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KOMPANIA WĘGLOWA

Związkowcy „Solidarności” nie zgadzają się, żeby plan naprawczy Kompanii 
Węglowej był realizowany kosztem pracowników. Sprzeciwiają się zwłaszcza 
koncepcji sprzedaży kilku kopalń Węglokoksowi. Plan przedstawiony przez prez-
esa Mirosława Tarasa zakłada m.in. odebranie deputatu węglowego emerytom 
górniczym, urynkowienie systemu wynagrodzeń oraz sprzedaż Węglokoksowi 
kopalń Piekary, Pokój, Jankowice i Rydułtowy-Anna.

W części pozostałych kopalń mają być realizowane programy naprawcze. 
Najbardziej radykalne działania mają dotyczyć kopalni Sośnica-Makoszowy. 
Praca tego zakładu ma zostać ograniczona do ruchu Makoszowy, który skończy 
fedrować wraz z wyczerpaniem się obecnej koncesji. W pozawydobywczych 
obszarach działalności przewiduje się m.in. przekształcenie wytypowanych 
zakładów Kompanii Węglowej w spółki prawa handlowego (chodzi o zakłady 
usługowe). Wdrożona zostanie nowa polityka sprzedażowa oparta m.in. o zi-
dentyfikowane potrzeby rynkowe, rozwój sieci autoryzowanych dealerów i 
ofertę sprzedaży węgla wraz z transportem. Planowane jest też wprowadzenie 
programu dobrowolnych odejść pracowników administracyjnych oraz tych 
dołowych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości.

Wątpliwości 
i zastrzeżenia

Embargiem w Rosjan?
Polski węgiel zalega na hałdach, śląskie spółki węglowe są na skraju upadku, a rynek 
zalewa na dużą skalę surowiec ze Wschodu, często niespełniający norm.
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JSW: List otwarty

Czy w Jastrzębiu walnęli 
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Gazeta „Solidarność Górnicza” oświad-
cza, iż w numerze z lipca 2010 r., w ar-
tykule pod tytułem „Kierować każdy 
może” autorstwa Jakuba Michalskie-
go dotyczącym objęcia przez Hen-
ryka Świniarskiego kierowniczego 
stanowiska w specjalistycznej firmie 
Centralnej Stacji Ratownictwa Gór-
niczego CEN-RAT sp. z o.o. Podała 
nieprawdziwe informacje dotyczące 
zawodowego życiorysu Henryka Świ-
niarskiego. W związku z tym wyraża 
ubolewanie, że przedmiotowy artykuł 
naruszał dobra osobiste Henryka Świ-
niarskiego i przeprasza za jego treść.

już o dno?
„Walnęliśmy w dno. Ale to 
nie jest jeszcze czas na postawienie 
krzyżyka na JSW” - takie słowa pad-
ły z ust prezesa Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej Jarosława Zagórowskie-
go, podczas konferencji prasowej, w 
czwartek (14 sierpnia).

Od początku roku spółka wy-
pracowała 341,4 mln zł strat netto, 
z czego, aż 253 mln złotych w II 
kwartale. Za największe problemy 
JSW zarząd spółki uznał spadek cen 
węgla oraz produkcji. - Będziemy to 
nadrabiać w drugim półroczu, prze-
de wszystkim większym wolume-
nem produkcji. Jednak na pewno 
nie uda się nam odrobić wcześniej-
szych strat i rok na pewno zakoń-
czymy na dużym minusie. Liczymy 
się z tym, że będzie to kilkaset mi-
lionów złotych – przekonuje prezes 
Zagórowski.

Nic dziwnego, że giełda zareago-
wała drastycznym spadkiem akcji 
JSW. Wyprzedaż papierów spółki 
trwa już kolejną sesję z rzędu. W 
tym czasie kapitalizacja JSW obni-
żyła się o ponad 15 proc. W wyniku 
przeceny akcje spółki spadły do naj-
niższego poziomu w historii osiąga-
jąc w piątek 22 sierpnia cenę 31,90 
zł! Przypomnijmy, że ponad trzy 
lata temu w dniu debiutu giełdowe-
go akcje JSW warte były 136 zł.

O tragicznej sytuacji JSW pisa-
liśmy szeroko w ostatnim wydaniu 
Solidarności Górniczej. Piotr Szere-
da, rzecznik prasowy Wspólnej Re-
prezentacji Związków Zawodowych 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA 
tak podsumował sytuację w spółce: 
„Już najwyższy czas, aby główny ak-
cjonariusz JSW SA w sposób rzeczy-
wisty prowadził nadzór nad Spółką 
i spowodował gruntowne zmiany w 
Zarządzaniu. Być może siedem lat, to 
stanowczo za długo, aby jeden i ten 
sam menadżer prowadził tak wielką 
firmę, w której ostatnio nie widać 
ani postępu, ani rozwoju. Cofamy się 
w przygotowaniu frontu robót, w wy-
nikach wydobywczych, w wynikach 
ekonomicznych czy w przestrzega-
niu praw pracowniczych”. 

red

W PIERWSZyM półroczu br. strata finansowa netto polskiego górnictwa 
wyniosła 772,3 mln zł. Do słabych ostatnio wyników Kompanii Węglowej i 
Katowickiego Holdingu Węglowego zdołaliśmy się już przyzwyczaić. Tym-
czasem okazuje się, że znaczna część strat sektora węglowego to wynik 
kiepskich wyników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Nie 
pomagaliście, 
nie 
przeszkadzajcie
PREZES Mirosław Taras przedstawił 
pomysły zarządu spółki na ratowa-
nie Kompanii Węglowej. Jednym z 
tych, który budzi nasze największe 
zastrzeżenia, żeby nie powiedzieć, 
dezaprobatę jest sprzedaż czterech 
kopalń Węglokoksowi. Nie uważam – i 
pewnie nie jestem w tym odosobniony 
– żeby dalsze szatkowanie górnictwa 
węglowego w Polsce było dobrym 
rozwiązaniem. Dlaczego nie mieliby-
śmy pójść krok dalej i usamodzielnić 
wszystkich kopalń? Przecież takie roz-
wiązanie już ćwiczyliśmy kilkanaście 
lat temu. To nic, że zrodziło to ogrom 
patologii w polskim górnictwie, za to 
mieliśmy prawdziwie wolny rynek! 
Pewnie i dziś nie brakuje zwolenników 
takiego rozwiązania, skoro rzekome 
autorytety podpowiadają, że na wa-
riancie konsolidacji polskiego górni-
ctwa zyskają jedynie związki zawo-
dowe, które nie stracą swojej pozycji. 
Większych bzdur wymyślić się już nie 
da, więc nie będę powtarzał innych 
dyrdymałów „eksperckich”.

Oczywiście, że sama konsolidacja 
nie jest lekiem na górniczą zapaść. Tu 
potrzeba zdecydowanego wsparcia 
państwa. Od lat powtarzamy jako 
strona społeczna, że tak duży sektor 
musi być traktowany przez państwo w 
myśl zasady bilansu dochodów pub-
licznych. Trzeba policzyć, czy opłaci 
się jednorazowo włożyć w sektor 4 
mld zł, czy też nie, ale wtedy trzeba 
mieć świadomość, że w dłuższej per-
spektywie budżet państwa straci 30 
mld zł dochodów. Ufam, że premier 
Tusk wziął to sobie do serca i nasze 
spotkania nie pójdą w las.

Obawiam się tylko, że w koalicji 
rządowej nie ma wspólnej optyki na 
sprawy górnictwa. Nie chodzi tylko 
o to, że podczas ostatniego spotka-
nia związków zawodowych z rządem 
nie było nikogo ze strony PSL, które 
zarządza kluczowym dla nas resor-
tem gospodarki. Od pewnego czasu 
dostrzegam opór ludzi z PSL-u co do 
proponowanych przez nas jako związ-
kowców zmian. Czyż nie jest w tym 
kontekście znamienna wypowiedź wi-
cepremiera Piechocińskiego, w której 
szef resortu gospodarki, sprawują-
cy nadzór nad polskimi kopalniami 
stwierdza, że nie widzi żadnych po-
trzeb, by zakazać importu rosyjskiego 
węgla? Niestety, Panowie górnictwem 
władacie przez ostatnich 7 lat i to Wy 
doprowadziliście do obecnego stanu, 
więc jeśli dziś nie chcecie nam po-
magać to przynajmniej nam nie prze-
szkadzajcie. 

  Jastrzębie-Zdrój, dnia 25.08.2014r.
       

List Otwarty
Reprezentatywnych Organizacji Związkowych
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Reprezentatywne Organizacje Związków Zawodowych 
działające w JSW S.A. nie mogą zaakceptować działań Za-
rządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i związanych z nim 
środowisk, które mają na celu zdjęcie za wszelką cenę odpo-
wiedzialności z Zarządu i Rady Nadzorczej za obecną sytua-
cję w naszej spółce. Ci sami od lat eksperci i doradcy, którzy 
żyją z naszej branży, wszystkimi dostępnymi metodami chcą 
przekonać pracowników i społeczeństwo, że jedyną przyczyną 
obecnej trudnej sytuacji JSW S.A. jest sytuacja cenowo - ryn-
kowa. Według naszej oceny istnieje również druga przyczyna 
nie mniej istotna od tej oficjalnie propagowanej. Tą przyczyną 
jest sukcesywne zmniejszanie zdolności produkcyjnej w wy-
dobyciu węgla koksowego typu „hard” oraz niewykonywanie 
robót udostępniających złoża w JSW S.A . Trzeba podkreślić, 
że tego typu węgiel produkowany w JSW S.A. jest sprzedawa-
ny w każdej ilości. Podkreślamy, że w 2014 roku w JSW S.A. 
nastąpiło kolejne, wyraźne obniżenie wydobycia w stosunku 
do założonego przez Zarząd JSW S.A. poziomu produkcji. Nad-
mieniamy jednocześnie, że tak niskie wydobycie praktycznie 
realizowane jest obecnie przez sześć dni w tygodniu tzn. rów-
nież w dni wolne od pracy. Za pierwsze półrocze 2014 roku w 
JSW S.A. nie zrealizowano założonego wydobycia w wysoko-

ści ponad 400 tys. ton. Po prezentacji wyników JSW S.A. w 
dniu 13.08.2014r. pani rzecznik JSW S.A. w swojej wypowie-
dzi stwierdziła, że produkcja i wydobycie wraca do stabilizacji 
i właściwego poziomu. W rzeczywistości do dnia 22 sierpnia 
br. niedobór produkcji powiększył się o kolejne 400 tys. ton, co 
oznacza niezrealizowanie założonego wydobycia w wysokości 
ponad 800 tys. ton za osiem miesięcy 2014 r. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że przy utrzymaniu tej tendencji do końca 
roku JSW S.A. może nie zrealizować zakładanych planów 
wydobywczych w wysokości ponad 1 miliona ton. Chcemy 
podkreślić, że produkcja węgla typu „hard” jest fundamentem 
funkcjonowania JSW S.A., jak również funkcjonowania Grupy 
Kapitałowej. Brak wydobycia w bieżącym roku tak dużej ilości 
ton węgla, spowodował nagły wzrost kosztu jednostkowego 
jednej tony węgla, co bezpośrednio przyczyniło się do bardzo 
złej sytuacji finansowej JSW S.A.

Po raz kolejny zwracamy się do Rady Nadzorczej i nadzoru 
właścicielskiego o podjęcie niezbędnych działań w celu od-
wrócenia tej niekorzystnej, grożącej zapaścią sytuacji w JSW 
S.A. Nie można zaklinać rzeczywistości, pudrować błędów, 
które w ostatnim okresie funkcjonowania spółki doprowadziły 
do tak niebezpiecznej sytuacji.

Panowie, którzy odpowiadacie za to co się dzieje w JSW 
S.A. pamiętajcie, że w waszych rękach spoczywa los ponad 
21 tysięcy pracowników w JSW S.A.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA
ZZ „Kadra” Pracowników JSW SA
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Chętni na wydobycie węgla

Wątpliwości i zastrzeżenia
KOMPAniA WĘGLOWA Spółka przedstawiła założenia programu naprawczego

ZWIąZKOWCy „Solidarności” nie zgadzają się, żeby plan naprawczy Kompanii Węglowej był realizowany kosztem pracowni-
ków. Sprzeciwiają się zwłaszcza koncepcji sprzedaży kilku kopalń Węglokoksowi.

WĘGLOKOKS

Węglokoks, największy w kraju eksporter węgla, chce kupić od Kompanii Węglowej cztery  kopalnie. 
To nie pierwsze podejście tej firmy do wejście w obszar produkcji węgla.

PIERWSZA koncepcja sprzedaży kopalń 
pojawiła się już w 2006 r. w związku z 
rządowym programem restrukturyzacji 
górnictwa, który zakładał, że Kompa-
nia Węglowa SA, w formie dokapitali-
zowania otrzyma akcje Węglokoksu o 
wartości 400 mln zł. Na przekazanie 
koncernowi akcji Węglokoksu nie chciał 
się jednak zgodzić Paweł Poncyljusz, 
ówczesny wiceminister gospodarki. 
Resort gospodarki forsował odmienny 
pomysł pomocy dla KW SA: Węglokoks 
miał kupić kilka kopalń należących do 

Kompanii i w ten sposób wzmocnić 
górniczy koncern. Węglokoks wstępnie 
wytypował trzy kopalnie, którymi był 
zainteresowany. Były to Knurów, Szczy-
głowice i Sośnica-Makoszowy. Pomysł 
ten jednak spotkał się z kategorycznym 
sprzeciwem strony społecznej.

Na przełomie lat 2010 i 2011 ana-
lizowana była koncepcja połączenia 
Węglokoksu z Katowickim Holdingiem 
Węglowym. Wśród wielu wariantów 
najbardziej prawdopodobna koncepcja 
zakładała, że Węglokoks przejmie 85 

proc. akcji KHW. Ostatecznie pomysł 
upadł, gdyż zgody na połączenie nie 
wyrazili związkowcy z KHW. 

Jednakże od tego czasu Węglo-
koks, który ma coraz większe problemy 
z pozyskiwaniem węgla na eksport, nie 
ustawał w planach zaangażowania się w 
wydobycie, co zresztą zakłada strategia 
rozwojowa firmy. Wśród pomysłów zna-
lazły się m.in. projekty eksploatacji tzw. 
resztkowych złóż w kopalniach Kompanii 
Węglowej. Spółka prowadziła także ana-
lizy związane z przejęciem sosnowieckiej 

kopalni Kazimierz-Juliusz. 
Jednak najbardziej zaawansowa-

nym projektem górniczym Węglokok-
su w ostatnim czasie był tzw. projekt 
Piekary, który zakładał wspólne przed-
sięwzięcie gospodarcze z Kompanią 
Węglową (szeroko na ten temat pisali-
śmy w ostatnim wydaniu Solidarności 
Górniczej). Projekt ten został jednak 
zawieszony w związku z nową koncep-
cją przejęcia czterech kopalń Kompanii 
Węglowej (wśród których notabene 
jest także piekarska kopalnia), która 

obecnie jest analizowana przez resort 
gospodarki. Z nieoficjalnych informacji 
wynika, że lista kopalń, którymi zainte-
resowany jest Węglokoks nie jest osta-
teczna. Podobno zamiast kopalń Ry-
dułtowy-Anna i Pokój do Węglokoksu 
trafić miałyby kopalnie Chwałowice (z 
uwagi na usytuowanie złoża względem 
Jankowic) i Bobre-Centrum (graniczą-
ce złożem z Piekarami). Pada także 
nieoficjalna kwota za jaką Węglokoks 
miałby przejąć cztery kopalnie Kompa-
nii - ok. 2,5 mld zł. 

jac

Kompania Węglowa przygoto-
wała plan naprawczy na lata 2014-
2020 i przekazała go organom 
właścicielskim. W lakonicznym ko-
munikacie spółka zapowiedziała, 
że plan przewiduje zmianę modelu 
organizacyjnego firmy, dofinan-
sowanie jej działalności ze źródeł 
zewnętrznych oraz przekształcenia 
w składzie akcjonariatu. W trakcie 
działań restrukturyzacyjnych waż-
na będzie też maksymalna ochro-
na miejsc pracy. Spółka zamierza 
poprawić wynik finansowy przez 
ograniczenie stałych kosztów oso-
bowych i świadczeń pozapłacowych 
oraz zobowiązań wobec byłych pra-

cowników. Koncepcja dalszego roz-
woju KW uwzględnia też realizację 
projektów inwestycyjnych, czyli 
budowę elektrowni Czeczott oraz 
budowę kopalni w Lubelskim Za-
głębiu Węglowym.

– Prace nad planem napraw-
czym prowadziliśmy wariantowo, 
symulując różne wersje osiągnię-
cia zamierzonych celów. Przyjęte 
przez zarząd założenia programu 
restrukturyzacji Kompanii muszą 
być teraz przedmiotem konsultacji 
z właścicielem i stroną społeczną. 
Wdrożenie proponowanych przez 
nas rozwiązań wymaga porozu-
mienia wszystkich stron. To fun-

damentalny warunek powodzenia 
całego przedsięwzięcia, jakim jest 
ocalenie spółki przed groźbą jej li-
kwidacji. I chcę podkreślić, że ten 
warunek odnosi się do każdego z 
proponowanych przez nas punktów 
programu – powiedział Mirosław 
Taras, prezes Kompanii Węglowej.

W istocie oficjalne komunika-
ty spółki na dobrą sprawę nic nie 
mówiły konkretnego. Dopiero pod-
czas spotkania strony społecznej z 
premierem Donaldem Tuskiem (13 
sierpnia) zaproszony na nie prezes 
Taras zdradził kilka szczegółów.

Plan przedstawiony przez pre-
zesa Mirosława Tarasa zakłada 
m.in. odebranie deputatu węglowe-
go emerytom górniczym, urynko-
wienie systemu wynagrodzeń oraz 
sprzedaż Węglokoksowi kopalń 
Piekary, Pokój, Jankowice i Ryduł-
towy-Anna. 

W części pozostałych kopalń 
mają być realizowane programy 
naprawcze. Najbardziej radykalne 
działania mają dotyczyć kopalni 
Sośnica-Makoszowy. Praca tego 
zakładu ma zostać ograniczona do 
ruchu Makoszowy, który skończy 
fedrować wraz z wyczerpaniem się 
obecnej koncesji. 

W pozawydobywczych obsza-
rach działalności przewiduje się 
m.in. przekształcenie wytypowa-
nych zakładów Kompanii Węglowej 
w spółki prawa handlowego (chodzi 
o zakłady usługowe). Wdrożona zo-
stanie nowa polityka sprzedażowa 
oparta m.in. o zidentyfikowane 
potrzeby rynkowe, rozwój sieci 
autoryzowanych dealerów i ofertę 
sprzedaży węgla wraz z transpor-
tem.

Planowane jest też wprowadze-
nie programu dobrowolnych odejść 
pracowników administracyjnych 
oraz tych dołowych, którzy będą 
chcieli skorzystać z tej możliwości.

– Już podczas spotkania z pre-
mierem kategorycznie sprzeciwili-
śmy się sprzedaży czterech kopalń. 
Jeśli do tego dojdzie, Węglokoks 
stanie się nie tylko pośrednikiem w 

obrocie węglem na rynkach zagra-
nicznych, ale kolejnym producen-
tem, czyli kolejnym konkurentem 
dla obecnych spółek – ocenił Szef 
górniczej Solidarności Jarosław 
Grzesik. - To byłby gospodarczy ka-
nibalizm – dodał.

Tomasz Zięba, rzecznik praso-
wy Kompanii Węglowej, przekonu-
je, że rozwiązania te są niezbędne 
dla ocalenia płynności finansowej 
spółki. – Zastrzyk gotówki, który 
Kompania otrzymała po sprzeda-
ży kopalni Knurów-Szczygłowice, 
daje jej możliwość realizacji wyna-
grodzeń pracowniczych, które wy-
noszą około 300 mln zł miesięcz-
nie, tylko do końca roku. Dlatego 
niezbędna jest systemowa regula-
cja płac ograniczająca koszty ope-
racyjne spółki – mówi Zięba.

Zięba poinformował, że zało-
żenia planu naprawczego zostały 
przekazane do konsultacji orga-
nom właścicielskim spółki i będą 
przedmiotem rozmów ze stroną 
społeczną.

– Szczegóły proponowanych 
rozwiązań przedstawimy dopiero 
po uzyskaniu konsensusu wszyst-
kich stron zaangażowanych w pro-
ces restrukturyzacji spółki – dodał 
Zięba.

We wtorek 19 sierpnia zarząd 
spółki przekazał dokument przed-
stawicielom strony społecznej.

Założenia planu naprawczego 
spółki zostały wstępnie omówione 
przez Zakładową Organizację Ko-
ordynacyjną NSZZ „Solidarność” w 
Kompanii Węglowej, która katego-
rycznie sprzeciwiła się pomysłowi 
sprzedaży czterech kopalń spółki 
Węglokoksowi. Wsparcie ze strony 
Zakładowej Komisji Koordynacyj-
nej zyskała natomiast przedstawia-
na już wcześniej idea połączenia 
KW, Katowickiego Holdingu Wę-
glowego SA i Węglokoksu w jedną 
grupę kapitałową, będąca do pew-
nego stopnia powtórzeniem tego, 
czego górnicza „S” konsekwentnie 
domaga się od wielu lat. Szerzej 
na ten temat piszemy na dalszych 

stronach gazety.
Kompanijna Solidarność sprze-

ciwiła się też zapisom planu doty-
czącym wydzielenia ze struktur 
KW i przekształcenia w podmioty 
prawa handlowego spółek specja-
listycznych. Chodzi o Zakład Gór-
niczych Robót Inwestycyjnych, Za-
kład Remontowo-Produkcyjny czy 
Zakład Informatyki i Telekomu-
nikacji. – Po pierwsze ten pomysł, 
podobnie jak sprzedaż kopalń,  stoi 
w oczywistej sprzeczności z pro-
ponowanym przez nas projektem 
konsolidacji.  Po drugie wszystkie 
te zakłady są kluczowe dla prawid-
łowego funkcjonowania Kompanii. 
ZGRI czy ZRP powołano po to, aby 
móc szybko w różnych kopalniach 
spółki w sposób fachowy prowa-
dzić  działania zabezpieczające. Z 
kolei ZIT odpowiada za kluczowe w 
dzisiejszych czasach kwestie infor-
matyczne. Nie wyobrażam sobie, 
że zadania, jakie pełnią te zakłady, 
można by powierzyć zewnętrznym 
podmiotom bez szkody dla naszej 
firmy – podkreślił Grzesik.

Nie potwierdziły się natomiast 
wcześniejsze informacje dotyczące 
tego, jakoby w planie naprawczym 
spółki zapisano projekt zawiesze-
nia wypłaty załodze KW tzw. czter-
nastki. - Nie ma takiego zapisu w 
tym dokumencie, i dobrze. Bo nie 
tędy droga. Zarządzanie sprowa-
dzające się do cięcia wynagrodzeń 
pracowników to złe zarządzanie 
– podkreśla Jarosław Grzesik. Z 
kolei, jeśli chodzi o tzw. deputaty 
węglowe, czyli bezpłatny węgiel 
dla byłych pracowników spółki, w 
planie naprawczym przewiduje się 
negocjacje ze stroną społeczną w 
sprawie rezygnacji z tego świadcze-
nia za dwa lata. W tym przypadku 
postulat związków zawodowych 
jest jasny –  to budżet państwa 
powinien ponosić koszty deputa-
tów, bo jest to problem zobowiązań 
prawnych i to państwo powinno się 
z nich wywiązać.

Jac, pod
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GÓRNICZA „S”: Dodać spółki węglowe do listy firm strategicznych 

Likwidacja i cięcia? 
Są inne sposoby!
Kolejną rundę rozmów przedstawicieli górniczych central związkowych z rządem zakończyła zgoda 
co do konieczności powołania zespołu roboczego mającego zaopiniować związkową koncepcję 
konsolidacji w branży górniczej.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wyraziła zaskoczenie, że na opublikowanej 
przez rząd liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki nie znalazła się żadna spółka 
węglowa. W piśmie skierowanym do premiera związkowcy wyrazili nadzieję, że to efekt niedopatrzenia, a 
nie element świadomej polityki rządu wobec górnictwa węgla kamiennego w Polsce, domagając się zarazem 
umieszczenia tam również firm z ich sektora.

– TO dla nas ogromne i przykre zasko-
czenie, że wśród dwudziestu dwu firm, 
które stanowić mają o bezpieczeństwie 
ekonomicznym i energetycznym pań-
stwa, pominięto podmioty z naszego 
sektora. Rząd od miesięcy przekonuje 
nas i publicznie głosi, że węgiel kamien-
ny pozostaje strategicznym surowcem 
dla polskiej gospodarki. Brak spółek 
węglowych na liście podmiotów strate-
gicznych stawia pod znakiem zapytania 
prawdziwość tych rządowych deklara-
cji – komentuje Jarosław Grzesik, prze-

wodniczący górniczej „S”.
W ubiegłym tygodniu Centrum In-

formacyjne Rządu podało sporządzony 
przez Ministerstwo Skarbu Państwa 
wykaz podmiotów o znaczeniu stra-
tegicznym. Na liście nie ma ani jednej 
firmy z sektora górnictwa węgla ka-
miennego. W wykazie podmiotów stra-
tegicznych znalazły się: Agencja Roz-
woju Przemysłu, Bank Gospodarstwa 
Krajowego, Grupa Azoty, Grupa Lotos, 
KGHM Polska Miedź, PGE Polska Gru-
pa Energetyczna, Polska Wytwórnia 

Papierów Wartościowych, Polska Gru-
pa Zbrojeniowa, Polski Koncern Nafto-
wy Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo, Polskie Inwestycje Roz-
wojowe, Polskie Radio, Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski, Po-
wszechny Zakład Ubezpieczeń, Przed-
siębiorstwo Eksploatacji Rurociągów 
Naftowych Przyjaźń, Przedsiębiorstwo 
Przeładunku Paliw Płynnych Nafto-
port, Tauron Polska Energia, Telewizja 
Polska, Totalizator Sportowy, Zarząd 
Morskich Portów Szczecin i Świnouj-

ście, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk 
oraz Zarząd Morskiego Portu Gdynia.

– Mając nadzieję, że brak spółek 
węglowych na liście firm strategicz-
nych jest jedynie niedopatrzeniem, a 
nie elementem świadomej polityki rzą-
du wobec sektora węglowego w Pol-
sce, Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność” do-
maga się natychmiastowej naprawy 
tego uchybienia i umieszczenia na 
przedmiotowym wykazie spółek wy-
dobywających węgiel kamienny – czy-
tamy w liście wysłanym 11 sierpnia 
przez największą branżową organiza-
cję związkową do premiera.

Oczywiście sprawa ta została po-
ruszona podczas ostatniej rundy roz-
mów ze stroną rządową.

– Tłumaczono nam, że brak spó-
łek węglowych na tej liście wynika 
z kwestii kompetencyjnych. Wykaz 
przygotował resort skarbu i umieś-
cił tam spółki, nad którymi sprawuje 
nadzór właścicielski. Tymczasem 
nadzór właścicielski nad górnictwem 
sprawuje resort gospodarki i dlatego 
przedsiębiorstwa naszego sektora tam 
się nie znalazły. Ten błąd ma zostać 
naprawiony. Piłeczka jest po stronie 
Ministra Gospodarki, który powinien 
zadbać o to, aby firmy górnicze rów-
nież znalazły się na liście podmiotów 
strategicznych dla gospodarki nasze-
go państwa – podkreślił Grzesik.

 jac

WARSZAWA. Po kolejnej rundzie rozmów z rządem

przedstaWiciele Solidar-
ności przyznają, że obawiali się, iż 
sierpniowa runda rozmów może 
zakończyć się fiaskiem. Tym bar-
dziej, iż znane już były wstępne wy-
niki branży za pierwsze półrocze i 
one nie napawały optymizmem. W 
pierwszym półroczu strata finan-
sowa polskiego górnictwa węgla 
kamiennego wyniosła 772,3 mln 
zł netto. Na samej sprzedaży węgla 
w pierwszych sześciu miesiącach 
spółki węglowe straciły ponad mi-
liard zł. Ponadto z nieoficjalnych 
informacji wynikało, że przygoto-
wany przez zarząd Kompanii Wę-
glowej program naprawczy spółki 
może zawierać bardzo radykalne 
propozycje działań naprawczych 
m.in. propozycję sprzedaży czte-
rech kopalń Węglokoksowi.

– Gdy na początku spotkania 

zaprezentowano stronie społecznej 
przygotowane przez zarząd Kom-
panii Węglowej założenia progra-
mu naprawczego, które sprowadza-
ją się do ślepych cięć i likwidacji i 
dodano, że w pozostałych spółkach 
też jest trudna sytuacja, która może 
wymagać podobnych działań, zro-
biło się nerwowo. Atmosferę zaost-
rzyły wysuwane przez część rządo-
wych ekspertów propozycje zmian 
właścicielskich, które ocierają się o 
kanibalizm gospodarczy, bo zakła-
dają wyniszczającą walkę pomię-
dzy poszczególnymi kopalniami 
– mówił po spotkaniu Dominik 
Kolorz, przewodniczący śląsko-dą-
browskiej Solidarności.

Ostatecznie jednak zwyciężył 
duch dialogu.

– Likwidować i ciąć każdy 
potrafi, a efekty takich działań 

są zwykle przeciwskuteczne. Na 
szczęście istnieją inne sposoby na 
wyciągnięcie branży z zapaści, któ-
re opierają się na założeniu, że pol-
skie górnictwo to jeden organizm, a 
nie luźny zbiór kopalń. Te sposoby 
wymagają więcej pracy i wysiłku, 
ale z pewnością przyniosą więcej 
korzyści. I rządzący zadeklarowa-
li, że tego kierunku nie odrzucają 
– podkreślił Kolorz.

Wraca pomysł konsolidacji
Inne sposoby, o których mówi 

szef śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności to forsowany już w 2011 r. 
pomysł konsolidacji sektora węglo-
wego. Strona związkowa zapropo-
nowała, by w pierwszej kolejności 
konsolidacja objęła spółki węglowe 
produkujące węgiel energetyczny 
– Kompanię Węglową SA (KW) i 

Katowicki Holding Węglowy SA 
(KHW) – oraz Węglokoks, który ma 
niezbędne aktywa i kapitał.

– Ta propozycja spotkała się z 
zainteresowaniem premiera i rzą-
du, co dobrze rokuje na przyszłość 
– ocenił Jarosław Grzesik, szef gór-
niczej „Solidarności”.

Nad przedstawioną koncepcją 
pracował mieszany zespół roboczy, 
w skład którego weszli przedsta-
wiciele rządu, związków zawodo-
wych (NSZZ „Solidarność”, Zwią-
zek Zawodowy Górników w Polsce, 
ZZ „Kadra”) i pracodawców (KW, 
KHW, Węglokoks). Zakończył on 
swoje prace, rekomendując propo-
zycję strony społecznej do dalszych 
analiz o charakterze ekonomiczno-
finansowym i formalno-prawnym, 
zaznaczając jednak, że w przypadku 
Kompanii i Holdingu należy konty-
nuować działania o charakterze na-
prawczym.

Poza nielicznymi komentarzami 
negatywnie oceniającymi koncepcję 
konsolidacji sektora, opinie środo-
wiska górniczego są zgodne – byłby 
to krok w dobrym kierunku.

– Ten pomysł to nic nowego. Cie-
szę się, że w końcu do niego wróco-
no. Jestem wielkim zwolennikiem 
połączenia Kompanii Węglowej i 
Katowickiego Holdingu Węglowe-
go. W ten projekt należałoby jeszcze 
zaangażować Węglokoks – ocenia 
Jerzy Markowski, były wiceminister 
gospodarki. - Jest wiele argumen-
tów przemawiających za za takim 
połączeniem. Po pierwsze warunki 
geologiczne. Po drugie działalność 
na tym samym terytorium, co prze-
kłada się na to, że kopalnie w zasa-
dzie sąsiadują ze sobą. Po trzecie 
bliskość siedzib zarządów obu spó-

łek. Dzieli je w końcu zaledwie kilka 
ulic – wyjaśnia.

Jerzy Kicki, kierownik Pracow-
ni Pozyskiwania Surowców Mine-
ralnych w Instytucie Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN zauważa jednak, iż sama kon-
solidacja Katowickiego Holdingu 
Węglowego i Kompanii Węglowej  
ma sens, ale w połączeniu z innymi 
działaniami restrukturyzacyjnymi, 
a wręcz precyzyjną strategią, ma-
jącymi na celu obniżenie kosztów 
pozyskiwania węgla

– Bez innych działań restruk-
turyzacyjnych to tylko kroplówka, 
po której zapaść może być jeszcze 
groźniejsza – zauważa Kicki.

Ograniczenie importu z Rosji
Podczas rozmów z premie-

rem Tuskiem omówiono także 
rezultaty dotychczasowych prac 
międzyresortowego zespołu  ds. 
funkcjonowania górnictwa wę-
gla kamiennego. - Tu strony mają 
zgodną ocenę. Prace pozwoliły dać 
oddech branży. Jeszcze tylko pew-
ne szczegóły ekonomiczno-finan-
sowe wymagają dopięcia, ale to 
chyba właściwe jest formalność. 
Natomiast wciąż jeszcze sporo 
pracy wymagają projekty rozwią-
zań o charakterze średnio- i dłu-
gookresowym – dodał szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności. Jako 
pozytywny efekt środowych roz-
mów ocenił też ustalenia w spra-
wie polskiego miksu energetycz-
nego. Ale konkretne decyzje w tej 
sprawie mogą zapaść nie wcześniej 
niż pod koniec roku, po unijnym 
szczycie w sprawie polityki klima-
tyczno-energetycznej Wspólnoty. 
Ponownie omawiano też propo-
zycje związane z ograniczeniem 
nadmiernego importu węgla z Ro-
sji. Są nowe, ciekawe pomysły na 
rozwiązanie tego problemu.  Prace 
nad tym elementem działań na-
prawczych na polskim rynku wę-
gla kamiennego nadal trwają.

– Podsumowując tę rundę roz-
mów, muszę stwierdzić, że obecnie 
kluczowa jest decyzja rządu w spra-
wie naszego pomysłu na konsoli-
dację. Jeżeli rząd wycofa się z tej 
ścieżki naprawczej i w górnictwie 
dojdzie do próby wdrażania pro-
gramów cięć, likwidacji i kanibali-
zmu gospodarczego, wówczas duch 
kompromisu zostanie pogrzebany, 
a w górnictwie ruszy fala prote-
stów społecznych na ogromną skalę 
– podkreśla Dominik Kolorz. 

jac, pod
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Konsolidacja – to się musi opłacić!
PO ROZMOWACH z premierem odżył nowy, ale de facto stary pomysł konsolidacji kopalń. Według niego Kompania Węglowa mia-
łaby się połączyć z Katowickim Holdingiem Węglowym i Węglokoksem, co ma uczynić nową firmę bardziej konkurencyjną.

Konsolidacja polskiego gór-
nictwa węglowego pod umownym 
szyldem “Polski Węgiel” trwa kon-
cepcyjnie już od wielu lat. Już w 1997 
r. w Państwowej Agencji Restruktu-
ryzacji Górnictwa Węgla Kamien-
nego SA powstał pomysł powołania 
koncernu Polski Węgiel. Podmiot, 
ze 100-procentowym udziałem 
Skarbu Państwa, miał skupiać sie-
dem ówczesnych spółek węglowych 
oraz kopalnie: Bogdanka, Budryk, 
Jan Kanty, Żory, Porąbka-Klimon-
tów, kopalnie wałbrzyskie i Nową 
Rudę. W ostatnich latach podejmo-
wanych było kilka innych prób kon-
solidacji firm węglowych. Łączyć 
się miały już ze sobą Jastrzębska 
Spółka Węglowa (JSW) i Bogdan-
ka, JSW z Katowickim Holdingiem 
Węglowym (KHW). Nic z tego nie 
wyszło, były to czysto koncepcyjne 
rozważania. Najpoważniejsza pró-
ba została podjęta w 2011 roku, kie-
dy to Węglokoks planował przejęcie 
KHW i debiut giełdowy. Koncepcja 
ta w krótkim czasie ewoluowała 
zakładając, że kolejnym etapem 
konsolidacji będzie wciągnięcie do 
grupy Kompanii Węglowej i debiut 
giełdowy grupy w 2012.  

– Analizy w Ministerstwie Go-
spodarki już trwały, ale pomysł 
upadł, ponieważ zabrakło woli po-
litycznej. Połączenie trzech spółek 
wiązałoby się przecież z likwidacją 
wielu stanowisk w zarządach i ra-
dach nadzorczych – ocenia Domi-
nik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności.

Inni mogą
Kiedy w 2006 roku rząd konsoli-

dował sektor energetyczny w Polsce 
nikt nie pytał dlaczego, tylko jak. 
W ten sposób powstały cztery sil-
ne grupy energetyczne mające per-
spektywę rozwoju. I tylko gdyby nie 
twarde stanowisko Urzędu Ochrony 
Konsumentów i Konkurencji proces 
ten postępowałby by dalej. 

Dziś jesteśmy świadkami kon-
solidacji sektora zbrojeniowego i 
chemicznego. Zgodnie z rządową 
koncepcją w skład Polskiej Gru-
py Zbrojeniowej ma wejść Huta 
Stalowa Wola, 11 przedsiębiorstw 
remontowo-produkcyjnych podle-
głych Ministerstwu Obrony Naro-
dowej; spółki skupione w Polskim 
Holdingu Obronnym oraz Centrum 
Techniki Morskiej.

– Polska Grupa Zbrojeniowa to 
dla nas projekt priorytetowy. Chce-
my, żeby został zakończony jak naj-
szybciej – mówią przedstawiciele 
resortu skarbu. 

Podobna determinacja towa-
rzyszyła konsolidacji firm sektora 
chemicznego, kiedy przed kilkoma 
miesiącami Azoty Tarnów obejmo-
wały akcje Zakładów Azotowych 
Puławy.

– Konsolidacja sektora chemicz-
nego pozwoli na zwiększenie kon-
kurencyjności naszego przemysłu 
na rynku europejskim. Na rynku 
globalnym muszą działać silne pol-
skie podmioty gospodarcze, które 
z jednej strony są w stanie bronić 
swojej przestrzeni na rynku lokal-
nym, a z drugiej jak najwięcej eks-

jej kosztach? Gaz ziemny z Rosji? 
A może odnawialne źródła takie 
jak wiatr, woda czy słońce, które 
w polskich warunkach mogą nam 
zapewnić w porywach 15 proc. za-
potrzebowania na energię?

Racjonalizacja a nie 
monopolizacja

Istotą konsolidacji śląskich 
spółek węglowych nie jest mono-
polizacja rynku, ale racjonalizacja 
produkcji (jak i procesów restruk-
turyzacyjnych) przez wykorzysta-
nie efektu skali. Większy wolumen 
sprzedaży to możliwość negocjo-
wania lepszych cen transportu 
węgla z korzyścią dla odbiorców, 
to także możliwość negocjowania 
lepszych cen z dostawcami towa-
rów i usług, poczynając od ener-
gii, stali, a na onucach kończąc. 
Większe obroty dają większe moż-
liwości w relacjach z bankami. I 
można jeszcze podać wiele innych 
argumentów.

Konsolidacja nie zwalnia ni-
kogo od działań optymalizujących 
produkcję i sprzedaż. Bo przecież-
konsolidacja to możliwość racjona-
lizacji kosztów administracyjnych. 
Po co trzy wielkie centrale, skoro 
może być jedna. Skonsolidowany 
sektor górniczy przyniesie korzy-
ści wszystkim: klientom, bo wciąż 
będą mieli dostęp do pewnego, 
krajowego surowca. Pracownikom, 
bo jedna, silna firma to gwarancja 
stabilności miejsc pracy. Właścicie-
lowi, bo to zapewni wzrost wartości 
posiadanego majątku. 

Jakub Michalski

portować – przekonywał minister 
gospodarki Janusz Piechociński.

Łączenie się spółek stanowi 
jedną z form koncentracji gospo-
darczej, umożliwiającą tworzenie 
silnych ekonomicznie i gospodar-
czo spółek, mogących sprostać 
konkurencji na rynku. Dzięki po-
łączeniu, można usprawnić swoje 
funkcjonowanie poprzez wykorzy-
stanie dotychczasowego potencja-
łu, przy jednoczesnym obniżeniu 
kosztów, w szczególności dotyczą-
cych zarządzania spółką, kosztów 
marketingowych, kosztów pracy 
i wykorzystanie wspólnych kana-
łów dystrybucyjnych. Połączenie 
stanowi czasem alternatywę dla 
rozwiązania i likwidacji spółki, w 
przypadku spadku rentowności, 
wzrostu konkurencji na rynku, czy 
też groźby utraty płynności finan-
sowej.

W każdej branży argumenty 
te się sprawdzają i mają wsparcie 
polityczne. W każdej, tylko nie w 
węglu, jeśli wsłuchać się w opinie 
niektórych polityków i części eks-
pertów. A może najzwyklej pamięć 
ludzka bywa krótka. 

A co by było, gdyby...
Wyobraźmy sobie, że górnictwo 

działa dziś w strukturach organiza-
cyjnych z 2003 roku.

Zamiast trzech śląskich spółek 
węglowych, mamy ich siedem. Za-
miast jednej Kompanii Węglowej 
mielibyśmy pięciu bankrutów. 
Tylko dzięki konsolidacji w 2003 
r. pięciu podmiotów w jedną 
spółkę udało się zażegnać total-
nej degradacji polskiego górni-
ctwa węglowego. Przez ponad 10 

lat Kompania Węglowa radziła 
sobie na tyle dobrze, że potrafiła 
samodzielnie spłacić kilka mi-
liardów zobowiązań publiczno-
prawnych po dawnych spółkach, 
a także realizować swoje bieżą-
ce zobowiązania dając stabilną 
pracę kilkudziesięciu tysiącom 
osób. I pewnie gdyby nie błędy 
w zarządzaniu (albo zaślepienie 
hossą węglową) nie przeżywali-
byśmy obecnych dramatów. 

Światowe trendy
To co u nas jest uwstecznia-

niem gospodarki (takie argumen-
ty często padają wobec pomysłu 
konsolidacji sektora węglowego) 
na świecie jest obowiązującą ten-
dencją. Małe firmy zostały wchło-
nięte przez efektywne, dobrze 
zarządzane przedsiębiorstwa. W 
2001 roku na rynku światowym 
było aktywnych ponad 100 produ-
centów. Obecnie na rynku między-
narodowym pozostało kilkunastu 
liczących się graczy. Z tym że istot-
nych dostawców na rynek europej-
ski (nie licząc Europy Wschodniej) 
pozostało zaledwie czterech. Są to 
międzynarodowe koncerny: BHP 
Billiton Ltd., Rio Tinto Ltd., Xstra-
ta Plc. oraz Anglo Coal. Firmy te 
są głównymi producentami węgla 
w Australii, RPA i Kolumbii, skąd 
pochodzi największy import węgla 
do Europy. Są to firmy o bardzo 
zdywersyfikowanym portofolio 
prdoduktów, gdyż dekoniunktura 
na jednym rynku surowcowym 
może być kompensowana przez 
koniunkturę na innym. I dlate-
go wydobywają one m.in.: żelazo, 
diamenty, węgiel, mangan, złoto, 

ropę naftową, aluminium, miedź, 
nikiel, uran i srebro.

Przeciw wojnie polsko-polskiej
Polskie spółki węglowe razem 

wzięte i tak na tle światowych gi-
gantów wyglądałyby jak ubogi 
krewny. Dlaczego nie zrobić po-
dobnie na śląskim węglu? Bo po-
wstanie monopol zagrażający kon-
kurencji? Bzdura. Po połączeniu 
dwóch śląskich spółek węglowych 
i „Węglokoksu” wciąż na rynku bę-
dzie konkurencja w postaci „Bog-
danki”, Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej i Południowego Koncernu 
Węglowego. Ale przede wszystkim 
będzie konkurencja zagraniczna, 
która ma nieskrępowany dostęp do 
rynku polskiego.

Kurczący się rynek węgla spra-
wia, że o klientów walczyć polscy 
producenci. I nie chodzi tu tylko o 
ekspansje prywatnej „Bogdanki”, 
ale także o „wojenki” rynkowe ślą-
skich spółek. Konkurencja stymu-
luje wzrost, ale może też prowadzić 
do wyniszczenia rywalizujących z 
sobą podmiotów. Mniejsza, gdyby 
chodziło o producentów dóbr kon-
sumpcyjnych. Tu jednak chodzi o 
branżę strategiczną dla bezpie-
czeństwa kraju, choć pewnie spo-
ra część elit politycznych w Pol-
sce bagatelizuje problem. A może 
większość wychodzi z założenia, 
że węgiel był, jest i będzie? A jak 
nie będzie to znajdzie się dla nie-
go alternatywa. Jaka może być al-
ternatywa dla surowca, z którego 
produkowane jest 90 proc. energii 
elektrycznej? Elektrownia jądro-
wa, której realizacja inwestycyjna 
może potrwać 20 lat, nie licząc o 
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Embargiem w Rosjan?
POLSKI węgiel zalega na hałdach, śląskie spółki węglowe są na skraju upadku, a rynek zalewa na 
dużą skalę surowiec ze Wschodu, często niespełniający norm. Przedstawiciele rządu twierdzą, że 
Polska nie ma instrumentów umożliwiających wprowadzenie ograniczenia importu. Czy na pewno?

– jeśli chodzi o ograniczenia 
o charakterze administracyjno-
prawnym, nie możemy zakazać im-
portu rosyjskiego czy innego węgla. 
Bo za politykę handlową odpowia-
da Unia Europejska i my jesteśmy 
jej częścią – twierdzi wiceminister 
gospodarki Jerzy Pietrewicz. 

Faktycznie, w związku z przy-
stąpieniem Polski do Unii Euro-
pejskiej uprawnienia krajowe doty-
czące regulowania importu zostały 
przeniesione na poziom Unii Euro-
pejskiej. Zgodnie z art. 3 Traktatu 
o Funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej z dnia 25 marca 1957 r. Unia 
Europejska ma wyłączne kompe-
tencje m.in. w dziedzinie unii cel-
nej i wspólnej polityki handlowej, 
dlatego też import węgla do Polski, 
stanowiący część importu Unii Eu-
ropejskiej podlega regulacjom unij-
nym, a nie krajowym.

Jednakże rosyjskie media za-
uważyły niedawno wypowiedź sze-
fa polskiej dyplomacji, który dał do 
zrozumienia, że nasz kraj rozważa 
wprowadzenie kolejnych restrykcji 
wobec Rosji. Chodzi i ewentualne 
embargo na dostawy rosyjskiego 
węgla. Radosław Sikorski miał po-
wiedzieć dziennikarzom w Byd-
goszczy, że krok taki jest analizo-
wany.

Tyle, że już jego kolega z rządu, 
Janusz Piechociński, wicepremier 
i minister gospodarki zauważył, że 
embargo na import rosyjskiego wę-
gla byłoby niepraktyczne. Pytany 
o napięcia w sektorze węglowym i 
możliwość zakazu importu rosyj-

skiego węgla do Polski, odpowie-
dział wymijająco.

- Zachęcam Polaków do ku-
powania polskiego węgla. Jestem 
racjonalny i pragmatyczny, nie 
proponuję rozwiązań próbujących 
rzucać na kolana - dodał wicepre-
mier Piechociński.

Temat embarga na rosyjski wę-
giel urósł ostatnimi czasy do spra-
wy niemalże politycznej. Posłowie 
PiS poinformowali bowiem kilka 
dni temu, że wystąpią z interpe-
lacją do premiera Donalda Tuska. 
Chcą, by szef rządu wyjaśnił, czemu 
Polska nie wprowadza embarga na 
rosyjski węgiel i dlaczego nasza dy-
plomacja nie prowadzi rozmów ws. 
nałożenia takiego embarga przez 
całą UE.

– Jeżeli rząd nie podejmie ra-
dykalnych działań, by zablokować 
napływ węgla z Rosji, bo z tego 
kierunku napływa go najwięcej, 
to niepokoje społeczne na Śląsku 
mogą mieć katastrofalny wymiar 
dla całego kraju – ostrzegła posłan-
ka Izabela Kloc.

Z oficjalnych danych Minister-
stwa Gospodarki wynika, że tylko w 
ciągu pierwszych 5 miesięcy br. do 
Polski sprowadzono prawie 5 mln 
ton węgla, z czego 68 proc. z Rosji. 
Niemniej pojawiają się informacje, 
że pozostała część tego węgla rów-
nież może pochodzić z Rosji, tylko 
sprowadzony został on za pośred-
nictwem firm z państw UE.

Zdaniem Adama Gorszanowa 
prezesa Izby Gospodarczej Sprze-
dawców Polskiego Węgla w czasie 

zimy zapotrzebowanie drobnych 
odbiorców na węgiel spadło. Przy 
rosnącej sprzedaży węgla spoza 
Polski oznacza to straty dla naszych 
kopalni. Jego zdaniem gospodar-
stwa domowe i małe elektrownie 
zwiększyły udział rosyjskiego wę-
gla w swoich wydatkach z 30 do 40 
proc.

Polski węgiel wykorzystują też 
najwięksi gracze tacy jak PGE. Nie 
poprawia to jednak sytuacji ko-
palń, które nie mają argumentów 
w rozmowach z elektrowniami na 
temat powstrzymania spadku cen 
sprzedaży węgla, gdyż importowi 
rosyjskiego węgla sprzyja słabnący 
rubel. Im jest słabszy, tym opłacal-
ność importu rosyjskich towarów 
wzrasta. Obecna sytuacja gospo-
darcza Rosji nie wskazuje, by tam-
tejsza waluta miałaby wystrzelić w 
górę.  

Posłowie PiS zwracają uwagę 
na to, że jeśliby na embargo przy-
stała cała Unia Europejska, byłby 
to wyraźny sygnał dla Federacji 
Rosyjskiej, która prowadzi woj-
nę handlową i nie ma obiekcji w 
podejmowaniu decyzji o bloko-
waniu dostępu do swojego rynku 
państwom UE. Problem jednak w 
tym, że wiele państw unijnych jest 
wręcz uzależnionych od rosyjskich 
surowców energetycznych, w tym 
przede wszystkim gazu ziemnego, 
ale także i węgla. Wydaje się zatem, 
że Polska byłaby raczej osamotnio-
na w tych staraniach. 

Prezes Węglokoksu Jerzy Pod-
siadło powiedział podczas Europej-

skiego Kongresu Gospodarczego w 
Katowicach, że praktycznie jedyną 
możliwością ograniczenia importu 
węgla z Rosji jest wprowadzenie 
norm ekologicznych. To wymagało-
by jednak zgody na szczeblu Komi-
sji Europejskiej, która odpowiada 
za politykę handlową UE. Pozycję 
unijnych (w tym polskich) produ-
centów surowców energetycznych 
można też poprawić poprzez przy-
znawanie darmowych uprawnień 
do emisji.

– Darmowe przydziały upraw-
nień do emisji powinny być dla 
tych, którzy korzystają z europej-
skiego węgla, wydobytego w Eu-
ropie. Byłoby to bardzo ciekawe i 
proeuropejskie działanie. Skoro 
Europa buduje politykę, która zmu-
sza firmy do ponoszenia dodat-
kowych kosztów, to w przypadku 
surowców europejskich powinna 
być lepsza pozycja konkurencyjna, 
i takimi pozataryfowymi mecha-
nizmami można by poprawić tę sy-
tuację – uważa Waldemar Pawlak, 
były wicepremier i minister gospo-
darki.

Ostatecznie można by posłu-
żyć się metodą, którą Rosja stosu-
je wobec polskiej wieprzowiny czy 
owoców. Należy uznać, że potrze-
bujemy węgla o innych kryteriach 
jakościowych i ten, który jest ku-
powany, musi być sprawdzany 
pod katem tych kryteriów; jeśli 
ich nie wypełnia, nie może być 
kupowany.

- Do tej pory mieliśmy do czy-
nienia z sytuacją paranoiczną, że 

Do Polski trafia rosyjski węgiel, który zwykle odstaje jakościowo od polskiego surowca. Fot.: ktk

     PARLAMENT

Ustawa 
do poprawki
W PARLAMENcIE trwają prace nad 
nowelizacją ustawy o zamówieniach 
publicznych. Przedstawiciele Izby 
Gospodarczej Sprzedawców Pol-
skiego Węgla, górniczych związków 
zawodowych i pracodawców górni-
ctwa przygotowują wystąpienie do 
marszałek Sejmu i do posłów, aby w 
znowelizowanej ustawie znalazł się 
zapis o tzw. preferencjach unijnych 
dla dostaw towarów i produktów do 
jednostek budżetowych wybranych 
ze względu na ważny interes gospo-
darczy kraju. I jest to nie mały seg-
ment, gdyż trafia do niego blisko 2 
mln ton węgla.

- Obowiązująca obecnie zasada 
wyboru oferenta  ograniczająca się 
w praktyce do kryterium najniż-
szej ceny sprawia, że ok. 80 proc. 
przetargów na dostawy węgla do 
jednostek budżetowych wygrywają 
dostawcy węgla importowanego. 
Wprowadzenie proponowanego 
przez nas zapisu sprawiłoby, że w 
np. polskie urzędy, szpitale, szkoły, 
biblioteki i inne instytucje publiczne 
ogrzewane byłyby polskim węglem, 
a nie surowcem z importu - podkre-
śla Jarosław Grzesik.

W ostatnich dniach swoje pro-
pozycje w tym zakresie przedstawili 
senatorowie PiS, którzy do ustawy 
o zamówieniach publicznych złożyli 
projekt poprawki zakładającej, że in-
stytucje publiczne będą miały obo-
wiązek kupowania polskiego węgla. 
Poprawka jednak została odrzucona 
głosami PO. Jest szansa, że ich błąd 
naprawią posłowie. 

jeśli chodzi o jakość, to polskie izby 
celne opierały się na danych przed-
stawionych z Federacji Rosyjskie, a 
nie badały tego węgla bezpośrednio 
na granicy. My tego nie wiemy, jaka 
jest faktycznie zawartość siarki, czy 
jest zawartość rtęci, a takie głosy do 
nas dochodzą czy też nawet że jest 
wręcz zawartość uranu w tym wę-
glu sprowadzanego z Rosji - przeko-
nuje Dominik Kolorz, szef śląsko-
dąbrowskiej Solidarności.

Izba Gospodarcza Sprzedaw-
ców Polskiego Węgla od dłuższego 
już czasu postuluje, aby wprowa-
dzić w Polsce system certyfikacji 
surowca i sprzedawców węgla. - 
Najważniejsze jest, aby klient wie-
dział, skąd pochodzi węgiel, który 
kupuje. Większość chce kupować 
węgiel polski, ale kupuje rosyj-
ski, nawet o tym nie wiedząc. Po 
prostu klienci są wprowadzani w 
błąd przez nieuczciwe firmy, które  
twierdzą, że oferują polski towar, 
a w rzeczywistości sprzedają wę-
giel albo w całości importowany, 
albo importowany wymieszany z 
polskim - mówi  Gorszanów.  Jego 
zdaniem wprowadzenie systemu 
certyfikacji nawet jeśli nie dopro-
wadzi do całkowitego wyelimi-
nowania nieuczciwych praktyk, 
bo szara strefa zawsze istnieje, to 
z pewnością ten obszar nadużyć 
znacząco ograniczy, a tym samym 
doprowadzi do unormowania ryn-
ku sprzedaży węgla kamiennego w 
Polsce.

 jac
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Z dniem 1 sierpnia knurowska kopalnia stała się jedną z pięciu kopalń należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Wcho-
dząca dotychczas w skład Kompanii Węglowej SA  dwuruchowa KWK „Knurów-Szczygłowice” została kupiona przez JSW za 
1,49 miliarda złotych. Przez ostatnie lata była jedną z kompanijnych „pereł w koronie”. Zła sytuacja ekonomiczna największej 
spółki węglowej w Unii Europejskiej sprawiła jednak, że ta postanowiła sprzedać kopalnię.

Oczekujemy dobrej woli

Rozmowa z Krzysztofem Leś-
niowskim, przewodniczącym 
NSZZ Solidarność w KWK 
„Knurów-Szczygłowice” Ruch 
„Knurów”

Kopalnia „Knurów-szczy-
głowice” jest już częścią ja-
strzębskiej spółki Węglowej. 
jak wygląda jej obecna sytua-
cja?

Przez ostatnie lata byliśmy jed-
ną z najlepszych kopalń należących 
do Kompanii Węglowej. Pomimo, 
że firma nie była rozpieszczana 
przez właściciela pod względem 
inwestycji, kolejne lata, może poza 
rokiem 2013, kończyliśmy dosko-
nałymi wynikami finansowymi. 
Gdyby nasza kopalnia była odpo-
wiednio doinwestowana, ubiegły 
rok też pewnie zakończylibyśmy 
zyskiem. Posiadamy duże złoża do-
brej jakości węgla koksowego, co w 
dającej się przewidzieć przyszłości 
daje nam jakieś 40 lat względnie 
spokojnego funkcjonowania pracy. 
Patrząc długofalowo, JSW może na 
tej transakcji tylko zyskać. Bez nas 
bowiem perspektywy spółki byłyby 
znacznie ograniczone.

W ostatnim czasie pojawi-
ły się zarzuty, że w „Knuro-
wie-szczygłowicach” mamy 
do czynienia z przerostem za-
trudnienia...

To kompletne nieporozumienie. 
Jesteśmy kopalnią dwuruchową, a 
zatrudniamy ok. 5600 osób. Bio-
rąc pod uwagę fakt, że praktycznie 
stanowimy zakład złożony z dwóch 
kopalń, mamy najniższy poziom 
zatrudnienia w skali Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Nasza zgoda na 
dalsze cięcia w tym zakresie przy-
czyniłaby się do powstania zagro-
żeń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, więc na tę zgodę nikt 
liczyć nie może. Już teraz szacuje-
my, że brakuje nam ok. 80 pracow-
ników dołowych.

jaka atmosfera w związku 
z przejściem do nowej spółki 
panuje w samej kopalni?

Tego typu zmianom zawsze to-
warzyszy pewien niepokój, i pewnie 
część pracowników naszej kopalni 
go odczuwa. Niemniej ludzie widzą, 
co się wokół nich dzieje, czytają 
gazety i wiedzą w jakiej kondycji 
znajduje się obecnie Kompania Wę-
glowa. Zdają sobie również sprawę, 
że problemy, z jakimi obecnie bory-
ka się nasza branża, dotknęły Ja-
strzębska Spółkę Węglową w znacz-
nie mniejszym stopniu. Osobiście 
uważam, że interesy załogi zostały 
należycie zabezpieczone, więc nie 
ma powodów do obaw.  

czyli lepiej być pod skrzyd-
łami jastrzębskiej spółki Wę-
glowej niż Kompanii Węglo-
wej?

Jastrzębska Spółka Węglowa jest 
wprawdzie firmą notowaną na gieł-
dzie, czyli jest częściowo sprywaty-
zowana, ale wciąż to skarb państwa 
jest jej głównym akcjonariuszem, a 
jak wiadomo w takich podmiotach 
jest większa gwarancja przestrzega-
nia praw pracowniczych. Jednak to, 
że spółka jest notowana na giełdzie 
ma także pozytywne aspekty, bo 
jest ona bardziej transparentna. W 
przeciwieństwie do niej Kompania 
Węglowa jest spółką znacznie bar-
dziej podatną na wpływy politycz-
ne. Co nowy zarząd, to nowe rozda-
nie polityczne. Efekty takich gierek 
widać dziś w całej rozciągłości.

pracownicy odczuli zmianę 
pracodawcy?

Na razie poza zmianą szyldu 
niewiele się zmieniło. Przecho-
dzimy do nowego pracodawcy na 
podstawie artykuůu 23ą Kodeksu 
pracy. Przez kolejnych 12 miesićcy 
bćdŕ nas obowiŕzywaă zasady, któ-
re obowiŕzywaůy do tej pory. JSW 
przejćůa wszystkie zobowiŕzania 
Kompanii wobec zaůogi. To ozna-
cza, ýe pracownicy nie bćdŕ musieli 
podpisywaă nowych umów o pracę i 
zachowają pełną ciągłość zatrudnie-
nia oraz takie same wynagrodzenia, 
jakie mieli do tej pory. Związkowcy 
natomiast otrzymają czas, by wyne-
gocjować porozumienie regulujące 
warunki pracy i płacy zatrudnio-
nych w kopalni „Knurów-Szczygło-

wice” już jako pracowników jedne-
go z oddziałów Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. 

to nie będą łatwe negocja-
cje. spoglądając na permanen-
tne utarczki związkowców ja-
strzębskiej spółki Węglowej z 
jej zarządem nie masz obaw o 
swoją przyszłość?

Zdaję sobie doskonale sprawę z 
tego, że zarząd Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, zwłaszcza w osobie pre-
zesa Jarosława Zagórowskiego to 
trudny partner do rozmów, ale tu 
nie chodzi o to, by Leśniowskiemu 
czy innemu związkowcowi miało 
być lepiej. Chodzi o to, by ludziom, 
pracownikom kopalni było lepiej i 
oto tylko toczy się cała gra. Zależy 
nam na dobru naszej kopalni oraz 
na tym, aby prosperowała ona jak 
najlepiej i dawała pracę nie tylko 
nam, ale również kolejnym pokole-
niom.

czego oczekujecie od nowe-
go pracodawcy?

Nie liczyliśmy na to, że 2 sierpnia 
ktoś przyniesie nam górę pieniędzy. 
Oczekujemy jednak, że z biegiem 
czasu w naszej kopalni będą prowa-
dzone inwestycje, a nasze wynagro-
dzenia będą sukcesywnie dorówny-
wać do poziomu zarobków kolegów 
z innych kopalń JSW. Widzimy 
bowiem, jaką w tym względzie me-
tamorfozę przeszła kopalnia „Bu-
dryk”, która kilka lat temu weszła 
do JSW. Jednak na dzisiaj ze strony 
zarządu oczekujemy przede wszyst-
kim spokoju, konstruktywnego dia-
logu i woli załatwiania wszelkich 
spraw dotyczących pracowników w 
duchu porozumienia. Bo czasy dla 
górnictwa są dzisiaj ciężkie i nikt 
nie może udawać, że jest inaczej.

trudniani przez spółkę-córkę 
szkolenie i Górnictwo. Krążą 
już nawet opinie, że podobnie 
skończy załoga waszej kopal-
ni, kiedy przestaną obowią-
zywać dotychczasowe zasady 
zatrudnienia. 

Bzdura.  Komuś najwyraźniej 
zależy na podsycaniu niezdrowej 
atmosfery w naszej kopalni. Zało-
ga kopalni „Knurów-Szczygłowice” 
jest zbyt liczna, by ktoś mógł na nas 
eksperymentować. Nikt z nas na to 
sobie nie pozwoli i sądzę, że nowy 
pracodawca ma tego świadomość. 
Zbyt wiele miałby do stracenia. 

tyle, że prezes zagórowski 
zachwyca się regulacjami, ja-
kie obowiązują w pG silesia 
i nie ukrywa, że chciałby je 
wprowadzić w jsW. nie boisz 
się, że będzie u was dążył do 
wprowadzenia podobnych za-
sad zatrudnienia?

Nie będzie na to naszej zgo-
dy, będziemy dążyć do rozwiązań, 
jakie funkcjonują w pozostałych 
kopalniach JSW. Tak się składa, 
że od dłuższego czasu strona spo-
łeczna i zarząd spółki negocjują 
zapisy nowego układu zbiorowego 
pracy, ale de facto rozmowy utknę-
ły w martwym punkcie. Liczę, że 
konieczność uregulowania statusu 
pracowniczego naszej załogi będzie 
impulsem do wznowienia rozmów 
na temat nowego układu. Być może 
dzięki temu uda się przełamać nie-
moc i strony zaczną z sobą rozma-
wiać w duchu dialogu społecznego. 
Uważam, że w interesie całej za-
łogi JSW jest to, by załoga kopal-
ni „Knurów-Szczygłowice” objęta 
była jak najlepszymi rozwiązania-
mi układowymi z punktu widzenia 
interesów pracowniczych. Liczymy 
więc nie tylko na dobrą wolę praco-
dawcy, ale także na wsparcie strony 
społecznej w JSW. 

rozmawiał:                                       
jakub michalski

Nie liczyliśmy na to, że 
2 sierpnia ktoś przynie-
sie nam górę pieniędzy. 
Oczekujemy jednak, że z 
biegiem czasu w naszej 

kopalni będą prowadzone 
inwestycje, a nasze wyna-

grodzenia będą sukce-
sywnie dorównywać do 

poziomu zarobków kolegów 
z innych kopalń JSW. 

no, właśnie, zarząd jsW 
ciężkimi czasami tłumaczy 
niektóre działania antypra-
cownicze, że wspomnę tu tylko 
o sytuacji absolwentów szkół 
górniczych, którzy mieli do-
stać robotę w jsW, a będą za-
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RUSZYłA kolejna kampania w obronie 
przewodniczącej Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Lidl Polska Justyny 
Chrapowicz i jej zastępcy Artura Szusz-
kiewicza, którym w grudniu 2013 roku 
pracodawca wręczył wypowiedzenia. 
Zdaniem „S”, było to postępowanie bez-
prawne, jednak apele o przywrócenie do 
pracy obydwojga zwolnionych pozosta-
ją bez odpowiedzi. Nowa akcja polega 
na składaniu deklaracji wsparcia drogą 
internetową. Przyłączyło się do niej już 
niemal 10 tysięcy osób.

NSZZ „Solidarność” jest oficjalnym 
partnerem akcji, którą poparła zrzesza-
jąca ponad 900 związków zawodowych 
ze 140 państw świata organizacja UNI 
Global Union.

Poparcia bezprawnie zwolnionym 
można udzielić, wpisując swoje imię, 
adres e-mail i nazwę związku zawodo-
wego do kwestionariusza umieszczone-
go na dedykowanej podstronie serwisu 
LabourStart Campaigns. Kolejną po-
zycją do wyboru jest nasz kraj pocho-
dzenia. Jeśli nie chcemy otrzymywać 
informacji o innych akcjach tego typu, 

koniecznie odznaczmy „haczyk” obok 
komunikatu „Jeżeli chcesz otrzymy-
wać powiadomienia o prowadzonych 
akcjach...”. W przeciwnym razie system 
przekaże nasz adres e-mail do bazy, 
skąd potem będą do nas trafiać powia-
domienia. Na koniec należy potwierdzić 
wszystkie dane, wpisując wytłuszczony 
numer (”Enter the number...”) do okien-
ka umieszczonego poniżej i kliknąć w 
pole „Wyślij wiadomość”.

Sytuacja NSZZ „Solidarność” Lidl 
Polska jest trudna od momentu za-
łożenia zakładowych struktur „S” w 
polskim oddziale niemieckiej sieci su-
permarketów. Przez półtora roku kie-
rownictwo ani razu nie spotkało się z 
przedstawicielami Związku. Przeciwko 
systematycznemu pogarszaniu warun-
ków pracy pracowników Lidla, m.in. sy-
stematycznemu zmniejszaniu ich liczby 
i narzucaniu tym, co pozostali, coraz 
bardziej wyśrubowanych norm efek-
tywności pracy, protestował Sekretariat 
Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ 
„Solidarność” we wrześniu 2013 roku. 
Pracodawca kontynuował jednak swo-

ją dotychczasową politykę, zwalniając 
trzy miesiące później przewodniczącą i 
wiceprzewodniczącego zakładowej „S”, 
co potępiła Komisja Krajowa Związku 
(KK), przyjmując specjalne stanowisko.

W lutym 2014 roku KK wezwała 
członków i sympatyków Związku do 
wstrzymania się od zakupów w skle-
pach sieci Lidl przez cały miesiąc.

Akcja internetowa, która wystarto-
wała 7 lipca, ma potrwać do września. 
Jak informuje Alfred Bujara, przewod-
niczący Sekretariatu Banków, Handlu i 
Ubezpieczeń „S”, zaangażowanie orga-
nizacji UNI Global Union jest pierwszym 
krokiem w kierunku umiędzynarodo-
wienia sprawy. - Uzgodniliśmy z naszy-
mi partnerami z UNI Global, że kolejne 
akcje skierowane przeciwko nagannym 
praktykom w sieci Lidl będą organizo-
wane również w innych europejskich 
krajach. Okazuje się, że problem nie do-
tyczy tylko Polski. Lidl to jeden z najgor-
szych pracodawców w handlu w skali 
całej Europy – podkreśla związkowiec. 

mj

Postawmy 
na innowacyjne szkolenia!
Na podstawie oceny danych uzyskanych z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Kompanii Węglowej a także z Wyższego Urzędu 
Górniczego – jednym z zasadniczych celów służb BHP w górnictwie jest ograniczenie liczby wypadków spowodowanych 
ryzykownym zachowaniem ludzkim. Jednak pomimo znacznego zmniejszania się liczby wypadków w polskim górnictwie (o 
24,3% w okresie ostatnich 6 lat) niewłaściwa organizacja pracy oraz zmęczenie i nieprzestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa pracy stanowią zasadnicze przyczyny ich występowania.

BHP Symulacje komputerowe jako skuteczne narzędzia wspomagające poprawę 

LIDL: Kolejna akcja „S” w obronie zwolnionych związkowców

mając na uwadze powyższe 
przyczyny, należy zauważyć, że 
optymalne projektowanie progra-
mów szkoleń i kursów dla pracow-
ników zakładów górniczych winno 
uwzględniać zarówno wymagania 
prawne, a także specyfikę, zwycza-
je, organizację i kulturę pracy pa-
nujące na danej kopalni. 

W tym świetle ważne jest sto-
sowanie innowacyjnych metod i 
form szkolenia załóg górniczych, 
w tym również technikę symulacji 
komputerowej, która nabiera szcze-
gólnej roli w odniesieniu do zło-
żonych warunków pracy. Wzrasta 
zapotrzebowanie na kształtowanie 
pozytywnych i bezpiecznych zacho-
wań w sytuacjach realnej pracy gór-
ników czy też w stanach zagrożenia. 
Opracowanie programów symula-
cji komputerowej może wzbogacać 
obecny system szkoleń górników w 
zakresie postępowania w czasie prac 
szczególnie niebezpiecznych. Może 
również stanowić skuteczny sposób 
wskazywania konsekwencji zwią-
zanych ze zmęczeniem i jego wpływ 
na poziom bezpieczeństwa pracy. 
Wykorzystywanie techniki rze-
czywistości wirtualnej umożliwia 
uzyskanie dużego stopnia realizmu 
symulacji. Może być skutecznym 

narzędziem do nauki optymalnego 
reagowania w sytuacjach kryzyso-
wych. Daje możliwość wielokrotne-
go doskonalenia pożądanych zacho-
wań zawodowych przy relatywnie 
niewielkich nakładach finansowych 
związanych z budową sali ćwiczeń 
do projekcji grafiki trójwymiarowej 
i opracowania programów kompu-
terowych. Bodźce audio-wizualne 
w wirtualnym środowisku podczas 
realistycznej, interaktywnej symu-
lacji pozwalają na utrzymanie zain-
teresowania osób szkolonych oraz 
ułatwiają zapamiętanie informacji i 
utrwalenie umiejętności. Doskona-
lenie kompetencji zawodowych pra-
cowników stanowi o poziomie bez-
pieczeństwa pracy, jak również ma 
realny wpływ na koszty wydobycia 
węgla. Rzeczywistość wirtualna 
pozwala na symulowanie realnych 
warunków, m.in. podczas: wyko-
nywania robót strzałowych, prze-
bywania w zasięgu pracy maszyn i 
urządzeń, potknięcia, poślizgnięcia 
lub przewrócenia się danej osoby. 
Przeprowadzenie interaktywnej sy-
mulacji pozwala dodatkowo trene-
rowi na obserwację zachowań osób 
szkolonych.

Potrzebne jest, więc wybitnie 
profesjonalne kształcenie i do-

kształcanie zawodowe pracowni-
ków zakładów górniczych, a także 
dążenie do osiągania optymalnych 
standardów kultury i bezpieczeń-
stwa pracy. Różnorodne stopnie 
utrudnień związanych z poprawą 
bezpieczeństwa pracy w górnictwie 
powinny kreować wśród pracowni-
ków potrzebę wartościowego dosko-
nalenia aktywności zawodowej op-

artej o wysoki poziom bezpiecznej 
pracy a także dbałość o racjonalny 
wypoczynek i zmęczenie. Minima-
lizowanie możliwych negatywnych 
skutków wynikających ze zmęcze-
nia stanowi o zmniejszaniu ryzyka 
wystąpienia niebezpiecznych zda-
rzeń czy wypadków. Utrzymanie 
poczucia wysokiej „formy zawodo-
wej” stanowi ważny element moty-

Opracowanie programów 
symulacji komputerowej 
może wzbogacać obecny 
system szkoleń górników 
w zakresie postępowania 
w czasie prac szczególnie 

niebezpiecznych. Może 
również stanowić skutec-
zny sposób wskazywania 
konsekwencji związanych 

ze zmęczeniem i jego 
wpływ na poziom 

bezpieczeństwa pracy.

wacji w procesie rozwoju i doskona-
lenia zawodowego. 

dr inż. Antoni Augustyn 

Autor jest głównym specjalistą 
ds. szkoleń i projektów unijnych w 
Kompanijnym Ośrodku Szkolenia 
w Knurowie.
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Zakaz spalania węgla niezgodny z prawem!
KRAKÓW WOJEWÓDZKI SąD ADMINISTRACyJNy ZDECyDOWAł...

WYROK WSA nie jest prawomocny. Stronom 
przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego.

Przyjętą w listopadzie 2013 r. ustawę zaskar-
żyły do WSA dwie osoby, podnosząc, iż stanowi 
ona naruszenie konstytucyjnych zasad równości 
obywateli i swobody działalności gospodarczej. 
Podnosiły, że przyjęty zakaz nie przyniesie korzy-
ści, jeśli chodzi o poprawę jakości krakowskiego 
powietrza, a jedynie uderzy w najuboższych, któ-
rych nie stać na korzystanie z gazu ziemnego czy 
miejskiej sieci ciepłowniczej; skrzywdzi też tych 
mieszkańców miasta, którzy już zainwestowali w 
nowoczesne kotły na paliwa stałe.

Z wyroku zadowolony jest Witold Liguziński, 
prawnik. To właśnie jego żona zaskarżyła przed 
sądem uchwałę. – Jak widać jestem bardzo sku-
teczny – przyznaje. – Osobiście jesteśmy za zaost-
rzeniem uchwały o zakazie, nie może być jednak 
tak, że jest ona niezgodna z prawem – przekonuje 
Witold Liguziński, prawnik.

Sąd uznał, iż przepis art. 96 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, z którego wynikają kom-
petencje sejmiku w tym zakresie, nie pozwala na 
różnicowanie kwestii stosowania paliw w zależno-
ści od celu. „Wykładnia tego przepisu prowadzi do 
wniosku, że jeżeli stosujemy jakieś zakazy, naka-
zy, ograniczenia co do stosowania paliw, to tylko 
na zasadach równości” – podkreślił WSA wska-

zując, że różnicowanie można stosować tylko pod 
względem terytorialnym.

WSA podkreślił również, że naruszenie tej nor-
my kompetencyjnej przełożyło się automatycznie 
na naruszenie licznych zasad konstytucyjnych: 
praworządności, równości, wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wskazał także na liczne 
luki w uchwale, dotyczące np. osób, które są w 
posiadaniu nieruchomości, ale nie mogą udoku-
mentować prawa własności.

Kraków jest pierwszym miastem w Polsce, 
gdzie sejmik województwa uchwalił zakaz stoso-
wania paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania 
mieszkań i domów. Dopuszczono jedynie spalanie 
drewna w domowych kominkach.

Zaskoczony decyzją sądu jest Marek Sowa, mar-
szałek województwa. – Na razie nie wiem jakie będą 
dalsze kroki i co z ewentualną apelacją. Czekamy na 
pisemne uzasadnienie sądu – wyjaśnia marszałek.

– Nie spodziewaliśmy się takiego wyroku. 
Z pewnością będziemy składać apelację w tej 
sprawie – mówi Ewa Lutomska, z Krakowskiego 
Alarmu Smogowego. Decyzją sądu zdumiony jest 
też Mirosław Chrapusta, dyrektor wydziału prawa 
i nadzoru w Urzędzie Wojewódzkim. To właśnie on 
był odpowiedzialny za sprawdzenie czy uchwała 
jest zgodna z prawem. – Naszym zdaniem doku-
ment nie naruszał prawa. Jednak nikt nie ma mo-
nopolu na wiedzę – mówi Chrapusta. 
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Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały sejmiku woj. małopolskiego, zakazującej używania paliw stałych, 
w tym węgla, do ogrzewania mieszkań i domów w Krakowie i dopuszczającej jedynie spalanie drewna w domowych kominkach.

Zamiana węgla w gaz 
– eksperyment się powiódł
PROWADZONy od końca czerwca w katowickiej kopalni Wieczorek eksperyment podziemnego zgazowania węgla, 
czyli zamiany węgla w gaz, przebiega zgodnie z planem; można mówić o sukcesie – oceniają prowadzący tę próbę 
naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG).

WieCZOReK

zdaniem ekspertów, zgazowanie 
węgla może być w przyszłości z po-
wodzeniem stosowane w polskich 
kopalniach, zwłaszcza tam, gdzie 
wydobycie jest utrudnione lub po-
zostały resztki tego surowca.

Zamiana węgla w gaz, który na 
powierzchni posłuży do produkcji 
energii, może też uczynić węgiel 
bardziej ekologicznym. Należąca do 
Katowickiego Holdingu Węglowego 
kopalnia Wieczorek jest pierwszym 

w Europie czynnym zakładem gór-
niczym, w którym pracuje instala-
cja do zgazowania węgla. Ekspery-
ment trwa od 30 czerwca.

„Myślę, że możemy już zacząć 
mówić o sukcesie, ponieważ po 
siedmiu tygodniach eksperyment 
nam się udaje. Przebiega zgodnie 
z naszymi założeniami, zgodnie 
z tym, co chcieliśmy uzyskać” - 
powiedział podczas wtorkowego 
spotkania z dziennikarzami prof. 

Krzysztof Stańczyk z GIG.
Podziemne zgazowanie węgla 

polega na doprowadzeniu do zapa-
lonego złoża węgla tzw. czynnika 
zgazowującego (np. powietrza lub 
pary wodnej) i odbiorze wytworzo-
nego gazu na powierzchni. Najważ-
niejsze jest umiejętne sterowanie 
podawaniem czynnika zgazowują-
cego tak, by uzyskać temperaturę 
umożliwiającą wytwarzanie gazów 
o określonym składzie. Uzyskiwa-

ny w ten sposób gaz można użyć do 
wytwarzania ciepła i elektryczno-
ści w energetyce; może zastąpić gaz 
ziemny w chemii, można go także 
użyć do wytwarzania paliw płyn-
nych.

Naukowcy próbowali w Wie-
czorku różnych mediów zgazo-
wujących: powietrza, tlenu, pary 
wodnej, dwutlenku węgla. Nauczyli 
się kontrolować proces – jak ocenił 
Stańczyk – nawet bardziej, niż się 
spodziewali.

Dyrektor kopalni Wieczorek 
Marek Pieszczek uważa, że tę 
technologię można z powodze-
niem wykorzystać w zasobach 
resztkowych i tych, których nie 
można było wydobyć tradycyj-
nymi metodami, np. gdy złoża są 
położone zbyt głęboko. Ocenił, że 
tego typu instalacja jest bezpiecz-
na dla załogi i środowiska. Pod-
czas eksperymentu zgazowano 
dotychczas 200 ton węgla.

„Jestem umiarkowanym opty-
mistą i uważam, że ta technologia 
może stać się jedną z metod stoso-
wanych w górnictwie” - powiedział 
dyrektor. Zaznaczył, że jeszcze nie 
wiadomo, czy zgazowanie węgla na 
dużą skalę będzie opłacalne.

Według prof. Stańczyka, pro-
dukcja gazu z węgla będzie zde-
cydowanie tańsza niż tradycyjne 
wydobycie i możliwe, że w dalszej 
przyszłości właśnie tak będzie wy-
glądało górnictwo. Przypomniał, 
że eksploatacja węgla na bardzo 
dużych głębokościach jest bardzo 
trudne i nieopłacalne. Instalacja 
do zgazowania węgla nie wymaga 

tworzenia aż tak kosztownej infra-
struktury.

„W porównaniu z klasycznym 
wydobyciem, które polega na tym, 
że trzeba zbudować kopalnię, póź-
niej posłać tam tysiące ludzi, żeby 
wydobyli węgiel, to wydaje się zde-
cydowanie tańsze” - ocenił prof. 
Stańczyk.

Według niego technologia zga-
zowania nie wymaga budowania 
nowych kopalń, czy nawet wykorzy-
stywania istniejących, wystarczy 
dostać się do złoża węgla, wydrążyć 
otwory do podania czynnika zga-
zowującego i odbioru gazu. Zazna-
czył, że węgiel zgazowany daje tyle 
samo energii co wydobyty. Dużo 
zależy od sprawności spalania tak 
uzyskanego gazu – zaznaczył.

Pilotażowa instalacja składa się 
z dwóch głównych części. Pierwsza, 
podziemna, zlokalizowana jest 400 
m pod powierzchnią, a jej najważ-
niejszym elementem jest georeak-
tor zgazowania. W drugiej części, 
na powierzchni, znajdują się ele-
menty zasilania georeaktora oraz 
odbioru, oczyszczania i utylizacji 
gazu.

Eksperyment realizowany jest 
w ramach programu badań nauko-
wych i prac rozwojowych „Zaawan-
sowane technologie pozyskiwania 
energii”, finansowanego przez Na-
rodowe Centrum Badań i Rozwoju. 
Po zakończeniu eksperymentu na-
ukowcy mają zbudować wielokrot-
nie większą, demonstracyjną insta-
lację zgazowania.

 
źródło: PAP – Nauka w Polsce 
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Ukrainie grozi 
energetyczna 
zapaść
NA przemysłowym wschodzie boje wokół miast 
ługańsk i Donieck przyczyniły się do przymu-
sowego, czasowego zamykania najbliższych 
kopalń. Ocenia się, że ich wydobycie spadło aż 
o 50 proc. natomiast krajowe wydobycie obni-
żyło się o 22 proc. w porównaniu z tym samym 
okresem zeszłego roku. Eksperci szacują, że 
kluczowe przedsiębiorstwa energetyczne nie 
przetrwają bez dostaw dłużej, niż 3 tygodnie. 
Ukraina jest drugim pod względem wielkości 
producentem węgla w Europie i upadek górni-
ctwa będzie miał niszczący wpływ na cały sek-
tor energetyczny, który postawiono już w stan 
zagrożenia. Elektrownie zostały odcięte od do-
staw węgla opałowego, z którego wytwarza się 
40 proc. ukraińskiej energii elektrycznej. 

jac

Węgiel pod ostrzałem
WĘGIEL wydobywany jest w ponad 50 krajach. Jego produkcja odgrywa podstawową rolę w rozwoju gospodarczym i społecz-
nym wielu krajów, zwłaszcza rozwijających się. Często są to kraje niestabilne politycznie, targane wewnętrznymi konflikta-
mi, co nieraz ma przełożenie na funkcjonowanie tamtejszych firm górniczych.

SePARATyśCi, ReWOLuCJOniśCi, TeRRORyśCi...

od KilKu miesięcy wschodnia 
Ukraina pozostaje pod wpływem 
działań zbrojnych bojówek sepa-
ratystycznych. Przemysłowe serce 
kraju – Donbas, który sam zapew-
niał Ukrainie 20 proc. PKB, pogrą-
żył się w anarchii.

22 maja uzbrojone grupy se-
paratystów zajęły cztery kopalnie 
w Lisiczańsku, w obwodzie ługań-
skim domagając się wydania im 
materiałów wybuchowych. W wy-
niku ataku kopalnie tymczasowo 
wstrzymały pracę i zwróciły się do 
służb bezpieczeństwa Ukrainy o 
niezwłoczną reakcję i zastosowanie 
środków skierowanych na zapew-
nienie bezpieczeństwa i normalnej 
pracy przedsiębiorstw.

Podobne zajścia w kopalniach 
miały miejsce kilka dni wcześniej. 

Uzbrojone bandy napadły zakład 
w Gorłówce w obrębie donieckim. 
Niezależny związek górników Ukra-
iny wezwał pracowników kopalń na 
wschodzie kraju do zjednoczenia 
się w celu obrony miejsc pracy i za-
chowania spokoju w Donbasie.

Wiele kopalń węgla kamienne-
go też musiało ograniczyć działal-
ność, co doprowadziło w ostatnich 
tygodniach do spadku wydobycia 
o 10 proc. „To każdego dnia mniej 
o 7 tys. do 10 tys. ton węgla” – po-
wiedział wiceminister przemysłu 
węglowego Jurij Ziukow.

Aleksander Polij – działacz 
związkowy z kopalni Bażanowa w 
Makijewce, jeden z liderów pierw-
szego strajku górniczego na Ukra-
inie w ostatnich latach istnienia 
Związku Sowieckiego – pytany 

o wpływ ostatnich wydarzeń na 
Ukrainie na życie górników mówił, 
że nie widzi takiego wpływu. Jego 
zdaniem, istotne jest uratowanie 
kopalni oraz zachowanie miejsc 
pracy.

Jednakże przyszłość gospo-
darcza separatystycznych regio-
nów na wschodzie Ukrainy rysuje 
się ponuro, tym bardziej, że wiele 
ukraińskich kopalń jeszcze przed 
wybuchem konfliktu była niedo-
chodowych i tylko subwencje z Ki-
jowa pozwalały im funkcjonować.

To co dzieje się za naszą wschod-
nią granicą wzbudza nasze natural-
ne zainteresowanie, niemniej w po-
dobnej, trudnej sytuacji politycznej 
funkcjonują firmy górnicze w kilku 
innych krajach, bardziej nam odle-
głych.

Górnictwo to demon...
W ostatnim czasie marksistow-

ska partyzantka kolumbijska wypo-
wiedziała totalną wojnę odkrywko-
wym kopalniom węgla kamiennego 
w tym kraju. Atakowana jest spółka 
Cerrejon utworzona przez BHP Bil-
liton Ltd. (BHP), Anglo American 
Plc. (AAL) i Glencore Xstrata Plc. 
(GLEN). FARC (pol. Rewolucyjne 
Siły Zbrojne Kolumbii), bo o niej 
mowa, to najstarsza, największa i o 
największym potencjale kolumbij-
ska organizacja partyzancka biorą-
ca udział w wojnie domowej w tym 
kraju. Przez rząd Kolumbii i wiele 
innych krajów uważana za organi-
zację terrorystyczną. FARC uważa 
się za agrarną platformę polityczną 
chłopstwa i ruch antyimperiali-
styczny inspirowany przez boliwa-
rianizm.

Pomimo trwających negocja-
cji pokojowych pomiędzy rządem 
kolumbijskim a FARC, partyzan-
ci atakują przemysł górniczy, bo 
jak określił to główny negocjator 
FARC, znany pod pseudonimem 
Ivan Marquez, górnictwo to „de-
mon destrukcji społecznej i ochro-
ny środowiska”. O ile we wcześ-
niejszych latach celem ataków 
były bezpośrednio kopalnie, o tyle 
obecnie ataki wymierzone są w li-
nie kolejowe, którymi węgiel jest 
transportowany do portu.

Kolumbijski rząd uważa, że 
górnictwo jest „lokomotywą” roz-
wojową tego kraju. Partyzanci z 
Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Ko-
lumbii (FARC) chcą „lokomotywę” 
tę wykoleić. I udaje im się to dość 
skutecznie. W lutym br. w wyniku 
ataku terrorystycznego wykolejo-
no pociąg przewożący ponad 100 
tys. ton węgla (skład liczył 43 wa-
gony). Straty z tego tytułu szaco-
wane są na ok. 200 tys. dolarów. 
Dodatkowo atak ten skutkował 
utrudnieniami w transporcie węgla 
i towarów. Szacuje się, że w wyniku 
ataków terrorystycznych, a także 
strajków pracowniczych oraz prob-
lemów technicznych z ładunków w 
porcie Drummond produkcja węgla 
w Kolumbii spadła o ok. 4 proc. w 
2013 r.

W Mozambiku też gorąco
W ostatnich miesiącach po-

dobne sygnały napływają z afry-
kańskiego Mozambiku, gdzie od 
lat Frelimo (Front Wyzwolenia 
Mozambiku) i Renamo (Narodo-
wy Ruch Oporu Mozambiku) toczą 
wyjątkowo krwawą wojnę o wła-
dzę.  Ofiarami i w tym przypadku 
są przedsiębiorcy górniczy. Brazy-
lijska kompania wydobywcza Vale 
zawiesiła na początku kwietnia 
wysyłkę węgla ze swych kopalń w 
Mozambiku po tym, jak ostrzelano 
z karabinów maszynowych skład 
wiozący urobek z zagłębia w pobli-
żu Moatize. Ataku, w którym ran-
ny został maszynista, dopuścili się 

partyzanci z Renamo.
Dzięki rozległej eksploatacji 

i inwestycjom, prowadzonym od 
zera, w ciągu ostatniej dekady Mo-
zambik stał się istotnym eksporte-
rem węgla koksującego, cieszącego 
się uznaniem w Indiach, Chinach i 
Japonii. W 2012 roku węgiel stał się 
już drugim towarem eksportowym 
Mozambiku. Wydobycie węgla w 
Mozambiku koncentruje się w pro-
wincji Tete wokół dwóch zagłębi w 
Moatize i Muchana-Vusi. Według 
ostrożnych prognoz Mozambik 
widnieje na liście 10 największych 
światowych producentów do 2015 
r. Prognozy mówią, że eksport kra-
ju może wynieść ponad 30 Mt rocz-
nie do końca tej dekady.

Do 2015 r. brazylijski Vale chce 
wydać ponad 2 mld dolarów na 
zbudowanie drugiej odkrywkowej 
kopalni węgla w Moatize, która 
zwiększyłaby produkcję roczną do 
11 mln t węgla. Kompania spróbuje 
też do końca tego roku sfinalizować 
kosztem ponad 4,4 mld dol. budowę 
korytarza transportowego do portu 
Nacala. Jedyną przeszkodą może 
być działalność zbrojna  Renamo, 
dla której  matecznikiem jest wspo-
mniana prowincja Tete. Przywódcy 
Renamo grożą, że sparaliżują drogi 
i koleje, jeśli rządząca partia Freli-
mo nie podzieli się z nimi władzą.

Chińczycy i Ujgurowie
Problem terroryzmu dotyka 

także największego na świecie pro-
ducenta węgla jakim są Chiny. W 
zachodniej prowincji Sinkiangu 
regularnie dochodzi do konfliktów 
pomiędzy stanowiącymi większość 
w tym regionie Ujgurami, czyli 
mniejszością etniczną wyznającą 
islam, a ludnością napływową na-
leżącą do chińskiej grupy etnicz-
nej Han. Ujgurzy twierdzą, że są 
dyskryminowani przez władze, 
skarżą się na prześladowania kul-
turalne i religijne. Pekin zarzuca 
ugrupowaniom ujgurskim dążenia 
separatystyczne i terroryzm. Wła-
dze oficjalnie przypisały „ludziom 
z Sinkiangu” odpowiedzialność za 
atak grupy nożowników na dworcu 
w Kunmingu, w którym w marcu 
na południu zginęło ok. 30 osób, a 
ponad 140 zostało rannych.

Sąsiadujący m.in. z Pakistanem, 
Afganistanem, Tadżykistanem, 
Kirgistanem i Kazachstanem Sin-
kiang ma znaczenie strategiczne, a 
poza tym na jego obszarze znajdują 
się złoża ropy, gazu i węgla. Tego 
ostatniego szacuje się tu na ok. 2,2 
biliona ton. Dzięki korzystnym wa-
runkom geologicznym koszty jego 
produkcji są niewielkie. Obecnie 
w regionie tym wydobywa się ok. 
200 mln ton węgla rocznie, ale pla-
ny władz w Pekinu zakładają, że w 
2020 r. jego produkcja wyniesie 
tu ponad 750 mln ton rocznie, co 
uczyni  region Sinkiang czołowym 
producentem węgla w świecie. Ad-
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ministracja zamierza zamykać sta-
re kopalnie położone we wschodniej 
części kraju wydobywające węgiel 
niskiej jakości, którego spalanie 
wpływa niekorzystnie na jakość 
powietrza. Dlatego złoża węgla w  
Sinkiang mają dla Pekinu tak waż-
ne znaczenie. Region ten ma stać się 
zapleczem energetycznym kraju.

Nie przypadkiem chiński pre-
zydent Xi Jinping udał się w pierw-
szą podróż jako szef państwa do 
tego  niespokojnego regionu. Xi 
Jinping oświadczył podczas wizyty, 
że konieczne „są skuteczne meto-
dy kontrolowania niebezpiecznych 
przestępców i terrorystów”. Zapo-
wiedział, że siły bezpieczeństwa 
powinny przejść „szkolenia symu-
lujące realne walki”.

Uwaga na piratów
Czasami terroryzm wykracza 

poza granice, a nawet poza lądy za-
grażając węglowym interesom. Cho-
dzi tu o swoistą odmianę terrory-
zmu, jakim jest piractwo morskie.

Jak informowali w styczniu 
2011 r. eksperci z ośrodka anali-
tycznego One Earth Future Foun-
dation (Kolorado – USA), piractwo 
morskie kosztuje światową gospo-
darkę 7 – 12 mld dolarów rocznie. 
Szacują oni, że 95% tych strat ge-
neruje działalność piratów soma-
lijskich, która znacząco podnosi 
koszty transportu towarów przez 
Ocean Indyjski (inne niebezpiecz-
ne miejsca to: Zatoka Gwinejska, 
wody Nigerii oraz Cieśnina Malak-
ka). Eksperci szacowali straty po-
wodowane przez piractwo morskie, 
uwzględniając wysokość okupów, 
wzrost kosztów ubezpieczenia, pa-
trolowania wód morskich, sprzętu 
służącego zapewnieniu bezpieczeń-
stwa statkom, procesów sądowych 
piratów oraz inne koszty pośred-
nie, jak wzrost cen żywności we 
Wschodniej Afryce na skutek wyż-
szych kosztów dostaw produktów1.

Na bogatej liście statków upro-

wadzonych przez somalijskich pi-
ratów statków znaleźć można także 
jednostki transportujące węgiel. W 
2005 r. somalijscy piraci uprowa-
dzili masowiec z węglem płynącym 
z RPA do Turcji. Ukraiński właś-
ciciel statku zapłacił porywaczom 
700 tys. dolarów okupu. Jednak to 
i tak niewiele do tego co musiał za-
płacić właściciel chińskiego statku 
„De Xin Hai”, który w 2009 r. został 
porwany na Oceanie Indyjskim, w 
odległości 700 mil morskich od wy-
brzeży Somalii. W jego ładowniach 
znajdowało się 76 000 ton węgla. 
Surowiec z RPA miał trafić do in-
dyjskiego portu Mundra. Ostatecz-
nie uwolnienie 25-osobowej załogi 
statku kosztowało armatora 4 mi-
liony dolarów.

Rosnące zagrożenie dla żeglugi 
w rejonie Zatoki Adeńskiej skłoni-
ło społeczność międzynarodową 
do podjęcia działań przeciw pira-
ctwu. W celu zwalczania piratów 
na wodach Oceanu Indyjskiego 
wiele państw wysłało w ten rejon 
swoje okręty wojenne. Dzięki temu 
liczba ataków pirackich u wybrze-
ży Afryki Wschodniej z roku na 
rok maleje.

W ostatnim czasie „wyczyny” 
somalijskich piratów zaczęli kopio-
wać ekologiczni wojownicy spod 
bandery Greenpeace. W ubiegłym 
roku sześciu działaczy Greenpeace 
wtargnęło u wybrzeża Australii na 
statek przewożący węgiel do Korei 
Płd. w proteście przeciwko ekspan-
sji australijskiego przemysłu wydo-
bywczego i jego zgubnego wpływu 
na Wielką Rafę Koralową. Skończy-
ło się na happeningu. Tyle, że może 
on okazać się w dalszej perspekty-
wie znacznie bardziej kosztowny 
dla branży węglowej niż ataki so-
malijskich piratów. 

Jacek Srokowski
przedruk z Magazynu C nr. 2/2014

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy 
przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floria-

na 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redak-
cja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagro-

dy. Miłej zabawy.
Rozwiązanie hasła w lipcowej krzyżówce brzmi: 
Nigdy nie braknie głuptasów noszących drzewo do 

lasu. Nagrody wylosowali: Monika Drapacz z Za-
brza oraz Leszek Wydra z Rudy Śląskiej. Gratuluje-
my. Nagrody prześlemy pocztą. 

40 rocznica tragedii

Jastrzębie Zdrój Zapraszamy na urodziny „Solidarności”
14 września na Stadionie Miejskim odbędą się „Urodziny Soli-
darności”. Koncerty znanych artystów m.in. Sylwii Grzeszczak 
uświetnią tę plenerową imprezę.

Już po raz kolejny, tradycyjnie we wrześniu, organizowana jest 
impreza upamiętniająca powstanie „Solidarności” oraz podpisanie Po-
rozumienia Jastrzębskiego. W tym roku na estradzie pojawią się znani 
i lubiani artyści polskiej sceny muzycznej. W stylu reggae zagra i za-
śpiewa Mesajah, a dodatkowej energii dołoży zespół dziennikarzy ra-
diowych i telewizyjnych, czyli Poparzeni Kawą Trzy. Gwiazdą wieczoru 
będzie Sylwia Grzeszczak, która wykona swoje największe hity takie 
jak: „Księżniczka” czy „Pożyczony”.

W tym roku przypadła 40 40 rocz-
nica tragicznych wydarzeń na ów-
czesnej KWK „Silesia” – 28 czerwca 
1974 roku w wyniku wybuchu meta-
nu zginęło 34 górników. Z tej okazji 
przedstawiciele Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” przy PG „Sile-
sia” wraz z innymi organizacjami 
związkowymi oraz z Zarządem PG 
SILESIA tradycyjnie złożyli pamiąt-
kowe kwiaty na pomniku poległych 
górników, upamiętniając tym sa-
mym tragiczną rocznicę wybuchu w 
KWK „Silesia”.

 jac

1 Andrzej Makowski, „Współczesne piractwo a transport 
morski”, Logistyka 5/2011
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Amator Cup 2014 dla Solidarności
Reprezentacja Solidarności z kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Knurów zwyciężyła w międzynarodowym tur-
nieju Amator cup 2014. W finale związkowcy pokonali 5:4 inny knurowski zespół TKKF Mistral Intermarche.
– Mecz miał bardzo dramatyczny przebieg. 
Jeszcze w drugiej połowie wynik nie był 
dla nas korzystny. 3:1 prowadzili piłkarze z 
TKKF Mistral Intermarche i wydawało się, 
że ich zwycięstwo jest przesądzone. Nasi 
zawodnicy udowodnili jednak, że nie tylko 
mają spore umiejętności i doświadczenie 
na boisku, ale też są bardzo ambitni. Mimo 
znacznej przewagi rywala, nie odpuścili. W 
rezultacie spotkanie zakończyło się 5:4 dla 
naszego zespołu – relacjonuje Krzysztof 
Leśniowski, przewodniczący kopalnianej 
Solidarności. 

Zwycięski gol padł na 20 sekund 
przed końcem meczu. Strzelił go Paweł 
Mastyj, który na co dzień w Lidze Orlika 
reprezentuje TKKF Mistral, ale w Ama-
tor Cup w Knurowie wystąpił w druży-
nie NSZZ Solidarność. 

– Bo nasi piłkarze, gdy jest taka 
potrzeba, to reprezentują kopalnianą 
Solidarność, chociaż na co dzień grają 

w różnych amatorskich klubach lub są 
wolnymi strzelcami. Oni jeszcze nigdy 
nas nie zawiedli. Gdy kompletujemy 
związkową drużynę na jakiś turniej, to 

do gry w tym zespole wszyscy są chęt-
ni. Zakładają koszulki z logo Solidarno-
ści i wybiegają na boisko – wyjaśnia 
Krzysztof Leśniowski.

Piłkarze z sercem na dłoni
PG SILESIA Turniej piłkarski o Puchar Prezesa Spółki

Drużyna oddziału KSRG została zwycięzcą turniej piłki nożnej o pu-
char Prezesa PG SILESIA. Organizatorami tego turnieju, który odbył 
się 15 sierpnia br. była Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” oraz 
ZZ Kadra przy wsparciu zarządu PG SILESIA. 

DO TURNIEJU zgłoszonych zostało 15 
drużyn, które w wyniku losowania zo-
stały podzielone na trzy grupy. Mecze 
rozgrywały się na trzech boiskach jed-
nocześnie w systemie 2x12 minut bez 
przerwy. Zwycięzcy oraz najlepsza dru-
żyna z drugiego miejsca awansowały do 
półfinałów. 

Do boju zawodników zagrzewali licz-
nie zgromadzeni kibice wraz całymi  ro-
dzinami. Równocześnie w czasie rywali-
zacji piłkarzy na boiskach, wolontariusze 
działającego w Kaniowie Stowarzyszenia 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinom 
„Z sercem na dłoni” zorganizowali dla 
najmłodszych kibiców wiele konkursów 
oraz zabaw m.in strzelanie z łuku, wia-
trówki, pistoletu, dmuchawek, połowu 
ryb i malowanie twarzy. Piękna pogoda, 
wspaniały doping, sportowa rywalizacja, 
zabawa i dobra organizacja spowodowa-
ły że turniej piłkarski był świetnym pre-
tekstem, aby załoga firmy mogła wraz z 
rodzinami spędzić ze sobą ten wolny od 
pracy dzień.  

W wyniku przeprowadzonych eli-
minacji wyłoniono pary pół finałowe w 
których zmierzyli się: KSRG – Silesian 
Miners 2:1 oraz Ryle z G2 – Alko TEAM 

GT 1:2. W finale drużyna  KSRG pokonała 
ALKO TEAM 7:0. W meczu o trzecie miej-
sce Silesian Miners okazali się lepsi Ryle 
z G2 wygrywając 5:2.

Kapitan zwycięskiego zespołu Mate-
usz Stanoch otrzymał czek w wysokości 
1000 zł który przekazał w imieniu swojej 
drużyny na ręce pani Prezes Iwony Sojka 
ze Stowarzyszenia „Z sercem na dłoni”. 
Wybrano również najlepszego strzelca 
turnieju którym został kol łukasz Gra-
bowiecki oraz najlepszego bramkarza 
którym wybrano kol Patryka Papierkie-
wicza. 
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