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O teraźniejszości i przyszłości GZUG

Zmierzamy w dobrym kierunku
Rozmowa z przewodniczącym Mariuszem Sobotą  s. 4

W ocenia Bogusława Hutka, szefa ZOK PGG:

Na górnictwie zarobili...
...wszyscy - oprócz górników s. 7

REKOMPENSATA 
NIE DLA WSZYSTKICH

O przyszłości ZUZP...
Nowy Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie zostanie wprowadzony, 
jeśli nie zdecyduje o tym załoga JSW.

Czas na pozytywne decyzje
PGG po trzech kwartałach tego roku może pochwalić się 
pozytywnymi wynikami finansowymi. Czy pracownicy 
spółki odczują to w swoich portfelach?

Co po kopalniach?
W Ministerstwie Energii odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielami Komisji Europejskiej dotyczące unijnego Projek-
tu Wsparcia Regionów Górniczych.
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Jarosław
Grzesik Komu szkodzi kopalnia?

RUDA ŚLĄSKA Prezydent miasta przeciw PGG

Jeszcze niedawno prezydent Danuta Dziedzic (druga z prawej) stawała w obronie rudzkiej kopalni Pokój. Dziś 
swoimi decyzjami chce doprowadzić do zamknięcia tego ruchu.

 LW „BOGDANKA”

Emeryci i renciści z prawem do rekompensaty

DOTYCHCZAS prawo do deputatu węglo-
wego mieli pracownicy LW „Bogdanka” 
SA w okresie zatrudnienia oraz emeryci, 
renciści, wdowy po pracownikach oraz 
emerytach i rencistach, a także sieroty.

W związku z porozumieniem zawar-
tym 17 października prawo do bezpłat-
nego węgla utracili emeryci i renciści. 
Tym samym zostali objęci prawem do 
rekompensaty ustawowej po spełnieniu 
określonych warunków (złożeniu wnio-
sku w terminie do 13 listopada 2017 r.). 
Kwota rekompensaty - 10 tys. zł netto 
- jest zwolniona z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. Przypomnijmy, że w 
gronie uprawnionych są również wdowy 
oraz sieroty po emerytach i rencistach 
górniczych.

Ponadto przewidziano wypłatę jed-
norazowego świadczenia dla emerytów i 
rencistów w wysokości 1500 zł z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń Pracowni-
czych. Przysługuje ono przebywającym 
na emeryturze nie dłużej niż 6 lat oraz w 
wieku nieprzekraczającym 61 lat.

Zgodnie z porozumieniem, nie uległo 
zmianie uprawnienie pracowników do de-
putatu węglowego jako stałego miesięcz-
nego składnika wynagrodzenia.

Obecni pracownicy LW „Bogdanka” 
SA utracili prawo do deputatu węglowego 
po przejściu na emeryturę, zyskali nato-
miast uprawnienie do otrzymania wypła-
canej jednorazowo „dodatkowej odprawy 
emerytalno-rentowej” o wartości równej 
cenie netto węgla (sortyment „orzech”) w 

danym roku kalendarzowym przemnożo-
nej przez 22,5 - obecnie obowiązująca w 
Spółce cena netto węgla to niecałe 500 zł, 
co oznacza, że według dzisiejszej wyceny 
wartość „dodatkowej odprawy” wynio-
słaby około 11 tys. zł netto w przypadku 
przejścia na emeryturę do końca roku.

Opcjonalnie pracownik będzie mógł 
skorzystać z „wykupu” przez Spółkę jego 
prawa do „dodatkowej odprawy”. W przy-
padku stażu pracy powyżej 25 lat otrzyma 
jednorazowo 10 tys. zł netto. Pracowni-
kom ze stażem pracy od 0 do 24 pełnych 
lat przysługiwać ma kwota wyliczana 

indywidualnie według grup stażowych 
określonych w przedziałach rocznych, 
odpowiadająca zdyskontowanej na dzień 
dzisiejszy wartości 10 tys. zł netto w dniu 
osiągnięcia 25 lat stażu pracy (im krótszy 
staż, tym mniejsza kwota; pracownik ze 
stażem pracy krótszym niż rok otrzyma 
1768 zł netto).

Wypłata „wykupu” zostanie pokryta 
ze środków własnych Spółki i będzie reali-
zowana do 15 stycznia 2018 r. na podsta-
wie deklaracji pracowników. Nieprzekra-
czalnym terminem złożenia deklaracji jest 
15 grudnia 2017 r.

Jeżeli pracownik nie skorzysta z moż-
liwości „wykupu” prawa do „dodatkowej 
odprawy” w przewidzianym terminie, 
będzie mu przysługiwać „dodatkowa 
odprawa” wyliczana według wymienio-
nej wcześniej formuły „cena netto węgla 
(sortyment »orzech«) razy 22,5” w mo-
mencie przejścia na emeryturę.

MJ

Na tydzień przed wejściem w życie ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego wę-
gla przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających pracowników Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA i Zarządu 
Spółki podpisali porozumienie modyfikujące zapisy zakładowego układu zbiorowego pracy dotyczące deputatów węglo-
wych. Zmiany dały możliwość uzyskania rekompensaty również emerytom i rencistom z „Bogdanki”.

USTAWA o świadczeniu rekompensa-
cyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłat-
nego węgla weszła w życie. Nowe prze-
pisy poparło 423 posłów przy jednym 
głosie sprzeciwu i 10 wstrzymujących 
się. Senatorowie zignorowali zgłoszone 
poprawki, również te zaproponowane 
przez górniczą „Solidarność”. Na ko-
niec swój podpis złożył prezydent. Tym 
samym osoby zainteresowane mogą 
składać wnioski o wypłatę jednorazo-
wej, 10-tysięcznej rekompensaty za 
utracony deputat węglowy.

Jedna z podstawowych zasad 
etycznych w medycynie brzmi „pri-
mum non nocere” czyli „po pierwsze: 
nie szkodzić”. Proces leczenia należy 
prowadzić skutecznie, ale tak, by pa-
cjent nie poniósł „przy okazji” dodatko-
wego uszczerbku na zdrowiu. Według 
mnie reguła ta powinna obowiązywać 
również w polityce. Jeśli chodzi o bez-
płatny węgiel, rząd ją złamał: wziął się 
za naprawę szkody, jaką były niespra-
wiedliwe decyzje podjęte przez zarządy 
spółek węglowych z nominacji koalicji 
PO-PSL, ale zrobił to w sposób nie-
udolny, wyrządzając ludziom krzyw-
dę. Bo jak inaczej nazwać sytuację, 
w której 235 tysiącom osób pozba-
wionych deputatu przyznaje się prawo 
do rekompensaty, a 12 tysiącom osób 
będących w identycznym położeniu 
odmawia się tego prawa? Co gorsza, 
poszkodowanym nawet nie próbowano 
zaproponować czegokolwiek innego, a 
poprawki korygujące projekt, jak już na 
wstępie wspomniałem, odrzucono.

Nie rozumiem, dlaczego w tej aku-
rat sprawie władza postanowiła wziąć 
przykład ze swoich poprzedników i - tak 
jak to oni mieli w zwyczaju - całkowicie 
zignorować głosy wyrażające krytykę 
wobec niektórych zapisów projektu. 
Może rządzący posłużyli się czystą 
arytmetyką - stwierdzili, że 235 tysię-
cy osób coś dostanie, więc 12 tysięcy 
może pozostać z niczym? Takie stawia-
nie sprawy to „woda na młyn” dla opo-
zycji. I dzisiaj można chyba powiedzieć 
wprost: jeśli pomysłodawcy takich, a 
nie innych zasad wypłaty rekompensat 
myśleli, że sprawę bezpłatnego węgla 
definitywnie rozwiążą, grubo się mylili. 
Postępując niesprawiedliwie wobec 
12-tysięcznej grupy ludzi, która prawo 
do deputatu utraciła bez swojej winy, 
rząd tej palącej kwestii nie zamknął, a 
na dodatek dał „paliwo” innym ugrupo-
waniom politycznym, które temat będą 
zapewne regularnie „odgrzewać”.

Politycy, którzy ignorują zasa-
dę „primum non nocere” i krzywdzą 
drugiego człowieka, szkodzą również 
samym sobie, choć początkowo tego 
nie dostrzegają. Najczęściej przekonu-
ją się o tym dopiero w dniu wyborów, 
kiedy tracą władzę. Teraz jest czas, by 
wyciągnąć wnioski i zrekompensować 
odebrany węgiel tym, którym go nie 
zrekompensowano. Potem czasu może 
już nie być.

Jarosław Grzesik

Po pierwsze: 
nie szkodzić

Do zaskakującego zdarzenia doszło w 
bielszowickim domu kultury, podczas uroczy-
stości pasowania uczniów klas pierwszych jed-
nej z rudzkich szkół zawodowych o charakterze 
rzemieślniczym. Jak nam doniesiono, obecna 
na miejscu pani prezydent Rudy Śląskiej Graży-
na Dziedzic oświadczyła, że opuści uroczystość 
nieco szybciej, bo ma do podjęcia decyzję doty-
czącą zaopiniowania planu ruchu dla kopalni 
„Ruda”. Od razu też zaznaczyła, iż będzie to de-
cyzja negatywna.

- Słyszeli to uczniowie klas pierwszych, 
uczestniczący w wydarzeniu rzemieślnicy oraz 
przedstawiciele kierownictwa szkoły. Pani pre-
zydent z góry wszystkich przeprosiła, po czym 
zaczęła szczegółowo opowiadać o przyczynach 
decyzji, jaką zamierza podjąć. W sposób mocno 
zaangażowany przekonywała, że fedrowanie pod 

dzielnicą Wirek przyczyni się do katastrofy tego 
rejonu, jak i całego miasta, że w tej najstarszej 
części Rudy Śląskiej od wieków zgodnie żyli ze 
sobą katolicy, ewangelicy i żydzi, i że tej tradycji 
nie wolno nam zaprzepaścić - relacjonuje nasze 
źródło. - Trudno powiedzieć, co ma wspólnego 
jedno z drugim. Jeszcze trudniej zrozumieć, 
dlaczego pani prezydent kierowała swoje słowa 
do środowiska rzemieślniczego. Wcześniej nie 
dawała żadnych sygnałów, że będą problemy z 
pozytywnym zaopiniowaniem planu ruchu dla 
KWK „Ruda” - dodaje.

Zgodnie z obowiązującym prawem, plan 
ruchu pozwalający funkcjonować zakładowi 
górniczemu na terenie danej gminy zatwierdza 
organ nadzoru górniczego po uprzednim zaopi-
niowaniu przez miejscowego wójta, burmistrza 
lub prezydenta.

Stanowisko pani prezydent może dziwić. Do 
tej pory chciała ona uchodzić za osobę rozumie-
jącą branżę górniczą; wszak to dzięki tej branży 
stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej wynosi zale-
dwie 4,3 procent (dane Głównego Urzędu Staty-
stycznego za wrzesień 2017 roku), co jest jednym 
z lepszych wyników nie tylko na tle regionu, ale 
i całego kraju.

- Nie wiem, dlaczego pani prezydent doko-
nała zwrotu o 180 stopni i chce utrudnić życie 
największemu pracodawcy w mieście, dzięki 
któremu na dobrą sprawę współczesna Ruda 
Śląska w ogóle funkcjonuje. Może to szantaż 
wobec Polskiej Grupy Górniczej i próba uzyska-
nia czegoś konkretnego w zamian za pozytywną 
opinię dotyczącą planu ruchu? A może tylko nie-
udolna próba rozpoczęcia kampanii wyborczej? 
- zastanawia się przewodniczący dużej organi-
zacji związkowej funkcjonującej w jednym z ru-
chów KWK „Ruda”. - Konsekwencje takich de-
cyzji mogą być dla wszystkich bardzo przykre. 
Jak tak dalej pójdzie, ruch „Pokój” przestanie 
istnieć wcześniej, pojawi się liczne grono ludzi 
bez pracy - mam tutaj również na myśli pracow-
ników firm kooperujących z górnictwem, często 
mieszkańców Rudy Śląskiej. Czy tego chce pani 
prezydent? - retorycznie pyta związkowiec.

Inni natomiast pytają, czy rudzkie władze 
koniecznie chcą iść śladami Bytomia, gdzie 
sześć lat temu prezydent miasta blokował plan 
ruchu dla KWK „Bobrek-Centrum”? Tam, dzię-
ki zaangażowaniu samych górników, wypra-
cowano wariant kompromisowy, antywęglowa 
postawa samorządowca została jednak dobrze 
zapamiętana. Wkrótce, w wyniku referendum, 
mieszkańcy prezydenta odwołali…

(red.)
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Grzesik: Himalaje hipokryzji
PO OPUBLIKOWANIU stanowiska górni-
czej „Solidarności” na temat rządowego 
projektu ustawy o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa do 
bezpłatnego węgla tu i ówdzie pojawi-
ły się rozmaite opinie dotyczące treści 
tego dokumentu, co nikogo nie powinno 
dziwić - wszak temat jest „gorący”, bo 
dotyczy prawie 250 tysięcy osób. Naj-
bardziej jednak zaskakuje fakt, że głos 
w tej sprawie postanowili zabrać rów-
nież parlamentarzyści Platformy Oby-
watelskiej, kierując pod moim adresem 
dosyć obszerny apel. Niniejszym PO 
postanowiła cynicznie wciągnąć NSZZ 
„Solidarność” i całe środowisko w 
swoją partyjną inicjatywę polityczną.

Chciałbym przypomnieć, że bez-
płatny węgiel odebrano emerytom i 
rencistom, byłym pracownikom kopalń, 
za poprzednich rządów. Zdecydowali o 
tym politycy PO i PSL oraz zarządza-
jący przedsiębiorstwami górniczymi z 
ich nominacji. Dzisiaj, działając z po-
budek politycznych i zmagając się ze 
spadającym poparciem społecznym, 
autorzy listu, śląscy działacze Platfor-
my, próbują „gasić pożar”, który kilka 
lat temu sami wywołali. Po prostu Hi-

malaje hipokryzji, cytując klasyka.
Robi się jeszcze dziwniej, kiedy 

spojrzymy na wyniki głosowania w 
sprawie ustawy o deputatach. Podpi-
sana pod listem trójka polityków głoso-
wała „za” przyjęciem rządowego pro-
jektu... Dlaczego parlamentarzyści PO 
krytykują coś, co kilka dni temu sami 
poparli? Logika „totalnej opozycji” cha-
dza naprawdę pokrętnymi ścieżkami.

W liście działaczy Platformy padł 
również zarzut o brak zaangażowania 
w prace nad projektem ze strony górni-
czej „Solidarności”. Jest on całkowicie 
chybiony i opiera się na niewiedzy, bo 
rząd w ogóle nie konsultował z nami 
swoich propozycji. 6 października Mi-
nister Energii wraz z Sekretarzem Stanu 
w Ministerstwie Energii zaprezento-
wali centralom górniczych związków 
zawodowych (a nie: konsultowali z 
nami) założenia ustawy, która kilka dni 
później była rozpatrywana przez Sejm. 
Choć spotkanie nie miało charakte-
ru konsultacyjnego, skrytykowaliśmy 
wtedy stanowczo rządową koncepcję 
rozwiązania problemu rekompensat.

 
Jarosław Grzesik

Rekompensata 
nie dla wszystkich

GÓRNICZA SOLIDARNOŚĆ Negatywna ocena ustawy o deputatach

PREZYDENT Andrzej Duda podpisał ustawę o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. 
Niestety, ustawa część emerytów całkowicie pomija, zaś pozostałym nie daje prawa wyboru pomiędzy świadczeniem rekom-
pensacyjnym a dalszym otrzymywaniem bezpłatnego węgla.

Na poDstawie przyjętych re-
gulacji prawo do świadczenia wy-
noszącego 10 tysięcy złotych (netto) 
zyskają ci emeryci i renciści, którzy 
mieli ustalone prawo do emerytury 
lub renty i pobierali deputat węglo-
wy na podstawie układów zbioro-
wych pracy oraz innych regulacji, 
a utracili go przed wejściem w ży-
cie ustawy. Na rekompensatę mogą 
także liczyć osoby otrzymujące ren-
ty rodzinne po uprawnionych do 
deputatu górnikach - w tym przy-
padku kwota 10 tys. zł zostanie po-
dzielona przez liczbę osób upraw-
nionych do świadczeń po zmarłym 
górniku.

Aby otrzymać rekompensatę, 
osoby uprawnione będą musia-
ły złożyć wniosek do właściwego 
przedsiębiorstwa górniczego. Od 
odmowy wypłaty wnioskującym 
przysługiwać ma odwołanie do 
sądu. Rekompensaty nie obejmą 
osób, których roszczenia z tytułu 
prawa do bezpłatnego węgla pod-
legają zaspokojeniu na podstawie 
prawomocnego wyroku sądowego.

Negatywna ocena
Krajowa Sekcja Górnictwa Wę-

gla Kamiennego (KSGWK) NSZZ 

„Solidarność” negatywnie oceniła 
uchwaloną 12 października przez 
Sejm ustawę o świadczeniu rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla. W przyjętym 
stanowisku związkowcy sprzeci-
wili się rozwiązaniu, które część 
emerytów całkowicie pomija, zaś 
pozostałym nie daje prawa wyboru 
pomiędzy świadczeniem rekom-
pensacyjnym a dalszym otrzymy-
waniem bezpłatnego węgla.

- Mamy pełną świadomość, że 
obecny rząd nie ponosi żadnej od-
powiedzialności za decyzje podej-
mowane w spółkach węglowych w 
czasach rządów poprzedniej koa-
licji. Odbieranie bądź zawieszanie 
górniczym emerytom prawa do 
bezpłatnego węgla następowało 
wskutek decyzji podejmowanych 
w gabinetach polityków PO i PSL. 
Mamy również świadomość, że rząd 
postanowił przeznaczyć duże środ-
ki finansowe z tegorocznego budże-
tu na rozwiązanie problemu. Nasze 
społeczeństwo przyzwyczaiło się 
już jednak do zgoła odmiennych 
standardów niż te, które obowiązy-
wały za czasów rządów liberałów z 
PO, dlatego oczekiwania emerytów 
pozbawionych prawa do bezpłatne-
go węgla były znacznie dalej idące, 

niż rozwiązania wynikające z rzą-
dowego projektu ustawy - pisze 
KSGWK, uzasadniając treść stano-
wiska.

Zdaniem przedstawicieli naj-
większej górniczej organizacji 
związkowej, emeryci i renciści 
powinni mieć możliwość wyboru 
pomiędzy świadczeniem rekom-
pensacyjnym z tytułu utraty prawa 
do bezpłatnego węgla a dalszym 
otrzymywaniem bezpłatnego wę-
gla na zasadach obowiązujących w 
momencie zawieszenia realizacji 
tego świadczenia.

Krytykę strony społecznej 
wywołuje również fakt, że po 
wprowadzeniu ustawy emeryci i 
renciści, byli pracownicy kopalń, 
zostaną podzieleni na kilka grup: 
„tych, którzy nadal będą mieli 
ekwiwalent wypłacany przez Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych, 
tych, którzy prawdopodobnie na-
dal będą otrzymywać świadcze-
nie, ale od byłych pracodawców, 
nie od ZUS, tych, którzy zyskają 
wyłącznie prawo do rekompensa-
ty, bez możliwości otrzymywania 
świadczenia w przyszłości, wresz-
cie tych, których wcześniej prawa 
do bezpłatnego węgla skutecznie 
pozbawiono, i którzy nie otrzyma-
ją niczego”.

- Na taki podział byłych pracow-
ników kopalń nie może być naszej 
zgody - czytamy w stanowisku.

Zwrócono uwagę, że nowe re-
gulacje nie przywracają prawa do 
bezpłatnego węgla po przejściu na 
emeryturę czy rentę obecnym pra-
cownikom kopalń, którym zarządy 
spółek węglowych wypowiedziały 
wcześniej to prawo.

KSGWK podtrzymała postulat 
górniczych central związkowych 
dotyczący ujednolicenia zasad re-
alizacji ekwiwalentu za bezpłatny 
węgiel dla emerytów i rencistów 
poprzez przeniesienie kosztu jego 
wypłaty ze spółek węglowych 
na budżet państwa, tak jak ma 
to miejsce w przypadku innych 
uprawnionych do tego grup zawo-
dowych. Jednocześnie zadekla-
rowała gotowość do natychmia-
stowego podjęcia rozmów celem 
rozwiązania tej wielokrotnie pod-
noszonej kwestii. 

Senat bez refleksji 
Przedstawiciele górniczej So-

lidarności liczyli, że ich postulaty 
uwzględnią przedstawiciele izby 
wyższej. Niestety, Senat bez popra-
wek przyjął Ustawę o świadczeniu 
rekompensacyjnym z tytułu utra-
ty prawa do bezpłatnego węgla. 
Po podpisaniu przez prezydenta 
Andrzeja Dudę ustawa ma wejść 
w życie następnego dnia po ogło-
szeniu. Od tego momentu osoby 
uprawnione będą miały 21 dni na 
złożenie wniosków o rekompensa-
tę. Od decyzji odmownych będzie 

można się odwołać, a roszczenia do 
rekompensat będą ważne jeszcze 
przez rok.

Oprócz wniosków emery-
ci i renciści będą musieli złożyć 
oświadczenia dotyczące zrzeczenia 
się roszczeń do deputatów, których 
po wypłaceniu rekompensat nie 
będą już otrzymywać; nie będą też 
mogli zgłaszać roszczeń dotyczą-
cych deputatu w sądach - dotąd 
złożono około tysiąca pozwów w tej 
sprawie. 

Finansowanie rekompensat za-
pewni dotacja celowa przyznawana 
firmom górniczym przez Ministra 
Energii, który wystąpił o zabezpie-
czenie środków na ten cel do Mini-
stra Finansów. Rozliczenie dotacji 
ma monitorować Agencja Rozwoju 
Przemysłu.

Wzory wniosków o rekompen-
saty i oświadczeń mają być za-
mieszczone m.in. na stronach in-
ternetowych Ministerstwa Energii 
i firm górniczych w dniu wejścia w 
życie ustawy. Będą też opublikowa-
ne w regionalnej i lokalnej prasie. 
Przygotowywana jest kampania 
informacyjna, uruchomiona będzie 
specjalna infolinia. Resort energii 
przypomina, że świadczenia z ty-
tułu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla będą przekazywane osobom 
uprawnionym bez dodatkowych 
opłat. 

mj
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GZUG

Zmierzamy w dobrym kierunku
O SYTUACjI Gliwickiego Zakładu Usług Górniczych Sp. z o.o. (GZUG), niegdyś firmy ze stuprocentowym udziałem Kompanii 
Węglowej SA, a dziś podmiotu, który po niezwykle trudnych latach 2015-2016 wyszedł z „dołka”, przynosi zyski i mógłby 
świadczyć usługi górnicze dla wszystkich spółek węglowych znajdujących się pod kontrolą państwa, rozmawiamy z Mariu-
szem Sobotą, przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” GZUG Sp. z o.o.

solidarność górnicza: - pa-
nie przewodniczący, ostatnie 
dwa lata w znaczący sposób do-
tknęły całe górnictwo. Dzisiaj 
spółki węglowe znajdujące się 
pod kontrolą państwa powoli 
dochodzą do siebie. zapomi-
na się jednak o podmiotach, 
w których 100 procent udzia-
łów miały spółki węglowe. Na 
wstępie przypomnijmy zatem, 
czym zajmuje się gzug, jesz-
cze nie tak dawno firma nale-
żąca do kompanii węglowej 
sa, a dziś…?

Mariusz sobota, przewod-
niczący komisji zakładowej 
Nszz „solidarność” gzug sp. 
z o.o.: - Od 29 czerwca 2017 roku 
funkcjonujemy w strukturach Hol-
dingu KW Sp. z o.o. Wracając do 
pierwszej części pytania, istotą po-
wstania Gliwickiego Zakładu Usług 
Górniczych Sp. z o.o. w marcu 1999 
r. było między innymi stworzenie 
miejsc pracy dla osób, które traciły 
zatrudnienie w likwidowanej ko-
palni, a chciały kontynuować pracę 
w górnictwie. Przez kolejnych 18 lat 
GZUG dynamicznie rozwijał swój 
potencjał produkcyjny związany z 
realizacją podziemnych, specjali-
stycznych robót i usług górniczych 
na rzecz kopalń, zgodnie z ich po-
trzebami ruchowymi, głównie w za-
kresie drążenia wyrobisk kamien-
nych. Chodziło też o maksymalne 
ich wykorzystanie dla wsparcia 
ciągłości procesu produkcyjnego 
kopalń i racjonalizacji kosztów ich 
działalności. Początkowo należeli-
śmy do Gliwickiej Spółki Węglowej, 
w późniejszym czasie przejęła nas 
Kompania Węglowa.

sg: - jak dramatyczne dla 
sektora wydobywczego lata 

2015-2016 odbiły się na kondy-
cji gzug?

Ms: - Odczuliśmy tamten okres 
bardzo mocno. Nas kryzys dotknął 
nieco wcześniej, bo już przed ro-
kiem 2015 Kompania Węglowa 
zaczęła wydłużać terminy płatno-
ści. Ceny za wykonane metry były 
bardzo niskie - musieliśmy je do-
stosowywać do cen oferowanych 
przez prywatne firmy. Bywały takie 
zlecenia, na których nie zarabiali-
śmy, a wręcz ponosiliśmy straty. Z 
czasem sytuacja stała się napraw-
dę zła, bo rok 2015 zamknęliśmy 
dużym „minusem”. Winę za ten 
stan rzeczy ponosił przede wszyst-
kim ówczesny Zarząd GZUG, który 
skupiał się na pozorowaniu działań 
oszczędnościowych, między inny-
mi obniżając premie pracownikom, 
zamiast skutecznie pozyskiwać zle-
cenia. Już wtedy wskazywaliśmy 
inne miejsca, gdzie można byłoby 
zaoszczędzić spore kwoty - bez się-
gania do kieszeni pracowniczych. 
Ostatecznie, po naszych interwen-
cjach, kierownictwo GZUG zostało 
w całości wymienione. Na szczęście 
obyło się bez konieczności wszczy-
nania akcji protestacyjnej. Sytuacja 
była jednak niepewna. W maju 2016 
roku kopalnie Kompanii Węglowej 
trafiły do Polskiej Grupy Górniczej, 
a my musieliśmy się odnaleźć na 
wolnym rynku. Po raz pierwszy w 
historii firma musiała brać udział 
w otwartych przetargach, co sta-
nowiło dla nas wszystkich spore 
wyzwanie.

sg: - czy firmie udało się 
przynajmniej w jakimś stop-
niu wyjść z tej trudnej sytua-
cji?

Ms: - Tak. Zaczęliśmy się ce-

nić. (śmiech) Faktem jest, że do-
stosowaliśmy ceny do poziomu 
wykonywanych przez nas usług. Na 
dzień dzisiejszy umowy zawierane 
przez GZUG są korzystniejsze niż 
w latach ubiegłych. Efekt jest taki, 
że zdążyliśmy już odrobić straty z 
niewielkim nawet zyskiem. Moim 
zdaniem, po dziesięciu miesiącach 
2017 roku wszystko zmierza w do-
brym kierunku.

sg: - a jak to wygląda z 
punktu widzenia pracowni-
ków gzug? czy ich sytuacja 
poprawia się wraz z poprawą 
sytuacji firmy?

Ms: - Na pewno w porównaniu 
z rokiem 2016 jest lepiej, choć do 
ideału sporo brakuje. Udało nam 
się podnieść wartość posiłku pro-
filaktycznego, zmodyfikowaliśmy 
również system wynagradzania, 
wprowadzając elementy o charak-
terze motywacyjnym, dzięki czemu 
płace - według mojej wiedzy - wzro-
sły średnio o 5-10 procent. W tak 
trudnym momencie trzeba sobie za-
wsze wyznaczyć priorytety, bo nie 
da się zrobić wszystkiego. Dla mnie, 
jako przewodniczącego największej 
organizacji związkowej zrzeszającej 
pracowników GZUG, priorytetowe 
jest w tej chwili odpracowanie strat 

i doprowadzenie do odwieszenia 
„czternastej pensji”, tak by świad-
czenie za rok 2017 - wbrew wcześ-
niejszym ustaleniom - zostało jed-
nak wypłacone. Tyle, jeśli chodzi o 
płace. Udało się również poprawić 
organizację pracy. W ramach op-
tymalnego zarządzania zasobem 
kadrowym przy jednoczesnym za-
pewnieniu pracownikom dostęp-
ności dojazdu do miejsca pracy 
wprowadzony został podział na 
trzy „ruchy” - ROW, Ruda, Ziemo-
wit - tak, aby miejsce wykonywania 
pracy było dopasowane do miejsca 
zamieszkania pracownika. Aloka-
cja załóg została ograniczona do 
minimum. Pracownicy fizyczni są 
przenoszeni wyłącznie do kopalń 
wchodzących w skład tego samego 
„ruchu”.

sg: - ilu pracowników za-
trudnia gzug? czy firmy ta-
kie jak gzug również dotyka 
zjawisko braku rąk do pracy?

Ms: - Obecnie GZUG zatrud-
nia około 800 pracowników. Brak 
rąk do pracy jest pewnym proble-
mem, ale próbujemy zaradzić temu 
zjawisku w rozmaity sposób. Z ini-
cjatywy dyrektora technicznego 
Adama Wieczorka nawiązaliśmy 
współpracę z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji - od 
trzech miesięcy zatrudniamy osoby 
odbywające kary w jastrzębskim 
Zakładzie Karnym. Na tę chwilę 
jest ich u nas 30. Docelowo chcemy 
zatrudnić około 50. Część posiada 
uprawnienia górnicze. Chciałbym 
podkreślić, że nie są to jacyś niebez-
pieczni przestępcy, bo ich wyroki 
wiążą się głównie z niespłaconymi 
kredytami czy nieuregulowanymi 
alimentami. Wykonują proste, ale 
niezbędne prace, odciążając pra-
cowników GZUG, którzy mogą wy-
konywać przede wszystkim roboty 
specjalistyczne.

sg: - wiemy, że plany stra-
tegiczne Holdingu kw sp. z 
o.o. zakładają dywersyfikację 
dotychczasowej działalności 
firmy, a więc „wyjście” poza 
polską grupę górniczą i wę-
glokoks kraj, dla których to 
spółek gzug świadczył usługi 
do tej pory. pytanie, czy gzug 
wykorzysta tę szansę?

Ms: - Moim zdaniem, tak. Je-
steśmy chyba ostatnią na rynku tak 
dużą firmą wykonującą prace spe-
cjalistyczne dla kopalń. Aby w peł-
ni wykorzystać stojącą przed nami 
szansę, jak najszybciej powinniśmy 
doprowadzić do podziału 100 pro-
cent udziałów w GZUG pomiędzy 
trzy największe spółki węglowe 
znajdujące się pod kontrolą Skarbu 
Państwa - Jastrzębską Spółkę Wę-
glową, Polską Grupę Górniczą i Wę-
glokoks Kraj. Takie rozwiązanie da-

łoby nam olbrzymie pole manewru, 
jeśli chodzi o możliwość pozyski-
wania zleceń. Sytuacja GZUG usta-
bilizowałaby się jeszcze bardziej, 
kopalnie z kolei zyskałyby pewność, 
że zlecone usługi zostaną wykona-
ne profesjonalnie. Ponadto mamy 
rozbudowany dział szkoleń - może-
my przyjmować ludzi i najpierw ich 
szkolić, a dopiero potem wysyłać do 
pracy. Taka jednostka o charakte-
rze szkoleniowym to skarb. Spółki 
węglowe mogłyby szkolić swoich 
przyszłych pracowników u nas. 
Jednocześnie „kandydaci na pra-
cowników” przechodziliby swoistą 
weryfikację, dzięki czemu kopalnie 
nie ponosiłyby ryzyka związanego z 
przyjęciem kogoś, kto się do tej pra-
cy nie nadaje.

sg: - jak na co dzień wy-
gląda funkcjonowanie związ-
ków zawodowych w gzug i 
jak przedstawiają się relacje 
strony społecznej z obecnym 
zarządem?

Ms: - Największą organizacją 
funkcjonującą w GZUG jest NSZZ 
„Solidarność”. Do Związku należy 
ponad 500 osób. Oprócz „Solidar-
ności” działa znacznie mniejsza 
liczebnie organizacja zakładowa 
„Sierpnia 80”, z którą mamy dobre 
relacje. Co do relacji z pracodawcą, 
mogę powiedzieć, że jestem w tej 
firmie od momentu jej powstania 
i jeszcze nigdy współpraca na linii 
strona społeczna-Zarząd (w oso-
bie pani prezes Agnieszki Bożycz-
ko) nie wyglądała tak dobrze. Nie 
chciałbym wyjść na nieodpowie-
dzialnego hurraoptymistę, ale też 
nie będę udawał, że jest źle, skoro 
jest dobrze. (śmiech) Chciałbym, 
żeby tak było nadal i liczę na to, 
że wspólnymi siłami uda nam się 
usprawnić funkcjonowanie GZUG, 
tak by pozycja Zakładu na rynku 
usług górniczych była jeszcze moc-
niejsza.

sg: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

rozmawiał: MJ

NAjWIęKSZą 
ORGANIZACją 

fUNKCjONUjąCą 
W GZUG jEST 

NSZZ „SOLIDARNOść”. 
DO ZWIąZKU 

NALEżY 
PONAD 500 OSóB.

BRAK RąK 
DO PRACY jEST 

PEWNYM PROBLEMEM, 
ALE PRóBUjEMY 

ZARADZIć 
TEMU ZjAWISKU 

W ROZMAITY SPOSóB.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

O przyszłości ZUZP 
zdecyduje załoga
jEST pewne powiedzenie: nie graj z gołębiem w szachy. Gołąb i tak nie wie o co chodzi, będzie dziobał figury, nasra na 
szachownicę, a na koniec uzna, że wygrał.

iDeNtyczNa sytuacja wystą-
piła podczas rokowań związanych 
z nowym Zakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy dla Pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. 
Wykorzystując lęk pracowników 
związany z ich przyszłością i zarob-
kami, w ostatnich dniach uaktyw-
niła się „Wspólna Reprezentacja 
Związków Zawodowych JSW SA”.

Konkrety zamiast górnolotnych 
haseł

Rozumiemy lęk pracowników 
- ZUZP na przyszłe lata ustali ich 
zarobki, a - tym samym - w zdecy-
dowany sposób określi poziom ich 
życia. ale celem zuzp jest po-
prawa ich sytuacji, ponieważ 
żaden ze związków uczestni-
czących w negocjacjach nie 
podpisze układu, który ma 
ograniczyć zarobki pracowni-
ków. Mówiąc „żaden”, mamy 
na myśli organizacje repre-
zentatywne, bo nikt nie wie, 
co chcą zrobić pozostałe or-
ganizacje, a szczególnie nowo 
powstały twór z „jednością” 
na czele. Rok 2015 i związane z 
nim porozumienie odchodzi do 
przeszłości. JSW jako jedyna ślą-
ska spółka węglowa pozostała na 
rynku. Przeczekała gorsze czasy, a 
teraz przyszedł czas na jej rozwój, 
co najlepiej odzwierciedlają noto-
wania giełdowe, gdzie ceny akcji 
JSW biją kolejne rekordy.

W trakcie negocjacji mówi się 

o wzroście kosztów osobowych 
JSW o około 0,5 miliarda złotych 
w ciągu roku w wyniku standary-
zacji zarobków jej pracowników. 
Podzielcie sobie tę kwotę przez 
ilość pracowników - zobaczycie jak 
wzrasta średnia. Do uzgodnienia 
pozostały rozbieżności pomiędzy 
związkami reprezentatywnymi 
negocjującymi Układ a Zarządem 
JSW. Jest ich naprawdę niewiele i 
widać wolę Zarządu do wypraco-
wania Układu dobrego dla załogi. 
Mowa tu oczywiście o projekcie 
ZUZP tworzonego przez organiza-
cje reprezentatywne, bo „Jedność” i 
ich lokaje są, póki co, na etapie pre-
ambuły. Właśnie dlatego tak ataku-
ją, bo gdyby ktoś chciał sprawdzić, 
co sami proponują, pokazaliby co 
najwyżej wielkie g…o!

W momencie, kiedy ZUZP bę-
dzie opracowany do końca i zaak-
ceptowany przez właściwego mi-
nistra, Radę Nadzorczą, a przede 
wszystkim przez właściciela, czyli 
Skarb Państwa, zostanie przedsta-
wiony załodze, która zdecyduje, czy 
go przyjmuje, czy też nie. Przedsta-
wianie tekstu kawałek po kawałku 
nie ma większego sensu. Układ 
stanowi pewną całość. Chcąc go 
ocenić, należy uwzględnić wszyst-
kie zapisy, a nie - tak jak to robią 
„oszołomy” - wyciągać pojedyncze 
stwierdzenia, by potem skrytyko-
wać całą treść ZUZP. Nie poznasz 
charakteru człowieka po kształcie 
jego stopy - i tak też jest z negocjo-
wanym Układem.

Nowy ZUZP będzie propracow-
niczy i zagwarantuje zrównanie 
wynagrodzeń na poszczególnych 
stanowiskach w całej JSW SA. Mo-
żecie być pewni, że nie będziemy 
„równać w dół”, ale po co zapew-
nienia - sami zapoznacie się z 
treścią układu i będziecie mo-
gli o nim zdecydować.

Powtarzamy jeszcze raz - nowy 
zakładowy układ zbiorowy 
pracy dla pracowników jsw 
nie zostanie wprowadzony, je-
śli nie zdecyduje o tym załoga 
JSW.

Oferujemy konkrety zamiast 
górnolotnych haseł, czego przykła-
dem jest tegoroczna nagroda bar-
bórkowa - liczona według zasad z 
roku 2014, czyli w sposób bardzo 
korzystny dla pracownika.

fakty i mity
Bardzo łatwo żerować na lęku, 

używając ostrych słów i oskarżeń 
czy też odwołując się do wspólnoty 
z wszystkimi pracownikami i ich 
rodzinami. Zgodnie z zasadą mó-
wiącą o tym, że „poznacie ich po 
czynach, a nie po słowach”, przyj-
rzyjmy się, co to za twór, ta „Wspól-
na Reprezentacja Związków Zawo-
dowych JSW SA”? Postaramy się 
podejść do sprawy humorystycznie, 
bo jak tu inaczej zagrać z gołębiem 
w szachy? Wykorzystamy przy tym 
cytaty z broszury.

Mit: „Jest już nas kilkanaście 
organizacji i zapraszamy do na-

szego grona kolejne”. Zabrzmiało 
groźnie, prawda? W sumie to 11 or-
ganizacji związkowych.

prawda: „Wspólną Repre-
zentację Związków Zawodowych 
JSW SA” tworzy ZZ „Jedność”, ZZ 
„Jedność” Pracowników JSW SA 
KWK „Krupiński”, ZZ „Jedność” 
Pracowników JSW SA KWK „Pnió-
wek”, ZZ „Jedność” Pracowników 
JSW SA KWK „Borynia”, ZZ „Jed-
ność” Pracowników JSW SA KWK 
„Zofiówka”, ZZ „Jedność” Pracow-
ników JSW SA KWK „Knurów”, 
ZZRG w Polsce, ZOK ZZRG w Pol-
sce przy JSW SA, ZZG KWK „Zo-
fiówka”, ZZ „Wsparcie” w JSW i ZZ 
„Kadra” JSW SA KWK „Budryk”.

Mamy zatem „jedność”, któ-
ra mnoży się w oczach, ale bez 
względu na lokalizację zawsze 
jest to ta sama „Jedność”, więc ci 
sami pracownicy wykazywani są 
na każdej kopalni (nowa ustawa 
o związkach zawodowych zrobi z 
tym porządek). „Jedność” chcia-
łaby być „antysystemowa” jak - 
nie przymierzając - Paweł Kukiz, 
ale niestety, jest raczej jak świę-
tej pamięci Samoobrona. W tle 
mamy interesy tejże organizacji z 
ubezpieczeniem w firmie Hestia 
i koszty zastępstwa sądowego. 
Cytując klasyka Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej, lider „Jedności” 
jest „leśnym dziadkiem”, do tego 
na emeryturze nadsztygara. Czy 
trzeba wspominać o sprawach są-
dowych prowadzonych wobec tego 
związku zawodowego - choćby o 
słynnym najeździe na KWK „Pnió-
wek”, gdzie obwieszeni flagami 
członkowie „Jedności” w „głębo-
kim poważaniu” mieli bezpieczeń-
stwo zakładu? Czy też o sprawie 
włamania i zdemolowania biura 
związkowego na „Boryni”? Tu jest 
zresztą jeszcze ciekawiej, bo nie-
jaki pan Sz., boss „Jedności”, jest 
osobą skazaną prawomocnym wy-
rokiem za zabójstwo… Rewelacja: 
przedstawiciel załogi… Kto nie ma 
szacunku dla prawa, nie ma sza-
cunku dla ludzi!

Ratownicy (zzRg) - ofiar-
na służba, ale też elita finansowa 
wśród pracowników. Rozumiemy 
ich poświęcenie i trud, ale zadaje-
my sobie pytanie: jak to jest moż-
liwe, że 40-letni pracownik do-
staje nagrodę jubileuszową za 40 
lat pracy? Dlaczego ratownik nie 
będący bezpośrednio w drużynie 
ratowniczej, wykonujący tę samą 
robotę na dole, co jego kolega nie 
będący ratownikiem, ma zarabiać 
więcej? Nie rozumiemy też dlacze-
go, dla obrony tych przywilejów, 

ZZRG jest gotów poświęcić swoje 
dobre imię i sprzymierzyć się na-
wet z diabłem, zamiast uzgodnić 
pewne rzeczy z tymi, którzy twar-
do stąpają po ziemi.

zz „kadra” jsw sa kwk 
„Budryk” - związek zawodowy 
wyrzucony ze struktur „Kadry”. 
Kopniakiem. Butem z metalowym 
czubkiem. Zgadnijcie, gdzie?… W 
przypadku tej organizacji posługi-
wanie się logo „Kadry” jest więc co 
najmniej manipulacją. Oczywiście 
ich lider również jest klasycznym 
„leśnym dziadkiem”, wręcz kazno-
dzieją.

zz „wsparcie” (?!) - bez ko-
mentarza. Nie wiedzieliśmy, że 
taki związek zawodowy - czy też 
kolejny klon „Jedności” - w ogóle 
istnieje.

zzg kwk „zofiówka” 
- klasyka tematu. Związek bez 
poparcia reszty struktur ZZG, a 
przede wszystkim Federacji. Lider 
jest wręcz podręcznikowym przy-
kładem „leśnego dziadka” (od 15 
lat przebywa na emeryturze). W 
tle powiązania z interesami kilku 
firm, z którymi teraz toczy bój w 
prokuraturze. Jak myślicie, o co? 
O kasę!

zuzp, w porozumieniu ze 
związkami reprezentatywny-
mi, negocjuje szereg innych 
związków zawodowych. to w 
sumie 34 organizacje. poza 
„kadrą”, „solidarnością” i 
zzg jsw, w reprezentacji jest 
„kontra”, „przeróbka”, „soli-
darność 80” oraz wolny auto-
nomiczny związek zawodowy. 
wszystkie te związki zawodo-
we skupiają łącznie ponad 3/4 
stanu załogi. przyłączają się 
kolejne, widząc manipulacje z 
wiadomej strony. Stanowi to pe-
wien problem dla „Jedności”, która 
nie posiada reprezentatywności, a 
zgodnie z Kodeksem pracy, repre-
zentatywność trzeba udowodnić 
na pół roku przed rozpoczęciem 
negocjacji. Bazując na nieświado-
mości załogi, działacze „Jedności” 
mamią potencjalnych członków 
kłamstwem i obłudą.

Mit: „Co to będzie, jak nowego 
ZUZP nie będzie? Zgodnie z Ko-
deksem pracy, w przyszłym roku 
kończy się maksymalny okres za-
wieszenia części wynagrodzeń za-
wieszonych porozumieniami z 23 
lutego 2015 r. i 16 września 2015 
r.”. A to już kłamstwo i to kolosalne 
kłamstwo.

dokończenie na stronie 6
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prawda: Wymienione poro-
zumienia przestają obowiązywać z 
końcem roku 2018 - zostały zawar-
te na trzy lata. W przypadku braku 
nowego ZUZP pracownicy mogą 
oczekiwać na „barbórkę”, liczoną 
według starych zasad, dopiero pod 
koniec roku 2019, zaś na „czter-
nastkę” za rok 2019 dopiero w roku 
2020. Te bolesne, a zarazem ko-
nieczne porozumienia z roku 2015 
umożliwiły przetrwanie JSW. Kto 
dziś pamięta o Katowickim Hol-
dingu Węglowym czy Kompanii 
Węglowej? I najważniejsze pytanie 
- czy gdyby nie strajk, to czy nadal 
pracowalibyśmy w JSW, czy też w 
jakiejś spółce-córce?

Strajk był bolesnym przeży-
ciem, ale dajmy sobie szansę na 
zabliźnienie ran. Tamten protest 
dotknął wszystkich, bez względu 
na to, czy spędzali noce i dnie w ko-
palni, czy też pracowali. Spróbujcie 
zapytać „Jedności”, gdzie wtedy 
siedział schowany ich guru? Wszy-
scy przecież pamiętacie te dni - czy 
ktoś wtedy widział przedstawicieli 
ZZ „Jedność”?

Padają również pytania o gwa-
rancję zatrudnienia, która kończy 
się w roku 2021. A co dalej?

Celem związków negocjujących 
Układ jest wydłużenie gwarancji 
zatrudnienia na kolejnych kilka lat. 
Dodatkowo ZUZP umożliwi wyrów-

nanie płacy na stanowiskach pracy 
w każdej z kopalń JSW, bez względu 
na rodzaj zawartej umowy. To jedno 
z podstawowych założeń nowego 
Układu. W przeciwnym razie po-
jawia się problem, jaki obecnie ma 
miejsce w KWK „Knurów-Szczygło-
wice”, gdzie zakończył się kolejny 
etap standaryzacji, czyli wyrówny-
wania zarobków. Wskutek działań 
„Jedności” upubliczniono tabelę, w 
której zsumowano wszystkie docho-
dy łącznie z nieperiodykami (wszel-
kimi dodatkami poza pensją), za-
robkami w nadgodzinach i nagrodą 
wypłaconą we wrześniu. Poszła więc 
w świat fałszywa informacja, że gór-
nicy w JSW zarabiają średnio pra-
wie 13 tysięcy zł. Kolejny raz dano 
wrogom górnictwa w kraju argu-
ment, że w JSW zarabia się straszne 
pieniądze, a cały czas trzeba do gór-
nictwa dopłacać. Jak się zachowa 
Skarb Państwa wobec takich rewe-
lacji? Czy ktoś słyszał o podobnym 
zdarzeniu w KGHM, gdzie zarobki 
są zdecydowanie wyższe? Czy ktoś 
wie, ile tam się zarabia?

I tak dalej, i tak dalej - można 
obalać kolejne mity i przedstawiać 
działaczom „Jedności” rozsądne 
argumenty. Ale po co grać w szachy 
z gołębiem? Obesra tylko szachow-
nicę i odleci…

Reprezentatywne organizacje 
związkowe JSW SA

„Barbórka” na zasadach z 2014 roku
PRZEDSTAWICIELE reprezentatywnych organizacji związkowych funkcjonujących w jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (jSW) 
- w tym NSZZ „Solidarność” - i Zarządu jSW uzgodnili przywrócenie „starych” zasad wypłaty nagrody barbórkowej dla pra-
cowników. Tym samym odstąpiono od zapisów paragrafu 3. porozumienia „oszczędnościowego” zawartego 16 września 2015 
r., na mocy którego wprowadzono zmiany wynikające z konieczności ratowania firmy przed upadłością.

 RYNEK WęGLA

Nadspodziewany ruch 
w interesie
Cena tony węgla dla gospodarstw domowych poszybowała powyżej 1 tys. zł a węgla i tak brakuje, 
dodatkowo brakuje węglarek do przewożenia węgla do elektrowni – straszą nas media. – Powodów 
do paniki nie ma – uspokaja Ministerstwo Energii. 

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

- z uwagi na sytuację Spółki 
umożliwiającą wypłatę, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom pracow-
ników JSW SA, Strony (…) po prze-
prowadzonych negocjacjach oraz 
analizie zapisów Umowy Restruk-
turyzacyjnej z dnia 29 sierpnia 2016 
roku odstępują od zapisów §3 poro-
zumienia z dnia 16.09.2015r. odnoś-
nie zasad naliczania nagrody z okazji 
Dnia Górnika - brzmi kluczowy frag-
ment porozumienia podpisanego 18 
października br.

Uprawnienia do nabycia nagrody 
barbórkowej, zasady jej wyliczania 
oraz data wypłaty będą takie, jak 
przy wypłacie nagrody z tytułu Dnia 
Górnika za rok 2014.

O szczegóły ustaleń dotyczących 
zasad wypłaty tegorocznej „barbór-
ki” dla pracowników JSW spytali-
śmy przewodniczącego Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” JSW SA Sławomira 
Kozłowskiego.

- Wracamy do zasad obowiązują-
cych w 2014 roku ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Pracownik otrzy-
ma „barbórkę” wyliczoną dokładnie 
tak, jak przed trzema laty. Jest to 

wariant korzystny, bo za podstawę 
przyjmuje wartość 1/12 rocznego de-
putatu węglowego i 26 dniówek urlo-
powych. Przywrócone zostaną rów-
nież regulacje, które obowiązywały 
w poszczególnych jednostkach orga-
nizacyjnych Spółki przed zawarciem 
porozumienia „oszczędnościowego”. 
Pieniądze trafią na górnicze konta do 
4 grudnia. Chcemy, żeby były to za-
sady stałe, których nie będziemy już 
więcej zmieniać - zaznaczył lider naj-
większego związku zawodowego zrze-
szającego pracowników JSW. - Wraz z 
dalszą poprawą sytuacji JSW podej-
miemy działania na rzecz przywróce-
nia wszystkich elementów płacowych, 
których wypłata została zawieszona. 
Musimy być tutaj bardzo ostrożni, bo 
każdy nasz ruch w obszarze finansów 
firmy bacznie obserwują obligatariu-
sze. Jeśli uruchamiamy jakieś środki, 
musimy zabezpieczyć podobną kwo-
tę celem spłaty zadłużenia. Dlatego 
działamy z rozwagą, ale - jak widać 
na przykładzie „odzyskanej” nagrody 
barbórkowej - bardzo konsekwentnie 
- zakończył swoją wypowiedź.

MJ

O przyszłości ZUZP 
zdecyduje załoga

- Faktycznie pojawiło się zapotrzebo-
wanie na większą ilość węgla, ale praw-
dopodobnie ze strony tych, którzy mieli 
węgiel z zewnątrz - tłumaczył Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister energii w Se-
nacie podczas debaty o sytuacji branży 
węglowej.

Bo nagle się okazało, że cena wę-
gla z importu jest wyższa niż cena wę-
gla krajowego i importerzy nagle złożyli 
zamówienia do Polskiej Grupy Górniczej 
(PGG), gdyż koszty ściągnięcia surowca 
z zewnątrz byłyby bardzo wysokie. 

- I stąd prawdopodobnie się wzięła 
informacja o zdecydowanie większym 
zapotrzebowaniu na węgiel niż w 2016 r. 
– dodał Grzegorz Tobiszowski.

Szacuje się, że w ciągu pierwszych 
ośmiu miesięcy br. import węgla do Pol-
ski wyniósł 7,3 mln ton, w tym samym 
okresie roku 2016 było to 5,2 mln ton. 
Od początku stycznia do końca sierpnia 
2017 r. z Rosji sprowadzono 4,6 mln ton 
węgla, podczas gdy w tym samym okre-
sie roku 2016 było to 3,2 mln ton.

Węgiel z PGG – podobno - jest
Jak mówił minister Tobiszowski - 

niektórzy odbiorcy liczyli na to, iż będą 

mogli zakupić węgiel taniej z importu. 
Jednak nagle się okazało, że węgiel 
z rynków wschodnich nie stanieje, a 
wręcz przeciwnie, jego cena zaczęła 
rosnąć. 

- I nagle w krótkim czasie złożono 
dodatkowe zamówienia do Polskiej Gru-
py Górniczej. W wydobyciu nie mamy aż 
tak dużych różnic – tłumaczył Grzegorz 
Tobiszowski. 

Zapewnia, że w składach obsługiwa-
nych przez Polską Grupę Górniczą węgiel 
jest. 

- Pojawia się paradoks, że my widzi-
my, że istnieją gdzieś plamy w zaopa-
trzeniu w węgiel, bo te informacje do nas 
docierają, m.in. przez parlamentarzy-
stów, ale jak pytamy osoby, które są za-
angażowane na składowiskach Polskiej 
Grupy Górniczej to się okazuje, że węgiel 
w naszych składach mamy. Stąd wiemy, 
że nie ma go w tych składach, które nie 
były zakontraktowane w Polskiej Grupie 
Górniczej. Dlatego powiem szczerze, że 
mamy takie trochę obiegowe informacje, 
które nam nie do końca się zgadzają z 
tymi informacjami analitycznymi, które 
próbujemy uzyskać w Polskiej Grupie 
Górniczej – wyjaśniał Tobiszowski. 

Dziennikarskie manipulacje 
cenami węgla?

Grzegorz Tobiszowski powiedział, 
że odnosi wrażenie, że niektórzy po-
przez informowanie przez media chcą 
wpływać na cenę węgla. 

- No bo jak czegoś jest dużo, to wia-
domo, że cena musi być niższa, a jak jest 
wytworzona atmosfera, że tego czegoś 
nie ma, to wiadomo, że ktoś może sobie 
cenę podbić. I wytwarza się atmosferę, 
że należy już kupować węgiel za każdą 
cenę, bo go nie będzie za miesiąc i za 
dwa miesiące. Moim zdaniem tak wiel-
kich niedoborów nie będzie – przekony-
wał Grzegorz Tobiszowski. 

Zwrócił przy tym uwagę, że wsku-
tek wejścia w życie uchwał antysmo-
gowych w województwach małopol-
skim i śląskim wycofano z polskiego 
rynku pewne gatunki węgla.

- Niestety, ale te samorządy spo-
wodowały, że na polski rynek muszą 
być dostarczone 2 miliony ton węgla o 
innych parametrach, bo my w Polskiej 
Grupie Górniczej takiego węgla, w ta-
kim gatunku, takiego groszku, o takich 
parametrach, niestety nie mamy.
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Czas na pozytywne decyzje
PGG Po spotkaniu zespołu monitorującego

POLSKA Grupa Górnicza po trzech kwartałach tego roku może pochwalić się pozytywnymi wynikami finansowymi. 
Czy pracownicy spółki odczują to w swoich portfelach?
w poNieDziałek, 23 paździer-
nika odbyło się spotkanie zespołu 
monitorującego w Polskiej Grupie 
Górniczej. W zespole uczestniczą 
przedstawiciele zarządu spółki oraz 
strony społecznej, a także wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski. W 
połowie listopada kondycja finanso-
wa spółka ma być oceniona ponow-
nie, również pod kątem postulatów 
finansowych załogi.

„Podjęliśmy decyzję, że spoty-
kamy się ponownie w listopadzie 
(...). Na tym spotkaniu chcemy, po 
przeanalizowaniu października i 
prognoz na listopad-grudzień, po-
chylić się nad możliwością realizacji 
zapisów porozumienia z 19 kwietnia 
- mówię również o pewnych kwe-
stiach płacowych, ale i realizacji 
założeń funkcjonowania PGG” - re-
lacjonował Tobiszowski.

W porozumieniu sprzed półtora 
roku, poprzedzającym przekazanie 
kopalń ówczesnej Kompanii Wę-
glowej do Polskiej Grupy Górniczej, 
związkowcy zgodzili się m.in. na za-
wieszenie na dwa lata wypłat nagro-
dy rocznej - tzw. czternastej pensji. 
W dokumencie zapisano jednak tak-
że, że w przypadku osiągnięcia przez 
firmę lepszych od zakładanych wy-
ników, „czternastka” lub jej część za 

jeden rok mogłaby zostać wypłacona. 
Tobiszowski potwierdził, że listopa-
dowe rozmowy mają dotyczyć także 
zawieszonej obecnie „czternastki”.

„Ważne, żebyśmy umieli nałożyć 
na kondycję finansową PGG te zapi-
sy, które ujęliśmy wtedy w porozu-
mieniu, aby z jednej stron faktycznie 
je realizować, z drugiej - budować 
stabilność PGG, wyciągając wnioski 
z przeszłości” - powiedział wicemi-
nister, wskazując, że efektem listo-
padowego spotkania ma być m.in. 
ocena, czy „ten dobry trend, który 
się pojawił, będzie podtrzymany”, a 
prognozy korzystne, co mogłoby za-
owocować decyzjami finansowymi 
korzystnymi dla pracowników.

Związkowe postulaty, zgłaszane 
wobec lepszych od zakładanych wy-
ników spółki, wiążą się m.in. właśnie 
z zawieszeniem wypłat 14. pensji. W 
połowie tego roku strona społeczna 
wystąpiła z wnioskiem o przywró-
cenie „czternastki”. Przedstawiciele 
strony społecznej anonsowali też, iż 
chcą m.in. negocjować wypłatę jed-
norazowej nagrody; wstępnie była 
mowa o kwocie powyżej 2 tys. zł 
brutto. Wiosną załoga PGG dostała 
już 1,2 tys. zł nagrody.

Tobiszowski nie ujawnił dokład-
nego wyniku finansowego PGG po 

trzech kwartałach tego roku, uznał 
go jednak za - jak mówił - „dobry”, 
rzędu kilkudziesięciu milionów zł.

- Po spotkaniu zespołu monito-
rującego koniecznie musi dojść do 
kolejnych rozmów przedstawicieli 
central związkowych, Zarządu i re-
sortu energii - tym razem na temat 
wzrostu wynagrodzeń, i to nie w 
kontekście negocjowanego układu 
zbiorowego pracy, gdzie trwają spo-

ry, które elementy płacowe powinny 
zostać włączone do pensji zasadni-
czej, a które nie, tylko przywróce-
nia czternastej pensji i konkretnych 
podwyżek. W Polskiej Grupie Gór-
niczej, wcześniej - Kompanii Węglo-
wej, wynagrodzenia nie były w ża-
den sposób waloryzowane od 5 czy 
6 lat. Realna wartość płac zmniej-
szyła się wskutek samej tylko infla-
cji o 15-20 procent. Jeżeli słyszę, jak 

minister Tobiszowski i pani premier 
Beata Szydło mówią, że „górnictwo 
wstało z kolan”, to chciałoby się do-
dać - najwyższy czas, żeby górnicy, 
na których się ta branża opiera, 
również „wstali z kolan” – komentu-
je Bogusław Hutek, przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koordyna-
cyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
Polskiej Grupy Górniczej. 

jm

Na górnictwie zarobili wszyscy - oprócz górników  

Rozmowa z Bogusławem Hutkiem, przewodni-
czącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej 
(ZOK) NSZZ „Solidarność” Polskiej Grupy Gór-
niczej

Solidarność Górnicza: - Panie przewodni-
czący, zdaniem niektórych, branża „wstała z 
kolan”, bo winduje ceny węgla, więc nadal żyje 
na cudzy koszt...

Bogusław Hutek, przewodniczący ZOK NSZZ 
„Solidarność” Polskiej Grupy Górniczej Sp. z 
o.o.: - Nie zgadzam się z tym całkowicie. Przez 
ostatnie lata górnictwo było etatowym „chłopcem 
do bicia”. Najpierw krytykowano utrzymywanie 
przy życiu „trwale nierentownych kopalń”. Kiedy 
okazało się, że mogą one przynosić zyski i wcale 
takie nierentowne nie są, pewnym środowiskom 
też to nie pasuje, bo - ich zdaniem - ceny węgla 
są zbyt wysokie, oczywiście dlatego, że górnicy 
za dużo zarabiają. Tymczasem dzisiaj, po pięciu 
czy sześciu latach od ostatnich podwyżek, nie 
ma chętnych do pracy w tak ekstremalnych wa-
runkach za relatywnie niewielkie pieniądze. Żeby 
utrzymać siebie i rodzinę, pracownik zmuszony 
jest dzisiaj do pracy w soboty i niedziele. To po 
pierwsze. A wysokie ceny węgla biorą się z tego, 
że od kilkunastu co najmniej lat na węglu zarabiają 
wszyscy oprócz samych górników. Zyski czerpią 
pośrednicy w handlu węglem - narzucający hor-
rendalne marże - oraz spółki energetyczne. Jeśli 
pośrednik kupuje węgiel w kopalni za 600 złotych 

z groszami, odsprzedaje go potem za 900-1000 
złotych. Media nieprzychylne górnictwu od razu 
to wykorzystują, choć winnym jest pośrednik, nie 
spółka węglowa, a tym bardziej górnik. Z ener-
getyką jest z kolei tak, że te spółki zarobiły przez 
ostatnich 5-6 lat kilkanaście miliardów złotych na 
górnictwie. W jaki sposób? Gdy cena węgla na ryn-
kach światowych oscylowała wokół 120 dolarów 
za tonę, polskie spółki węglowe, wskutek decyzji 
politycznych, były zmuszone do sprzedaży węgla 
branży energetycznej za 60-70 dolarów. Politycz-
nie zablokowano spółkom węglowym możliwość 
podnoszenia cen węgla do poziomu rynkowego dla 
energetyki, żeby nie wzrosła cena energii. Kiedy 
przyszła dekoniunktura, wszyscy o tym „zapomnie-
li”. Spółki energetyczne zaczęły się wręcz domagać 
renegocjacji kontraktów, bo chciały płacić za węgiel 
jeszcze mniej, obniżać cen energii jednak nie chcia-
ły, a o jakimkolwiek wsparciu dla górnictwa z ich 
strony nie było nawet mowy. Sektor wydobywczy 
uratowali przede wszystkim sami górnicy. Teraz na-
deszła pora, by zrekompensować im te wszystkie 
wyrzeczenia, jakie ponieśli, ratując byłą Kompanię 
Węglową, obecną PGG. Przy okazji - nie wiem, dla-
czego pracownicy nie posiadają swoich przedsta-
wicieli w radzie inwestorów PGG, skoro poniesione 
przez nich wyrzeczenia przyniosły oszczędności 
rzędu 700-800 milionów zł, dzięki czemu PGG w 
ogóle mogła powstać. Patrząc uczciwie, górnicy 
sami stali się poważnymi inwestorami, ale o tym 
nikt już dzisiaj nie pamięta.

 
SG: - Czy można zatem mówić o jakimkolwiek 

sukcesie rządu Prawa i Sprawiedliwości w odnie-
sieniu do górnictwa?

BH: - Z pewnością tak. Chylę czoła przed rzą-
dem pani premier Beaty Szydło, który wyciągnął 
naszą branżę z totalnej zapaści. Z drugiej jednak 
strony pewnych, prostych w sumie spraw, nie 
udało się załatwić. Mało tego, nikt już o nich na-
wet nie mówi, choć dla górnictwa są to sprawy o 

kapitalnym znaczeniu. 7 listopada ubiegłego roku 
Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa So-
cjalnego Górników oficjalnie zwrócił się do rządu, 
aby ten zmniejszył obciążenia fiskalne względem 
górnictwa. Według szacunków Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej średnioroczna wysokość 
płatności publiczno-prawnych górnictwa węgla 
kamiennego w latach 2010-2015 wyniosła niemal 
7,5 miliarda złotych rocznie. Złożyły się na tę kwotę 
34 różnego rodzaju podatki i inne obciążenia. Tutaj, 
niestety, nic się nie zmieniło. Restrykcyjna polityka 
fiskalna państwa wobec sektora nadal blokuje jego 
rozwój - o tym każdy wie, o tym mówili wielokrot-
nie związkowcy, pracodawcy, nawet politycy i... 
na mówieniu się skończyło. Prawdą jest, że spółki 
węglowe powoli dochodzą do siebie, ale mogłyby 
wychodzić „na prostą” znacznie szybciej, gdyby nie 
musiały odprowadzać do budżetu tych gigantycz-
nych kwot, o których wspomniałem.

SG: - Może politykom PiS wcale na tym nie 
zależy, bo fakt uzależnienia polskiej energetyki 
od węgla powstrzymuje ich przed radykalnymi 
działaniami prowadzącymi do osłabienia pozycji 
„czarnego złota” w polskim „miksie” energetycz-
nym, z drugiej jednak strony politykę „dekarboni-
zacji” i tak będą realizować, ale stopniowo?

BH: - Być może. Ostatnie wypowiedzi pana mi-
nistra Tchórzewskiego i pana prezydenta Dudy są w 
tym kontekście bardzo niepokojące. Ja bym chciał 
przypomnieć panu prezydentowi jego wystąpienie z 
Karczmy Piwnej NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”, 
z grudnia 2015 roku, kiedy mówił, że górnictwo to 
jest przyszłość, że górnicy powinni więcej zarabiać, 
że on będzie pilnował spraw górnictwa. Teraz nato-
miast, na forum ONZ, zachwala antywęglowy Pakiet 
Klimatyczny Unii Europejskiej... Jeśli nie mamy tutaj 
do czynienia z jakąś grą polityczną, deklarację tę 
należałoby uznać za bardzo zły prognostyk dla ca-
łego sektora. Jeszcze większym zaskoczeniem były 
dla mnie słowa ministra Tchórzewskiego o wstrzy-

maniu dalszych inwestycji w elektrownie węglo-
we, choć może nie powinienem się tak bardzo 
dziwić, skoro po dwóch latach od przejęcia wła-
dzy przez PiS w resorcie energii istotną rolę od-
grywają ludzie, który trafili tam za rządów koalicji 
PO-PSL? Właśnie oni „wypuszczają” do mediów 
takie tematy, jak ewentualny podział PGG pomię-
dzy spółki energetyczne, bo chcą wywołać chaos 
i doprowadzić do skutecznej likwidacji górnictwa 
w Polsce. Teraz, kiedy sytuacja PGG powoli się 
stabilizuje, a Zarząd PGG próbuje wynegocjować 
wieloletnie kontrakty na sprzedaż węgla, pojawia-
ją się informacyjne „wrzutki”, które mają osłabić 
pozycję negocjacyjną kierownictwa największej 
spółki węglowej. Tak dalej być nie może. Mini-
sterstwo Energii i zarządy spółek energetycznych 
już dawno powinny zostać „przewietrzone”. A 
jeśli pan minister sam nie potrafi odsunąć osób 
reprezentujących poprzedni układ polityczny, 
oczekiwałbym interwencji pani premier Beaty 
Szydło albo lidera partii rządzącej pana prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego.

SG: - O tlącym się od lat konflikcie pomię-
dzy spółkami węglowymi a podmiotami z branży 
energetycznej mówi się ostatnio coraz głośniej.

BH: - Bo spółki energetyczne pozwalają sobie 
na coraz więcej. Kiedy negocjowaliśmy porozu-
mienie, które umożliwiło powstanie Polskiej Gru-
py Górniczej, byliśmy oszukiwani, bo na zwałach 
nie było wtedy 25 milionów ton węgla, a mniej 
więcej 8-9 milionów ton. To w znaczący sposób 
wpłynęło na przebieg negocjacji. Podobno sam 
pan minister został wprowadzony w błąd, ale 
nikt nie poniósł z tego tytułu żadnej odpowie-
dzialności. Strona ministerialna wymuszała na 
nas wtedy pewne ustępstwa przekonując, że jeśli 
się nie zgodzimy, wkrótce firma nie będzie miała 
żadnych przychodów. Tak oczywiście nie było, 
bo węgla na zwałach było znacznie mniej niż nam 
wtedy mówiono. Miały w tym swój interes spółki 
energetyczne, które wykazywały, że jest nadpo-
daż węgla, co miało uzasadniać rozpoczęcie re-
negocjacji kontraktów na sprzedaż surowca.

Rozmawiał: Marek Jurkowski
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Co po kopalniach?
REWITALIZACJA Jest szansa na miliardy złotych pomocy dla gmin górniczycha

W MINISTERSTWIE Energii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej doty-
czące unijnego Projektu Wsparcia Regionów Górniczych. Budżet tego funduszu może sięgnąć 
nawet 9 mld zł. Wsparcie dla miast pogórniczych ma przyjść także ze strony rządu.

społeczNe i gospodarcze zago-
spodarowanie gmin i terenów po-
górniczych jest jednym z najwięk-
szych problemów wynikających z 
tzw. reformy górnictwa. Zamyka-
nie kopalń – w całości lub części 
– niesie za sobą negatywne skutki 
dla lokalnych społeczności i miast. 
Część miejscowości z tym proble-
mem sobie jakoś poradziło, co wi-
dać np. po statystykach bezrobocia, 
w takich miejscowościach jak Kato-
wice i Gliwice jest ono na stosunko-
wo niskim poziomie, wynoszącym 
odpowiednio 2,4 proc. i 3,9 proc. 
Ale i w tych miastach są robotnicze 
dzielnice, gdzie stopa bezrobocia 
jest wyższa a jakość życia dużo niż-
sza niż w pozostałych dzielnicach. 
Statystyczny i wskaźnikowy rozwój 
gospodarczy nie dotarł do wszyst-
kich mieszkańców tych miast. 

Pogórnicze miasta nie zawsze 
sobie radzą

Są jednak i takie miasta, które z 
negatywnymi skutkami likwidacji, 
lub ograniczenia, górnictwa radzą 
sobie dość kiepsko. To widać np. po 
miastach Zagłębia – jak Będzin czy 
Sosnowiec, oraz Śląska jak Bytom i 
Świętochłowice – tam bezrobocie 
jest na wyższym poziomie, wyno-
szącym 9,4 proc. (powiat będziń-
ski), 8,5 proc. (miasto Sosnowiec) 
oraz 12,2 proc. (miasto Bytom) i 8,6 
proc. (Świętochłowice). Tam, choć 
do zamknięcia kopalń doszło już 
wiele lat temu, wciąż nie znalezio-
no nowych gałęzi przemysłu, które 
pozwoliłoby załatać dziurę po gór-
nictwie. Wystarczy się przejść po 
centrach tych miast, by zobaczyć 
dużą przepaść pomiędzy nimi, a 
np. Katowicami. 

Obecnie widać już, że nie 
wszystkie miasta sobie poradzą z 
likwidacją górnictwa i potrzebu-
ją wsparcia. Takie wsparcie ma 
przyjść ze strony instytucji unij-
nych. Stąd październikowe spotka-
nie w Ministerstwie Energii. 

Posiedzeniu przewodniczył Ju-
raj Nociar, szef gabinetu wiceprze-
wodniczącego Komisji Europejskiej 
ds. Unii Energetycznej Maroš’a, 
Šefčovič’a. Stronę polską reprezen-
tował wicemnister energii Grzegorz 
Tobiszowski. W spotkaniu wziął 
również udział wiceminister Michał 
Kurtyka, przedstawiciele Depar-
tamentu Górnictwa Ministerstwa 
Energii, administracji rządowej, 
władz regionalnych i lokalnych Ślą-
ska oraz strona społeczna.

– Rozmawiamy z przedstawi-
cielami Komisji Europejskiej nad 
programami i rozwiązaniami, któ-
re pozwolą rekultywować tereny 
pogórnicze. Problem dotyczy nie 
tylko Śląska, ale i innych terenów 
w Europie. Zaprezentowano wstęp-
ną koncepcję rozwiązań wykorzy-

stania nowoczesnych technologii i 
zastosowania ich w górnictwie czy 
w hutnictwie w naszym regionie 
– mówił po spotkaniu wojewoda 
śląski Jarosław Wieczorek.

Będzie program wsparcia 
dla gmin 

Na spotkaniu zaprezentowano 
Program Wsparcia Regionów Gór-
niczych Komisji Europejskiej, któ-
ry bazuje na funduszach europej-
skich, dostępnych instrumentach 
finansowych i pomocy technicznej 
w zakresie sektorów energii, klima-
tu, środowiska i transportu. 

Prace będą koordynowane 
przez Sekretariat Generalny Ko-
misji Europejskiej, w ścisłej współ-
pracy z Dyrekcją Generalną ds. 
Energii pod politycznym nadzorem 
wiceprzewodniczącego Komisji Eu-
ropejskiej Maroš’a Šefčovič’a i we 
współpracy z 10 Dyrekcjami Gene-
ralnymi Komisji.

– Komisja oczekuje od nas szer-
szego katalogu rozwiązań dotyczą-
cych poszczególnych zadań, dlatego 
będziemy nadal się spotykać tak, by 
uzgodnić zadania i priorytety, które 
ewentualnie po akceptacji mogły 
być współfinansowane ze środków 
unijnych – zapowiada Jarosław 
Wieczorek. 

Jak dodaje, propozycje dotyczą 
ściśle nie tylko samego górnictwa. 

- Mówimy nie tylko o energe-
tyce, ale i kapitale ludzkim, o ba-
daniach, rozwoju, infrastrukturze 
i edukacji nawet – wyjaśnia Jaro-
sław Wieczorek.

jakie propozycje ma 
Ministerstwo Energii?

Ministerstwo Energii przed-
stawiło swoje propozycje dotyczą-
ce wdrażania nowych technologii 
bądź projektów badawczych oraz 
wskazano obszar terytorialny, 
gdzie dane inwestycje mogłyby 
się znaleźć. Mowa tu np. o Zabrzu, 
Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Sos-
nowcu. 

W swoich pracach Komisja Eu-
ropejska ma zająć się m.in. Fundu-
szem dla Śląska, który ma wspo-
móc w rewitalizacji zwłaszcza te 
tereny, gdzie wydobycie węgla już 
zakończono, bądź niedługo tak się 
stanie. 

Ideą działania jest pomoc Ko-
misji Europejskiej dla regionów 
górniczych w dwóch wymiarach. Po 
pierwsze, restrukturyzacji regio-
nów górniczych w których zaprze-
stano wydobycia węgla (pod kątem 
infrastrukturalnym i społecznym) 
a po drugie, prac badawczo-rozwo-
jowych dotyczących czystych tech-
nologii węglowych, alternatywnych 
form eksploatacji węgla oraz wy-
korzystywania i magazynowania 
CO2.

Budżet Funduszu może sięgnąć 
9 mld zł. Ma on być finansowany 
po połowie ze środków krajowych i 
europejskich. Miałaby to być forma 
wsparcia dla Polski za wysiłek w za-
kresie polityki klimatyczno-ener-
getycznej i stopniowe zmniejszenie 
udziału węgla w miksie energetycz-
nym do 50 proc. w 2050 r. Fundusz 
dla Śląska może wejść także w pa-
kiet Programu dla Śląska.

- Chcemy, aby transformacja 
regionów górniczych była spra-
wiedliwa w aspekcie społecznym, 
musimy zapewnić to, że mieszkań-
cy tych regionów zostaną dobrze 
potraktowani - mówił komisarz UE 
Maroš Šefčovič w maju 2017 r., kie-

dy przebywał w Katowicach. 
Jak wtedy wyjaśniał, propozy-

cja nowej inicjatywy zawiera trzy 
główne kierunki działań: rozwój 
nowych, czystych technologii ener-
getycznych - także węglowych, 
sposób finansowania oraz kwestie 
społeczne.

Polska będzie trzecim pań-
stwem, w którym organizowane 
jest spotkanie w sprawie Programu 
Wsparcia Regionów Górniczych  - 
po Czechach i Słowacji. 

Drugie spotkanie z przedstawi-
cielami Komisji Europejskiej w tej 
formule jest planowane w pierw-
szym kwartale 2018 r. w Katowi-
cach.

Ważny Projekt dla śląska
Wsparcie dla miast pogórni-

czych ma przyjść także ze strony 
polskiego rządu. 

- Zauważyliśmy, że ciągu ostat-
nich kilkunastu lat Śląsk nie rozwi-
jał się tak jak powinien. Ten region 
powinien być lokomotywą rozwoju 
gospodarczego Polski, a nie jest – 
mówił w Katowicach wiceminister 
rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Wskazał przy tym na spadającą 
pozycję pod względem zamożno-
ści,  malejący udział województwa 
śląskiego w PKB i obniżenie konku-
rencyjności. 

- Dlatego też 4 grudnia br. zosta-
nie ogłoszony powstały z inicjatywy 
społeczeństwa województwa ślą-
skiego specjalny, wpisany w Stra-
tegię na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, Program dla Śląska, na 
którym pracują eksperci  rządowi 
oraz Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego – zapowiedział Jerzy 
Kwieciński. 

Jak podkreślił, program ten bę-
dzie realizował konkretne przedsię-
wzięcia przy wsparciu rządowym.

Igor D. Stanisławski
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Chcemy pozyskiwać najlepszych
LW BOGDANKA Stypendia dla szkół górniczych na Lubelszyźnie

LW BOGDANKA SA przyznała 13 stypendiów naukowych dla uczniów Zespołu Szkół Górniczych w 
Łęcznej i Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim, wyróżniających się w przedmiotach technicznych. 

Stypendia dla najlepszych ucz-
niów to jeden z elementów strategii 
rozwoju kadr Bogdanki na lata 2017-
2020, zakładającej zacieśnianie 
współpracy ze szkołami średnimi 
o profilu techniczno – górniczym z 
okolic Bogdanki i kontynuację współ-
pracy z najważniejszymi w branży 
górniczej ośrodkami naukowymi w 
Polsce, tj. przede wszystkim Akade-
mią Górniczo-Hutniczą im. Stanisła-
wa Staszica w Krakowie.

Współpraca Bogdanki z Zespo-
łem Szkół Górniczych w łęcznej i Ze-
społem Szkół w Ostrowie Lubelskim 
zakłada także realizację programu 

„Przepustka do pracy w Lubelskim 
Węglu Bogdanka S.A.”, którego 
celem jest wspieranie i rozwijanie 
idei systematycznej nauki wśród 
uczniów szkół uczęszczających do 
klas w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego, technik mechanik, 
technik elektryk oraz technik prze-
róbki kopalin stałych. Nagrodą dla 
najlepszych absolwentów, za ich sy-
stematyczną i wytrwałą naukę, jest 
właśnie „Przepustka do pracy…” w 
Bogdance. 

W ramach ”Przepustki do 
pracy…”, Bogdanka zatrudniła w 
tym roku najlepszych absolwen-
tów Zespołu Szkół Górniczych w 
łęcznej i Zespołu Szkół w Ostro-
wie Lubelskim.

– Wprowadzona w tym roku 
nowa strategia kadr oraz program 
„Przepustka do pracy w Lubelskim 
Węglu Bogdanka S.A.”, mają na 
celu promocję zawodu górnika oraz 
pozyskiwanie do pracy najlepszych 
absolwentów średnich oraz wyż-
szych szkół górniczych. Ważnym 
elementem strategii jest także roz-
wój przyszłej kadry zarządzającej w 
oparciu o obecnych pracowników 
Spółki, m.in. poprzez budowanie 
kompetencji nowych pracowników 
na bazie doświadczeń i specjali-
stycznej wiedzy załogi z wieloletnim 
stażem pracy. Oznacza to bardzo 

interesujące perspektywy rozwoju 
dla nowych pracowników przycho-
dzących do naszej firmy – powie-
działa Agata Warda, Dyrektor ds. 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi w 
LW Bogdanka S.A.

Listy intencyjne podpisane z 
AGH dotyczą natomiast zatrudnia-
nia przez Bogdankę najlepszych 
absolwentów studiów magister-
skich specjalności Górnictwo 
Podziemne na Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii oraz praktyk gór-
niczych w Spółce dla studentów 
czterech wydziałów AGH. 

– Jesteśmy najnowocześ-
niejszą i najbardziej efektywną 
kopalnią w Polsce i chcemy do 

pracy w Bogdance pozyskiwać 
najlepszych. Nasza współpraca 
ze szkołami średnimi o profilu 
techniczno – górniczym z oko-
lic Bogdanki oraz AGH to ważny 
krok w kierunku utrzymania naj-
wyższej jakości kadry w Bog-
dance, poprzez stypendia oraz 
zatrudnianie wyróżniających się 
absolwentów szkół średnich i 
uczelni. To także istotny wkład 
w dobre przygotowanie kadr dla 
polskiego górnictwa podziemne-
go, za które, jako jeden z najwięk-
szych graczy w Polsce, czujemy 
się współodpowiedzialni – po-
wiedział Krzysztof Szlaga, Prezes 
Zarządu LW Bogdanka S.A. 
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 Zastanawiamy się, jak bylibyśmy w sta-
nie taki gatunek u siebie wyprodukować, ale 
mamy z tym kłopot – przyznaje Grzegorz To-
biszowski. 

Poinformował, że obecnie ceny węgla są 
wyższe niż w roku poprzednim. 

- Cena wzrosła w stosunku do 2015 r., bo 
w 2016 r. mieliśmy cenę niższą niż w 2015 r. 
– informował Grzegorz Tobiszowski. 

Euforia popytowa!
Podobnie przyczyny zwiększonego zapo-

trzebowania węgiel widzi prezes Polskiej Grupy 
Górniczej (PGG) Tomasz Rogala, który w wy-
wiadzie dla Polskiego Radia ocenił, że obecnie 
na polskim rynku węgla mamy „euforię popy-
tową”. Rogala tłumaczył, że grubych i średnich 
węgli PGG w 2017 r. dostarczyła na rynek o 400 
tys. ton więcej niż w 2016 r. Zapewnił przy tym, 
że PGG obsługuje wszystkich klientów, którzy 
mają zawarte umowy. 

- Nierzadko jest tak, że przeciętny Kowal-
ski zabezpieczył już na zimę w piwnicy 3-4 ton 

węgla, ale pod wpływem sensacyjnych infor-
macji popytowych biegnie do składu i chce 
szybko kupić węgiel. Jaką cenę płaci? Oczy-
wiście najwyższą! Tak świetnie działa euforia 
popytowa: klient ma zabezpieczoną większość 
opału a resztkę dokupuje dużo drożej – mówił 
Tomasz Rogala.

Energetyka nie do końca ogarnięta
Jeszcze w połowie października br. minister 

Tobiszowski oficjalnie przekonywał, że jeśli cho-
dzi o energetykę zawodową to kwestia dostaw 
węgla jest „ogarnięta”, jest tylko problem od-
biorców indywidualnych. Pod koniec miesiąca 
sytuacja się nieco zmieniła, ponieważ pojawiły 
się informacje o kłopotach z dostawą węgla do 
elektrowni, spowodowanych m.in. niewydolnoś-
cią przewoźników kolejowych, którzy podsta-
wiali za mało węglarek. Sprawa nie jest nowa, 
górnicy i energetycy od dawna zwracali koleja-
rzom uwagę na niezbyt rozsądne rozplanowanie 
remontów torów kolejowych.  W wyniku remon-
tów np. przewóz węgla z kopalni Bogdanka do 

Nadspodziewany ruch w interesie
dokończenie ze strony 6

Innowacje dla bezpieczeństwa
Z INICjATYWY Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” w Katowicach odbyła się prezentacja najnow-
szych rozwiązań dotyczących ochrony dróg oddechowych pracowników dołowych, rozwiązań dla ratownictwa górniczego oraz 
innowacji do zastosowania w lampach górniczych. Uczestnikami wydarzenia byli zakładowi społeczni inspektorzy pracy oraz 
członkowie kopalnianych komisji zakładowych Związku odpowiedzialni za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Materiał powstał 
w ramach cyklu 

poświęconego innowacyjności 
w polskim górnictwie węgla 
kamiennego we współpracy 

z JSW Innowacje.

zapRoszeNi do siedziby 
śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności” przedstawiciele tarno-
górskiej firmy Faser omówili 
funkcjonowanie aparatów 
ucieczkowych i lamp górni-
czych.

Największe zaintere-
sowanie obecnych na sali 
związkowców wzbudził 
aparat tlenowy ucieczkowy 
ATU-1.

Przypomnijmy, że dwa 
lata temu Sekcja Krajowa 
Górnictwa Węgla Kamien-
nego NSZZ „Solidarność” 
zwróciła się do prezesa Wyż-
szego Urzędu Górniczego 
Mirosława Koziury o podję-
cie decyzji dotyczącej stoso-
wania w polskich kopalniach 
aparatów z własnym źród-
łem tlenowym. Związkowcy 
postulowali, by sprawność 
tych aparatów każdy mógł w 
dowolnej chwili sprawdzić.

- Jeśli mamy do czynienia 
z jakimkolwiek urządzeniem, 
które ma nam zapewnić bez-
pieczeństwo, musi istnieć 
możliwość skontrolowania 
go w każdym momencie - tłu-
maczył stanowisko Związku 
szef Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidar-
ność” Kazimierz Grajcarek, 
odpowiadając na pytanie 
dziennikarza Solidarności 
Górniczej. - Szansę skon-
trolowania tego urządzenia 
musi mieć jego użytkownik. 
I wreszcie (…): urządzenia 
powinny być kontrolowane 
systematycznie. Nie jest to 
możliwe w przypadku apara-
tów, gdzie mamy do czynie-
nia z tak zwaną masą tleno-
twórczą - wskazywał.

Kontrola sprawności 
produkowanych do tej pory 
urządzeń z masą tlenotwór-
czą była niemożliwa. Każ-

da próba otwarcia sprzętu 
kończyła się nieodwracalną 
reakcją chemiczną i znisz-
czeniem sprzętu. Aparaty 
ucieczkowe z własnym źród-
łem tlenu (butlą tlenową), ta-
kie jak AU-9, były natomiast 
dosyć ciężkie.

Odpowiadając na ten 
stan rzeczy, Faser opraco-
wał model aparatu tlenowe-
go ucieczkowego ATU-1. Na 
czym polega jego innowacyj-
ność? Tłumaczy wiceprze-
wodniczący górniczej „Soli-
darności” Stanisław Kłysz.

- ATU-1 daje pracowni-
kowi dodatkową gwarancję 
bezpieczeństwa. Efekt ten 
uzyskano w bardzo prosty 
sposób, montując dwa wzier-
niki. Dzięki nim możemy 
stwierdzić, czy masa tleno-
twórcza jest sypka, a więc, 
czy posiada właściwą konsy-
stencję, oraz to, czy urządze-

nie jest szczelne, czy do środ-
ka nie dostały się elementy 
niepożądane, takie jak kurz 
czy inne zabrudzenia. Osoba 
pobierająca aparat może do-
konać kontroli samodzielnie, 
jeszcze przed zjazdem na dół. 
W AU-9, gdzie były osob-
ne butle tlenowe, też było to 
możliwe - poprzez ciśnienio-
mierz, który dawał pewność, 
że tlen w butli jest. Nowszych 
urządzeń, z tak zwaną masą 
tlenotwórczą, nie dawało się 
już kontrolować na bieżąco. 
Nikt nie mógł być na 100 
procent pewien, że w sytuacji 
krytycznej aparat zadziała. 

ATU-1 to stosunkowo lek-
ki, bazujący na masie tle-
notwórczej aparat, którego 
sprawność można w każdej 
chwili sprawdzić. Dodatko-
wo posiada wbudowane tele-
skopy, przez co jest znacznie 
bardziej odporny na wstrzą-
sy - mówi związkowiec.

Jak zapewnia producent, 
ATU-1 jest bezkonkurencyj-
ny, jeśli chodzi o opory wde-
chu. Ponadto zastosowano 
elementy izolujące, dzięki 
czemu górnik wykorzystu-
jący aparat nie ma bezpo-
średniego kontaktu z wysoką 
temperaturą metalowej czę-

ści urządzenia.
- Czas ochronnego dzia-

łania tego urządzenia wynosi 
70 minut. Nie ma na świecie 
drugiego takiego aparatu. W 
trakcie testów eksploatacyj-
nych przeprowadzonych na 
poziomie 800 kopalni „Jan-
kowice” przy wilgotności 
sięgającej 82 procent i tem-
peraturze 32şC odbywała się 
ucieczka - 4 kilometry szyb-
kim marszobiegiem. Aparat 
wytrzymał 89 minut. Uzu-
pełniając tę informację, mogę 
dodać, że testy zakończyły 
się nie ze względu na pusty 
worek aparatu, tylko dlate-
go, że testujący byli skrajnie 
zmęczeni - wymieniał zalety 
ATU-1 przedstawiciel Fasera.

Zdaniem Stanisława Kły-
sza, pracodawcy jak najszyb-
ciej powinni się zainteresować 
zaprezentowanym produk-
tem.

- Mam nadzieję, że zarzą-
dzający spółkami węglowymi 
zwrócą uwagę na innowacyj-
ny, praktyczny, a przy tym 
wyłącznie polski produkt. O 
ile oczywiście chcą, by po-
wtarzane nich zapewnienia o 
dążeniu do zapewnienia bez-
pieczeństwa pracownikom 
nadal traktowano poważnie 
- konkluduje wiceprzewod-
niczący górniczej „Solidar-
ności”.

MJ

elektrowni Kozienice został znacznie wydłużony, 
ponieważ pociągi muszą jeździć okrężną trasą. 

W celu rozwiązania kolejowego proble-
mu premier Beata Szydło powołała specjal-
ny zespół, w skład którego weszli przedsta-
wiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i kancelarii premiera. 
Szefem zespołu został Grzegorz Tobiszow-
ski. W pierwszych spotkaniach zespołu, które 
odbyły się pod koniec października, uczestni-
czyli także przedstawiciele spółki PKP Polskie 
Linie Kolejowe, która odpowiada za utrzyma-
nie i remonty torów kolejowych. Elektrownie 
muszą się liczyć ze stopniowym, sezonowym 
wzrostem zapotrzebowania na energię, a 
chcąc utrzymać ustawowy poziom zapasów 
węgla muszą tego surowca kupować więcej 
niż w ostatnich miesiącach. Wydaje się, że 
przynajmniej na razie, nie powinno dojść do 
zagrożenia, że w jakiejś dużej elektrowni czy 
elektrociepłowni nagle zabraknie węgla. Tem-
peratura za oknem spada, ale wciąż daleko 
nam jeszcze do dużych mrozów, więc należy 
się spodziewać, że zamieszanie z dostawami 
węgla dla energetyki jest chwilowe i nie nale-
ży oczekiwać jakichś poważnych zakłóceń w 
dostawach energii. 

Igor D. Stanisławski
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Ekogroszek SKARBEK został przebadany przez Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Uzyskał świadectwo na znak bezpieczeństwa 
ekologicznego, a jego wysoką jakość gwarantują certyfikaty wydawane 
przez specjalistyczne, akredytowane laboratoria zgodnie z normą PN-EN 
ISO/IEC 17025:2001.

Charakteryzuje się dużą kalorycznością, małą wilgotnością, wysoką 
sprawnością spalania oraz niską emisją zanieczyszczeń. Polecany do spalania 
w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we 
wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

www.weglokokskraj.pl

Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło 
najwyższej jakości
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KRZYŻÓWKA

Pomóżmy wileńskiemu hospicjum
DziałalNość w Wilnie 
umożliwiła siostrze Michaeli 
dotychczasowa hojność dar-
czyńców, jak jednak podkre-
śla przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Knurów-Szczy-
głowice” Ruch „Knurów” 
Krzysztof Leśniowski, co 
najmniej tak samo istotny był 
niezwykle przebojowy cha-
rakter inicjatorki budowy ho-
spicjum. Trudności pojawiły 
się już na samym początku, 
bo w języku litewskim nie 
było odpowiedniego słowa 
dla instytucji dedykowanej 
przewlekle bądź nieuleczal-
nie chorym, co uniemożli-
wiało jej rejestrację. Siostra 
Michaela szybko rozwiąza-
ła ten problem, proponując 
termin „hospisas”. Został on 
przez urzędników zaakcepto-
wany, dzięki czemu pierwsze 
hospicjum na Litwie mogło 
rozpocząć działalność. Zaan-
gażowanie stałego personelu i 
grona wolontariuszy sprawia, 
że osoby ciężko chore otrzy-
mują tam fachową pomoc w 
wymiarze medycznym oraz 
wsparcie na poziomie czysto 
ludzkim.

- Do niedawna o wileń-
skim hospicjum nawet nie 
słyszeliśmy. Szczęśliwy zbieg 
okoliczności sprawił, że tam 
dotarliśmy - opowiada Krzysz-
tof Leśniowski. - Kilka miesię-
cy temu, wspólnie z Fundacją 
„Pomaganie Łączy Ludzi”, 
ogłosiliśmy zbiórkę książek, 
które chcieliśmy przekazać 
Polakom na Ukrainie - taki był 
nasz pierwotny cel. Jednym z 
miejsc, w którym darczyńcy 
mogli przekazać książki, była 
siedziba zakładowej „Solidar-
ności”. Przychodzili do nas lu-
dzie młodsi i starsi. Przynosili 
całe torby książek. Nie brako-
wało również darczyńców 

instytucjonalnych. Ostatecz-
nie zebraliśmy kilka tysięcy 
tomów. Wtedy okazało się, że 
wwóz książek na terytorium 
Ukrainy byłby możliwy tylko 
po wniesieniu sporych opłat 
celnych. Dodatkowe proble-
my logistyczne spowodowały 
zmianę planów. Zdecydowali-
śmy, że zebrane książki zawie-
ziemy na Litwę i przekażemy 
je Szkole Średniej imienia Szy-
mona Konarskiego w Wilnie. 
To funkcjonująca od kilku-
dziesięciu lat placówka dydak-
tyczna o charakterze polskim. 
Gdy dojechaliśmy dwoma 
samochodami na miejsce i 
przekazaliśmy książki, jeden 
z uczestników naszej ekspedy-
cji, kolega z Częstochowy, po-
chwalił się swoją znajomością 
z siostrą Michaelą. Po krótkiej 
rozmowie siostra zaoferowa-
ła nam nocleg. Spaliśmy w 
klasztorze, nieopodal pokoju, 
gdzie pod nadzorem siostry 
Faustyny Kowalskiej, dziś 
świętej, malowany był słynny 
obraz „Jezu, ufam Tobie”, co 
robiło, przynajmniej na mnie, 
ogromne wrażenie. Podczas 
tej niezwykłej wizyty dowie-
dzieliśmy się o szczegółach 
funkcjonowania hospicjum 
dla dorosłych, jak i o tym, że 
istnieją plany budowy hospi-
cjum dla dzieci. Wtedy, jako 
„Solidarność”, postanowili-
śmy się zaangażować i nagłoś-
nić sprawę - wyjaśnia.

Dziecięcy oddział hospi-
cjum będzie budowany od 
podstaw. Siostra Michaela nie 
ma wątpliwości, że placówka 
powstanie, dlatego już dziś 
zastanawia się nad wystrojem 
pokojów dla małych pacjen-
tów. Jednocześnie działa na 
rzecz pozyskania niezbędnych 
środków finansowych, rea-
lizacja projektu ma bowiem 
kosztować ponad milion euro.

ORGANIZACjA zakładowa NSZZ „Solidarność” z KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” zaangażowała się w pomoc dla wileń-
skiego Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Założycielką i opiekunką pierwszej tego typu placówki na Litwie jest 
Polka, siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr jezusa Miłosiernego, która teraz zabiega o budowę hospicjum dla dzieci.

- Budowa miałaby ruszyć 
za rok - informuje przewod-
niczący Leśniowski. - W Pol-
sce hospicja mogą liczyć na 
pomoc instytucji państwo-
wych - na Litwie są finan-
sowane niemal wyłącznie z 
datków. Aby hospicjum dla 
dzieci powstało, musi zostać 
zebrana kwota stanowiąca 
odpowiednik ponad 4 milio-
nów złotych. Stanie się tak, 
jeśli na numer 72405 trafią 
dwa miliony SMS-ów o tre-
ści „WILNO”. Zbiórka SMS-
owa jest prowadzona na 
terenie Polski. Każdy może 
się przyłączyć. Zachęcam do 

wykonania tego drobnego 
gestu, bo stawka jest ogrom-
na - chodzi o to, by ulżyć w 
cierpieniu dzieciom, które 
cierpią najbardziej, choć 
przecież niczemu nie zawini-
ły… - podsumowuje.

My również zachęcamy 
do wsparcia inicjatywy i 
wysłania SMS-a o treści 

„WILNO” na numer 72405. 
Koszt wiadomości: 

2 zł plus VAT.

MJ

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

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła we wrześniowej krzyżówce brzmi: Wiatr nie ma 
zegarka. Nagrody wylosowali: Wioletta Pytlik z Jastrzębia-Zdrój oraz Marcin Filipski z Chełmka. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.


