksowego rocznie ograni-
czy import tego surowca z USA, Kana-
dy, Rosji i Kolumbii.

Aby złagodzić wpływ kopalni na 
środowisko, zostanie zbudowana far-
ma słoneczna o mocy 50 megawatów, 
która zaspokoi około jednej trzeciej jej 
zapotrzebowania na energię.

Źródło: nettg.pl

Projekt inwestycji przewiduje nowatorski sposób budowy infrastruktury powier-
zchniowej kopalni. 

PLAN przedstawiony przez praco-
dawcę przewidywał wstrzymanie 
długoterminowych inwestycji w 
czechowicki zakład górniczy, wy-
eksploatowanie czterech ścian (123 
w pokładzie 327, 301 w pokładzie 
310, 331 w pokładzie 330 oraz 354 
w pokładzie 315) oraz zgodę pra-
cowników na obniżenie wynagro-
dzeń o 10 procent.

- Wyżej wymienione oczekiwa-
nia i posunięcia zostały podjęte cał-
kowicie bez udziału NSZZ „Solidar-
ność” i jak wynika z mojej najlepszej 
wiedzy, bez udziału jakiegokolwiek 
związku funkcjonującego przy na-
szym zakładzie pracy - mówił z 
oburzeniem przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Przedsiębiorstwa Górniczego „Sile-

sia” Sp. z o.o. Grzegorz Babij po za-
kończeniu telekonferencji z udziałem 
prezesa Křetínský’ego i przedstawi-
cieli związków zawodowych. - Ozna-
cza to konieczność ustosunkowania 
się do przedstawionych warunków i 
propozycji - zapowiadał.

I rzeczywiście - zakładowa 
„Solidarność” zareagowała błyska-
wicznie.

- Postanowiliśmy „podjąć rę-
kawicę” rzuconą przez pana Da-
niela Křetínský’ego. Naszym nad-
rzędnym celem jest zawsze obrona 
praw pracowniczych, w tym obro-
na miejsc pracy. Obecnie „Silesia” 
zatrudnia około 1800 osób. Do 
tego dochodzą firmy zewnętrzne. 
Likwidacja zakładu oznaczałaby 
tragedię dla tych ludzi i dla ich ro-
dzin. Natychmiast wystosowaliśmy 
pismo do Ministerstwa Aktywów 
Państwowych z wnioskiem o pilne 
spotkanie - relacjonuje przewodni-
czący.

Dzięki pomocy lokalnych parla-
mentarzystów takie spotkanie już 
się odbyło.

- 11 maja, w siedzibie Mini-
sterstwa, dyskutowaliśmy o pro-
blemach „Silesii” i o tym, że nasz 
inwestor chce wycofać udziały 
z PG „Silesia”. Po przeprowadze-
niu analizy sytuacji, w jakiej zna-
lazł się nasz zakład, dostaliśmy 
informację, że powinniśmy przy-
gotować szczegółowy biznesplan 
dla „Silesii”, wskazując w nim, co 
można zrobić, by wydobycie węgla 
było możliwie efektywne. Mogę 
w tym miejscu powiedzieć, że 
pierwsze kroki w kierunku stwo-
rzenia biznesplanu z perspektywą 
do roku 2032 mamy za sobą. Go-
towy biznesplan przekażemy Mi-
nisterstwu najprawdopodobniej za 
kilka miesięcy, bo chcemy, by był 
to dokument kompletny - podkre-
śla Grzegorz Babij. - Niezależnie 
od tego szukamy nowych inwesto-

rów, którzy pomogliby nam prze-
trwać i dalej się rozwijać. Jestem 
już po rozmowach z przedstawi-
cielami dwóch zainteresowanych 
podmiotów - dodaje.

Jednocześnie związkowcy usie-
dli do rozmów dotyczących treści 
porozumienia obniżającego gór-
nicze wynagrodzenia. Dzięki jego 
zawarciu węgiel z czterech ścian 
(dwóch „w ruchu” i dwóch przygo-
towywanych) zostanie wydobyty.

- Zostaliśmy postawieni przed 
faktem dokonanym. Z jednej 
strony właściciel poinformował 
nas o decyzji dotyczącej wycofa-
nia udziałów, a z drugiej strony 
oświadczył, że może jeszcze wy-
eksploatować cztery ściany, jeże-
li załoga zgodzi się na obniżenie 
swoich wynagrodzeń o 10 procent 
- wyjaśnia Grzegorz Babij. - Na 
szczęście pracownicy podeszli do 
tego w sposób rozsądny, rozumie-
jąc powagę sytuacji. Dosłownie 
dzisiaj [20 maja - przyp. red. SG] 
podpisaliśmy porozumienie prze-
widujące zmniejszenie wysokości 
wynagrodzeń. Jednocześnie, jako 
„Solidarność”, od początku wno-
siliśmy, by w tym porozumieniu 
znalazły się zapisy gwarantujące 
zarówno wypłatę wynagrodzeń 
na ustalonym poziomie, jak i eks-
ploatację wspomnianych czterech 
ścian, co z naszego punktu widze-
nia wcześniej było tylko pewną 
obietnicą - podsumowuje.

Marek Jurkowski
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Urodziny współtwórcy „Solidarności”
14 kwietnia 85. urodziny obchodził Andrzej Gwiazda, legenda antykomunistycznej opozycji. 

Nie byłoby „Solidarności”, 
gdyby nie Jan Paweł II

nym z  inspiratorów protestu studentów 
i  pracowników Politechniki Gdańskiej, 
gdzie pracował jako asystent w Instytucie 
Cybernetyki. Zorganizowaną działalność 
antykomunistyczną rozpoczął razem 
z  żoną Joanną Dudą-Gwiazdową w  li-
stopadzie 1976 r. Wtedy, podpisując się 
pod listem skierowanym do Sejmu, oboje 
poparli żądania Komitetu Obrony Robot-
ników, które dotyczyły między innymi 
wypuszczenia na wolność uczestników 
czerwcowych protestów. 

Dwa lata później, wspólnie z Anto-
nim Sokołowskim i  Krzysztofem Wy-
szkowskim, ogłosił deklarację Komitetu 
Założycielskiego Wolnych Związków 
Zawodowych (WZZ) Wybrzeża. Celem 
WZZ była organizacja obrony interesów 
pracowników.

16 sierpnia 1980 r. został członkiem 

Prezydium Międzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego w  Stoczni Gdańskiej, 
współtworzył również słynną listę 21 
postulatów. Nie podpisał się jednak pod 
Porozumieniem Gdańskim, bo - jego 
zdaniem - Międzyzakładowy Komitet 
Strajkowy poszedł na zbyt duże ustęp-
stwa wobec władz.

Współtworzył NSZZ „Solidarność”. 
17 września 1980 r., w  dniu powołania 
Związku, został wybrany jego wice-
przewodniczącym jako jeden z  dwóch 
zastępców Lecha Wałęsy. Był krytyczny 
wobec przywództwa Wałęsy. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego został inter-
nowany, a w grudniu 1982 r. - areszto-
wany i  oskarżony o  działania mające 
na celu obalenie ustroju. Został zwol-
niony dopiero w  lipcu 1984 r. na mocy 
amnestii. Później był jednak ponownie 

zatrzymywany. Skazano go m.in. na 
dwa miesiące więzienia za wznoszenie 
okrzyków i pokazywanie znaczka z em-
blematem „Solidarności”.

- „Solidarność” nie miała siły fi-
zycznej, ale miała niesłychaną siłę 
moralną - ocenił sam Andrzej Gwiazda 
w Polskim Radiu.

Później był przeciwnikiem porozu-
mienia zawartego w 1989 r. przy Okrą-
głym Stole i  jednym z głównych opo-
nentów prezydenta Lecha Wałęsy.

W  2000 r. otrzymał tytuł Honoro-
wego Obywatela Gdańska. W  2006 r. 
został odznaczony Orderem Orła Bia-
łego, a w 2018 r. - Krzyżem Wolności 
i Solidarności.

- Okoliczności polityczne przemija-
ją, wszystkie epoki. Natomiast Gwiaz-
dowie utrzymali się jako ludzie uczciwi. 
Ich postawa może uczyć obowiązku 
wytrwania. Wytrwajmy przy zasadach 
i uczciwości - podsumował postawę mał-
żeństwa Gwiazdów również legendarny 
opozycjonista Krzysztof Wyszkowski.

- BEZ tak dzielnych ludzi, jak Andrzej 
Gwiazda, zniewolona przez komuni-
stów Polska nie powstałaby z kolan, nie 
wybiłaby się na niepodległość - powie-

dział profesor Mirosław Golon, dyrektor 
gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci 
Narodowej.

W marcu 1968 roku Gwiazda był jed-

PRAWDA jest jednak taka, że 
o Janie Pawle II i dziedzictwie, ja-
kie po sobie zostawił, można mówić 
bez końca. Wielki za życia, pozostał 
wielki również i po śmierci.

Trzeba powiedzieć wprost, 
że nie byłoby „Solidarności” bez 
papieża Jana Pawła II. Idea soli-
darności - przez małe „s” - pozo-
stawała w centrum jego zainte-
resowań, toteż strajki 1980 roku 
i wydarzenia, które doprowadziły 
do powstania Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego 
„Solidarność”, zawsze były bardzo 
bliskie jego sercu. W robotniczych 
protestach widział więcej niż bunt 
przeciwko władzy w celu poprawy 
warunków życia, więcej niż walkę 
o wolność i demokrację.

Papież wolności i solidarności
Dzięki Janowi Pawłowi II „So-

lidarność” stała się symbolem po-
zytywnych przemian, który miał 
zmienić nie tylko „oblicze tej zie-
mi”, ale i całego świata. Było to 
możliwe, bo Związek opowiedział 
się za pokojowymi metodami wal-
ki i głosił ideę współdziałania 
w poszanowaniu ludzkiej godności 
i sprawiedliwości. Papież patrono-
wał „Solidarności” od samego po-
czątku i z tej racji nie szczędził jej 
także słów krytyki.

Bardzo trafnie życie i dokona-
nia papieża-Polaka oddaje ostatnie 
zdanie artykułu autorstwa prezy-
denta Andrzeja Dudy, który ukazał 
się na łamach rzymskiego dzienni-

ka Il Messaggero w przeddzień set-
nej rocznicy urodzin Karola Woj-
tyły. - Święty Jan Paweł II Wielki, 
papież wolności i solidarności 
(„San Giovanni Paolo II Magno, 
il Papa della libertà e della solida-
rietà”) - napisał prezydent.

Z dalekiego kraju
Początek tekstu, zatytułowane-

go „Wojtyła, papież wolności, któ-
ry ożywił Europę”, umieszczono 
na pierwszej stronie wydania z 17 
maja.

- 18 maja 1920 roku przyszedł 
na świat Karol Wojtyła, późniejszy 
papież Jan Paweł II Wielki. Filo-
zof, porywający mówca, mąż stanu, 
poeta. Kontynuator reform Soboru 
Watykańskiego II w świecie nazna-
czonym konfliktami i radykalnymi 
przemianami cywilizacyjnymi - 
czytamy w jego pierwszych akapi-
tach.

Prezydent nadmienił, że młody 
Karol Wojtyła „widział zbrodnie 
dwu totalitaryzmów: okupujących 
Polskę niemieckich nazistów oraz 
powojennego reżimu komunistycz-
nego”.

- Był to wstrząs dla katolickie-
go kapłana, ale też dla humanisty 
ukształtowanego przez polską kul-
turę, przenikniętą ideałami wolno-
ści i tolerancji - zauważył Andrzej 
Duda.

Jak dodał, papież przypominał, 
że Europa od tysiąca lat czerpie 
z dorobku polskich uczonych i ar-
tystów, świętych i błogosławionych 

Kościoła katolickiego.
- Pierwszy od 455 lat papież 

spoza Italii tuż po swoim wybo-
rze powiedział, że został wezwany 
„z dalekiego kraju”. Ale przecież 
Kraków - stolica arcybiskupia kar-
dynała Wojtyły i dawna stolica Pol-
ski - leży bliżej Rzymu niż Madryt, 
Paryż czy Dublin. Jan Paweł II 
chciał w ten sposób zwrócić uwagę 
na swoją ojczyznę, uwięzioną wów-
czas za żelazną kurtyną - wyjaśnił 
prezydent Polski.

Czerpiąc z papieskiego 
przesłania…

Andrzej Duda przywołał pierw-
szą pielgrzymkę Jana Pawła II do 
Polski z 1979 roku.

- Powitały go tłumy rodaków, 
którzy z każdym jego słowem od-
czuwali coraz większą jedność 
i nadzieję. Niedługo potem w Pol-
sce wybuchła prawdziwa pokojowa 
rewolucja. Czerpiąc z papieskiego 
przesłania, wielomilionowy, oddol-
ny ruch społeczny przybrał nazwę 
„Solidarność”, a za swoje motto 
obrał hasło „nie ma wolności bez 
solidarności” - wskazał. - Jego 
zmagania zwieńczył upadek ko-
munistycznych dyktatur w Euro-
pie, rozpoczęty właśnie w Polsce, 
w czerwcu roku 1989 - zaznaczył.

Według prezydenta solidarność 
może być źródłem wielkiej siły tak-
że obecnie, gdy Europa zmaga się 
z pandemią koronawirusa.

Nawiązując do związków Polski 
i Włoch, Andrzej Duda wyraził na-

OBCHODZIMY właśnie stulecie urodzin Karola Wojtyły, lepiej znanego 
światu jako Jan Paweł II. Papież-Polak - wydawałoby się, że o naszym 
Ojcu Świętym powiedziano już wszystko. To człowiek pomnik. 
Za życia i po śmierci. Największy Polak w historii.

dzieję, że „spoiwem naszych zna-
komitych relacji pozostanie rów-
nież pamięć o osobie i dziedzictwie 
świętego Jana Pawła II Wielkiego - 
papieża wolności i solidarności”.

Jan Paweł II powiedział kiedyś: 
„Nie ma wolności bez solidarności! 
Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma 

solidarności bez miłości. Więcej! 
Nie ma przyszłości człowieka i na-
rodu”. Pamiętajmy o tych słowach, 
a w dniu dzisiejszym, w tym trud-
nym dla nas czasie, pomódlmy się 
wszyscy do naszego świętego.

Piotr Ryba
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12 ROZMAITOŚCI
KALISZ 28. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców 

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: O co 
nie dbamy, zapominamy. Nagrody wylosowali: Justyna Jackowska z Łęcznej oraz Jarosław Zach z Pszczyny. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.

 SPORT 31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności”

Wielkie ściganie 
jednak jesienią
31. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” 
i Olimpijczyków został przełożony z czerwca na wrzesień, 
niemniej jednak się odbędzie i wpisze w obchody jubileuszu 
40-lecia NSZZ „Solidarność”.

Symboliczna pielgrzymka

POCZĄTKOWO zawodnicy mieli rywa-
lizować w  dniach 24-27 czerwca. Ze 
względu na pandemię koronawirusa 
organizatorzy zdecydowali o  przełoże-
niu wyścigu na bezpieczniejszy termin, 
czyli 9-12 września. Nie zmieniono jed-
nak ani trasy, ani liczby etapów.

Kolarze będą mieli do pokonania 
700 kilometrów w  pięciu wojewódz-
twach. Pojawią się także w  woje-
wództwie śląskim. Start zaplanowano 
w  Sanoku, a  metę w  Łodzi. Czwarty 
etap odbędzie się 11 września i będzie 
wiódł ze Skawiny do Jaworzna; zawod-
nicy powalczą na finiszach w  Suchej 
Beskidzkiej i Żywcu; premię górską zlo-
kalizowano pod Kocierzem. Do wyścigu 
zgłosiło się ponad 20 ekip. Wystartuje 
minimum 120 kolarzy.

Imprezie towarzyszyć będzie 12. 
Mini Wyścig „Solidarności”, czyli ry-
walizacja dzieciaków. 11 września 
najmłodsi pościgają się na rynku w Ja-
worznie.

Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
„Solidarności” ma bardzo bogatą hi-
storię. Startowało w nim wielu znako-
mitych zawodników. Pierwsza edycja 
odbyła się trzydzieści lat temu. Trium-
fowali w  nim między innymi uznani 
krajowi kolarze: Dariusz Baranowski 
(1993), czterokrotnie Tomasz Brożyna 
(1991, 1996, 1998 i  1999) oraz dwu-
krotnie Piotr Wadecki (1997 i  2005). 
Rok temu zwyciężył Estończyk Norman 
Vahtra, a najlepszym z Polaków był Syl-
wester Janiszewski - czwarty w klasy-
fikacji generalnej.

Nie pójdziemy do Piekar!
Nie odbędzie się tegoroczna pielgrzymka mężczyzn do Matki Boskiej Piekar-

skiej, planowana wcześniej na 31 maja. Taką decyzje podjął abp Wiktor Skworc, 
metropolita katowicki, w specjalnym zarządzeniu wydanym 4 maja 2020 roku.

W opublikowanym komunikacie abp Wiktor Skworc przypomina, że „maj jest 
w Kościele czasem modlitewnej komunii ze świętą Matką Boga.” W tym czasie, 
tradycyjnie w ostatnią niedzielę miesiąca maja, odbywała się archidiecezjalna 
pielgrzymka mężczyzn i  młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej. W tym roku, w związku z trwającym stanem epidemicznym 
pielgrzymka nie może się odbyć w  tradycyjnej formie. Hierarcha zachęca jed-
nak do wspólnej modlitwy całe rodziny, która odbędzie się w ostatnią niedzielę 
maja.

Modlitwa przed obrazem Matki Sprawiedliwości i  Miłości Społecznej roz-
pocznie się w  niedzielę 31 maja br.  o godzinie 13.00 złożeniem hołdu Matce 
Bożej, po którym arcybiskup Skworc zaprezentuje przesłanie społeczne. Mszy 
św. będzie przewodniczył i  homilię wygłosi arcybiskup Grzegorz Ryś, metro-
polita łódzki. W  tej liturgii, ze względu na obowiązujące przepisy będą mogli 
uczestniczyć jedynie mężczyźni z parafii dekanatu Piekary Śląskie oraz zapro-
szeni goście.

Uroczystość będą transmitowały m. in.: Telewizja Polonia, TVP Katowice, 
a  także Radio eM i  Polskie Radio Katowice. Pielgrzymka Stanowa Mężczyzn 
i Młodzieńców do Piekar Śląskich łączy pokolenia. 

Od ponad 70 lat w każdą ostatnią niedzielę maja wierni przybywają do nasze-
go miasta, by modlić się między innymi o zdrowie, szczęście, opiekę oraz dalsze 
łaski dla siebie i swoich bliskich. Niestety ze względu na pandemię koronawiru-
sa, w tym roku nie będzie to możliwe.

28. Ogólnopolska Pielgrzymka Robotników i Pracodawców do świętego Józefa w Kaliszu miała 
inny przebieg niż dotychczas. 1 maja w świątyniach całego kraju, również w Narodowym 
Sanktuarium św. Józefa, nadal obowiązywały obostrzenia dotyczące liczby wiernych. Wszyscy 
chętni mogli jednak wysłuchać mszy świętej, którą transmitowały diecezjalne media.

OGÓLNOPOLSKA Pielgrzym-
ka Robotników i Pracodawców ma 
długą i piękną tradycję. 1 maja 1992 
roku do Kalisza zjechało ponad 
20 pocztów sztandarowych NSZZ 
„Solidarność” z całej Polski, w tym 
oczywiście z Górnego Śląska. 
W tym roku miało być podobnie. Na 
początku marca do udziału w piel-
grzymce zaproszono prezydenta 
Andrzeja Dudę. Pandemia korona-
wirusa wymusiła jednak na organi-
zatorach zmianę planów.

We mszy świętej wzięła udział 
ograniczona liczba wiernych - gór-
ników, hutników, stoczniowców, 
wśród których byli przedstawicie-
le NSZZ „Solidarność”. Pozostali 

modlili się w domach, bo liturgię 
transmitowała Telewizja Diecezji 
Kaliskiej „Dom Józefa” oraz Radio 
Rodzina Diecezji Kaliskiej.

W trakcie nabożeństwa biskup 
kaliski Edward Janiak wspomniał 
o setnej rocznicy urodzin świętego 
Jana Pawła II i wskazał na cechy, 
które łączyły papieża ze świętym 
Józefem, patronem wszystkich rze-
mieślników.

- Obaj święci z poświęceniem 
wykonywali pracę na większą 
chwałę Bożą, na pożytek ludzi. Dla 
nas ich postawa ma być wzorem, 
byśmy naszą modlitwę dopełniali 
pracą - powiedział ordynariusz die-
cezji kaliskiej.


