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Czas pokazał, że mieliśmy rację

NOWA KOMPANIA WEGLOWA

O szczegółach porozumień dotyczących wypłaty „czternastki” za rok 2015 uprawnionym pracownikom kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz nabycia
uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników dołowych
zatrudnionych w JSW po 15 lutego 2012 roku rozmawiamy z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA: Romanem Brudzińskim, Pawłem
Kołodziejem, Sławomirem Kozłowskim i Markiem Płocharskim.

W kierunku Polskiej
Grupy Górniczej

więcej s. 6-7

Propaganda czarna jak węgiel

więcej s. 2

Sektor górniczy i węgiel są coraz gorzej odbierane przez niegórniczą część Polski,
nawet na Śląsku rośnie ilość głosów antywęglowych. Aż dziw bierze, że branża górnicza przez lata nie dorobiła się skutecznego lobbingu pokazującego dobre strony
węgla i przemysłu górniczego.
Kiedy sprawy dotyczące górnictwa trafiały w ostatnich miesiącach na pierwsze
strony gazet i czołówki telewizyjnych programów informacyjnych to niemal zawsze
dotyczyły one negatywnych stron branży i kłopotów z nią zwianych. Jak wiadomo,
kłopotów branży węglowej nie brakuje i nie można ich ukrywać, ale górnictwo nie
samymi kłopotami żyje, są też jasne i pozytywne strony działalności górnictwa, z
którymi jednak sektor nie umie się przebić.

więcej s. 9



komentarz

Jarosław
Grzesik
Żyjąc na kredyt

Na wstępie chciałbym podziękować za wszystkie głosy wsparcia
dla naszej akcji wymierzonej przeciw
bankowi ING. Jak pewnie większość
z Was wie, Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność postanowiła zlikwidować
swoje konto w banku ING (celowo
będę używał tylko tych trzech liter,
bo żaden to śląski bank).
Uznaliśmy, że nie będziemy korzystać z usług podmiotu, który otwarcie
deklaruje wrogą postawę wobec naszej
branży. Przypomnę, że pod koniec listopada ubiegłego roku grupa ING poinformowała o zakończeniu finansowania nowych elektrowni węglowych oraz
kopalń węgla kamiennego na świecie.
Banki, tak jak inne podmioty gospodarcze, nie działają w próżni. ING
podejmując tę niezrozumiałą w naszej ocenie decyzję, musi liczyć się z
tym, że straci tysiące klientów wśród
górników i mieszkańców naszego regionu. Liczne głosy wsparcia i deklaracje o rezygnacji z usług tego banku
świadczy, że nasz punkt widzenia
podziela wiele osób. Liczymy na to,
że do akcji przyłączą się nie tylko
górnicy jako osoby fizyczne, ale także
firmy sektora górniczego i nie tylko,
bowiem górnictwo korzysta z usług
wielu firm w regionie i poza nim.
Można zadawać sobie pytanie,
czy bankowcom zależy na ochronie
klimatu czy może jednak, co jest chyba bardziej prawdopodobne, patrzą na
węgiel przez pryzmat pieniądza. Zaangażowanie ogromnych środków finansowych w energetykę odnawialną w
Europie Zachodniej – pochodzących
z instytucji finansowych - stwarza
konieczność stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju tej branży.
Rzecz jasna, warunków preferencyjnych, by zainwestowane pieniądze
mogły się zwrócić i pracowały z nawiązką. Dla krajów Europy Zachodniej
pozbawionych dostępu do surowców
energetycznych wydaje się to naturalną drogą rozwoju. Instytucje finansowe, które mają swoje korzenie w Europie Zachodniej wspierają ten kierunek
rozwoju, bowiem żyją w symbiozie z
tamtejszą gospodarką.
My z swoim węglem żyjemy na
peryferiach Unii Europejskiej i tak też
jesteśmy traktowani. A co gorsza, nie
jesteśmy w stanie prowadzić całkowicie suwerennej polityki gospodarczej.
Raz, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, która stara się nam narzucać
swój punkt widzenia (doskonale było
to widać podczas niedawnej debaty
w Parlamencie Europejskim). Dwa,
że na sporej części naszej gospodarki
łapę trzymają zachodnie koncerny.
Widać to najlepiej po sektorze finansowym.
Z informacji Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że udział kapitału
zagranicznego w aktywach polskiego
sektora bankowego wynosi ponad
70 procent, podczas gdy w większości krajów Europy Zachodniej udział
kapitału zagranicznego w krajowym
systemie bankowym nie przekracza
20 procent! Czy to wymaga dalszego
komentarza?

fakty i opinie

NOWA KOMPANIA WĘGLOWA

W kierunku Polskiej Grupy Górniczej

Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółka celowa Węglokoksu SA, w oparciu o którą ma powstać tak zwana „nowa”
Kompania Węglowa, od końca grudnia ubiegłego roku działa pod szyldem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - i taką właśnie
nazwę nosić będzie podmiot zwany dotychczas roboczo „nową” Kompanią. Zmianę nazwy uwzględniono już w Krajowym
Rejestrze Sądowym (KRS). Według KRS, prezesem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. jest Jerzy Polok.
Powołanie „nowej” Kompanii
- z udziałem państwowych spółek
energetycznych - było głównym
punktem programu restrukturyzacyjnego, który miał wyprowadzić
Kompanię Węglową SA (KW) „na
prostą”. Założenia programu zawarto w kończącym strajk pracowników kopalń Spółki i gwarantowanym przez rząd porozumieniu z 17
stycznia 2015 r. Jego zapisy miały
zostać zrealizowane do 30 września - tak się jednak nie stało.
Rząd Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego
zaczął forsować zmodyfikowany program naprawczy dla górnictwa, zakładający przejęcie „perspektywicznych”
kopalń Kompanii przez Towarzystwo
Finansowe (TF) „Silesia”.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
Kompanii Węglowej SA zażądała
wstrzymania działań prowadzących do powołania tak zwanej „nowej” Kompanii Węglowej na bazie
TF „Silesia”, przyjmując w tej sprawie specjalną uchwałę. (Kompanijna „S”: Niech „nową” KW zajmie się
nowy rząd)
- To co zaproponował minister
skarbu - przejście pod TF „Silesia” - to najzwyklejsze w świecie

oszustwo, ponieważ każde dziecko
wie, że taki sposób naprawy Kompanii Węglowej skończyłby się jej
upadłością, bo Unia Europejska
nie dopuściłaby do takiej formy, bo
byłaby to tak zwana niedozwolona
pomoc publiczna. I stałoby się tak,
że w grudniu, najdalej w styczniu,
na skutek postępowania Unii Europejskiej, ta „nowa” Kompania
Węglowa by po prostu upadła - tłumaczył związkowy sprzeciw wobec
rządowej propozycji lider śląskodąbrowskich struktur NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz podczas
wiecu kończącego manifestację,
która 13 października przeszła ulicami Rudy Śląskiej.
Po wyborach parlamentarnych
i zmianie rządu szef sprawującego
nadzór nad górnictwem resortu
energii minister Krzysztof Tchórzewski potwierdził, że 11 kopalń
tworzących KW nie trafi do TF
„Silesia”. Towarzystwo ma być
udziałowcem „nowej” Kompanii,
jak jednak zaznaczył wiceminister
Wojciech Kowalczyk - udziałowcem
mniejszościowym. W PGG mogliby
się też zaangażować inni inwestorzy. Udział państwowych spółek
energetycznych byłby powrotem do
założeń pierwotnego programu re-

KOMISJA KRAJOWA NSZZ S

Trzeba dalszych prac
nad systemem pomocy rodzinom
Prezydium KK NSZZ „Solidarność” popiera główny cel projektu ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jednak stwierdza, że „zaproponowane rozwiązania mogą mieć mocno ograniczone efekty, a zdefiniowane cele mogą być trudne do osiągnięcia, tym bardziej, że ich ocena
wymaga upływu dłuższego czasu”.
„Solidarność” popiera wspieranie rodzin wychowujących dzieci, ich wysiłków
i wydatków związanych z zaspokojeniem
potrzeb życiowych dzieci oraz kosztami
wynikającymi z ich edukacji. Innym,
równie istotnym, choć pośrednim celem
projektu jest wzrost dzietności polskich
rodzin stymulowany finansowym wsparciem kierowanym do nich.
Jednak ustanowienie kryteriów dochodowych uprawniających do świadczenia na pierwsze dziecko zaprzecza uznaniu
tych rozwiązań jako powszechnych. Projektodawca w uzasadnieniu wykazuje, że
przy kryterium określonym na poziomie
800 zł na członka rodziny (1200 zł, gdy
w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne)
jedynie 31% wszystkich rodzin otrzyma
świadczenie na pierwsze dziecko.
Ustalona kwota jest niższa niż minimum socjalne dla rodzin z jednym
dzieckiem, które wynosi ok. 880 zł lub
935 zł (w zależności od wieku dziecka).
Oznacza to brak wsparcia dla rodzin z
jednym dzieckiem, o dochodach poniżej
minimum socjalnego, czyli żyjących na
granicy ubóstwa. W takiej samej sytuacji
znajdą się samotni rodzice, których do-

chody przekraczają nieznacznie wartość
wynagrodzenia minimalnego.
Prezydium KK zaznacza, że większość rodzin o niskich dochodach to
rodziny młode, których rozwój powinien
być najsilniej stymulowany, a których
potrzeby finansowe są najwyższe. NSZZ
„Solidarność” nie zgadza się na ograniczenie wsparcia na pierwsze dziecko
wśród rodzin najmniej zamożnych przy
jednoczesnym wsparciu dzieci w rodzinach najzamożniejszych.
Projekt zawiera rozwiązania stanowiące znaczne wsparcie dla większości
rodzin, jednak Związek widzi potrzebę
dalszych prac nad systemem pomocy.
„Najważniejszymi czynnikami, które
sprzyjają rozwojowi rodzin oprócz stabilizacji finansowej, jest także stabilna
sytuacja mieszkaniowa, zawodowa czy
zdrowotna rodzin, dlatego wdrożenie
bezpośrednich form wsparcia dochodów
rodzin nie powinno pozostać jedynym
elementem polityki prorodzinnej państwa, ale należy podjąć dalsze spójne
działania w celu ogólnej poprawy kondycji polskich rodzin” - napisano w stanowisku prezydium KK.

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

strukturyzacyjnego.
- Ponownie otwieramy postępowanie związane z poszukiwaniem
inwestorów. Weryfikowane są plany funkcjonowania Spółki, obejmujące swoim zasięgiem perspektywę
roku 2030. Uaktualniane są wyceny oraz kompletowane dokumenty,
na podstawie których potencjalni
inwestorzy będą mogli podjąć decyzję o swoim zaangażowaniu w
projekt - poinformował prezes KW
Krzysztof Sędzikowski w opublikowanej kilka dni temu rozmowie z
portalem górniczym Nettg.pl. (Sędzikowski: Nowa Kompania Węglowa ruszy od kwietnia)
Trudno natomiast mówić o
konkretnych terminach wniesienia
kopalń do PGG. Prezes Węglokoksu SA Jerzy Podsiadło ocenił, że
realną - choć nieprzesądzoną - datą
jest koniec pierwszego kwartału
2016 roku. Zdaniem prezesa KW

Krzysztofa Sędzikowskiego, proces
tworzenia „nowej” Kompanii musi
się zakończyć do końca kwietnia,
bo do końca tego właśnie miesiąca
Spółka ma zagwarantowane finansowanie.
Wiceminister Grzegorz Tobiszowski dopytywany o perspektywę przeniesienia kopalń Kompanii
Węglowej do PGG zapowiada, że
nastąpi to możliwie szybko.
- Mierzymy w początek kwietnia.
Na dniach rozpoczynamy rozmowy
ze stroną społeczną - przygotowujemy się z programem, bo mamy pewne wymogi od tzw. inwestorów, z
którymi prowadzimy rozmowy. Powinno to być jeszcze w styczniu, najpóźniej na początku lutego. Mamy
tu pewne obwarowania, które wynikają z oczekiwań inwestorów - powiedział Tobiszowski.
mj

GÓRNICTWO MIEDZI

Podatek do likwidacji?!

Zarząd Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” apeluje do
rządu o zrealizowanie obietnic przedwyborczych i wprowadzenie
zmian w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
„Solidarność” przypomina, że już
w 2012 roku protestowała „przeciwko
zamiarowi wprowadzenia przez Rząd
RP ustawy o podatku od wydobycia
niektórych kopalin dotyczącej w praktyce wyłącznie KGHM Polska Miedź
S.A. pozostając w przekonaniu, że podatek będzie niszczyć firmę i ograniczy
możliwości jej intensywnego rozwoju
poprzez modernizację i unowocześnianie procesu wydobycia i przeróbki
rudy miedzi”.
W imieniu pracowników KGHM
PM S.A. oraz mieszkańców Zagłębia

Miedziowego, Związek zwraca się
do rządu o zrealizowanie zapowiedzi
przedwyborczych i wprowadzenie radykalnych zmian w ustawie z dnia 2
marca 2012 r. o podatku od wydobycia
niektórych kopalin.
- Sprawa jest pilna – podkreślają związkowcy. Spółka pogrąża się w
coraz gorszej sytuacji ekonomicznofinansowe. Zarząd Regionu Zagłębie
Miedziowe NSZZ „Solidarność” liczy
na szybkie rozwiązanie tego problemu. kk
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DEPUTAT WĘGLOWY

Pomysł przeniesienia deputatu
do budżetu powraca

Górnicze organizacje związkowe prowadzą zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą projektu zmian
w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Strona społeczna proponuje przywrócenie wszystkim emerytom i rencistom prawa do deputatu węglowego po uprzednim przejęciu zobowiązań dotyczących
bezpłatnego węgla przez Skarb Państwa. Obecnie spółki węglowe regulują to uprawnienie indywidualnie.

Specustawa
dla rozwiązania problemu

Przeniesienie kosztu wypłaty deputatu ze spółek węglowych na
budżet państwa odciążyłoby przedsiębiorstwa górnicze i obniżyło koszt
wydobycia węgla, przede wszystkim
jednak zapewniło równe traktowanie
wszystkich „górniczych” emerytów i
rencistów.
Ostatnio niektóre ze spółek węglowych zlikwidowały deputat węglowy
lub czasowo zawiesiły jego wypłatę,
powołując się na złą kondycję finansową i konieczność wprowadzenia
oszczędności. To sprawiło, że część
emerytów i rencistów świadczenie
otrzymuje, a część - nie:
- Jastrzębska Spółka Węglowa SA
deputat wypowiedziała,
- Katowicki Holding Węglowy SA
w listopadzie 2014 r. zawiesił wypłatę
deputatu, również emerytom i rencistom, na okres trzech lat (2015-2017),
- Kompania Węglowa SA w lutym
2014 r. pozbawiła deputatu emerytów,
rencistów i inne osoby uprawnione,

- w Lubelskim Węglu „Bogdanka”
SA emeryci i renciści deputat otrzymują,
- emeryci i renciści z kopalń zlikwidowanych otrzymują deputat za
pośrednictwem Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, przy czym jest on
wypłacany z budżetu państwa.
Pomysłodawcy inicjatywy ustawodawczej zwracają uwagę, że poprzedni Sejm nie uporządkował zasad, na
jakich wypłacany jest deputat, choć
samą „ustawę górniczą” nowelizował.
- W dniu 22 stycznia 2015 r. Sejm
uchwalił ustawę o zmianie ustawy o
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2015 r. poz. 143). Nie dokonał jednakże wnioskowanej zmiany w art.
13 ustawy regulującym przyznawanie
bezpłatnego węgla w naturze, a finansowanego z dotacji budżetowej. Pominięto w nowelizacji byłych pracowników kopalni bądź zakładu górniczego

posiadających uprawnienia do deputatu węglowego na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, które
to uprawnienie zostało zabrane lub
zawieszone przez zarządy spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych.
(...) Zmiana w art. 30a eliminuje ograniczenia czasowe wypłacania świadczenia (deputatu) z dotacji budżetowej
- czytamy w uzasadnieniu dołączonym
do projektu zmiany ustawy.
Przyjęcie noweli pozwoliłoby uporządkować panujący chaos, na przyszłość zaś - uniezależniło kwestię wypłaty deputatu od sytuacji na rynku
węgla czy kondycji spółek węglowych.
30 grudnia ub. r. zawiadomienie o
utworzeniu komitetu inicjatywy ustawodawczej przyjął Marszałek Sejmu.
Od tego momentu, na terenie całego
kraju, zbierane są podpisy. Jeśli uda
się ich zebrać 100 tysięcy, projekt zostanie rozpatrzony przez parlament.
Marek Jurkowski

PRAWO Nowela „ustawy górniczej” z podpisem prezydenta

Rzutem na taśmę

28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwia ona między innymi nieodpłatne zbywanie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i określa warunki przyznawania jednorazowych
odpraw pracownikom odchodzącym z górnictwa. Sejm przyjął nowelę 22 grudnia. Czas naglił, bo poprzednia
wersja ustawy przestawała obowiązywać z końcem bieżącego roku.
Nowelizacja wydłuża „termin umożliwiający korzystanie z osłon socjalnych, przewidzianych ustawą z 2007
r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla
kamiennego, w latach 2016-2018”.
Przewiduje też zamknięcie możliwości zatrudnienia osób przebywających

na urlopach górniczych i urlopach dla
pracowników przeróbki w górnictwie w
jakiejkolwiek formie prawnej - zarówno
na powierzchni, jak i pod ziemią.
Ważną zmianą jest odejście od wydawania bezpłatnego węgla w naturze
dla uprawnionych emerytów górni-

czych z kopalń postawionych w stan
likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007
roku oraz pracowników przeniesionych
do SRK na rzecz wypłaty ekwiwalentu
pieniężnego za ten węgiel.
Jeśli chodzi o jednorazowe odprawy, po 1 stycznia 2016 roku będą

Ministerstwa energii oraz rodziny, pracy i polityki społecznej przygotują specustawę porządkującą kwestię wypłat deputatu węglowego
dla emerytów górniczych – poinformował w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
- Mamy bardzo zróżnicowaną, żeby nie powiedzieć skomplikowaną sytuację, jeśli chodzi o deputaty, wynikającą z historii zdarzeń
restrukturyzacyjnych w podmiotach górniczych. Zamierzamy (…)
przygotować wspólnie z ministerstwem rodziny i polityki społecznej
specustawę, aby objąć jedną regulacją wszystkich uprawnionych - powiedział Tobiszowski, odpowiadając na pytania ws. deputatów emeryckich zadane przez posłów PO.
Grzegorz Tobiszowski wskazał, iż koszt deputatów węglowych jest
faktycznym wyzwaniem dla budżetu państwa.
Poinformował, że roczny koszt realizacji deputatów emeryckich
ponoszony przez spółki górnicze (dla ok. 250 tys. osób) wynosił
ostatnio ok. 388 mln zł, w tym z dotacji budżetowych 29,7 mln zł), a
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dla ok. 79 tys.) - 129 mln zł w
całości z budżetu państwa.
W poszczególnych spółkach węglowych koszt ten wynosił: dla KW
ok. 262 mln zł, dla KHW - prawie 40 mln zł, dla JSW – ok. 65 mln zł, dla
Tauronu – ponad 2 mln zł, a Bogdanki – ponad 4 mln zł.
Ostateczny koszt realizacji deputatów emeryckich zależał m.in. od
ich formy realizacji. W przypadku wydawania w tzw. naturze obliczany był na podstawie wartości technicznych kosztów wytworzenia: ok.
300 zł za tonę (również w przypadku odkupu węgla przez spółki). W
przypadku ustawowego przyznania prawa do ekwiwalentu (poprzez
ZUS) – to wielkość 600 zł za tonę (podawana w obwieszczeniu odpowiedniego ministra, obecnie energii). Podobna wartość obowiązuje
w SRK.
Od 2005 r. prawa do tych świadczeń w poszczególnych przedsiębiorstwach pozbawionych zostało: w KW – ponad 47 tys. osób, w
KHW – niespełna 39 tys. osób, w JSW – ponad 38 tys. osób.
- W najbliższych dniach bardziej, niż tygodniach, chcemy wewnętrznie, budując grupę osób w ministerstwie energii i ministerstwie
rodziny i polityki społecznej, zbudować założenia [red. ustawy], aby
zmierzyć się z tym problemem - dodał wiceminister energii.
Dopytywany o perspektywę wejścia w życie zapowiadanych przepisów Tobiszowski zaznaczył, że ministerstwu energii „bardzo zależy,
aby w pierwszym półroczu tego roku dokonać przyjęcia tej ustawy”.
- Im szybciej to zrobimy, tym będzie korzystniej, bo wtedy kolejny
problem przy tej całej reformie, który musi być uporządkowany, powinien zostać domknięty. Także taki czasokres dajemy sobie - do końca
czerwca, chociaż tendencję mamy, aby zrobić to wcześniej - uściślił.

one przysługiwać pracownikom mającym co najmniej 5-letni staż pracy w
przedsiębiorstwie górniczym, którym
brakuje nie mniej niż 12 miesięcy do
uzyskania uprawnień emerytalnych i z
którymi rozwiązana zostanie umowa o
pracę za porozumieniem stron między
31 grudnia 2015 a 31 grudnia 2018
roku. Wysokość odprawy ma zależeć
od tego, kiedy nastąpi rozwiązanie
umowy o pracę - im szybciej pracownik
zdecyduje się na odejście, tym większą
kwotę otrzyma.
Przewodniczący Sekcji Krajowej
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” Jarosław Grzesik pozytywnie ocenia rozwiązania zawarte w
ustawie. Zwraca jednocześnie uwagę
na jej doraźny charakter i przypomina o

konieczności szybkiego wypracowania
rządowej strategii dla górnictwa.
- Wbrew różnego rodzaju sugestiom, ustawa stanowi narzędzie pozwalające wyodrębniać nierentowne
aktywa z kopalń i uzdrawiać zakłady
górnicze, a nie je likwidować. To jest
najważniejsze - komentuje. - Czekamy
natomiast na rządową strategię dla
branży, która - zgodnie z zapowiedziami pani premier - ma być przygotowana przy współudziale przedstawicieli
związków zawodowych. Dopiero ten
dokument określi podstawowe kierunki rozwoju polskiego górnictwa w
dłuższej perspektywie, umożliwiając
zarazem rozliczanie polityków z działań
podejmowanych wobec sektora - podkreśla. mj
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Priorytetem musi być bezpieczeństwo
Liczne przypadki wadliwego działania aparatów ucieczkowych zawierających tak zwaną masę tlenotwórczą sprawiły, że
górnicza „Solidarność” zwróciła się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Mirosława Koziury o podjęcie decyzji
dotyczącej stosowania w polskich kopalniach aparatów z własnym źródłem tlenowym. Szczegóły wniosku wyjaśnia Kazimierz Grajcarek, członek Rady górniczej „Solidarności”, szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ
„Solidarność”.
Solidarność Górnicza: Kierując pismo do prezesa
WUG, górnicza „Solidarność”
podkreśliła, że stosowanie
aparatów ucieczkowych z
własnym źródłem tlenowym
zapewniłoby
pracownikom
możliwość „codziennej, skutecznej kontroli tych urządzeń”. W jaki sposób?
Kazimierz Grajcarek, członek
Rady Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, szef związkowego KSGiE:
- Sprawność aparatu z własnym
źródłem tlenowym już dziś byłby
w stanie sprawdzić każdy pracownik stacji ratownictwa górniczego
lub mechanik na lampowni. Mówię
teraz w swoim imieniu, ale myślę,
że jest to nie tylko moje zdanie: jeśli mamy do czynienia z jakimkolwiek urządzeniem, które ma nam
zapewnić bezpieczeństwo, musi
istnieć możliwość skontrolowania
go w każdym momencie. Po drugie:
szansę skontrolowania tego urządzenia musi mieć jego użytkownik.
I wreszcie trzecia sprawa: urządzenia powinny być kontrolowane systematycznie. Nie jest to możliwe w
przypadku aparatów, gdzie mamy
do czynienia z tak zwaną masą tlenotwórczą.
SG: - Dlaczego?
KG: - Każda próba otwarcia
urządzenia z masą tlenotwórczą
uruchamia nieodwracalną reakcję
chemiczną, co sprawia, że przesta-

je ono być użyteczne. Tymczasem
aparaty codziennie są narażone
na liczne uszkodzenia, powstałe chociażby wskutek oddziaływania czynników zewnętrznych
- wstrząsów, zmiennej wilgotności
lub temperatury otoczenia. Teraz
nie jesteśmy w stanie sprawdzić,
czy czynniki te nie doprowadziły
do uszkodzenia poszczególnych
elementów aparatu ucieczkowego,
ustnika albo przewodu doprowadzającego tlen do ustnika, bo po
otwarciu aparat nadaje się tylko do
wyrzucenia. Istnieje też ryzyko, że
wymienione przeze mnie elementy
zostaną uszkodzone chemicznie,
poprzez reakcję z masą tlenotwórczą. Aparaty mają - co prawda - otwór kontrolny, przez który możemy
sprawdzić, czy masa tlenotwórcza
jest, ale odczynnik barwiący się na
odpowiedni kolor nie powie nam o
stanie technicznym urządzenia niczego więcej. Na tę chwilę górnik
ma do czynienia z całkowitą loterią,
bo o tym, czy aparat jest sprawny,
dowiaduje się dopiero wtedy, gdy
chce go użyć, najczęściej w sytuacji
zagrożenia życia.
I do tej pory tak oczywistego problemu nikt nie zauważył, ani nie próbował się nim
zająć?
Wiem, że po wielu krytycznych
uwagach na temat stanu aparatów
typu KA-60 pracodawcy próbowali
szukać innych urządzeń podobnego
typu. Ja wtedy, podczas jednego z

zebrań WUG-owskiej Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie,
zadałem pytanie: czy ktokolwiek na
świecie produkuje aparaty ucieczkowe z masą tlenotwórczą, których
sprawność można byłoby w każdej
chwili zweryfikować? Odpowiedź
brzmiała: nie ma takich aparatów. Stąd nasz wniosek do prezesa
WUG.
Czy są na rynku urządzenia z własnym źródłem tlenu,
które można byłoby zastosować „od zaraz”?
Oczywiście. Górnicy zwracali nam jednak uwagę, że istniejące aparaty ucieczkowe z własnym
źródłem tlenu, takie jak na przykład aparat AU-9, są dosyć ciężkie.
Ciężka jest w nich przede wszystkim butla z tlenem. Tutaj należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie:
czy butle w aparatach z własnym
źródłem tlenu nie mogłyby być wykonane z innego, lżejszego, a równie wytrzymałego materiału? Druga sprawa: czy górnik potrzebuje
dzisiaj godziny na dotarcie z rejonu
zagrożenia do źródła świeżego powietrza, a w związku z tym - czy
tlenu w zasobniku musi wystarczać
aż na godzinę? Czy nie wystarczyłoby mniej? Dobrze byłoby, żeby takie aparaty wyprodukowała któraś
z firm polskich. Trzeba się szybko
zastanowić, jak - przy współpracy z
uczelniami i instytutami naukowymi - stworzyć aparat z zasobnikiem
tlenowym, którego sprawność da-

WUG Kontrola aparatów ucieczkowych

Szokujące wyniki

Średnio co dziesiąty spośród ponad 5 tys. skontrolowanych aparatów ucieczkowych w kopalniach
węgla kamiennego miał usterki – wynika z danych nadzoru górniczego. Wyższy Urząd Górniczy (WUG)
wskazuje, że kopalnie muszą stale kontrolować sprawność tego sprzętu.
„Usterki w aparatach ujawniono w
większości kopalń. To sprzęt ratujący

życie, jego niezawodność jest dla nas
zadaniem priorytetowym. Dlatego nie

jest pocieszeniem, że usterki dotyczą
kilku lub kilkunastu procent sprawdzanych aparatów” – powiedziała rzeczniczka Urzędu Jolanta Talarczyk.
W zakładach wydobywających
węgiel kamienny jest łącznie blisko 86
tys. sztuk sprzętu ochrony dróg oddechowych, z tego ok. 50 tys. to aparaty
typu KA-60, przeznaczone do ochrony
układu oddechowego górników podczas ucieczki ze strefy zagrożonej
gazami szkodliwymi dla zdrowia oraz
miejsc, gdzie stężenie tlenu jest zbyt
małe by bezpiecznie oddychać.
W ostatnich latach pojawiały się
sygnały, że część aparatów może być
wadliwa. Chodziło szczególnie o te
wyprodukowane w latach 2009-10,
których okres użytkowania właśnie
się kończy. W listopadzie 2015 r. prezes WUG zobowiązał spółki węglowe
do kontroli sprawności tego sprzętu

łoby się w każdej chwili skontrolować. Nawet jeśli same urządzania z
własnym źródłem tlenu będą nieco
droższe od tych z masą tlenotwórczą, możliwość ich serwisowania,
wymiany tylko tych części, które
ulegną uszkodzeniu, powinna sprawić, że się - mimo wszystko - opłacą. Nie mam też wątpliwości, że
zaproponowany przez nas kierunek

na dużą skalę. Sprawdzono w sumie ponad 5 tys. aparatów. W piątek przedstawiciele Urzędu ogłosili
dotychczasowe wyniki kontroli; jako
pierwsze poinformowało o nich radio
RMF.
„W większości kopalń wskazano mniejsze lub większe problemy z
niezawodnością tego sprzętu” – poinformowała rzeczniczka WUG. Tylko
w kilku zakładach problemów nie było
- np. w kopalniach Silesia, Makoszowy, Centrum czy Boże Dary.
Talarczyk przypomniała, że każdy
aparat powinien być sprawny w całym okresie użytkowania, a dbałość
o to należy do pracodawców. „Zarządy spółek węglowych poinformowały
WUG, że każdego dnia w kopalniach
kontroluje się kilkadziesiąt aparatów
KA-60 – z reguły jest to od 20 do 50
sztuk dziennie” – powiedziała.
Kłopoty z jakością tego typu
sprzętu pojawiają się w górnictwie
podziemnym od pięciu lat. Wadliwe
aparaty są wycofywane z użytkowania i przekazywane do naprawy gwarancyjnej u producenta lub bezpłatnej
wymiany na nowe - np. Jastrzębska
Spółka Węglowa żąda obecnie dostawy ponad 3,4 tys. nowych aparatów.
Kopalnie kupują też sprzęt nowego
typu.

jest właściwy, bo bierze pod uwagę
przede wszystkim kwestię ochrony
ludzkiego zdrowia i życia. Priorytetem musi być bezpieczeństwo.
Liczę na to, że WUG podzieli nasze
stanowisko, wprowadzając w życie
postulat górniczej „Solidarności”.
Rozmawiał: Marek Jurkowski

Przedstawiciele nadzoru górniczego podkreślają, że ze względu na
ilość znajdujących się w kopalniach
aparatów nie jest możliwe jednorazowe wycofanie i zastąpienie sprzętu
wątpliwej jakości nowymi aparatami.
Tym ważniejsze są systematyczne kontrole niezawodności sprzętu
– przypomina WUG.
Najwięcej aparatów z usterkami
odkryto w kopalniach Katowickiego
Holdingu Węglowego (18,6 proc. na
ponad 2 tys. skontrolowanych). W
Kompanii Węglowej wady miało niespełna sto na ponad 600 sprawdzonych urządzeń, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – 34 na ponad trzysta
skontrolowanych.
Nadzór górniczy skrupulatnie
kontrolował też producenta sprzętu,
co przyczyniło się m.in. do uznania
części reklamacji, zmian konstrukcyjnych oraz ponownych badań poprawności konstrukcji i procesu produkcji.
W ostatnich dniach sprawdzano też
jakość elementów i materiałów stosowanych do wytwarzania aparatu.
„Pobrano wzorzec całego środka;
dzięki temu będzie można przeprowadzić komisyjną kontrolę pobranych
losowo aparatów z kopalń z lat 20132015” – poinformowała rzeczniczka
WUG.
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KWK „BRZESZCZE”

Obronią nas
tylko dobre wyniki
- Z doświadczenia wiem, że należy być bardzo ostrożnym. O sukcesie powiem dopiero wtedy, gdy KWK „Brzeszcze” zacznie
wychodzić „na plus” i osiągać wyniki, jakie osiągała kilka lat temu - mówi Stanisław Kłysz (na zdjęciu). Polecamy rozmowę
z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w KWK „Brzeszcze”, gdzie ponad rok temu rozpoczął się kilkunastodniowy protest
pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kompanijnych kopalń.
Solidarność Górnicza: - 17
stycznia minął rok od podpisania porozumienia kończącego strajk pracowników
KW. Wiadomo, że większość
zapisów tego gwarantowanego przez rząd dokumentu pozostała „na papierze”. W międzyczasie mieliśmy wybory
parlamentarne, które wygrało
sprzyjające górnictwu ugrupowanie polityczne. Czy ukonstytuowanie się nowego rządu
coś tutaj zmienia, czy też strona związkowa pogodziła się z
faktem, że część zapisów porozumienia nigdy nie zostanie
zrealizowana?
Stanisław Kłysz, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK
„Brzeszcze”: - Podkreślić należy
jedno, o czym zresztą, jako związkowcy, niejednokrotnie mówiliśmy
- z tamtego porozumienia została
zrealizowana mniej więcej jedna
dwudziesta zapisów. Wystarczy
policzyć kopalnie i zakłady, które
rok temu współtworzyły Kompanię
Węglową - porozumienie dotyczyło
przecież każdego z nich, a nie zostało
zrealizowane w odniesieniu do niemal żadnego, chociażby dlatego, że
„nowej” Kompanii Węglowej wciąż
nie ma. Zmiana władzy uspokoiła
oczywiście sytuację, bo odsunęła od
największej spółki węglowej widmo
ogłoszenia upadłości, do czego z premedytacją chciała doprowadzić poprzednia ekipa rządząca - dzisiaj to
już wiemy. Nie szukano realnych rozwiązań, które pozwoliłyby uzdrowić
polskie górnictwo, w tym Kompanię,
tylko sposobów na stopniową likwidację branży wydobywczej pod pretekstem „restrukturyzacji” i „naprawy”, tak by nie wywoływać jakichś
niepokojów społecznych. Odpowiedzialnością za niegospodarność zarządzających spółkami węglowymi
próbowano obarczać pracowników
kopalń oraz reprezentujących załogi
związkowców, oskarżając ich o upór
i formułowanie wygórowanych żądań. Obecnie strona rządowa szuka
dobrych rozwiązań dla górnictwa,
mimo bardzo trudnej sytuacji. Mam
nadzieję, że takie rozwiązania zostaną znalezione i stopniowo ta sytuacja będzie się poprawiała.
SG: - A jakie nastroje panują w „Brzeszczach”, gdzie
rozpoczął się ubiegłoroczny
strajk? Załoga kopalni ska-

zanej przez ówczesny rząd na
likwidację powinna być chyba
zadowolona, bo zapisy porozumienia odnoszące się do KWK
„Brzeszcze” zostały zrealizowane.

Z tamtego porozumienia
zrealizowana mniej więcej
jedna dwudziesta zapisów.
Wystarczy policzyć kopalnie
i zakłady, które rok temu
współtworzyły Kompanię
Węglową - porozumienie
dotyczyło przecież każdego
z nich, a nie zostało
zrealizowane w odniesieniu
do niemal żadnego.
SK: - Zgoda. Zwracam jednak
uwagę, że strajki i protesty prowadzone przez górników i mieszkańców regionu od 7 do 17 stycznia
włącznie nie zakończyłyby się sukcesem nawet w odniesieniu do nas
- wszak potem musieliśmy wielokrotnie przypominać rządzącym o
konieczności realizacji zapisów porozumienia. Strona rządowa w końcu uległa, przynajmniej jeśli chodzi
o „Brzeszcze”, ale tylko ze względu
na zbliżające się wybory parlamentarne. Nic innego nie zmusiłoby
tamtego rządu do respektowania
przyjętych wcześniej zobowiązań.
Dzisiaj jesteśmy w strukturach kapitałowych koncernu Tauron i nie
wisi nad nami groźba likwidacji.
Pozostały problemy, jakie stworzyła poprzednia koalicja i poprzednie
zarządy zarządzające Kompanią
Węglową, w strukturach której byliśmy - począwszy od zaniechania
wydobycia, zaniechania przygotowania pól wydobywczych i pozostawienia nieadekwatnej do możliwości wydobywczych liczby ludzi
z odpowiednimi kwalifikacjami
po konsekwencje zaniechania jakichkolwiek inwestycji przez okres
dwóch lat. Ten bagaż poważnie
utrudnia cały proces „naprawczy”.
SG: - Kiedy ten proces może
się zakończyć?
SK: - Celem strategicznym jest
doprowadzenie do sytuacji, w której nasza kopalnia będzie przynosić

wynik „zerowy”. Wtedy będzie można mówić o gwarancji jej dalszego
funkcjonowania, a - tym samym
- stabilizacji sytuacji z punktu widzenia pracownika. Nikt odpowiedzialny nie odważy się niczego zagwarantować już dziś, gdy jesteśmy
„na minusie” - mimo tego, że zmieniła się opcja rządząca i mimo tego,
że ta opcja chce postawić na rozwój
sektora wydobywczego. Z doświadczenia wiem, że należy być bardzo
ostrożnym. O sukcesie powiem
dopiero wtedy, gdy KWK „Brzeszcze” zacznie wychodzić „na plus” i
osiągać wyniki, jakie osiągała kilka
lat temu. Uwzględniając wszystkie
okoliczności - i te polityczne, i te
gospodarcze - widzę, że kopalnia
ma szansę „stanąć na nogi” w ciągu dwóch, może trzech lat. Powiem
więcej, ona musi w tym czasie „dojść
do siebie”, bo potem mamy wybory
i do głosu znów może dojść formacja, która będzie chciała górnictwu
wyłącznie szkodzić. Wtedy obronią
nas tylko dobre wyniki.
SG: - Zgodnie z zapisami
styczniowego porozumienia,
kopalnia „Brzeszcze” stała się
oddziałem Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA, a następnie
trafiła do nowego inwestora - państwowego koncernu
Tauron Polska Energia. Jakie
uprawnienia zachowali pracownicy po dokonanych zmianach własnościowych?

Jesteśmy w strukturach
kapitałowych koncernu
Tauron i nie wisi nad nami
groźba likwidacji. Pozostały
problemy, jakie stworzyła
poprzednia koalicja
i poprzednie zarządy
zarządzające Kompanią
Węglową.
SK: - Porozumienie, w którym
strona społeczna wyraziła zgodę
na przejście kopalni do specjalnie
powołanej spółki Nowe Brzeszcze
Grupa Tauron, zawiera zapisy mówiące o zastosowaniu artykułów
231 i 2418 Kodeksu pracy. Na ich
podstawie pracownicy zachowają
wszystkie dotychczas posiadane
uprawnienia, nie tylko płacowe,

Pracodawca jak najszybciej powinien się zająć (…) odbudową poziomu zatrudnienia, tak aby już można było ruszyć z takimi elementami jak rozcinka przodków
czy przygotowanie do zbrojenia ścian. To są w tej chwili sprawy najpilniejsze podkreśla Stanisław Kłysz.
(fot. Marek Jurkowski, SG)
przez rok od zmiany pracodawcy.
Dla mnie pełna gwarancja dla pracownika to taka, która zabezpiecza
byt również samej kopalni. Stąd w
wynegocjowanym
porozumieniu
mamy też gwarancję niezbędnych
inwestycji, czyniących zakład rentownym. Teraz, w ciągu roku, wraz
z kierownictwem Nowych Brzeszcz,
musimy wypracować nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Wstępne rozmowy już się odbyły. Na razie
ich nie kontynuowaliśmy, bo uznaliśmy, że pracodawca jak najszybciej powinien się zająć działaniami
doraźnymi - przede wszystkim odbudową poziomu zatrudnienia, tak
aby już można było ruszyć z takimi
elementami jak rozcinka przodków
czy przygotowanie do zbrojenia
ścian. To są w tej chwili sprawy najpilniejsze.
SG: - Wydawać by się mogło, że wejście „Brzeszcz” w
struktury koncernu Tauron
kończy pewną tymczasowość
przynajmniej w sferze organizacyjnej. Tak jednak nie jest,
bo wkrótce KWK „Brzeszcze”
ma dołączyć do spółki Tauron
Wydobycie SA, na co strona
związkowa się zgodziła. Dlaczego?
SK: - Wejście w struktury spółki Tauron Wydobycie, gdzie już
znajdują się dwie kopalnie, będzie
korzystne dla pracowników w dłuższej perspektywie czasu i należy

Dla mnie pełna gwarancja
dla pracownika to taka, która
zabezpiecza byt również
samej kopalni. Stąd
w wynegocjowanym
porozumieniu mamy
też gwarancję niezbędnych
inwestycji, czyniących
zakład rentownym.

dążyć do tego, by ten punkt porozumienia z października ubiegłego
roku został szybko zrealizowany.
Uważam też jednak, że „pobyt” w
spółce Nowe Brzeszcze Grupa Tauron jest dla nas, przynajmniej na razie, korzystny. Dzięki temu łatwiej
będzie kontrolować, czy obiecane
środki inwestycyjne rzeczywiście
są przez inwestora przekazywane,
co byłoby o wiele trudniejsze w
większym, składającym się z kilku
kopalń, przedsiębiorstwie. Podkreślam jednak, że docelowo chcemy
być w spółce Tauron Wydobycie. Tutaj stanowisko NSZZ „Solidarność”
KWK „Brzeszcze” się nie zmieniło.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
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Czas pokazał,
że mieliśmy rację

O szczegółach porozumień dotyczących wypłaty „czternastki” za rok 2015 uprawnionym pracownikom kopalń Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA (JSW) oraz nabycia uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników dołowych
zatrudnionych w JSW po 15 lutego 2012 roku rozmawiamy z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych
JSW SA: Romanem Brudzińskim, Pawłem Kołodziejem, Sławomirem Kozłowskim i Markiem Płocharskim.
Solidarność Górnicza: Mimo trudnej sytuacji JSW,
związkowcom z reprezentatywnych organizacji związkowych udało się wynegocjować
wypłatę „czternastej pensji”
za rok 2015, czego nikt się
nie spodziewał w tak krótkim
czasie. Szukając „dziury w całym” można jednak zapytać,
dlaczego pracownicy otrzymają świadczenie do 1 czerwca, a nie wcześniej?
Sławomir Kozłowski, przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK)
NSZZ „Solidarność” JSW SA
(SK): - Podjęliśmy rozmowy w temacie wypłacenia „czternastej pensji” za 2015 rok, powołując się na
wątpliwości dotyczące interpretacji
zapisów porozumienia podpisanego
23 lutego ubiegłego roku. Wszyscy
rozsądni przedstawiciele związków
zawodowych zdawali sobie sprawę,

że „czternasta pensja” powinna
być wypłacona w terminie określonym przepisami prawa pracy - tak
po prostu stanowi prawo i koniec.
Nikt tutaj nie odkrył Ameryki, jak
sugerują związkowcy ze Związku
Zawodowego „Jedność”. Wiemy też
jednak, że pracodawca musi zgromadzić środki na wypłatę świadczenia. Według pracodawcy, wystarczająca kwota pieniędzy pojawi
się na kontach JSW najwcześniej
w miesiącu maju, dlatego zgodziliśmy się, by pracownicy otrzymali
„czternastkę” do 1 czerwca.
SG: - Komu przysługiwać
będzie „czternasta pensja” za
rok 2015?
SK: - „Czternastkę” za rok
2015 otrzymają pracownicy, którzy otrzymali to świadczenie za rok
2014. Sposób naliczania wypłaty
będzie taki, jak w przypadku wypłaty „czternastki” za rok 2014 i lata
poprzednie. Wynegocjowaliśmy z

Zarządem naliczenie ustawowych
odsetek od opóźnionego terminu
wypłaty świadczenia. Przypomnę,
że pieniądze powinny trafić na górnicze konta 15 lutego lub - w niektórych kopalniach - do końca lutego.
W wyniku prowadzonych przez
nas rozmów Zarząd zgodził się, aby
kwota „czternastki” wypłacona 1
czerwca była powiększona o odsetki ustawowe naliczone między 15
lutego a 1 czerwca.
SG: - Warto było podpisywać porozumienie, które
opóźnia wypłatę „czternastki”? Skoro powinna ona zostać wypłacona 15 lutego - a
nie będzie - to może lepszym
wariantem byłoby zgłoszenie
sprawy do sądu?
SK: - Zawsze znajdzie się ktoś,
kto zapyta: czy nie lepiej byłoby się
sądzić z Zarządem o wypłatę „czternastki”? Odpowiadam pytaniem:
czy wie, ile w Polsce trwają rozpra-

wy sądowe? Trzeba też sobie powiedzieć wprost, że nawet korzystny
dla pracowników wyrok sądu, pomijając to, kiedy zostałby wydany,
nie mógłby przyspieszyć wypłaty
czegokolwiek z racji braku środków na kontach JSW. Tymczasem
podpisane przez nas porozumienie określa konkretny i ostateczny termin, w którym pracownik
otrzyma należne mu świadczenie.
Uzgodnione przez nas rozwiązanie
jest po prostu pewne.
Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związków
Zawodowych Górników JSW
SA (PK): - Podpisując porozumienie w sprawie „czternastki”,
cały czas braliśmy pod uwagę kwestię płynności finansowej JSW,
tak żeby nie doszło do sytuacji,
w której nasze ustalenia spowodowałyby jakieś inne negatywne
konsekwencje - na przykład brak
środków na wypłaty. Wynagrodzenia są rzeczą najważniejszą. Poro-

zumienie z 13 stycznia, dostosowane do możliwości Spółki, stanowi
formę renegocjacji porozumienia
z września, tak by skutki tamtych
- koniecznych wówczas - decyzji
dotykały górników w mniejszym
stopniu.
Marek Płocharski, przewodniczący Związku Zawodowego „Kadra” Pracowników
JSW SA: - Trzeba sobie zdać sprawę, że porozumienie wrześniowe
było zawierane w określonych okolicznościach - nie tylko finansowych, ale i politycznych. Rządząca
wówczas koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa
Ludowego ewidentnie chciała doprowadzić Jastrzębską Spółkę Węglową do upadłości. We wrześniu
musieliśmy się zgodzić na pewne
elementy, które naszą firmę przed
upadłością ratowały. Nie wiedzieliśmy wtedy, kto wygra wybory,
wiedzieliśmy natomiast, że trzeba
zrobić wszystko, aby JSW nadal
funkcjonowała. Udało się. Dzisiaj
rządzi Prawo i Sprawiedliwość,
jest zatem nadzieja, że do podobnych sytuacji w najbliższym czasie
dochodzić nie będzie. Rząd deklaruje chęć rozwoju polskiego sektora wydobywczego, my natomiast
walczymy o to, by pracownikom
jak najszybciej przywrócić świadczenia, których wypłata została
zawieszona pod koniec rządów
koalicji PO-PSL. Na tym się teraz
skupiamy i - jak widać - robimy to
skutecznie.
SG: - Reprezentatywnym
organizacjom związkowym
dosyć szybko udało się złagodzić skutki wejścia w życie
porozumienia wrześniowego.
Co teraz powiedzą związkowcy z pozostałych organizacji,
którzy krytykowali zawieszenie wypłaty niektórych
świadczeń i wmawiali górnikom, że największe związki
zawodowe trwale pozbawiły
pracowników należnych im
pieniędzy?
SK: - Jedni zapewne sprawę
przemilczą, inni będą chcieli przypisać ten sukces samym sobie. Tych
ostatnich może być zresztą wielu
- najwięcej wśród tych, którzy do
rozmów nie przystąpili, namawiali za to pracowników do składania
pozwów sądowych i tylko czekali
na ich odzew, uchylając się od jakichkolwiek konkretnych działań.

WYDARZENIA, opinie
Co istotne, warunkiem wsparcia
dla pracownika chcącego złożyć
pozew, jaki postawiła pewna organizacja związkowa, było opłacenie
składek w tej organizacji przez zainteresowanego. Mieliśmy do czynienia nie tylko z działaniem pozorowanym, które do niczego nie
mogło doprowadzić, ale również
ze swego rodzaju „kupowaniem”
członków przez tę organizację.
Trzeba w tym miejscu zaznaczyć,
że wspomniana organizacja musiałaby wydać pokaźne kwoty na
prawników, którzy poprowadziliby
całą sprawę. My nie musielibyśmy
nic płacić kancelariom prawnym,
bo mamy w swoich strukturach
prawników, a jednak tego nie
zrobiliśmy, bo uznaliśmy, że lepszym rozwiązaniem jest, gdy pracownik wie, kiedy dostanie swoje
świadczenie, na jakich zasadach
wyliczane i do tego z ustawowymi
odsetkami za wymuszone okolicznościami przesunięcie czasowe.
SG: - Należy się też spodziewać krytyki z zewnątrz.
Jedna z pierwszych informacji na temat podpisania porozumienia,
opublikowana
przez obiektywny skądinąd
portal telewizji Polsat News
(polsatnews.pl), nosiła tytuł
„JSW wypłaci »czternastki«,
choć ma długi”. To jest pewna
sugestia, mówiąca o tym, że
JSW niepotrzebnie pozwala
sobie na wypłatę zawieszonego wcześniej świadczenia, bo
jej sytuacja finansowa wciąż
jest zła.
SK: - Krytyką wypłaty „czternastki” ze strony przeciwników
górnictwa nie należy się zbytnio
przejmować. Oni są gotowi skrytykować każdy ruch płacowy, niezależnie od sytuacji. Tak było, jest
i będzie. Na szczęście właściciel
rozumie, że nie można cały czas
szukać oszczędności w kieszeniach
pracowników. Jeszcze raz to podkreślę - podpisane przez nas porozumienie miało zagwarantować,
że górnicy otrzymają należne pieniądze, a wypłata świadczenia nie
zagrozi funkcjonowaniu Spółki. Po
podpisaniu porozumienia wrześniowego wzięliśmy całą krytykę
na siebie. Czas jednak pokazał, że
mieliśmy rację. Wtedy ocaliliśmy
Spółkę przed upadłością. Dzisiaj
widzimy, że ci, co twierdzili, że w
zamian daliśmy wtedy odebrać
pracownikom określone świadczenia na stałe, zwyczajnie kłamali.
Tak jak nieprawdą było to, że na
stałe chcieliśmy wprowadzić 8-godzinny dzień pracy na dole. Mamy
nowy regulamin, podpisany przez
przedstawicieli
reprezentatywnych organizacji związkowych,
gdzie ustalono, że czas pracy na
dole to 7,5 godziny.
SG: - Co z pozostałymi
świadczeniami, których wypłata została zawieszona po
podpisaniu porozumienia z
23 września?
SK: - Nie zapominamy o tym.
Będziemy rozmawiać z pracodawcą, tak by doprowadzić do
wypłacenia wszystkich należnych świadczeń pracowniczych, o
ile tylko uda się pozyskać środki
umożliwiające tę wypłatę. Nie
dopuszczamy sytuacji takiej, że
pracownicy JSW będą mieli gorsze warunki wypłaty należnych

im świadczeń od pracowników
innych spółek węglowych. Dlatego centrale związkowe organizacji reprezentatywnych chcą rozpocząć rozmowy z właścicielem,
czyli osobami reprezentującymi
Skarb Państwa, tak aby doprowadzić do podpisania ramowego
układu zbiorowego pracy dla pracowników górnictwa węgla kamiennego.
SG: - Skupiliśmy się na dotyczącym niemal wszystkich
pracowników JSW przywróceniu wypłaty „czternastej
pensji”, zapominając nieco o
drugim z podpisanych porozumień, przyznającym prawo do dodatkowego urlopu
pracownikom zatrudnionym
po 15 lutego 2012 roku. Ten
problem, niewątpliwie istotny, był w ostatnim czasie nieco zapomniany. Przypomnijmy, skąd się wziął.
SK: - Pracownicy dołowi
przyjęci do pracy w JSW po 15
lutego 2012 roku otrzymywali do
podpisania umowy o pracę, w których pominięto przysługujące pozostałym pracownikom dołowym
prawo do dodatkowego urlopu. Tę
kwestię podnosiliśmy wielokrotnie. Ówczesny Zarząd nie chciał
jednak jej rozwiązania i odmawiał jakichkolwiek rozmów w wymienionym temacie. Pod koniec
ubiegłego roku ponownie wnieśliśmy o rozwiązanie problemu.
Tym razem pracodawca podjął
negocjacje, które zakończyły się
podpisaniem porozumienia.
SG: - Co udało się wynegocjować?
SK: - Bardzo konkretne i zamykające sprawę rozwiązanie.
Pracownikom przyjętym po 15
lutego 2012 roku przysługiwał będzie urlop dodatkowy za czas pracy
zaliczanej do pracy górniczej. Po 5
latach pracy to 5 dni urlopu, a po
10 latach pracy - 8 dni.
SG: - O jakich problemach,
oprócz kwestii wypłacenia
pracownikom zawieszonych
świadczeń, zamierzacie rozmawiać z Zarządem w najbliższym czasie?
SK: - Chcemy szybkiego rozpoczęcia rozmów na temat jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
JSW. Układ pozwoli ujednolicić
zasady wynagradzania we wszystkich jednostkach organizacyjnych
Spółki.
Roman Brudziński, wiceprzewodniczący ZOK NSZZ
„Solidarność” JSW SA: - Chcemy również, aby pracownicy spółki-córki JSW Szkolenie i Górnictwo po odbyciu stażu znajdowali
pracę w strukturze Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA. Przypomnę,
że rozwiązanie problemu SiG było
drugim pod względem ważności
postulatem pracowniczym podczas ubiegłorocznego strajku. Celem funkcjonowania SiG powinno
być przede wszystkim szkolenie
przyszłych pracowników kopalń
JSW. Rozmawiamy z Zarządem
na ten temat. Oczekujemy, że w
najbliższym czasie tę kwestię również uda nam się rozwiązać.
Rozmawiał: Marek Jurkowski
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

„Czternastka”
za 2015 do 1 czerwca
Wypłata „czternastej pensji” za 2015 rok do 1 czerwca oraz sposób jej wyliczania,
który nie będzie się różnił od sposobu zastosowanego przy wyliczaniu „czternastki”
za rok 2014 - to główne ustalenia wynikające z porozumienia podpisanego 13 stycznia przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
(JSW) i Zarząd JSW.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami, uprawnieni pracownicy powinni otrzymać swoje
pieniądze 15 lutego lub - w niektórych kopalniach - do końca lutego.
JSW wypłaci górnikom odsetki za
zwłokę.
- Wynegocjowaliśmy z Zarządem naliczenie ustawowych
odsetek od opóźnionego terminu
wypłaty świadczenia. (...) Zarząd
zgodził się, aby kwota „czternastki” wypłacona 1 czerwca była powiększona o odsetki ustawowe
naliczone między 15 lutego a 1
czerwca - mówi przewodniczący
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” JSW
SA Sławomir Kozłowski. - Wiemy
(...), że pracodawca musi zgromadzić środki na wypłatę świadczenia. Według pracodawcy, wystarczająca kwota pieniędzy pojawi
się na kontach JSW najwcześniej
w miesiącu maju, dlatego zgodziliśmy się, by pracownicy otrzymali
„czternastkę” do 1 czerwca - wyjaśnia stanowisko największych
związków zawodowych.
Strona społeczna podjęła
rozmowy dotyczące wypłacenia
„czternastej pensji” za 2015 rok,
powołując się na wątpliwości dotyczące interpretacji zapisów porozumienia kończącego ubiegłoroczny strajk pracowników JSW.
Negocjujący musieli brać pod
uwagę wciąż bardzo trudną sytuację finansową Spółki. We wrześniu Jastrzębskiej Spółce Węglowej groziła upadłość po tym, jak
ING Bank Śląski zażądał od firmy
natychmiastowego wykupu wyemitowanych wcześniej obligacji.
Reprezentatywne
organizacje
związkowe (NSZZ „Solidarność”
JSW SA, Federacja ZZG JSW SA,
ZZ „Kadra” Pracowników JSW
SA) zgodziły się wówczas na
czasowe zawieszenie wypłaty niektórych świadczeń pracowniczych.
- Porozumienie
wrześniowe było zawierane w określonych okolicznościach - nie tylko
f inansow ych,
ale i politycznych. Rządząca
wówczas koalicja Platformy
Obywatelskiej
i
Polskiego
Stronnict wa
Ludowego ewidentnie chciała
doprowadzić
Jastrzębską
Spółkę Węglową

do upadłości. We wrześniu musieliśmy się zgodzić na pewne elementy,
które naszą firmę przed upadłością
ratowały. Nie wiedzieliśmy wtedy,
kto wygra wybory, wiedzieliśmy
natomiast, że trzeba zrobić wszystko, aby JSW nadal funkcjonowała przypomina Marek Płocharski, lider
ZZ „Kadra” Pracowników JSW SA.
- Dzisiaj rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest zatem nadzieja, że do
podobnych sytuacji w najbliższym
czasie dochodzić nie będzie. Rząd deklaruje chęć rozwoju polskiego sektora wydobywczego, my natomiast
walczymy o to, by pracownikom jak
najszybciej przywrócić świadczenia,
których wypłata została zawieszona
pod koniec rządów koalicji PO-PSL.
Na tym się teraz skupiamy i - jak widać - robimy to skutecznie - dodaje.
Co zatem z pozostałymi świadczeniami, których wypłata została
zawieszona po podpisaniu porozumienia z 23 września?
- Nie zapominamy o tym. Będziemy rozmawiać z pracodawcą, tak by
doprowadzić do wypłacenia wszystkich należnych świadczeń pracowniczych, o ile tylko uda się pozyskać
środki umożliwiające tę wypłatę zaznacza Sławomir Kozłowski. - Nie
dopuszczamy sytuacji takiej, że pracownicy JSW będą mieli gorsze warunki wypłaty należnych im świadczeń od pracowników innych spółek
węglowych. Dlatego centrale związkowe organizacji reprezentatywnych
chcą rozpocząć rozmowy z właścicielem, czyli osobami reprezentującymi Skarb Państwa,
tak aby doprowadzić do
pod-

pisania ramowego układu zbiorowego pracy dla pracowników
górnictwa węgla kamiennego - zapowiada.
Podpisane zostało również porozumienie gwarantujące prawo
do dodatkowego urlopu pracownikom dołowym zatrudnionym po 15
lutego 2012 roku. W ich umowach
o pracę pominięto przysługujące
pozostałym pracownikom dołowym prawo do dodatkowego urlopu, co wynikało z polityki prowadzonej przez prezesa Zarządu JSW
Jarosława Zagórowskiego. Strona
związkowa od początku protestowała przeciwko nierównemu traktowaniu osób reprezentujących tę
samą grupę pracowniczą.
- Tę kwestię podnosiliśmy
wielokrotnie. (...) Zarząd nie
chciał jednak jej rozwiązania i
odmawiał jakichkolwiek rozmów
w wymienionym temacie. Pod
koniec ubiegłego roku ponownie
wnieśliśmy o rozwiązanie problemu. Tym razem pracodawca podjął negocjacje, które zakończyły
się podpisaniem porozumienia relacjonuje przewodniczący „Solidarności” w JSW.
Pracownikom przyjętym po
15 lutego 2012 roku będzie teraz
przysługiwał urlop dodatkowy
za czas pracy zaliczanej do pracy
górniczej: po 5 latach pracy - 5
dni urlopu, a po 10 latach pracy
- 8 dni.
mj
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KRAKÓW Będzie zakaz ogrzewania węglem i drewnem

Czy znajdą się naśladowcy?

Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwalili 15 stycznia 2016 r. zakaz ogrzewania węglem i drewnem na terenie
Gminy Miejskiej Kraków, który zacznie obowiązywać od 2019 r. Podobne uchwały mogą przyjąć inne miasta w Polsce.

- Średnioroczne stężenie
pyłów PM10 i PM2,5 w Krakowie przekracza prawie dwukrotnie dopuszczalny poziom. Stężenie średnioroczne rakotwórczego
benzo(a)pirenu - aż 8-krotnie – mówił Wojciech Kozak, wicemarszałek Województwa Małopolskiego w
trakcie dyskusji w małopolskim sejmiku przed głosowaniem uchwały.
Pył PM10 zawiera cząstki o
średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do
górnych dróg oddechowych i płuc.
Pyły o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (tzw. pyły drobne) – czyli pył
PM 2,5 - absorbowane są w górnych
i dolnych drogach oddechowych i
mogą również przenikać do krwi.
Podobnie jak pyły z grupy PM10
mogą powodować kaszel, trudności
z oddychaniem i zadyszkę, szczególnie w czasie wysiłku fizycznego.

Smog szkodzi zdrowiu

Marszałek Wojciech Kozak przekonywał, że pierwsze negatywne
efekty smogu już są zauważalne. Badania kobiet w ciąży i dzieci prowadzone w Krakowie przez Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego wykazały m.in. mniejszą wagę
urodzeniową, wzrost i obwód główki
noworodków; słabszy rozwój intelektualny dzieci (strata średnio 3,8 pkt
w skali IQ),słabszą odporność dzieci
w wieku późniejszym (m.in. zwiększone ryzyko występowania astmy i
infekcji dróg oddechowych).
- Z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem, w Krakowie umiera
rocznie kilkaset osób – podkreślał
wicemarszałek Wojciech Kozak.
Badania przeprowadzone w
2012 r. wykazały, że lokalne spalanie paliw stałych w kotłach w Krakowie odpowiada za 42 proc. stężenia pyłu PM10 i 68 proc. stężenia
benzo(a)pirenu.
- Kraków czeka na tę uchwałę.
Dowodzi tego pozytywny wynik
konsultacji społecznych, w którym

zdecydowana większość mieszkańców chce tych regulacji – zakończył
Wojciech Kozak.
Marszałek województwa Jacek
Krupa zapewniał, że nowe przepisy
nie zostawiają bez pomocy najbiedniejszych mieszkańców, których
bezpośrednio dotknie zakaz opalania węglem i drewnem.
- Mamy narzędzia, środki unijne, które będą wsparciem dla tych,
którzy będą musieli wymienić piece w swoim domu – podkreślał Jacek Krupa.
Za uchwałą głosowali m.in. radni Platformy Obywatelskiej, radni
Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu, podkreślali przy
tym, że wspierają cel poprawy czystości powietrza ale obawiają się, że
uchwała Sejmiku uderzy w najbiedniejszych mieszkańcach miasta.
Radni sejmiku przyjęli także
deklarację współpracy w ramach
rozwoju transportu komunalnego
oraz priorytetowego potraktowania rozbudowy sieci ciepłowniczej,
te działania mają być również elementem poprawy jakości powietrza
w Krakowie.

Koniec dla węgla?

Ocenia się, że w Krakowie nadal
funkcjonuje 24 tys. źródeł na paliwa
stałe (m.in. na węgiel), w tym 4 tys.
kominków, zgodnie z uchwałą Sejmiku maja one zostać zlikwidowane do
roku 2019. Z danych Małopolskiego
Urzędu Marszałkowskiego wynika,
że do ogrzewania indywidualnego w
Krakowie wykorzystywanych jest ok.
115 tys. ton węgla rocznie, czyli ilości
stosunkowo niewielkie. Zmniejszenie sprzedaży węgla w takiej ilości
nie będzie miało wielkiego znaczenia
dla spółek węglowych, więc obawy
mówiące, że zakaz spalania paliw
stałych w Krakowie będzie miał negatywne skutki dla górnictwa były
mocno przesadzone.
Zakaz spalania węgla i drewna
w domowych piecach może mieć

pozytywny wpływ dla górnictwa,
ponieważ może zwiększyć się zapotrzebowanie na ciepło z sieci ciepłowniczej. Obecnie miejska sieć
ciepłownicza w Krakowie obejmuje
ok. 66 proc. lokalnego rynku ciepła,
ten udział z pewnością może rosnąć. Krakowska sieć ciepłownicza
jest w zdecydowanej większości zaopatrywana przez dwie elektrociepłownie (Kraków i Skawina), które
są opalane węglem kamiennym.
Jeżeli zwiększy się zużycie ciepła
z sieci to przełoży się to na wzrost
zużycia węgla.

Kto następny?

Kraków nie jest wyjątkiem jeśli
chodzi o złą jakość powietrza, problemy ze smogiem i brudnym powietrzem występują w wielu miejscowościach w Polsce, i to zarówno w
dużych miastach jak i mniejszych
miejscowościach. W wielu z nich
narasta społeczny sprzeciw przeciwko brudnemu powietrzu. Sprzeciw ten może przyjmować takie objawy jak w Rybniku, gdzie jeden z
mieszkańców domaga się od Skarbu Państwa rekompensaty za brud-

nie powietrze w mieście. Lokalny
działacz organizacji ekologicznej
przekonuje, że w Rybniku w latach
2010-2015 regularnie przekraczano
normy dopuszczalne dla m.in. pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)piranu,
powoływał się przy tym na raporty Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach. Na razie nie słychać głośno o
pomyśle spalania węgla i drewna w
Rybniku, ale nie można wykluczyć,
że taki pomysł wkrótce pojawi. Istnieje duże prawdopodobieństwo,
że projekty zakazu spalania węgla i
drewna w domowych piecach będą
pojawiać się w kolejnych miastach
w Polsce. Na razie wszyscy przyglądają się Krakowowi, chcą zobaczyć,
jak uchwała o zakazie używania paliw stałych została odebrana przez
mieszkańców, czy domowe piece
rzeczywiście będą likwidowane
i jak to się przekłada na czystość
powietrza. Jeżeli uchwała w Krakowie będzie realizowana w miarę
sprawnie i bez większych oporów
społecznych (związanych głównie
z kosztem wymiany ogrzewania)
to będzie to przykład dla innych

miast, aby przyjąć podobne rozwiązania.
Gdyby w ślad za Krakowem antysmogowe uchwały przyjęto w kolejnych miastach to będzie to miało
już większy wpływ na rynek węgla.
Kraków jest jednym z największych
miast w Polsce i w domowych piecach spala się ok. 115 tys. ton węgla rocznie, w mniejszych miastach
ilość spalanego węgla jest mniejsza. Jednak łączne zużycie węgla w
dużych i średnich miastach ma już
znaczenie dla rynku węgla. Gdyby
wprowadzono zakazy spalania węgla i drewna w kolejnych miastach
to rynek węgla może się skurczyć o
kilkaset tysięcy ton i to węgla drogiego (sortymenty grube i średnie
oraz ekogroszki). Prawdopodobnie
zwiększyłoby się zużycie węgla w
sektorze ciepłowniczym, ale zapewne byłby to wzrost mniejszy,
niż spadek zużycia przez odbiorców indywidualnych. Na razie jednak na tego typu uchwały w innych
miastach się nie zanosi.
Igor D. Stanisławski

Ubóstwo energetyczne Polaków

Według danych Eurostatu, w Polsce rachunki za energię pochłaniają 9,9% domowego budżetu. Oznacza to,
że co dziesiąta wydana złotówka na utrzymanie domu płynie do dostawców nośników energii. To jeden z najwyższych wyników w Europie. Analizy Millward Brown SMG KRC wskazują, że ponad 90% Polaków wskazuje
potrzebę kontrolowania swoich wydatków na ogrzewanie,
Z drugiej strony Polska jest także
jednym z krajów, w których odsetek
liczby niedogrzanych domów jest wciąż
jednym z najwyższych w Europie – ponad 13,2%. Między innymi dlatego aż
94% Polaków przy zakupie mieszkania
zwraca szczególną uwagę na czynniki,
które zapewniać będą dobry klimat wewnętrzy, takie jak odpowiednia izolacja
termiczna czy szczelne okna.
Okres grzewczy w Polsce trwa aż
7 miesięcy – od września do marca.
Przez ten czas rachunki związane z

ogrzewaniem mieszkania stanowią
połowę kosztów utrzymania lokalu. Według danych Eurostatu więcej
płacą już tylko Czesi i Słowacy, gdzie
wydatki te stanowią 13% i 10% całego
budżetu domowego. Wysokie opłaty
za energię sprawiają, że problem niedogrzanych mieszkań dotyczy ponad
6,4 mln Polaków. I chociaż ubóstwo
energetyczne dotyka najczęściej osoby zamieszkujące tereny wiejskie, to
Polacy coraz częściej deklarują potrzebę zapanowania nad coraz więk-

szymi rachunkami za ogrzewanie.
Niestety, według raportu Millward
Brown SMG KRC, do tej pory zaledwie 63% ankietowanych deklaruje,
że ma kontrolę nad swoimi wydatkami na energię. Ponad 50% Polaków
przyznaje, że nie jest w stanie określić, jaką kwotę zapłaciło dostawcom
nośników energii w ostatnim okresie
grzewczym, a więcej niż połowa zapomina o przykręceniu termostatów
grzejnikowych podczas dłuższych
wyjazdów.
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SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA

Propaganda czarna
jak węgiel



Sektor górniczy i węgiel są coraz gorzej odbierane przez niegórniczą część Polski, nawet na Śląsku rośnie ilość głosów
antywęglowych. Aż dziw bierze, że branża górnicza przez lata
nie dorobiła się skutecznego lobbingu pokazującego dobre
strony węgla i przemysłu górniczego.
Kiedy sprawy dotyczące górnictwa trafiały w ostatnich miesiącach na pierwsze strony
gazet i czołówki telewizyjnych programów
informacyjnych to niemal zawsze dotyczyły one negatywnych stron branży i kłopotów z nią zwianych. Jak wiadomo, kłopotów
branży węglowej nie brakuje i nie można ich
ukrywać, ale górnictwo nie samymi kłopotami żyje, są też jasne i pozytywne strony działalności górnictwa, z którymi jednak sektor
nie umie się przebić.
Przez sporą część społeczeństwa węgiel
jest odbierany jako paliwo brudne, szkodliwe
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.
W ewidentny sposób brakuje skutecznych
działań ze strony branży górniczej, które by
te kwestie wyjaśniały. Prawdą jest, że jeżeli
ktoś ma stary piec i pali w nim węglem oraz
dodatkowo śmieciami, to wiadomo, że spalanie w takim piecu jest nie dość, że szkodliwe to jeszcze nieekonomiczne. W tej sytuacji
spółki górnicze w porozumieniu z producentami nowoczesnych kotłów i sprzedawcami
węgla powinni przeprowadzić kampanię
promocyjną zachwalającą zalety kotłów oraz
ekogroszków. Taka kampania promocyjna
miałaby dwa główne cele – z jednej strony
pozyskanie odbiorców na swój produkt (czyli węgiel w przypadku spółek węglowych i
pośredników oraz kotły w przypadku ich
producentów) a z drugiej – równie ważny
– pokazanie, że górnictwo wprowadza na
rynek przyjazne środowisku produkty (czyli
ekogroszek). Taka ogólnopolska kampania
promocyjno-informacyjna z pewnością przełożyłaby się na poprawę finansów branży
górniczej i poprawę jej wizerunku.
Niedawno w mediach pojawiły się pozytywne informacje o produkcie nazwanym
„błękitny węgiel”. Jest to odgazowany węgiel,

zbliżony parametrami grzewczymi do koksu,
ale łatwiejszy w użytkowaniu. „Błękitny węgiel” może być spalany w zwykłych kotłach
węglowych. Co najważniejsze jednak – emisja
CO2 z „błękitnego węgla”, nawet spalanego w
starym piecu, jest ok. 10 razy mniejsza niż
zwykłego węgla! Na razie „błękitny węgiel”
nie trafił jeszcze do sprzedaży, wciąż trwają
nad nim badania w Instytucie Chemicznej
Przeróbki Węgla (IChPW) w Zabrzu prowadzone przy współpracy Węglokoks Kraj,
spółki z grupy Węglokoks. „Błękitny węgiel”
jest testowany w kilku miejscowościach woj.
śląskiego a także w Krakowie. To doskonały
produkt mogący poprawić wizerunek branży
węglowej.
Z pewnością brakuje współdziałania sektora górniczego i ciepłowniczego. Ciepłownictwo jest jednym z największych odbiorców
węgla w Polsce, warto więc, aby współpraca
obu branż nie miała tylko charakteru handlowego. W wielu miastach w Polsce firmy
ciepłownicze, często przy współpracy z władzami lokalnymi, prowadzą kampanie zachęcające mieszkańców do rezygnacji z dotychczasowych źródeł ciepła (często pieców
węglowych) i podłączenia się do sieci ciepłowniczej. Do tych akcji mogły by się włączyć także spółki węglowe, zachwalając ekologiczną stronę takiego rozwiązania – węgiel
w elektrociepłowniach jest spalany przecież
ze znacznie większą sprawnością niż w domowym piecu, elektrociepłownie posiadają
też urządzenia wychwytujące emisje szkodliwych substancji, czego domowe piece nie
mają.
Inną ważną kwestią są fatalne wyniki finansowe większości spółek górniczych. Do
powszechnej świadomości nie przebija się
jednak fakt, że nie zawsze tak było, że jeszcze

niedawno górnictwo przynosiło całkiem spore zyski – w 2011 r. zysk górnictwa wyniósł
ponad 3 miliardy zł a w latach 2010 i 2012
zyski przekraczały miliard złotych rocznie.
O tych liczbach zapomniano nawet w branży.
Obecne słabe wyniki górnictwa są po części
efektem obniżenia światowych cen wielu surowców, nie tylko węgla, ale także ropy naftowej, gazu ziemnego czy metali. Warto o
tym przypominać w dyskusjach o sytuacji w
górnictwie.
Zbyt słabo jest słyszany głos górnictwa,
mówiący o tym, ile osób pracuje bezpośrednio w spółkach węglowych oraz w firmach
otoczenia, zarówno firmach usługowych jak
i producentów maszyn. Pojawiają się pomysły, aby kopalnie zamknąć i większość górników zwolnić, zatrzymać tylko niewielką
ilość potrzebną do odwadniania czy pilnowania. Oczywiście można tak zrobić, tylko gdzie nagle dziesiątki tysięcy górników
znajdzie nową pracę? Koszty społeczne i
ekonomiczne takiego rozwiązania byłyby
znacznie większe niż obecne straty spółek
węglowych.
Górnictwo musi pokazywać, że się zmienia, racjonalizuje i tnie niepotrzebne koszty. Racjonalne, ekonomiczne działanie jest
wymogiem każdego przedsiębiorstwa, od

małego sklepu warzywnego po wielką fabrykę samochodów i kopalnie też muszą się do
tego dostosować. Takie działania w spółkach
węglowych są podejmowane, ale oprócz ich
pracowników prawie nikt o tym nie wie. Te
sprawy trzeba nagłaśniać.
Z racji geologii znaczna większość krajowego górnictwa węgla kamiennego zlokalizowana jest w woj. śląskim, ale zasięg
górnictwa – poprzez sprzedaż węgla – jest
ogólnokrajowy. Ogólnokrajowe powinny być
też działania promocyjne branży. Nie wystarczy zrobić konferencji prasowej w Katowicach dla lokalnych mediów, trzeba kilka
razy do roku przejechać się do Warszawy i
innych dużych miast i poinformować tamtejszych dziennikarzy o sytuacji w branży węglowej i jej pozytywnych działaniach. Trzeba
wziąć sprzedawców kotłów i pośredników w
handlu węglem i robić kampanie promocyjne
w tzw. terenie w całej Polsce.
Branża węglowa może poprawić swój
wizerunek w Polsce, ale musi o to sama skutecznie zadbać, wiadomo, że nikt inny za nią
tego nie zrobi. Ostatnie lata były pod tym
względem stracone, niestety na razie nie zanosi się, aby to wkrótce miało się zmienić.
Igor D. Stanisławski

Związek gazu z wiatrakami
Rosjanie zainteresowani są rozwijaniem w naszym kraju energetyki gazowej, a ta konkuruje o rynek z tańszym węglem. Zdaniem wielu obserwatorów
Gazprom robi bardzo dużo, żeby utrzymać dominującą rolę błękitnego paliwa w Europie. Wielkie fundusze think thanków, fundacji czy wreszcie organizacji
pozarządowych nawołujących do budowy farm wiatrowych i elektrowni słonecznych mogą mieć swoje źródło także w Moskwie, bo niestabilne źródła prądu
muszą być równoważone elektrowniami gazowymi.
Dwa lata temu rządowy projekt ustawy o OZE,
zdaniem posłów PiS pisali lobbyści. Posłanka
tego ugrupowania Anna Zalewska nie miała wątpliwości, że ustawa zamiast wspierać obywateli
zainteresowanych rozwojem energetyki prosumenckiej (system, w którym prąd wytwarzany
jest przez jego odbiorców, czyli każde gospodarstwo domowe. W Polsce dotyczy on głównie fotowoltaiki geotermii oraz biogazowni) wspierała
energetykę opartą o wiatr (a tym samym i gaz
ziemny).
„Ta ustawa (o OZE) ma zdecydować o przyszłości, o naszym bezpieczeństwie energetycznym i o kilkudziesięciu miliardach, które mogą

trafić do kieszeni obywateli lub do wielkiego
biznesu, który w dodatku nie jest biznesem polskim” - mówiła posłanka.
Krytykowała projekt, który w jej ocenie
pisali lobbyści, a konsultacje w jego sprawie
były fikcją. „Nie ma miksu energetycznego.
Utrwalamy energię wiatrową, nie porządkujemy absolutnie niczego. Rezygnujemy z mikro
instalacji, nie ma tam wsparcia dla geotermii,
dla energii wodnej powyżej 5 MW” - powiedziała.
Najtańszym źródłem zasilania pomocniczego dla energetyki wiatrowej byłyby elektrownie
opalane węglem. Pod względem konstrukcyjnym

są one jednak optymalizowane na pracę ciągłą,
a praca cykliczna powoduje w nich przedwczesne zużycie i korozję, zakłóca też funkcjonowanie
systemów oczyszczania spalin. W przypadku
Wielkiej Brytanii oparcie się na nich jest też przekreślone. Na rok 2015 planowane jest odstawienie dużej części zainstalowanej w nich mocy, na
początku lat 2020. – zamknięta ma być reszta.
Paradoksalnie więc rozbudowa energetyki wiatrowej w jeszcze większym stopniu uzależni ten
kraj od importu gazu.
Również w Niemczech niższa o 10 punktów
procentowych w stosunku do elektrowni konwencjonalnej sprawność hybrydowego układu

wiatrowo-konwencjonalnego z pozwalającą
szybko reagować turbiną gazową, zwiększa
zużycie paliwa i emisję CO2. Tak dalece, że jak
pisze holenderski autor cytowanego w studium
ASI opracowania, K. de Groot, „Putin i OPEC
mogą świadomie lansować rozwój energetyki
wiatrowej, po to, aby zwiększyć uzależnienie
tego kraju od paliw kopalnych”. Autorzy cytowanego niemieckiego raportu „Economic impacts
from the promotion of renewable energies: The
German experience” opublikowanego w 2009 r
przez Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung wyrazili tę konkluzję niemal
takimi samymi słowami.
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Problemy ze zrozumieniem
W styczniu przedstawiciele polskiego rządu kilkukrotnie rozmawiali z ważnymi komisarzami Unii Europejskiej o
zmianie w polityce energetycznej. Polscy ministrowie podkreślali, że nasz kraj nie zamierza rezygnować z udziału
węgla w energetyce.
Cykl klimatycznych spotkań rozpoczął się 14 stycznia br. kiedy to
komisarz ds. polityki klimatycznej
i energetycznej Unii Europejskiej
Miguel Arias Cańete (na zdjęciu)
rozmawiał z polskim ministrem
środowiska Janem Szyszko.
Dzień później, 15 stycznia, Miguel Arias Cańete spotkał się z
przedstawicielami polskich firm
energetycznych i energochłonnych. W trakcie spotkania przedstawiciele polskich przedsiębiorstw
przedstawili wpływ proponowanej
polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej po 2020 roku
na ich działalność. Zaprezentowali również propozycje do reformy
unijnego system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS).
- Już teraz obciążenia przedsiębiorstw w ramach europejskiego
systemu handlu emisjami (EU ETS)
stanowią ogromne wyzwanie. Nie
ma możliwości prowadzenia dyskusji oraz podejmowania decyzji bez
przeprowadzenia poważnej analizy
skutków społeczno-gospodarczych
tych obciążeń, a także ich wpływu
na bezpieczeństwo energetyczne
państw członkowskich. Kształt systemu EU ETS powinien uwzględniać w dużym stopniu specyfikę
poszczególnych państw członkowskich, w tym przede wszystkich ich
miks paliwowy, wewnętrzne okoliczności ekonomiczne i własne surowce – powiedział Jan Szyszko.

Energetyka węglowa
ale niskoemisyjna

Zwrócił uwagę, że Unia Europejska ma ambicje być liderem w
ochronie klimatu poprzez rozwój
technologii niskoemisyjnych oraz
odnawialnych źródeł energii.
- Ambicje te muszą być jednak
dostosowane do specyfiki, potencjału oraz dotychczasowych wysiłków redukcyjnych poszczególnych
państw członkowskich, i z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego – dodał Jan Szyszko.
15 stycznia z komisarzem Cańete spotkało się także szefostwo
ministerstwa energii z ministrem
Krzysztofem Tchórzewskim i wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim, w spotkaniu uczestniczył
również Piotr Naimski, wiceminister w kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
Minister Tchórzewski poinformował, że strategią polskiej energetyki będzie wykorzystywanie
energii wytwarzanej z rodzimych
źródeł, opartych w pierwszej kolejności o krajowe surowce energetyczne.
Zapewniał, że przy szybkim
wzroście gospodarczym Polski, do
2030 r. zużycie energii będzie ro-

sło i dlatego w konsekwencji nie
ma możliwości wyeliminowania
węgla z bilansu energii pierwotnej
w perspektywie 2050 r. Jej udział
w perspektywie najbliższych dziesięciu lat będzie stabilny. W ocenie
ministra Tchórzewskiego ewentualne zmniejszenie ilości węgla
zużywanego przez energetykę to
bardziej długofalowa perspektywa,
wynikająca ze stałego podnoszenia efektywności energetycznej w
gospodarce narodowej, a także ze
wzrostu sprawności bloków energetycznych.

Polityczny gaz

W trakcie rozmów minister
Krzysztof Tchrzórzewski nawiązał m.in. do kwestii związanych z
funkcjonowaniem wewnętrznego
rynku gazu w Unii Europejskiej
oraz planami budowy gazociągu
Nord Stream 2, który ma biec z wybrzeży Rosji, po dnie Bałtyku, do
Niemiec. Polska sprzeciwia się tej
inwestycji uważając, że będzie ona
służyła szantażowi politycznemu i
gospodarczemu naszego kraju.
- Uważamy, że jest to inwestycja
nieuzasadniona ekonomicznie, raczej negatywna ekonomicznie, ma
charakter polityczny, a w naszym
przekonaniu jest także niezgodna z
prawem europejskim, podważa solidarność energetyczną w ramach
Europy, uderza w bezpieczeństwo
energetyczne nie tylko Polski, ale
także Ukrainy, Słowacji i innych
krajów – mówił o gazociągu Nord
Stream 2 kilka dni później prezydent Andrzej Duda.
Zapewnił przy tym, że jako kraj
będziemy robić wszystko, przede
wszystkim na forum Komisji Europejskiej, aby te rzeczywiste i prawne argumenty oraz nasz punkt widzenia przedstawiać.
- Wierzymy w to, że solidarność
europejska zwycięży nad partykularnym myśleniem i partykularnym interesem – oświadczył prezydent Andrzej Duda.
Z kolei w dniach 20 i 21 stycznia
br. w Polsce przybywał Karmenu
Vella, komisarz Unii Europejskiej
ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. Spotkał się
m.in. z ministrem środowiska Janem Szyszko z którym rozmawiał
o poprawie jakości powietrza oraz
pochłanianiu CO2 przez lasy.
Wielokrotnie podczas spotkań
z unijnymi komisarzami przypomniano, że Polska posiada duże
osiągnięcia w zakresie redukcji
emisji gazów cieplarnianych. W
ramach Protokołu z Kioto zobowiązaliśmy się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 6 proc.
do roku 2012 w stosunku do roku
1988.
- Tymczasem osiągnęliśmy

spektakularną redukcję rzędu 32
proc. - w wyniku bardzo kosztownej społecznie transformacji gospodarczej. Te sukcesy powinny mieć
swoje odzwierciedlenie w przyszłej
polityce klimatycznej Unii Europejskiej – podkreśla minister Jan
Szyszko.

Polski głos musi być dobrze
słyszany
Wypada mieć nadzieje że rozmowy polskich ministrów i unijnych komisarzy będą miały dla
naszego kraju pozytywny skutek.
Unijni urzędnicy muszą zrozumieć,
że poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej posiadają swoją specyfikę, przecież nikt
rozsądny nie każe budować skoczni

narciarskich na południu Włoch
czy Hiszpanii, tak jak nikt nie otwiera plaż pod palmami w Wielkiej
Brytanii czy Szwecji. Podobnie jest
z gospodarką, każde państwo powinno rozwijać się ustalona przez
siebie drogą w oparciu o własne zasoby naturalne.
Oczywiście od ochrony środowiska się nie ucieknie, proekologiczne zmiany trzeba wprowadzać
jednak tak, aby nie zaszkodziły gospodarce i społeczeństwu.
Ostrożność w polityce klimatycznej UE jest tym bardziej potrzebna, że reszta świata nie zamierza podążać drogą UE. W grudniu
2015 r. podczas konferencji klimatycznej ONZ w Paryżu poszczególne państwa świata zadeklarowały
swoje działania na rzecz ochrony

klimatu i zobowiązania krajów UE
okazały się znacznie wyższe niż
innych państw. To unijni politycy
muszą uwzględnić w prowadzeniu
polityki klimatycznej. Na ten fakt
zwracali uwagę także polscy ministrowie, powstaje jednak pytanie,
czy urzędnicy w UE tę zależność
będą umieli zrozumieć. Można
mieć spore wątpliwości czy tak się
stanie. Ostatnie lata i miesiące pokazały, że unijni urzędnicy mają
spore problemy ze zrozumieniem
rzeczywistości i podejmują decyzje, które zamiast rozwiązać jakiś
problem to go tylko jeszcze bardziej komplikują. Polityka energetyczna jest jednym z takich przykładów.
Igor D. Stanisławski

Energetyczny okrągły stół
8 stycznia 2016 r. w Kancelarii Premiera odbyło się
spotkanie dotyczące konkurencyjności polskiego przemysłu
elektroenergetycznego oraz przemysłów energochłonnych
w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej. W rozmowach wzięła udział premier Beata Szydło, przedstawiciele
rządu i polskiego sektora przemysłowego.
Przedstawiciele rządu pod przewodnictwem premier
Beaty Szydło, przy udziale wiceministra spraw zagranicznych Konrada Szymańskiego, ministra środowiska Jana
Szyszko, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego,
pełnomocnika rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury
Energetycznej Piotra Naimskiego spotkali się z przedstawicielami reprezentującymi sektor przemysłowy w Polsce.
Podczas rozmów w formule „okrągłego stołu”, każdy z uczestników miał okazję do przedstawienia swojego stanowiska. Omówione zostały najważniejsze kwestie dotyczące
wyzwań związanych z polityką klimatyczną UE dla przemysłu
elektroenergetycznego i energochłonnego w Polsce.

Premier Beata Szydło zwróciła uwagę, że celem
spotkania jest wysłuchanie postulatów przedsiębiorców.
Zadeklarowała, że w sprawach ważnych dla polskiego
przemysłu, zawsze będą odbywały się tego rodzaju
dyskusje. – Chciałabym, abyśmy byli w bieżącym kontakcie. Aby postulaty stawiane przez przedsiębiorców,
były uwzględniane w projektorach, które rząd chce
przeprowadzać – mówiła premier Beata Szydło podczas
piątkowego spotkania.
Premier podkreśliła, że dla rządu kluczowa jest
konkurencyjność polskiej gospodarki. – Chcemy wywiązać
się z zobowiązań dotyczących ochrony klimatu, ale też
chcemy, aby polska gospodarka się rozwijała – mówiła
premier. Chodzi o możliwość spokojnego rozwoju gospodarki, stworzenia warunków do konkurowania polskich przedsiębiorstw. Zdaniem premier Szydło, Polska
nie może zgadzać się na rozwiązania uderzające w polską
gospodarkę.
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Pierwsza tegoroczna akcja

W piątek 15 stycznia na parkingu szybu Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski
w Jaworznie odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawcza zorganizowana
wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w ZG Sobieski.

Finezja przy tenisowym stole

Karol Mikołajek został zwycięzcą czwartej edycji Barbórkowego Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Piast”.
Spośród wielu uczestników turnieju, który odbył się 19 grudnia ub.r. w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu do ścisłego finału zakwalifikowali się Arkadiusz
Ostrowski, Krzysztof Gołba, Karol Mikołajek oraz Martin Gondzik. W półfinałowych
pojedynkach spotkali się Martin Gondzik
z weteranem turnieju Krzyśkiem Gołbą
oraz Karol Mikołajek z Arkadiuszem Ostrowskim. Po zaciętych pojedynkach (zwłaszcza pierwsza para stoczyła zacięty bój) do

finału turnieju awansowali Krzysztof Gołba
i Karol Mikołajek. I tym razem nie zabrakło
emocji. Spokój w grze, opanowanie, finezja
zagrań sprawiła, że to Karol Mikołajek zdobył Puchar.
Organizatorzy zawodów dziękują firmie
Megalo oraz pozostałym sponsorom za
wsparcie w organizacji turnieju i już dziś
zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w kolejnej jego edycji.
jm

Zbiórka krwi zakończyła się jak zwykle
sukcesem, tego dnia krew oddało 73 honorowych krwiodawców, natomiast do
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach popłynęło ponad 32 litry krwi.
- Dziękujemy wszystkim krwiodawcom, którzy tego dnia zdecydowali się
na oddanie krwi, dziękujemy dyrekcji ZG
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Sobieski za udostępnienie miejsca dla
autokaru do poboru krwi, a także służbom ochrony za zabezpieczenie tego
miejsca. Zapraszamy na kolejne akcje
krwiodawcze organizowane przez KHDK
przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność
– zachęcają związkowcy Solidarność z
ZG Sobieski.
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: reMETAGRAMOWA
dakcja@solidarnoscgornicza.org.pl Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi:
Chleb otwiera każde usta.
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