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O strategii Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Ten biznes ma sens
Rozmowa z wiceprezesem Arturem Dyczko s. 11

Zapobiec katastrofie

Rząd powinien podjąć działania na rzecz stworzenia mecha-
nizmu wsparcia przemysłu energochłonnego, tak jak to czynią 
rządy państw zachodnioeuropejskich. 

Gwarancja 
bezpieczeństwa
Komisja Europejska zaakceptowała wprowadzenie tzw. rynku 
mocy w Polsce. Dzięki temu przez lata polskie elektrownie 
węglowe będą mogły korzystać z finansowego wsparcia.

Płace muszą wzrosnąć!

Jednym z niezbędnych warunków rozwoju górnictwa jest 
wzrost płac górników. Jeżeli płace nie wzrosną to kopalniom 
zacznie brakować ludzi.

ANTYWĘGLOWA 
KRUCJATA
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 PRZECZYTANE

Górnictwo: śląska PO kłamie 
w żywe oczy
Działacze śląskiej Platformy Obywatelskiej postanowili zakpić z nagrody dla najpopular-
niejszej postaci mediów branżowych 2017 r., przyznanej Grzegorzowi Tobiszowskiemu, 
którego wypowiedzi o reformie górnictwa w minionym roku przeczytało ponad milion 
użytkowników portalu nettg.pl. Jak zwykle skompromitowali się sami.

PO zamieściła na Twitterze mem ze zdję-
ciem laureata, a obok wypisała przy czer-
wonych krzyżykach oskarżenia pod adre-
sem wiceministra energii.

Po pierwsze - szkoda, że partia, dekla-
rująca bezkompromisowy szacunek dla pra-
wa w Polsce, ukradła cudzą fotografię i nie 
zadbała o zgodę autora na jej publikację.

Po drugie - żenuje, że wypisując złośli-
wą listę „zasług człowieka roku”, Platforma 
łże w żywe oczy.

Działacze partii, która wspólnie z PSL 
przez 8 lat do listopada 2015 r. decydowała 
o polskim górnictwie, obwiniają człowieka 
odpowiedzialnego za ratowanie górnictwa 
w rządzie PiS o to, że doprowadził rzekomo 
do „najwyższego w historii importu węgla 
(m.in. z Rosji)”. Kłamią. Rekordowy import 
14 mln t węgla odnotowano w 2011 r. W ze-
szłym od stycznia do maja sprowadzono do 
kraju 3,8 mln t.

PO twierdzi, że winą wiceministra jest 
„najniższe wydobycie węgla od 1950 r.”. W 
rzeczywistości doprowadził on do zbilanso-
wania produkcji z popytem wewnętrznym. 
PO-PSL bilansowały tak sprawnie, że za ich 
rządów na zwałach kopalń zalegało aż 15 
mln t surowca, którego następnie pozbywa-
no się po dumpingowych cenach, doprowa-
dzając do ruiny krajowy rynek węgla.

Kolejny zarzut: „5 zamkniętych kopalń”. 

Przypomnijmy, że 7 stycznia 2015 r. pre-
mier rządu PO-PSL Ewa Kopacz ogłosiła 
program ratowania górnictwa, w którym 
zaplanowano zlikwidowanie sześciu ko-
palń: Bobrek i Centrum w Bytomiu, Sośnica 
w Gliwicach, Makoszowy w Zabrzu, Pokój 
w Rudzie Śl. i Brzeszcze. Przeciwko dzikiej 
likwidacji pod rządami PO strajkowała pod 
ziemią załoga kolejnej kopalni - Kazimierz-
Juliusz w Sosnowcu, gdzie wydobycie 
ustało w maju 2015 r. Protestowano też 
w obronie ruchu Boże Dary, który trafił do 
SRK jeszcze za rządu Ewy Kopacz.

PO oskarża o „9 tys. trwale zlikwidowa-
nych miejsc pracy w górnictwie” i „ok. 30 
tys. zlikwidowanych miejsc pracy w sekto-
rze okołogórniczym”. W rzeczywistości ża-
den z górników nie stracił pracy z powodu 
restrukturyzacji, odchodzili tylko emeryci. 
Rzekoma „likwidacja miejsc pracy” polega 
na tym, że np. JSW, ogłaszając strategię 
do 2030 r., zapowiada przyjęcie do kopalń 
1200 młodych górników.

PO zarzuciła wiceministrowi „235 tys. 
osób pozbawionych deputatów”. Tymcza-
sem decyzja o likwidacji emeryckich de-
putatów węglowych zapadła we wrześniu 
2014 r., gdy rządziła PO. Grzegorz Tobi-
szowski doprowadził do wypłaty rekom-
pensat za utracone świadczenie.   

Źródło: nettg.pl
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Usunięcie zbędnych ograniczeń
7 lutego na posiedzeniu Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa rozpatrzo-
no poselski projekt zmiany Ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym oraz Ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach 
pracowniczych.

ZMIANA ta ma na celu możliwość 
swobodnego wyboru przedstawi-
ciela pracowników do rady nad-
zorczej.  Przedstawiciel pracow-
ników nie będzie musiał uzyskać 
pozytywnej opinii Rady do spraw 
spółek z udziałem Skarbu państwa 
i państwowych osób prawnych, 
nie będzie także musiał wypełniać 
wymogów edukacyjnych, a także 
co bardzo istotne, pełnienie funkcji 
z wyboru w zakładowej organizacji 
związkowej nie będzie przesłanką 
uniemożliwiającą reprezentowanie 
pracowników w radzie nadzorczej.

Wniosek o dokonanie zmiany w 
art. 19 ustawy o zasadach zarzą-
dzania mieniem państwowym z 16 
grudnia 2016 r. (druk sejmowy nr 
2235) złożyła grupa posłów PiS re-
prezentowana przez posła Krzysz-
tofa Kubowa.

Zostały zaproponowane także 
zmiany w ustawie o komercjalizacji 
i niektórych uprawnieniach pracow-
ników (ustawa z 3 sierpnia 1996 r.) 
wskazujące, że w przypadku gdy 
spółka , która powstała w wyniku 
komercjalizacji wchodzi w skład 
grupy kapitałowej i jest jednostką 
dominującą w stosunku do przy-
najmniej jednej jednostki zależnej, 

wówczas także pracownicy pod-
miotów zależnych uprawnieni są do 
brania udziału w wyborze przedsta-
wiciela do rady nadzorczej.

– Są to zmiany słuszne, które 
NSZZ Solidarność inspirował i w 
pełni popiera. Po pierwsze, pozwa-
lają one na podjęcie przez pracow-
ników autonomicznej decyzji co do 
osoby która wybierają na swojego 
przedstawiciela. Formalne wymogi 
wskazane w art. 19 ustawy muszą 
ustąpić w świetle zaufania, któ-
rym pracownicy obdarzają osobę 
wybieraną na ich przedstawiciela 
do rady nadzorczej – komentuje 
Barbara Surdykowska z Biura Eks-
perckiego KK NSZZ Solidarność. 
– Ważne są także zaproponowane 
zmiany w ustawie o komercjali-
zacji i niektórych uprawnieniach 
pracowników, gdyż dostrzegają 
one wyzwania związane z powsta-
waniem struktur holdingowych i 
konieczności zagwarantowania 
prawa do partycypacji pracowni-
czej w takich strukturach – dodaje 
ekspertka.

Projekt ustawy został przyję-
ty przez Komisję z modyfikacjami 
przedstawionymi przez Biuro Le-
gislacyjne Sejmu.

Zespół zwrócił uwagę, że naturalną konse-
kwencją zwiększenia od 2020 roku tempa re-
dukcji uprawnień do emisji CO2, które trafiają 
na rynek w ramach systemu handlu emisjami, 
będzie wzrost ceny tych uprawnień. - Dla Pol-
ski oznacza to stopniową eliminację energetyki 
opartej na węglu, wzrost cen energii zarówno 
dla przedsiębiorstw, jak i odbiorców indywidu-
alnych oraz ucieczkę branż energochłonnych 
do krajów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie 
obowiązuje restrykcyjna polityka klimatyczno-
energetyczna - podkreślili autorzy pisma: prze-
wodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ „Solidarność” Kazimierz 
Grajcarek, szef górniczej „Solidarności” Jaro-
sław Grzesik i lider śląsko-dąbrowskich struk-
tur Związku Dominik Kolorz.

Według członków Zespołu rząd powinien pod-
jąć działania na rzecz stworzenia mechanizmu 
wsparcia przemysłu energochłonnego, tak jak 
to czynią rządy państw zachodnioeuropejskich. 
„Fundusz modernizacyjny”, z którego państwa 
członkowskie Unii Europejskiej mają otrzymać 
dodatkową pulę pozwoleń na emisję dwutlenku 
węgla (co ma przynieść środki na modernizację 
energetyki), nie przewiduje możliwości inwesto-
wania w energetykę węglową, jak też kogenerację 

energii elektrycznej i cieplnej z węgla. Tym samym 
Polska, gdzie większość energii wytwarzana jest z 
węgla, nie będzie mogła łagodzić negatywnych 
skutków reformy ETS dla gospodarki za pomocą 
środków z unijnego funduszu.

Ponadto przypomniano, że 2 lata temu 
związkowcy i pracodawcy uczestniczący w pra-
cach Rady Dialogu Społecznego opracowali i 

zarekomendowali rządowi przyjęcie pakietu 
konkretnych propozycji legislacyjnych, które 
pozwoliłyby zmniejszyć szkodliwy wpływ unij-
nej „polityki klimatycznej” na branże energo-
chłonne. Zdaniem członków Zespołu, od tego, 
czy zaproponowane rozwiązania zostaną wdro-
żone, może zależeć przyszłość zwłaszcza pol-
skiego hutnictwa.

WEDłUG Zespołu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do spraw Polityki Klimatycznej przyjęta przez Par-
lament Europejski dyrektywa o ETS (europejskim systemie handlu emisjami CO2) stanowi potężne zagro-
żenie dla polskiego sektora energetycznego oraz przemysłu energochłonnego i wpisuje się w katastrofal-
ny dla Polski scenariusz całkowitej dekarbonizacji krajowej gospodarki. List w tej sprawie z wnioskiem                 
o pilne spotkanie skierowano do premiera Mateusza Morawieckiego.

Zwyczajny 
wstyd

CHOĆ wszelkie zestawienia staty-
styczne i publikowane co kwartał 
wyniki spółek węglowych wskazują, 
że kondycja górnictwa w Polsce jest 
stosunkowo niezła, wciąż pozostają 
sprawy, których nawet dzisiaj - w 
dobie koniunktury i sprzyjającego 
górnictwu układu politycznego - za 
nic w świecie nie da się załatwić.

Do takich spraw należy porusza-
na już tutaj przeze mnie nie raz i nie 
dwa kwestia rekompensat za prawo 
do bezpłatnego węgla dla tych, którzy 
je niegdyś - bez swojej winy - utraci-
li. Rekompensując środowisku gór-
niczemu to, co zostało mu odebrane 
przez zarządy spółek węglowych za 
rządów koalicji PO-PSL, ekipa PiS 
wprowadziła zupełnie nowe, równie 
niesprawiedliwe podziały.

Rządzący z podziwu godnym 
uporem odmawiają jakiejkolwiek 
rekompensaty relatywnie niewiel-
kiej grupie 12 tysięcy osób, choć 
wypłacili je 235 tysiącom osób znaj-
dujących się w identycznej sytuacji. 
Prawa do otrzymania świadczenia 
nie mają między innymi wdowy i 
sieroty po czynnych pracownikach 
kopalń - na przykład po górnikach, 
którzy zginęli pod ziemią, w trakcie 
wykonywania pracy. Stworzono 
tutaj poniekąd kolejny podział, tym 
razem wśród wdów i sierot: ci, któ-
rych mężowie i ojcowie dożyli eme-
rytury mają szczęście i na 10 tysięcy 
złotych mogą liczyć, a ci, którym 
niegdyś było dane przeżyć tragedię 
i dramat związany z utratą bliskiej 
osoby, zostali „na lodzie”.

Cały czas zastanawia mnie, 
dlaczego pomysłodawcy ustawy o 
rekompensatach nie rozwiązali tej 
kwestii kompleksowo? Nie trzeba 
być Machiavellim, by przewidzieć, że 
tak kontrowersyjną sprawę, w której 
część ludzi potraktowano niespra-
wiedliwie, błyskawicznie wykorzysta 
opozycja, co - per saldo - zadziała na 
niekorzyść rządzących. Wypadałoby 
wreszcie znaleźć rozwiązanie praw-
ne pozwalające wypłacić rekompen-
satę wszystkim poszkodowanym i 
to jak najszybciej, bo wbrew temu, 
co chcieliby sądzić oderwani od rze-
czywistości politycy, wcale nie jest 
tak, że jak się o problemie nie mówi 
w telewizji, to problemu nie ma. Ten 
problem jest i będzie, dopóki nie zo-
stanie rozwiązany. Związkowcy mó-
wią o nim od dawna.

Na razie mamy niedokończony 
proces, jawną niesprawiedliwość, a 
w przypadku 5 tysięcy wdów i sierot 
po zmarłych górnikach - zwyczajny 
wstyd.
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Węgiel znów na celowniku
UE Polska naruszyła przepisy dotyczące jakości powietrza

UNIA Europejska ogłosiła, że Polska naruszyła przepisy dotyczące jakości powietrza. Węglofoby z Greenpeace znaleźli już 
winnego. Jest nim oczywiście… górnictwo węglowe.
Trybunał, opierając się 
o przedstawione przez Polskę 
dane, stwierdził, że od 2007 
do 2015 r. włącznie dobowe 
dopuszczalne wartości pyłu 
zawieszonego w powietrzu 
(PM10) były stale przekracza-
ne w 35 spośród 46 stref jako-
ści powietrza w naszym kraju. 
Ponadto w dziewięciu stre-
fach stale przekraczane były 
również roczne dopuszczalne 
wartości, które ustalono w 
dyrektywie UE z 2008 roku.  

W chwili ogłoszenia wyro-
ku Trybunału Sprawiedliwo-
ści UE aktywiści Greenpeace 
ustawili przed wejściem do 
Ministerstwa Energii tort z 
„węgla” z napisem „Gratuluje-

topowych tematów w dyskusji 
publicznej, w tym także poli-
tycznej. Sytuację tę próbuje 
wykorzystać do politycznej 
rozgrywki Platforma Obywa-
telska, która właśnie po decy-
zji Trybunału Sprawiedliwo-
ści uderzyła w PiS. Niestety, 
zaliczyła wtopę, ponieważ za-
rzuty dotyczą lat 2007-2015, a 
wtedy rządziła... PO.

Wysyp pomysłów…
Ze strony rządzących po-

jawiają się różne pomysły na 
ograniczenie smogu. 

Premier Mateusz Mora-
wiecki zapowiedział na kon-
ferencji prasowej, że rząd 
rusza z programem termo-
modernizacji, który ma na 
celu zwiększenie możliwości 
ocieplania domów i zmniej-
szenie zanieczyszczeń.

- W domu nieocieplonym 
trzeba średnio 4-5 ton węgla 
na sezon. Tymczasem po mo-
dernizacji jest to około dwóch 
ton, czyli dwa razy mniej. 
Walka o czyste powietrze jest 
dla naszego rządu jednym z 
priorytetów - mówił Mora-
wiecki.

Tymczasem według Mi-
nisterstwa Energii pakiet re-
gulacji, obejmujących m.in. 
normy jakościowe dla węgla 
do ogrzewania indywidu-
alnego, wejdzie w życie w 
sześć miesięcy po przyjęciu 
odpowiedniej ustawy. Resort 
zakończył prace nad jej pro-
jektem w listopadzie 2017 r. 
Jednak nie trafił jeszcze pod 
obrady rządu.

Zmiany mają dotyczyć 
paliw stałych spalanych w 
gospodarstwach domowych 
oraz w instalacjach o mocy 
cieplnej poniżej 1 MW. Muły 
węglowe, flotokoncentraty, 
węgiel brunatny, ich mie-
szanki oraz paliwo powstałe 
z dowolnego zmieszania pa-
liw zawierające mniej niż 85 
proc. węgla kamiennego zo-
staną objęte ustawowym za-
kazem sprzedaży do sektora 
komunalno-bytowego.

Nowym pomysłem na 
walkę ze smogiem są tzw. 
taryfy antysmogowe – czyli 
niższe stawki za prąd, które 
mają zachęcić do ogrzewa-
nia domów właśnie prądem. 
Cztery największe grupy 
energetyczne w Polsce już za-
powiedziały wprowadzenie 
takich taryf. 

- Mamy nadzieję, że nowa 
taryfa antysmogowa zachęci 
Polaków do wymiany prze-
starzałych pieców na ogrze-
wanie elektryczne. Dzięki 
temu uzyskamy skuteczny i 
działający natychmiast in-
strument walki z niską emi-
sją i smogiem – powiedział 
Krzysztof Tchórzewski, mi-
nister energii. 

Ministerstwo Energii 
przekonuje, że preferencyjne 
stawki za ogrzewanie prądem 
stanowią atrakcyjną alter-
natywę dla nieprzyjaznych 
dla środowiska form ogrze-
wania. Tańszy prąd będzie 
można zużywać w godzinach 
22:00-6:00.

Z kolei Ministerstwo Śro-
dowiska przypomniało, że na 
rzecz poprawy jakości powie-
trza w Polsce do 2020 r. prze-
znaczonych zostanie ponad 10 
mld zł. Pieniądze trafią m.in. 
na przyłączanie gospodarstw 
domowych do sieci ciepłow-
niczej oraz gazowej. „To jedne 
z najskuteczniejszych sposo-
bów na walkę ze smogiem” 
- zaznaczono w piśmie.

Samorządowe mrzonki
Na polu walki ze smogiem 

aktywnością wykazuje się 
także sporo samorządowców. 
Kilka województw uchwaliło 
tzw. ustawy antysmogowe, 
które miały doprowadzić do 
poprawy jakości powietrza. 
Takie ustawy obowiązują np. 
w województwach śląskim i 
małopolskim. Już w chwili 
przyjmowania uchwał, czy-
li w 2017 r., padało bardzo 
wiele argumentów mówią-
cych, że te uchwały nie będą 
możliwe do zrealizowania. 
Na papierze wszystko bę-
dzie wyglądało elegancko, 
ale w praktyce okaże się, że 
uchwały nie są możliwe do 
zrealizowania w praktyce. I 
tak też się stało. 

Zdaniem Kazimierza 
Grajcarka, przewodniczące-
go Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidar-
ność, całościowo problemem 
może zająć się tylko rząd.

- W sukurs tym decy-
zjom chce pójść rząd i przy-
jąć ustawę o normie jakości 
paliw, która ma za zadanie 
wspomóc rozwiązanie prob-
lemu smogu. Dwa lata temu 
w Krakowie podjęto uchwa-
łę antysmogową. Czy to coś 
zmieniło? Oczywiście, że nie. 
Prosiłbym, aby ludzie, którzy 
podejmują tego typu decyzje, 
przyglądali się dokładniej 
sprawie - mówi Grajcarek.

Dodaje, że problem smo-
gu powinien być rozwiązany 

za pomocą programu rządo-
wego.

- Tu nie chodzi tylko o to, 
co wkładamy do pieca. To ma 
znaczenie, ale najistotniejsze 
dla walki ze smogiem jest 
jednak to, co wychodzi z ko-
mina - podkreśla.

Grajcarek proponuje, aby 
to rząd sfinansował zakup u 
producentów odpowiednich 
pieców, które bez względu na 
rodzaj paliwa wypuszczałyby 
do środowiska spaliny o okre-
ślonej jakości. Jego zdaniem 
powinny to być produkty 
polskie, wykonane z polskich 
materiałów i podzespołów.

Proponuje też stworzenie 
systemu monitoringu np. w 
gminach. Dodaje, że badanie 
jakości spalin jest proste, bo 
czujnik można włożyć niemal 
do każdego komina.

- Po co nam drony, na-
jazdy służb na domy? - pyta 
Kazimierz Grajcarek.

Tymczasem według sza-
cunków Izby Sprzedawców 
Polskiego Węgla, w wyni-
ku uchwał antysmogowych, 
w ciągu prawie 24 miesię-
cy koszt paliwa węglowego 
wzrośnie o średnio 30-50 
proc., zaś. dla 80 proc. użyt-
kowników koszt wymiany 
kotła wzrośnie 5-8 krotnie. W 
rezultacie ponad połowa go-
spodarstw domowych ogrze-
wających się węglem (2,5 mln 
domostw) będzie żyła w ubó-
stwie energetycznym.

- Efekt jaki przyniosą 
uchwały antysmogowe bę-
dzie odwrotny od zamie-
rzonego – coraz uboższe 
społeczeństwo niemogące 
sobie nawet pozwolić na za-
kup dostatecznej ilości węgla 
na sezon grzewczy, będzie 
spalać co popadnie, w tym 
śmieci. W rezultacie, jakość 
powietrza zamiast się popra-
wiać, będzie się pogarszać, a 
coraz bardziej sfrustrowane 
sejmiki naciskane przez jesz-
cze bardziej sfrustrowanych 
ekologów będą wprowadzać 
jeszcze bardziej rygorystycz-
ne, jeszcze mniej skuteczne 
prawo – ocenia Izba Gospo-
darcza Sprzedawców Pol-
skiego Węgla.

Jakub Michalski

my obrony polskiego smogu”. 
Aktywiści Greenpeace rozwi-
nęli też transparent z podobi-
zną ministra Krzysztofa Tchó-
rzewskiego i napisem „minister 
węgla i smogu”, zarzucając mu 
brak norm jakości węgla.

Związkowcy z PZZ Kadra, 
Związku Zawodowego Gór-
ników w Polsce oraz Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Ka-
miennego NSZZ Solidarność 
skomentowali akcję aktywi-
stów jednoznacznie.

„Akcję tę w praktyce na-
leży uznać za kolejny element 
prowadzonej od wielu lat 
światowej kampanii antywę-
glowej” - piszą związkowcy i 
podkreślają, że „uderzając w 

węgiel, który stanowi podsta-
wowy surowiec wykorzysty-
wany w polskiej energetyce, 
ekoterroryści podjęli działa-
nia wymierzone przeciwko 
całej polskiej gospodarce i to 
pod fałszywym pretekstem 
rzekomej odpowiedzialności 
osób i podmiotów spalających 
węgiel za zjawisko smogu. 
Tymczasem, co potwierdza 
wielu naukowców, smog jest 
konsekwencją tak zwanego 
ubóstwa energetycznego, któ-
re zmusza ludzi do spalania 
śmieci, mułów czy flotokon-
centratów” (więcej obok).

Temat smogu w Polsce 
zaczął urastać do jednego z 
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Gwarancja bezpieczeństwa
RYNEK MOCY Będzie wsparcie dla polskiej energetyki węglowej

KOMISJA Europejska 7 lutego 2018 r. zaakceptowała wprowadzenie tzw. rynku mocy w Polsce. Dzięki temu przez lata polskie 
elektrownie węglowe będą mogły korzystać z finansowego wsparcia. 

– WproWadzenie rynku 
mocy w Polsce to gwarancja bez-
pieczeństwa energetycznego nasze-
go kraju. To rozwiązania zapewni 
stabilne dostawy prądu do gospo-
darstw domowych. Przyczyni się 
także do modernizacji polskiej 
energetyki – komentuje Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii.

Rynek mocy będzie miał także 
oczywiście pozytywne znaczenie 
dla górnictwa, ponieważ z tego 
wsparcia będą korzystały zarów-
no nowe – planowane i budowane 
elektrownie węglowe, jak i bloki już 
istniejące.

Rynek mocy jest jednym z naj-
bardziej skomplikowanych me-
chanizmów dotyczących polskiego 
sektora energetyki, który został do 
tej pory zgłoszony Komisji Europej-
skiej i uzyskał pozytywną decyzję. 

Pomimo tego, że w Polsce me-
chanizm ten  jest traktowany jako 
brakująca część rynku energii, któ-
ra nie stanowi pomocy publicznej, 
środek ten został zgłoszony przez 
rząd do oceny Komisji Europejskiej 
pod kątem zgodności z regułami 
pomocy publicznej.

- Mechanizm ten będzie  na-
rzędziem wspierającym długo-
terminowe działania w obszarze 
transformacji polskiej energetyki 
w kierunku niskoemisyjnym. Dzię-
ki temu zapewni bezpieczeństwo 
dostaw energii do odbiorców koń-
cowych – deklaruje Ministerstwo 
Energii. 

Przygotowana w Ministerstwie 
Energii ustawa o rynku mocy we-
szła w życie 18 stycznia  2018 r. 
Określa ona organizację rynku 
mocy oraz zasady świadczenia 

usługi pozostawania w gotowości 
do dostarczania mocy elektrycznej 
do systemu elektroenergetycznego 
przez dostawców mocy  i dostar-
czania tej mocy do systemu w okre-
sach zagrożenia.

Szef śląsko-dąbrowskiej Soli-
darności nie podziela jednak tego 
entuzjazmu. – Trudno zakładać, 
że pan minister Tchórzewski nie 
wie co podpisał. Pierwsze aukcje 
rynku mocy odbędą się już w grud-
niu 2018 roku. Jeśli wygrają je za-
graniczne koncerny energetyczne, 
okaże się, że ten rzekomy sukces 
to już nawet nie tyle porażka, co po 
prostu zupełna katastrofa – zazna-
cza Dominik Kolorz.

Prądu nie zabraknie
Nowe przepisy wprowadzają 

mechanizm aukcyjny zakupu mocy. 
Zgodnie z harmonogramem wpi-
sanym w ustawie, pod koniec tego 
roku odbędą się trzy aukcje  głów-
ne dla okresów dostaw przypadają-
cych na lata 2021–2023. Pierwsza 
certyfikacja ogólna rozpocznie się 
dnia 3 kwietnia br., a certyfikacja 
do aukcji głównej rozpocznie się 5 
września br.

Wprowadzenie rynku mocy jest 
znaczącym krokiem w kierunku 
minimalizacji ryzyka wystąpienia 
braków energii. Problemy wystar-
czalności mocy wytwórczych w 
Polsce powinny być rozwiązane 
bezzwłocznie, czego dowiodły nie-
dobory zasilania, które wystąpiły 
w polskim systemie elektroenerge-
tycznym w 2015 roku. 

Jak wykazuje Raport Polskie-
go Komitetu Energii Elektrycznej 

(PKEE), brak rynku mocy w Polsce 
mógłby doprowadzić do niedobo-
rów zasilania, które skutkowałyby 
rocznymi stratami rzędu 10 miliar-
dów złotych. 

Należy również uwzględnić 
fakt, że rynek mocy jest niezbędny 
do wdrożenia reform struktural-
nych rynku energii elektrycznej 
w Polsce, w tym reform rezerw i 
mechanizmu cenowego. Warto też 
podkreślić, że zatwierdzony polski 
rynek mocy jest neutralny techno-
logicznie, co w praktyce oznacza, 
że przewidziane w ustawie aukcje 
będą otwarte dla wszystkich ro-
dzajów mocy wytwórczych, w tym 
OZE, a także dla instalacji magazy-
nowania energii i zarządzania stro-
ną popytową (DSR). 

Polski rynek mocy jest odpo-
wiednikiem innych mechanizmów 
mocowych, jakie zostały wdrożone 
w np. Wielkiej Brytanii, Włoszech, 
Francji i Niemczech. Dzisiejsza de-
cyzja potwierdza jego zgodność z 
rygorystycznymi przepisami UE 
dotyczącymi pomocy publicznej w 
zakresie środowiska naturalnego, 
a także gwarantuje równe warun-
ki uczestnictwa wytwórcom ener-
gii elektrycznej z innych państw 
członkowskich UE. 

Wprowadzenie mechanizmu 
mocowego w Polsce oznacza, że 
poczynając od 2020 roku odbiorcy 
będą ponosili opłatę na poziomie 
nie większym niż 10 złotych mie-
sięcznie (według wyliczeń dokona-
nych przez Ministerstwo Energii). 
Wysokość opłaty będzie zależna od 
rocznego zużycia energii. Wprowa-
dzenie mechanizmu rynku mocy 
w Polsce jest najbardziej ekono-

micznie uzasadnionym sposobem 
zapewnienia stabilności systemu 
energetycznego i bezpieczeństwa 
energetycznego zarówno dla prze-
mysłu jak i odbiorców indywidual-
nych. 

Co ze smogiem? 
Po zaakceptowaniu rynku mocy 

pojawiły się opinie, że jest to wspie-
ranie starych technologii węglo-
wych w polskiej energetyce przez 
co nadal będzie się utrzymywało 
zagrożenie smogiem. Nic bardziej 
mylnego! Rozwój energetyki i cie-
płownictwa to jeden z najbardziej 
skutecznych sposobów walki ze 
smogiem. 

W Polsce głównym źródłem 
wpływających na jakość powietrza 
i przekraczanie dopuszczalnych 
poziomów jest tzw. niska emisja, 
czyli emisje obejmujące przede 
wszystkim emisje z palenisk do-
mowych oraz liniowe obejmujące 
emisję zanieczyszczeń z transportu 
drogowego.

- Największy wpływ na złą ja-
kość powietrza w Polsce ma spala-
nie paliw stałych w celu ogrzania 
pomieszczeń w gospodarstwach do-
mowych. Z tego sektora emitowana 
jest ogromna ilość pyłu PM10 (po-
nad 40 proc. całkowitych emisji w 
Polsce), a także 80 proc. całkowitej 
emisji benzo(a)pirenu B(a)P. Emi-
sja ze spalania paliw stałych przez 
gospodarstwa domowe uwalniana 
jest z kominów o wysokości kilku 
metrów (tzw. niska emisja), które 
są zlokalizowane tam, gdzie ludzie 
mieszkają – informuje PKEE.

Zatem wielkość emisji, a także 

warunki uwolnienia powodują, że 
wpływ tych źródeł ma największe 
znaczenie jeśli chodzi o jakość po-
wietrza.

Wpływ emisji punktowej (w 
tym energetyki zawodowej) na lo-
kalną jakość powietrza jest mini-
malny i np. w strefie aglomeracji 
śląskiej nie przekracza kilku pro-
cent. W celu poprawy jakości po-
wietrza należy przede wszystkim 
zmniejszyć wielkości emisji ze źró-
deł powierzchniowych szczególnie 
poprzez eliminacje niskospraw-
nych urządzeń spalających paliwa 
stałe w celu uzyskania ciepła do 
ogrzewania domów i mieszkań, po-
przez zastąpienie ich urządzeniami 
niskoemisyjnymi np. energią elek-
tryczną.

- Od lat 90 XX wieku w Polsce 
emisja z sektora gospodarstw do-
mowych pozostaje na tym samym 
poziomie, w przeciwieństwie do 
energetyki zawodowej, gdzie w cią-
gu 25 lat (od 1990 do 2015) emisje 
B(a)P zmniejszyły się o77 proc., 
a pyłów PM10 i PM2.5 o około 70 
proc. Tak duża redukcja emisji 
z sektora energetyki zawodowej 
była możliwa do osiągnięcia, dzię-
ki ogromnym nakładom finanso-
wym na technologie zmniejszające 
emisje oraz regulacjom prawnym 
w zakresie wielkości emisji z tego 
sektora – podkreśla PKEE. 

Wsparcie dla energetyki w po-
staci rynku mocy nie doprowadzi 
więc do wzrostu zagrożenia smo-
giem, lecz wręcz przeciwnie – do 
zmniejszenia tego zjawiska!

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



� SpoJrzenia, opinie

Płace w górnictwie muszą 
wzrosnąć!

SEKTOR Jak zachęcić ludzi do pracy w kopalniach?

JEDNYM z niezbędnych warunków rozwoju górnictwa jest wzrost płac 
górników. Jeżeli płace nie wzrosną to kopalniom zacznie brakować ludzi. 

Skalę wyzwań związanych z 
zatrudnieniem i płacami w spół-
kach górniczych pokazują licz-
by. W Polskiej Grupie Górniczej 
(PGG) zatrudnionych jest ok. 43 
tys. osób, Jastrzębska Spółka Wę-
glowa (JSW) daje zatrudnienie ok. 
20,8 tys. osobom a kopalnia Bog-
danka zatrudnia  4,4 tys. osób. 

- Zależy nam na tym, żeby po-
dejmując decyzję o pracy ludzie 
mieli poczucie, że wybierają sta-
bilną branżę, która będzie się w 
najbliższych latach intensywnie 
rozwijać. Chcemy też, żeby wszy-
scy ci którzy pracują w górnictwie 
wiedzieli, że ich ciężka praca jest 
doceniana, że pracują w zawodzie, 
który daje im możliwość awansu 
i rozwoju – mówił Grzegorz Tobi-
szowski, wiceminister energii, w 
trakcie Barbórki organizowanej 
przez Polską Grupę Górniczą. 

Rząd bierze się za płace 
w górnictwie

Systemem płac i wysokością 
górniczych zarobków zainteresował 
się rząd. 

- Uproszczenie systemu wyna-
grodzeń, ujednolicenie uregulowań 
oraz budowa ścieżki kariery zawo-
dowej to najważniejsze zagadnienia 
nad którymi musimy popracować. 
W obecnym funduszu wynagro-
dzeń jest dużo przywilejów, dodat-
ków. Trzeba ten system ujednolicić 
– mówił Grzegorz Tobiszowski.

Rząd 23 stycznia br. przyjął Pro-
gram dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego (szerzej o programie 
pisaliśmy w poprzednim numerze 
Solidarności Górniczej). W Progra-
mie tym, który ma się przyczynić 
do rozwoju nowoczesnego i rentow-
nego górnictwa węgla kamiennego 
w Polsce, sporo miejsca poświę-
cono także górniczym płacom.  

W Programie dla górnictwa, w 
śród słabych stron branży węglo-
wej wskazano m.in. niski udział 
elementów motywacyjnych w sy-
stemach wynagradzania oraz brak 

powiązania pomiędzy wzrostem 
wynagrodzeń i wydajnością pracy. 
Wskazano także na niską wydaj-
ność pracy (poniżej 800 ton na pra-
cownika rocznie) oraz nadmierne 
rozdrobnienie składników płacy. 

Wśród celów szczegółowych 
Programu wskazano ujednolicenie, 
uelastycznienie i uproszczenie sy-
stemów wynagradzania. Uzgodnie-
nie tego modelu ma nastąpić do koń-
ca 2018 r. tak, aby od 2019 możliwe 
było jego wprowadzenie w życie.

W programie przypomniano, 
że obecna struktura wynagrodzeń 
i jej składniki, różne w różnych 
spółkach, ogranicza w znacznym 
stopniu motywacyjną funkcję 
płac. Aktualnie funkcjonujące sy-
stemy kadrowo – płacowe zostały 
ukształtowane w efekcie dokonu-
jących się w minionej epoce zmian 
strukturalno – organizacyjnych. 
Na społeczny odbiór branży wpły-
wa szereg rozwiązań wprowadzo-
nych ponad 35 lat temu. 

- Obsługiwane schematy usta-
lania wynagrodzeń dla kilku ty-
sięcy różnych stanowisk, oparte o 
kilkanaście dodatków, nagród czy 
deputatów, są skomplikowane i 

kosztowne w obsłudze, a także nie-
czytelne dla pracowników, których 
dotyczą – czytamy w rządowym 
dokumencie. 

Dokonane w ostatnich latach 
zmiany w sektorze, takie jak łącze-
nie kopalń, wydzielanie, przekazy-
wanie jednostek pomiędzy spółka-
mi, prywatyzacja i komercjalizacja 
spółek węglowych, nie zaskutko-
wały uproszczeniem systemów pła-
cowych. 

Wśród oczekiwanych efektów 
wprowadzonych zmian jest wzrost 
stopnia elastyczności kosztów pro-
dukcji węgla kamiennego, m.in. 
poprzez uproszczenie struktury 
kosztów.

W roku 2016 udział kosztów 
płac w kosztach polskiego górni-
ctwa wyniósł 45,4 proc. i był niższy 
niż w latach poprzednich, w latach 
2012 i 2013 ten wskaźnik przekra-
czał 51 proc.

Program wskazuje, że w przy-
padku dekoniunktury, przedsię-
biorstwa górnicze nie są w stanie 
elastycznie oraz reagować na głębo-
kie spadki cen zbytu węgla. Dodat-
kowo, koszty generują rozbudowane 
systemy zatrudnieniowo – płacowe, 

co jest skutkiem funkcjonowania 
wielu zróżnicowanych świadczeń 
pozakodeksowych. Oczekiwanym 
efektem jest wypracowanie, wraz 
ze stroną społeczną, rozwiązań po-
zwalających racjonalnie wykorzy-
stać środki funduszu płac, przy za-
łożeniu, że redukcja wynagrodzeń 
nie będzie brana pod uwagę.

Supermarkety walczą 
o pracowników

Szefowie spółek górniczych mu-
szą brać pod uwagę sygnały płyną-
ce z rynku pracy. Pierwszym z nich 
jest malejące bezrobocie. Stopa bez-
robocia w końcu 2017 r. wyniosła 
6,6 proc. i była o 1,6 proc. niższa niż 
przed rokiem. Ministerstwo Pracy 
informuje, że tak niski wskaźnik 
bezrobocia rejestrowanego po raz 
ostatni zanotowano w styczniu 
1991 r.! Są województwa, gdzie bez-
robocie jest jeszcze niższe, np. w 
woj. śląskim wynosi ono 5,2 proc.

Drugi ważny sygnał to rosnące 
płace. Z informacji Głównego Urzę-
du Statystycznego (GUS) wynika, 
że przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie (brutto) wynosi 4588,5 
zł. Średnia płaca jest oczywiście 

pewnego rodzaju manipulacją, bo 
np. kiedy idzie facet z psem to śred-
nio maja po trzy nogi. Ale pewien 
wzrost płac jest widoczny, co widać 
np. po supermarketach. W prze-
szłości były one symbolem niskich 
płac, a teraz zaczęły walczyć o pra-
cownika i płace podnoszą. Niedaw-
no sieć Lidl zapowiedziała, że od 
marca pracownicy jej sklepów będą 
zarabiać od 2800 zł brutto do 3550 
zł brutto na początku zatrudnienia. 
Już po roku pracy płace mają wzros-
nąć do od 2950 zł brutto do 3750 
zł brutto, a po dwóch latach stażu 
pracy od 3150 zů brutto do 4050 zů 
brutto. Wzrost půac pracowników 
zapowiada takýe Biedronka. Tu teý 
trzeba byă ostroýnym, poniewaý 
czćúă supermarketów nie zatrudnia 
na caůy etat, lecz np. na ľ etatu. 

W górnictwie trwają 
negocjacje płacowe

Szefowie spółek węglowych 
chwalą się, że osiągają one dobre 
wyniki finansowe i poprawia się ich 
sytuacja. To bardzo dobrze. Jest to 
więc doskonała okazja, żeby te do-
skonałe wyniki finansowe przełożyły 
na wzrosty płac! Jeszcze w styczniu 
związki zawodowe w PGG wystoso-
wały pismo do zarządu z wnioskiem 
o rozpoczęcie rozmów ws. wzrostu 
wynagrodzeń w 2018 rok. W kopalni 
Bogdanka wszczęto spór zbiorowy 
ws. podwyżek płac w 2018 r. Zarzą-
dy mogą się więc wykazać, że dbają 
nie tylko o dobre wyniki, ale także o 
dobro pracowników. 

Co roku wielu doświadczonych 
pracowników kopalń odchodzi na 
emerytury, od dawna mówi się w 
branży o luce pokoleniowej. Chcąc 
ją zapełnić i chcąc pozyskać nowych 
pracowników do kopalń trzeba im 
zaproponować atrakcyjne warunki 
płacy. Jeśli spółki węglowe tego nie 
zrobią to będą w coraz większym 
stopniu borykać się z brakami ka-
drowymi. 

Igor D. Stanisławski

Rokowania trwają
CHOĆ strony spotykają się niemal co-
dziennie, o efektach rozmów trudno 
cokolwiek powiedzieć. Według związ-
kowców z NSZZ „Solidarność” LW 
„Bogdanka” SA ujawnienie szczegółów 
trwających rokowań mogłoby zaszko-
dzić ewentualnemu porozumieniu. - Na 
dalsze informacje należy poczekać do 
czasu ewentualnego porozumienia bądź 
protokołu rozbieżności - poinformowali 
kilka dni temu Solidarność Górniczą.

5 lutego były już prezes „Bogdan-
ki” Krzysztof Szlaga przedstawił za-
kładowym organizacjom związkowym 
propozycję dotyczącą polityki płacowej 
w Spółce na 2018 rok. Zaoferował pra-
cownikom wzrost stawek osobistego 
zaszeregowania o 1 procent, 1-procen-
tową premię za realizację zadań produk-
cyjnych, dodatkowy odpis na Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 
wysokości 6,5 miliona złotych (tak jak 

to było w roku ubiegłym), ustalenie wy-
sokości średniomiesięcznego wynagro-
dzenia dla zatrudnionych według stanu 
z dnia 31 grudnia 2017 r. na poziomie 
7487,62 zł (tak jak w roku ubiegłym) 
oraz ustalenie wysokości średniej płacy 
dla 268 pracowników zatrudnionych w 
2018 roku na poziomie 5500 zł.

Po szczegółowej analizie oferty 
strona związkowa zdecydowała się na 
jej odrzucenie.

- Przedstawione propozycje nie są 
możliwe do zaakceptowania przez re-
prezentantów załogi gdyż w najmniej-
szym zakresie nie odzwierciedlają 
możliwości płacowych Spółki wobec 
uzyskanych w 2017 roku wyników 
finansowych. W żadnym też stopniu 
nie spełniają oczekiwań załogi w kon-
tekście wysiłku włożonego w osiąga-
nie dobrych wyników produkcyjnych, 
wskazują wręcz na całkowity brak 
szacunku dla wykonywanej w ekstre-
malnych warunkach pracy - napisali 
przedstawiciele strony społecznej w 
specjalnej odezwie do pracowników. 
- W zakresie wzrostu stawek zasze-
regowania i premii za realizację zadań 
produkcyjnych propozycja Zarządu 
sprowadza się do zerowego wzrostu 
wynagrodzeń w roku 2018 w porów-
naniu do roku 2017 (7487,62 zł na 
zatrudnionego). Po uwzględnieniu 

niższego średniomiesięcznego wy-
nagrodzenia dla grupy pracowników 
przyjmowanych w 2018 roku (propo-
nowane 5500 zł/ na zatrudnionego) 
przedstawiona propozycja stanowi 
obniżenie średniomiesięcznego wy-
nagrodzenia pracowników Spółki z 
poziomu 7487,62 do poziomu 7371,6 
zł co stanowi spadek o ok. 116 zł (ok. 
1,55%) w odniesieniu do roku 2017 - 
uzasadnili swoje stanowisko.

Znaczna rozbieżność pomiędzy 
propozycją Zarządu a postulowanym 
przez związkowców 10-procentowym 
wzrostem płac sprawiła, że 12 lutego ci 
ostatni zdecydowali o wszczęciu sporu 
zbiorowego z Zarządem LW „Bogdan-
ka” SA, grożąc „wszelkimi przewidzia-
nymi ustawą konsekwencjami do straj-
ku włącznie”. Dzień później spór stał się 
faktem.

MJ

13 lutego związki zawodowe funkcjonujące w Lubelskim Węglu (LW) „Bogdanka” SA przystąpiły do sporu zbiorowego z 
Zarządem Spółki. Przyczyną sporu są rozbieżności na tle wysokości podwyżek płac dla pracowników „Bogdanki”: praco-
dawca zaproponował między innymi, by górnikom z podlubelskiej kopalni podwyższyć stawki osobistego zaszeregowania o 
1 procent, strona społeczna - powołując się na dobrą sytuację finansową firmy - postuluje 10-procentowy wzrost płac.

 LW „BOGDANKA” SA
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Podwyżki były koniecznością
1 LUTEGO przedstawiciele związków zawodowych funkcjonujących w Gliwickim Zakładzie Usług Górniczych Sp. z o.o. (GZUG) 
i Zarządu GZUG podpisali porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2018 roku. Na mocy porozumienia z dniem 1 stycznia br. 
stawka wynagrodzenia dla pracowników Zakładu wzrosła o 15 procent. Ponadto ustalono wysokość premii bazowej dla osób 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych pod ziemią. O szczegółach rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” GZUG Sp. z o.o. Mariuszem Sobotą.

GLIWICKI ZAKŁAD USŁUG GÓRNICZYCH

Solidarność Górnicza: - 
negocjacje w sprawie porozu-
mienia płacowego zakończy-
ły się sukcesem. które z jego 
zapisów należałoby uznać za 
najważniejsze z pracownicze-
go punktu widzenia?

Mariusz Sobota, przewod-
niczący komisji Zakładowej 
nSZZ „Solidarność” GZuG Sp. 
z o.o.: - Najważniejszym jest zapis 
o 15-procentowym wzroście stawki 
wynagrodzenia. Premia, której wy-
sokość ustaliliśmy na poziomie 60 
procent w przypadku wykonania 
planu miesięcznego w 100 procen-
tach i 40 procent w przypadku nie-
wykonania planu miesięcznego jest 
- mimo wszystko - elementem ru-
chomym, zmiennym. Stawka jest 
czymś, co pracownik otrzymuje 
„na stałe”. Między innymi dlatego 
kwestia wysokości stawki wywo-
ływała największe spory w trakcie 
rokowań nad porozumieniem. Po-
jawiały się również obawy, że po 
podwyżkach pracodawca podwyż-
szy pracownikom obowiązujące 
normy dobowe, jakie ci muszą wy-
konać. Od razu zatem uspokajam 
- żadnych zmian tutaj nie będzie. 
Normy pozostaną na poziomie 
ustalonym 6 lat temu.

SG: - łatwo było przekonać 
Zarząd do postulatów przed-
stawionych przez stronę spo-
łeczną?

MS: - Choć rozmowy trwały 
stosunkowo krótko, były niezwy-

kle intensywne. Początkowo, w 
pierwszych dniach stycznia, Za-
rząd proponował 10-procentowy 
wzrost stawki wynagrodzenia, na 
co się nie zgodziliśmy, bo byłaby 
to tylko „kosmetyka” - firma po-
niosłaby koszty, a pracownicy od-
chodziliby nadal. Ostatni wzrost 
wynagrodzeń miał u nas miejsce 
7 lat temu. Po tak długiej przerwie 
10 procent problemu z pewnością 
by nie rozwiązało. Mieliśmy prze-
cież do czynienia z sytuacjami 
patologicznymi, gdy pracownicy 
z premedytacją szli na chorobo-
we, bo skorzystanie z tego świad-
czenia bardziej im się opłacało 
niż pójście do pracy. Od pewnego 
momentu negocjacje w sprawie 
podwyżek odbywały się już na wy-
sokim szczeblu, powiedziałbym 
- ponadwojewódzkim. Druga stro-
na również zdawała sobie sprawę 
z powagi sytuacji. Brak podwyżek 
oznaczałby konieczność likwidacji 
firmy, bo nie znaleźlibyśmy chęt-
nych do pracy. Znaczące podwyżki 
musiały wreszcie nastąpić. Zwrócę 
uwagę, że w ubiegłym roku odeszło 
od nas ponad 400 osób, głównie 
fachowców. Ten niedobór uzupeł-
niliśmy nowymi ludźmi, ale przy 
tak niskich zarobkach ich odejście 
też byłoby tylko kwestią czasu. Pod 
koniec 2017 roku niektóre pry-
watne firmy okołogórnicze lepiej 
płaciły swoim pracownikom niż 
należąca do Holdingu KW spółka 
państwowa jaką jest GZUG. Osta-
tecznie 1 lutego podpisaliśmy po-
rozumienie przy założeniu, że jego 
zapisy obowiązują od 1 stycznia.

SG: - Czy zapisy porozumie-
nia w pełni satysfakcjonują 
największy związek zawodo-
wy zrzeszający pracowników 
GZuG, jakim jest nSZZ „Soli-
darność”?

MS: - Zdecydowanie tak. Sta-
nowisko „Solidarności” od same-
go początku było jednoznaczne 
- muszą nastąpić solidne podwyż-
ki, tak by pracownicy GZUG wy-
konujący ciężką pracę pod ziemią 
zaczęli godnie zarabiać. Pod tym 
względem mamy jeszcze trochę do 
nadrobienia w stosunku do spółek 
węglowych. Górnicy zatrudniani 
bezpośrednio przez PGG czy JSW 
otrzymują pensję średnio o 20-30 
procent wyższą, jakkolwiek różnica 
pomiędzy nami a nimi sukcesyw-
nie się zmniejsza i nie jest to już 
jakaś gigantyczna przepaść. Biorąc 
pod uwagę fakt, że w ubiegłym roku 
- przed podwyżkami - przyjęliśmy 
ponad 250 osób z firm prywatnych, 
teraz fachowców zainteresowanych 
pracą w GZUG powinno być znacz-
nie więcej.

SG: - a jak przyjęte ustale-
nia odebrała załoga?

MS: - Do siedziby Związku 
dzwonią zwykli pracownicy i pra-
cownicy dozoru, dziękując nam 
za skuteczne działanie, do którego 
zresztą - jako związek zawodowy 
- jesteśmy zobowiązani. Po tylu 
latach borykania się z problema-
mi, które mogły się zakończyć li-
kwidacją firmy, jej załogę wreszcie 

doceniono. Niezwykle istotna była 
tutaj postawa obecnego Zarządu, 
który poważnie podszedł do prob-
lemu. W drodze negocjacji udało 
nam się wypracować porozumienie 
satysfakcjonujące wszystkie strony. 
Sytuacja firmy staje się coraz bar-
dziej stabilna. Tegoroczne umowy 
na realizację zadań górniczych za-
warte przez GZUG i spółki węglo-
we są naprawdę korzystne, co daje 

nadzieję na wypracowanie dobrego 
wyniku za rok bieżący i - być może 
- przywrócenie „czternastej pensji” 
wszystkim pracownikom GZUG. 
„Solidarność” dołoży wszelkich 
starań, by tak się stało.

SG: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

rozmawiał: MJ
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POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

do wszystkich typów kotłów

Bruksela dała zgodę
POMOC PUBLICZNA Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w programie dla polskiego górnictwa

KOMISJA Europejska 8 lutego 2018 r. zaakceptowała zmiany do programu pomocy państwa dla sektora górnictwa węgla ka-
miennego na lata 2015-2023. - To dobra decyzja dla Polski i polskiego górnictwa, a także ważny element prowadzonego przez 
Ministerstwo Energii procesu restrukturyzacji branży - mówi Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Krzysztof Tchórzewski dodaje, że w ciągu ostatnich 
dwóch lat w sektorze nastąpiły gruntowne przeobrażenia 
organizacyjne, które m.in. zostały dostosowane do zmienia-
jącej się sytuacji rynkowej. Decyzja Komisji Europejskiej 
to możliwość realizacji dalszych kroków w tym zakresie i 
utrzymanie efektu dotychczas przeprowadzonych działań. 

- Niezwykle ważnym narzędziem w walce o nowoczes-
ne i konkurencyjne górnictwo jest możliwość racjonalne-
go wsparcia rozwoju tego sektora przez państwo – ocenia 
Krzysztof Tchórzewski. 

Radość w Ministerstwie Energii
Podkreśla, że decyzja KE to również efekt aktywnej i 

konsekwentnej współpracy oraz dialogu pomiędzy Komi-
sją a przedstawicielami resortu energii.

- Zaakceptowane zapisy to kolejny krok ku zmoderni-
zowanej, stabilnej branży górnictwa węgla kamiennego, to 
także dowód na efektywną współpracę z Komisją Europej-
ską i naszymi partnerami z Europy – komentuje Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister energii.

Podkreśla, że dzięki działaniom obecnego kierowni-

ctwa Ministerstwa Energii możliwe jest kontynuowanie 
działań restrukturyzacyjnych do roku 2023, a nie jedynie 
do 2018.

- Dzięki zatwierdzonej aktualizacji programu pomocy 
państwa dla sektora górnictwa węgla kamiennego fundu-
sze mogą zostać przeznaczone również na likwidację szkód 
górniczych – informuje Grzegorz Tobiszowski. 

Wspieranie optymalizacji procesu zmian struktu-
ralnych w polskim sektorze węglowym ma polegać na 
możliwości kontynuowania finansowania z budżetu 
państwa zadań realizowanych przez Spółkę Restruktu-
ryzacji Kopalń (SRK), do której trafia nieprodukcyjny 
majątek. 

- Wprowadzone zmiany to ulga dla czynnych spółek 
węglowych, dzięki nim fundusze mogą przeznaczyć na 
inwestycje, czy rozwój innowacji – dodaje Grzegorz To-
biszowski. 

Jakie są zmiany w programie?
Komisja Europejska zaakceptowała poprawki do pol-

skich planów udzielenia wsparcia publicznego dla górni-
ctwa w wysokości 5 miliardów złotych. Pieniądze te mają 
zostać przeznaczone na złagodzenie społecznego i środowi-
skowego wpływu zamykania niekonkurencyjnych kopalń 
węgla do roku 2018, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy 
państwa. 

Z tych pieniędzy będą m.in. finansowane odprawy eme-
rytalne, świadczenia wyrównawcze i świadczenia z zabez-
pieczenia społecznego dla pracowników do 2023 r. Wcześ-
niej wsparcie było możliwe tylko do końca 2018 r. 

Ponadto pieniądze będą mogły być przeznaczone na za-
bezpieczanie szybów górniczych i likwidacji infrastruktury 
kopalnianej, naprawy szkód w środowisku spowodowanych 
przez górnictwo i rekultywację terenów pogórniczych. 

Lutowa decyzja Komisji Europejskiej jest zmianą de-
cyzji Komisji z listopada 2016 r. Wtedy to Komisja Euro-
pejska zaakceptowała program naprawczy dla polskiego 
górnictwa, który przewidywał wydatki w kwocie prawie 8 
mld zł do 2018 r. 

Możliwość pomocy państwa dla przejmowania od spó-
łek węglowych terenów pogórniczych z przeznaczeniem 
rewitalizację kończyła się 31 grudnia 2018 r., więc strona 
Polska wniosła do Komisji Europejskiej o notyfikację war-
tej 5 mld zł dalszej pomocy na restrukturyzację górnictwa 
w latach 2019-2023, aby zamknąć ten proces przemian.

Zaakceptowany w grudniu 2016 r .program zakładał, że 
w 2017 r. do SRK zostaną przekazane Ruch Pokój I, kopal-
nia Sośnica, Ruch Rydułtowy, Ruch Śląsk i kopalnia Kru-
piński.

Jak wiadomo, nie wszystkie z tych kopalń przeszły do 
SRK. W Polskiej Grupie Górniczej (PGG) wciąż pozostaje 
kopalnia Sośnica. PGG zapowiada, że ostateczna decyzja 
dotycząca przyszłości kopalni Sośnica w strukturach PGG 
ma zostać podjęta po pierwszym półroczu 2018 roku. De-
cyzja będzie uzależniona od osiąganych przez Sośnicę wy-
ników ekonomicznych oraz oceny warunków technicznych, 
co ma stanowić podstawę dla uznania kopalni jako trwale 
rentownej.

Pierwsza decyzja Komisji Europejskiej ws. programu 
dla polskiego górnictwa zapadła stosunkowo niedawno, 
bo w listopadzie 2016 . Skoro już po 16 miesiącach w de-
cyzji KE nastąpiło zmian korzystne dla polskiego górni-
ctwa, to nie można wykluczać także następnych zmian. 
Trudno oczywiście teraz przesądzać, że kolejne zmiany 
nastąpią. Wszystko będzie zależało od tego, jakie efekty 
będzie przynosiła naprawa górnictwa i jakie będą wyni-
ki finansowe spółek węglowych. Jeśli poprawa sytuacji 
w branży będzie przynosiła pozytywne efekty a firmy 
węglowe będą przynosiły zyski to i Komisja spojrzy na 
ewentualne zmiany w polskim programie dla górnictwa 
łaskawym okiem. 

Igor D. Stanisławski
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Przepustka do pracy…

LW BOGDANKA 23 stypendia górnicze dla najlepszych uczniów szkół partnerskich

Lubelska kopalnia konsekwentnie realizuje „Strategię rozwoju kadr Bogdanki”, ogłoszoną w maju 2017 r. Dokument ten zakłada 
zacieśnianie współpracy ze szkołami średnimi o profilu techniczno – górniczym z okolic kopalni. Ubiegłoroczne zaangażowanie w 
projekt zarówno pracowników kopalni, jak i nauczycieli a przede wszystkim ambitne podejście samych uczniów, daje wymierne 
efekty. W ramach współpracy Bogdanki ze szkołami, za wyróżniające wyniki w nauce w I półroczu (w szczególności przedmiotów 
zawodowych) aż 23 uczniów otrzymało ufundowane przez kopalnię, naukowe stypendia górnicze. Zostały one wręczone podczas 
uroczystego spotkania w siedzibie Zarządu Bogdanki.

WSPółPRACA Bogdanki z Zespołem 
Szkół Górniczych w łęcznej i Zespołem 
Szkół w Ostrowie Lubelskim zakłada 
m.in. stypendia naukowe za najlepsze 
wyniki dla uczniów wyróżniających się 
w przedmiotach technicznych, a także 
realizację programu „Przepustka do pra-

cy w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.”, 
którego celem jest wspieranie i rozwija-
nie idei systematycznej nauki. 

14 lutego br. podczas spotkań infor-
macyjnych klas czwartych w Bogdance, 
przyznano 23 stypendia w wysokości 
1000 zł, wyróżniającym się uczniom 

szkół średnich: 12 uczniom z ZSG w 
łęcznej oraz 11 z ZS w Ostrowie Lubel-
skim, którzy uzyskali najwyższą średnią 
ocen z przedmiotów zawodowych.

Podczas spotkań uczniowie obejrzeli 
również prezentację „Potrzebujemy naj-
lepszych”,  przedstawiającą m.in. proces 

rekrutacji w kopalni, wyniki dotychczaso-
wej współpracy ze szkołami partnerskimi, 
liczby zatrudnionych absolwentów tych 
szkół, a także mogli posłuchać o istotności 
predyspozycji zawodowych pracowników 
kopalni i to bezpośrednio od najważniej-
szej kadry kierowniczej Bogdanki.

– Współpraca ze szkołami średnimi 
o profilu techniczno-górniczym jest bar-
dzo ważnym elementem naszej strategii 
rozwoju kadr, która ma na celu pozyski-
wanie do pracy w Bogdance najlepszych 
pracowników. Wyniki współpracy w tym 
semestrze pokazują, że nasz program 
cieszy się wśród uczniów bardzo dużą 
popularnością – powiedziała Agata War-
da, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi w LW Bogdanka S.A.

Należy podkreślić, że liczba zatrud-
nianych absolwentów szkół partnerskich 
sukcesywnie rośnie – tylko do końca 
lutego 2018r. wyniesie ona blisko 33 
osoby. 

Chcąc mieć wpływ na wzrost po-
ziomu wiedzy u uczniów i na rozwój ich 
kompetencji, Lubelski Węgiel Bogdanka 
S.A. planuje także podjęcie współpracy 
z innymi szkołami technicznymi wo-
jewództwa lubelskiego. W najbliższej 
przyszłości będą prowadzone rozmowy 
z placówkami kształcącymi elektryków 
i elektroników a w następnej kolejności 
również ze szkołami o profilach mecha-
nicznych.

Osoby zaangażowane na Bogdance 
w opracowanie Strategii rozwoju kadr, 
mają na uwadze nie tylko współpracę 
ze średnim poziomem edukacji. Chcąc 
pozyskać wartościową kadrę, podob-
ny program skierowały do studentów 
i absolwentów szkół wyższych, w tym 
krakowskiej AGH. W ubiegłym roku, 
pokłosiem programu było zatrudnienie 
4 absolwentów, a na przestrzeni tylko 
dwóch pierwszych miesięcy br. pracę w 
Bogdance znalazło 8 osób kończących II 
stopień kierunku Górnictwo i Geologia na 
AGH.

 red

LW BOGDANKA 23 stypendia górnicze dla najlepszych uczniów szkół partnerskich
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Inteligentna kopalnią, 
czyli co to takiego…

Doświadczalna kopalnia Jan
Powstała w latach 60 ubiegłego stulecia - zlikwidowana w 1993 roku. Nazwę swą zawdzięcza Jano-
wi Mitrędze - ówczesnemu ministrowi górnictwa. Kiedyś najnowocześniejsza - dzisiaj zapomniana. 
Zakład ten wniósł ogromny wkład w polskie górnictwo. Kopalnia miała charakter produkcyjno-do-
świadczalny. 
Kopalnia Jan była wyposażona w najnowsze 
urządzenia (wszystkie produkcji krajowej). Wy-
próbowywane były w niej najnowsze krajowe 
maszyny i nowe formy produkcji. Eksploatowane 
w niej były pokłady węgla grubości 1,20 do 1,70 
m systemem ścianowym z zawałem stropu. Była 
to zautomatyzowana ściana wydobywcza typu 
ASI-II (Zautomatyzowana Ściana Izotopowa), w 
skład której wchodziła: zmechanizowana obudo-
wa (przesuwająca się automatycznie pod wpły-
wem impulsów elektrycznych nadawanych przez 
przesuwający się w ścianie kombajn), kombajn 
węglowy oraz przenośnik ścianowy. Układ całko-
witej automatyzacji ściany zapewniał samoczyn-
ną pracę wszystkich urządzeń ścianowych, w 
tym automatyczne przesuwanie obudowy, auto-
matyczną regulację prędkości kombajnu, przesu-
wanie przenośnika i automatyczną kontrolę stanu 
innych urządzeń w ścianie.

Do kierowania przebiegiem procesów techno-
logicznych i kontroli parametrów bezpieczeństwa 
pracy służyło Centrum Zarządzania Kopalnią. 
Maszyna cyfrowa zainstalowana w Ośrodku Obli-
czeniowym i przesyłała wyniki do teletransmitora 
zainstalowanego w kopalni. W celu obserwacji 
kontroli pracy urządzeń wyciągowych oraz ru-
chu załogi zainstalowane zainstalowane były na 
nadszybiu i w podszybiu kamery telewizji prze-
mysłowej. Umożliwiały one kontrolę załadunku i 
wyładunku urządzenia skipowego i obserwację 
wsiadania i wysiadania załogi do klatki szybowej. 
Kamery telewizji przemysłowej zainstalowane były 
również w punkcie podziału załogi na dole w kopal-
ni, co pozwalało na obserwacje tablicy ruchu za-
łogi. Kamery znajdujące się także u wejścia głów-
nego kopalni, umożliwiały obserwację ruchu załogi 
od momentu wejścia pracownika na teren kopalni.

a

INTELIGENTNA kopalnia to robocza nazwa projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową. Zadaniem projektu jest zintegrowanie w jeden, spójny system dostęp-
nych lub dopiero projektowanych nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a następnie przete-
stowania ich w rzeczywistych warunkach górniczych.

W  polsKim górnictwie węgla 
kamiennego stosowanych jest wie-
le tzw. Inteligentnych rozwiązań. 
Sieci łączności i transmisji danych, 
wysoki poziom mechanizacji ma-
szyn, częściowo zmechanizowane 
procesy, komputeryzacja utrzyma-
nia ruchu, komputerowe planowa-
nie – to tylko niektóre z tych roz-
wiązań. Wydawać by się mogło, że 
skoro jest tak dobrze to niczego nie 
trzeba zmieniać. Błąd. Stare powie-
dzenie mówi, że jedno co jest stałe 
i pewne w naszym życiu to zmiana. 
Żyjemy w świecie, w którym nowo-
czesne technologie i zmiana dyktu-
ją rozwój. Kto tego nie rozumie lub 
nie akceptuje, niestety, wypada z 
gry.

Znane są przykłady topowych 
firm, które w swoich strategiach 
przeoczyły nadejście przełomo-
wych technologii i w konsekwencji 
musiały zejść z piedestału. Nokia 
czy Kodak to najlepsze przykłady. 
Ktoś powie, że to firmy technolo-
giczne, które poddane są nieusta-
jącym zmianom. Przemysł surow-
cowy także zna takie przypadki. 
Jeszcze w latach 80. górnictwo 
siarki w Polsce było branżą żyją-

cą w dostatku, bo produkowana w 
Tarnobrzegu siarka sprzedawał się 
na pniu, a dewizy płynęły do Polski 
szerokim strumieniem. Wystar-
czyło jednak kilka lat, a ten boga-
ty i stabilny pracodawca musiał 
pozamykać swoje zakłady. Powód? 
Technologia! Na światowym rynku 
pojawiły się ogromne ilości siarki 
pochodzącej z odzysku związanego 
z oczyszczaniem różnego rodzaju 
surowców – głównie ropy naftowej 
i gazu ziemnego. To jasno dowodzi, 
że do zmian trzeba się stale przygo-
towywać, by nie zostać zaskoczo-
nym.  

Polskie górnictwo węgla ka-
miennego, by sprostać konkurencji 
światowej i coraz bardziej restryk-
cyjnej polityce unijnej musi szukać 
sposobów na optymalizację kosz-
tów, bezpieczną eksploatację oraz 
poszanowanie otaczającego go śro-
dowiska. 

Opracowanie projektu i wdro-
żenie prototypowej, wzorcowej, 
zautomatyzowanej i innowacyjnej 
kopalni to zadanie jakie przypadło 
w udziale spółce JSW Innowacje, 
której zadaniem w Grupie JSW jest 
inicjowanie, zarządzanie i wdra-

żanie projektów innowacyjnych, 
czyli takich, które w jakimś stop-
niu obarczone są ryzykiem. Poziom 
ryzyka w danym przedsięwzięciu 
jest wprost proporcjonalny do 
jego innowacyjności. Innowacyj-
ne przedsięwzięcia poprzez swoje 
dążenie do zmiany rzeczywistości 
same prowokują ryzyko. Dlatego 
zadaniem JSW Innowacje jest nie 
tylko wdrożenie nowych rozwią-
zań innowacyjnych w zakładach 
Grupy JSW, ale także pozyskanie 
na ten cel środków ze specjalnych 
funduszy finansujących innowacje 
jak np. Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Na obecnym etapie JSW 
Innowacje wraz ze swoimi partne-
rami (dostawcy urządzeń i maszyn 
górniczych) przygotowuje wniosek 
o dofinansowanie projektu Inteli-
gentnej kopalni.

Projekt „Inteligentnej kopalni”, 
został zresztą wpisany do Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju i umieszczony w Programie 
dla Śląska, co jasno wskazuje, że 
przedstawiciele rządu także widzą 
w tym projekcie potencjał nowo-
czesnych rozwiązań w obszarze 
systemów organizacji, produkcji, 

logistyki i transportu, zarządzania 
i monitoringu. 

Innowacyjne technologie mają 
poprawić produktywność, zwłasz-
cza że – jak wynika ze strategii Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej na lata 
2018–2030 – produkcja węgla ma 
docelowo wzrosnąć z 14,9 mln ton 
w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 
roku, a wzrost wydajności z 710 do 
około 870 ton węgla w przeliczeniu 
na jednego pracownika rocznie.

Według założeń projekt ma być 
realizowany etapami, począwszy 
od tzw. inteligentnego rejonu, a 
skończywszy na inteligentnej ko-
palni, która ma powstać na półno-
cy obszaru, na którym prowadzą 
działalność kopalnie wchodzące w 
skład JSW, a następnie nowe roz-
wiązania będą stopniowo wprowa-
dzane w kolejnych kopalniach.

Jakie są główne założenie pro-
jektu? Po pierwsze, uczynić proces 
wydobycia bardziej przewidywal-
nym. Po drugie, maksymalnie zau-
tomatyzować proces wydobycia. 

Przewidywalność (żeby nie użyć 
słowa programowalność) to jedno z 
głównych kryteriów powodzenia 
pracy górniczej.  Każdy kto ma do 

czynienia z pracą podziemną wie, 
że procesu wydobycia nie da się do 
końca kontrolować, zwłaszcza przez 
zmienność warunków naturalnych. 

W ramach projektu Inteligentna 
kopalnia zrealizowany zostanie w 
pierwszej kolejności model geolo-
giczny 3D, który pozwoli zoptyma-
lizować wykorzystanie zasobów. 
Postęp w dziedzinie modelowania 
numerycznego i grafiki kompute-
rowej stwarza zupełnie nowe moż-
liwości opisu, analizy oraz wizuali-
zacji danych geologicznych. Dzięki 
temu zmniejszy się ryzyko niespo-
dzianek już na etapie planowania i 
harmonogramowania wydobycia. 
I to jest dopiero początek digitali-
zacji całego procesu. Inteligentna 
kopalnia będzie w dużo wyższym 
stopniu niż dotychczas agregowała i 
przetwarzała informacje, choćby w 
celu oszacowania prawdopodobień-
stwa awarii maszyn (predyktywna 
diagnostyka). Powstanie w JSW 
Centrum Zaawansowanej Analizy 
Danych jest pierwszym zaczątkiem 
tego procesu. Wykorzystanie za-
awansowanej teleinformatyki to 
także możliwość lokalizacji załogi 
w czasie rzeczywistym oraz możli-
wość przesyłania komunikatów do 
pracowników w przypadku wystę-
powania zagrożeń. 

Na końcu łańcucha inteligentnej 
kopalni jest automatyzacja proce-
sów. Docelowo projekt ma dopro-
wadzić do automatyzacja ściany 
wydobywczej poprzez zastosowa-
nia sterowania elektrohydraulicz-
nego w celu wdrożenia technologii 
skrawu wzorcowego i zdalnego ste-
rowania. Zastosowanie algorytmów 
pozwoli zaś dostosować parametry 
pracy kompleksu ścianowego do 
zmiennych warunków geologicz-
nych (wykrywanie skały w pokła-
dzie, napinanie łańcucha przenoś-
nika zgrzebłowego do zmiennych 
warunków).

Elementem wieńczącym cały 
proces jest tzw. inteligenta odsta-
wa regulacja prędkością odstawy 
w celu skompensowania nadwy-
żek produkcyjnych. Przebywając w 
centrach handlowych nikogo z nas 
nie dziwi, że ruchome schody pra-
cują tylko wtedy gdy zbliża się do 
nich człowiek, bo praca urządzenia 
na okrągło to zwykłe marnotraw-
stwo energii i niepotrzebne zuży-
wanie się części eksploatacyjnych. 
Dokładnie o podobne rozwiązania 
chodzi w inteligentnej kopalni. 

Mówiąc o inteligentnej kopalni 
musimy mieć świadomość, że pew-
ne założenia mogą nie zostać w peł-
ni zrealizowane, ale na tym właśnie 
polega sfera badań i rozwoju. Trze-
ba postawić sobie cele i dążyć do 
nich metodą prób i błędów. Kiedyś 
w polskim górnictwie funkcjono-
wała doświadczalna zautomatyzo-
wana kopalnia Jan. W niej także w 
warunkach rzeczywistych dokony-
wano prób nowych na tamten czas 
rozwiązań. I wtedy byli tacy, którzy 
z kpili z całej tej idei, ale jak później 
się okazało, wiele nowoczesnych 
rozwiązań, z których do dziś korzy-
stają górnicy swoje pierwsze próby 
miało właśnie w kopalni Jan. 

Jacek Srokowski
Autor jest wiceprezesem spółki JSW 

Innowacje

Materiał powstał 
w ramach cyklu poświęconego 

innowacyjności 
w polskim górnictwie węgla kami-

ennego we współpracy 
z JSW Innowacje.
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Ten biznes ma sens
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

O SPECYfICE „Strategii 2018-2030” dla Grupy Kapitałowej JSW rozmawiamy z zastępcą prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA (JSW) do spraw strategii i rozwoju Arturem Dyczko.

Solidarność Górnicza: 
- Panie prezesie, 9 lutego w 
siedzibie warszawskiej Gieł-
dy Papierów Wartościowych 
Zarząd JSW przedstawił za-
łożenia „Strategii 2018-2030 z 
uwzględnieniem Spółek Zależ-
nych Grupy kapitałowej JSW”. 
Czym ten dokument różni się 
od innych strategii spółek wę-
glowych, z jakimi do tej pory 
mieliśmy do czynienia?

artur Dyczko, zastęp-
ca prezesa Zarządu JSW ds. 
strategii i rozwoju: - „Strategia” 
ma być elementem realnej zmiany 
w funkcjonowaniu JSW, bo nie da 
się cały czas robić tego samego i 
oczekiwać przy tym lepszych re-
zultatów. Tworzyliśmy ją w sposób 
nieco zmodyfikowany. Nie mogli-
śmy się opierać tylko i wyłącznie 
na planach techniczno-ekono-
micznych, bo wiemy z praktyki, że 
„po drodze” najprawdopodobniej 
wystąpi szereg zdarzeń, których 
dzisiaj nie jesteśmy w stanie prze-
widzieć. To mogą być problemy na 
rynku, to mogą być problemy z ja-
kością węgla. Wtedy nie będzie już 
czasu na każdorazową aktualiza-
cję „Strategii”. W konsekwencji jej 
założenia szybko przestałyby być 
użyteczne w procesie zarządzania 
firmą. „Strategia dla JSW na lata 
2018-2030” jest bardzo precyzyj-
na. Najważniejszym celem strate-
gicznym Grupy Kapitałowej JSW 
jest umocnienie pozycji wiodące-
go producenta i dostawcy węgla 

koksowego oraz koksu w Europie, 
jak również wzrost wartości całej 
grupy.  

Zwiększenie produkcji węgla, 
inwestycje oraz wprowadzenie in-
nowacyjnych rozwiązań poprawia-
jących efektowność zapewnią spół-
ce stabilny rozwój oraz planowaną 
długoterminową marżę EBITDA 
powyżej 30%. Nowa strategia za-
kłada stopniowy wzrost produkcji 
węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 
18,2 mln ton w 2030 roku. Poziom 
produkcji i sprzedaży koksu zapla-
nowano na poziomie powyżej 3,4 
mln ton. Docelowo, koks wielkopie-
cowy o wysokich parametrach ma 
stanowić aż 78%  produkcji grupy.

Zamierzamy sukcesywnie 
poszerzać naszą bazę zasobową, 
również inwestując w nowe złoża 
węgla koksującego,. JSW nikomu 
nie „blokuje” dostępu do złóż węgla 
koksowego, ale zgodnie z przyjętą 
strategią skutecznie zabezpieczamy 
interes spółki.m.in. składając włas-
ne wnioski o koncesje oraz dokonu-
jąc odwiertów. Zrobimy wszystko, 
co możemy - żeby  cenne złoża wę-
gla koksowego należały do JSW.

SG: - Całkowitą nowoś-
cią jest powołanie funduszu 
„na czarną godzinę”. Do tej 
pory zyski spółek węglowych 
wypracowywane w dobie ko-
niunktury były trwonione lub 
przejadane. Skąd ten pomysł i 
skąd wzięła się kwota 1,5 mi-
liarda złotych, jaką zasilono 
fundusz?

aD: - Powołaliśmy Fundusz In-
westycyjny Zamknięty - tak zwany 
fundusz stabilizacyjny. Tego rze-
czywiście nigdy wcześniej nie było. 
Dzięki kwocie 1,5 mld zł, którą te-
raz do funduszu przekazujemy, w 
przyszłości będziemy mogli złago-
dzić konsekwencje sytuacji kryzy-
sowych, jakie niewątpliwie kiedyś 
nadejdą, bo tak działa gospodar-
ka. Według naszych wyliczeń, gdy 
dochodziło do większych załamań 
na rynku, brakowało nam od 800 
milionów do 1,2 mld zł, by ten „do-
łek” przetrwać. JSW ratowała się 
wtedy w różny sposób, na przykład 
sprzedając Wałbrzyskie Zakłady 
Koksownicze „Victoria” czy SEJ. 
Teraz zabezpieczyliśmy kwotę 1,5 
mld zł. Stało się to możliwe dzięki 
właścicielowi - państwu, które po 
zmianie władzy zupełnie inaczej 
podchodzi do kwestii rozwoju pol-
skiego górnictwa.  W przeszłości 
pomysł stworzenia takiego fundu-
szu od razu zostałby skrytykowa-
ny, bo też nikt nie patrzył wtedy na 
sektor wydobywczy jak na branżę, 
która może zarabiać i to spore pie-
niądze - pod warunkiem, że się w 
nią zainwestuje. A tak właśnie jest. 
Ten biznes naprawdę ma sens.

SG: - kolejnym istotnym 
elementem, który wyróżnia 
„Strategię 2018-2030”, jest 
zakładany wzrost poziomu 
zatrudnienia. W ostatnich la-
tach spółki węglowe raczej ten 
poziom stopniowo redukowa-
ły, nawet jeśli nie dochodziło 
przy tym do zwolnień. Co spra-
wiło, że postanowiliście pójść 
w przeciwnym kierunku?

aD: - Między innymi sytuacja 
na rynku firm okołogórniczych, 
która jest tak niestabilna, że dal-
sze opieranie się na nich w takim 
stopniu jak dotychczas zagrażałoby 
bezpieczeństwu Spółki. A „Strate-
gia 2018-2030”, której niektórzy 
zarzucają, że jest za mało dyna-
miczna czy zbyt zachowawcza, jest 
przede wszystkim bezpieczna - i 
dla firmy, i dla pracowników. Z ta-
kim założeniem ją tworzyliśmy. Za-
trudniamy i będziemy zatrudniać 
ludzi do robót przygotowawczych, 
tak by zminimalizować udział firm 
zewnętrznych przy realizacji tego 
typu zadań jeżeli tego będzie wy-
magać bezpieczeństwo JSW. Musi-
my trwale i skutecznie zabezpieczyć 
się przed sytuacjami takimi jak rok 
temu, gdy w jednej z kopalń firma 
nagle zeszła nam z prowadzenia 
robót i trzeba było w trybie pilnym 
zatrudnić około 100 osób. Fron-
ty wydobywcze są dla nas sprawą 
kluczową. One muszą być przygo-
towywane z odpowiednim wyprze-

dzeniem, bo w momencie, kiedy 
przyjdzie okres dekoniunktury, na 
inwestycje będzie za późno. Chce-
my być do tego przygotowani.

SG: - nie jest tajemnicą, że 
JSW przymierza się do zaku-
pu Przedsiębiorstwa budowy 
Szybów. Po co Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej taka firma? 
Czy szykują się aż tak duże ro-
boty szybowe, by trzeba było 
przejmować PbSz na włas-
ność?

aD: - Powiedziałem wcześniej, 
że tworząc „Strategię”, braliśmy 
pod uwagę przede wszystkim bez-
pieczeństwo Spółki. W tej chwili 
mamy osiem szybów do pogłębie-
nia i dwa do wybudowania. Prowa-
dzimy rozmowy na temat zakupu 
Przedsiębiorstwa Budowy Szybów, 
bo chcielibyśmy mieć ten komfort, 
że gdy zachodzi konieczność drąże-
nia szybu, po prostu go drążymy bez 
względu na okoliczności najprościej 
jest mieć „swoją firmę”. Dokładnie 
tak to działa w KGHM Polska Miedź 
SA, gdzie od lat podobne zadania 
wykonuje PeBeKa, spółka zależna 
KGHM-u. Z założenia powierzali-
byśmy pracownikom PBSz również 
roboty przygotowawcze. Poza tym 
Przedsiębiorstwo mogłoby realizo-
wać zadania w kopalniach należą-
cych do innych spółek węglowych. 
Ta firma ma potencjał i olbrzymie 
doświadczenie w zakresie, który nas 
interesuje, trzeba ją tylko postawić 
„na nogi” po tym, jak została wy-
drenowana z pieniędzy w wyniku 
zawirowań związanych z trudną 
sytuacją poprzedniego właścicie-
la. Przejmując PBSz, przejęlibyśmy 
również jego załogę - pracowników 
posiadających niezwykle cenne 
kompetencje związane z robotami 
szybowymi, co samo w sobie byłoby 
dla nas pewnego rodzaju zyskiem. 
Taką firmę powinniśmy w Grupie 
JSW po prostu mieć.

SG: - Czy zakup PbSz jest 
częścią jakiejś szerszej stra-
tegii przewidującej dalsze za-
kupy spółek spoza JSW, czy 
też jest to raczej jednostkowy 
przypadek i nie należy się spo-
dziewać ze strony JSW kolej-
nych zakupów?

aD: - Przede wszystkim jestem 
zdania, że tam, gdzie możemy coś 
zrobić sami, powinniśmy to robić 
własnymi siłami. Jeśli nie posiada-
my wyspecjalizowanego podmiotu, 
a zadania do realizacji są z punk-
tu widzenia JSW bardzo ważne, 
powinniśmy taki zakład kupić lub 
go powołać. W najbliższym czasie 
będziemy chcieli rozbudować na-
sze zakłady remontowe. Jeśli tego 
nie zrobimy, możemy być pewni, 

że monopol, jaki zapanował na 
rynku maszynowym, wkrótce nas 
wykończy. Trzeba o tym pomyśleć 
już teraz. Kluczową kwestią jest 
również pozbycie się lub zreformo-
wanie tego, co funkcjonuje źle, tak 
by zaczęło Spółce służyć efektyw-
niej. Przykładem niech będą spół-
ki Spedkoks i Jastrzębska Spółka 
Kolejowa bronią nas teraz przed 
zapaścią jaką mamy na kolei. One 
nie mogą zostać formalnie połączo-
ne, bo operator nie może być za-
razem przewoźnikiem, ale można 
ich działalność ukierunkować tak, 
by obydwa podmioty „myślały” 
tak samo - działały w tym samym 
kierunku i te działania ze sobą ko-
ordynowały, a nie funkcjonowały 
osobno. W tej chwili przejmujemy 
poszczególne bocznice, tak by na-
sze spółki kolejowe mogły sprawnie 
obsługiwać nasze kopalnie tak dziś 
jak i w przyszłości.

SG: - W ubiegłym roku po-
wstała spółka JSW Innowacje. 
na ile ten ruch może uspraw-
nić realizację założeń „Strate-
gii 2018-2030”? Są tacy, którzy 
wszelkie działania z innowa-
cyjnością w nazwie uznają za 
pewną fanaberię lub próbę 
poprawy wizerunku firmy po-
przez tworzenie czegoś, co tak 
poza tym nikomu do niczego 
nie jest potrzebne…

aD: - Jeśli ktoś twierdzi, że 
górnictwo jest branżą dla ludzi bez 
wykształcenia i nie ma tam miejsca 
na innowacje to udowadnia, że nie 
ma o tej branży bladego pojęcia. 
Nikt na świecie nie wydobywa rud 
miedzi czy węgla w tak trudnych 
warunkach jak polscy górnicy. Po-
wołaliśmy spółkę JSW Innowacje 
między innymi po to, żeby wykorzy-
stać kapitał intelektualny naszych 
pracowników, tak by ich pomysły 
„pozostawały” w JSW. Ponadto 
JSW Innowacje mają być swoistym 
„radarem”, który będzie wychwy-
tywał najciekawsze rozwiązania, 
jakie pojawiły się na świecie - prze-
de wszystkim po to, by zastosować 
je w praktyce, a być może również 
rozwinąć. Nie powinniśmy się przy 
tym wstydzić naszych technologii, 
bo w tej chwili zainteresowanie na-
szym know-how wyrazili Hindusi 
czy Chińczycy. Mamy doświadcze-
nie, jakiego brakuje innym, co mu-
simy wreszcie zacząć umiejętnie 
wykorzystywać. 

Często powtarzam może i gór-
nictwo nie jest wszystkim lecz bez 
górnictwa wszystko jest niczym!

SG: - Dziękujemy za rozmo-
wę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

FOTO: TOMASZ SIEMIENIEC, JSW
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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: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w styczniowej krzyżówce brzmi: Lep-
sze swoje klamki niż cudze zamki. Nagrody wylosowali: Dorota Wybrańczyk z Wisły Wielkiej oraz Piotr Paliwoda z Mętkowa. 
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Jonak - reaktywacja
O PRZYCZYNACh trzyletniej nieobecności w ringu, decyzji o powrocie do sportu i planach na przy-
szłość rozmawiamy z Damianem Jonakiem, zawodowym pięściarzem (39-0-1, 21 KO), wieloletnim 
członkiem NSZZ „Solidarność”.

Solidarność Górnicza: - Gdzie i 
kiedy odbędzie się gala, w której - po 
trzech latach - znów zobaczymy Damia-
na Jonaka?

Damian Jonak: - 21 kwietnia w 
Hali Sportowej Częstochowa. Gala z 
cyklu Polsat Boxing Night odbędzie się 
pod tytułem „Noc Zemsty”. Zapraszam 
wszystkich do „miasta świętej wieży”. 
Przy okazji można odwiedzić Jasną Górę 
i wzmocnić się nieco na duchu. Jeśli 
ktoś nie będzie mógł dotrzeć na miejsce, 
zapraszam do Polsatu, gdzie przeprowa-
dzona zostanie transmisja „na żywo”.

SG: - Jakich atrakcji możemy się 
spodziewać? Kogo zobaczymy w rin-
gu?

DJ: - Gwiazdą wieczoru będzie To-
masz Adamek. Ja natomiast chciałbym 
się kibicom przypomnieć, bo ostatnią 
walkę stoczyłem 3 lata temu - 16 maja 
2015 roku w Inowrocławiu pokonałem 
na punkty Tunezyjczyka Ayouba Nefzie-
go. Teraz powalczę w wyższej kategorii 
wagowej niż zwykle. Do tej pory była to 
waga junior średnia, teraz będzie to waga 
średnia. Oprócz Tomka i mnie na ringu 
pojawi się również Mateusz Masternak. 
Jego przeciwnikiem będzie Youri Kalen-
ga, francuski pięściarz pochodzenia kon-
gijskiego, z którym poprzednio przegrał. 
Rewanż zawsze wywołuje dodatkowe 
emocje, tak że ta walka też zapowiada 
się ciekawie. Zobaczymy również Ada-
ma Balskiego, łukasza Wierzbickiego, 
Michała Żeromińskiego, Roberta Parzę-
czewskiego oraz Ewę Brodnicką, która 
powalczy o pas mistrzyni świata wagi 
superpiórkowej federacji WBO.

SG: - A z kim Ty skrzyżujesz ręka-
wice?

DJ: - Najprawdopodobniej zmierzę się 
z Lukasem Ndafolumą, Namibijczykiem, 
który ma na swoim koncie 11 zwycięstw 
(3 przez nokaut) i tylko jedną porażkę. 
Jest to zawodnik wysoki, mierzący 185 
centymetrów, o długim zasięgu ramion. 
A mówię „najprawdopodobniej”, bo za-
wsze mogą wystąpić jakieś problemy 
- na przykład z uzyskaniem wizy przez 
mojego przeciwnika - i wtedy będziemy 
szukać kogoś w zastępstwie. Mam jed-
nak nadzieję, że tak się nie stanie.

SG: - Skąd decyzja o powrocie do 

nikom, a sam skupiam się na przygo-
towaniach do walki. To jest w tej chwili 
najważniejsze.

SG: - Na co liczysz w związku z 
kwietniową galą? Traktujesz ją jak od-
skocznię ku dalszym etapom kariery?

DJ: - Moim marzeniem była i jest 
nadal możliwość wyjścia na ring w Sta-
nach Zjednoczonych. Być może uda się 
to marzenie zrealizować, ale w tej chwili 
nie chciałbym zapeszać i deklarować 
czegokolwiek na wyrost. Na razie my-
ślę o 21 kwietnia. Zawsze cieszył mnie 
żywiołowy doping ze strony śląskiej 
publiczności, zwłaszcza wtedy, gdy 
na widowni powiewały flagi „Solidar-
ności”, mojego związku zawodowego. 
Częstochowa jest miastem położonym 
w bezpośrednim sąsiedztwie Górnego 
Śląska, co - mam nadzieję - przełoży się 
na obecność większej liczby kibiców z 
Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Moim 
pełnomocnikiem od spraw sportowych 
i organizacyjnych w związku z galą jest 
Krzysiek Leśniowski, przewodniczący 
„Solidarności” z „Knurowa” i redaktor 
naczelny Solidarności Górniczej, którego 
znam od wielu lat i który w swoim cza-
sie sam boksował, więc - jak nikt inny 
- rozumie specyfikę tej dyscypliny spor-
tu. On też zajmie się dystrybucją biletów 
wśród członków Związku.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: MJ

sportu? Tak długa przerwa w bokso-
waniu mogła sugerować, że „po cichu” 
zakończyłeś karierę…

DJ: - Do powrotu na ring od dłuż-
szego czasu namawiali mnie przyjacie-
le. Sam też tego chciałem, cały czas 
trenowałem, chodziłem na siłownię, ale 
nie było sprzyjających warunków, by się 
przełamać i podjąć taką decyzję. Duże 
znaczenie miały dla mnie dwie rozmowy 
z Mateuszem Borkiem, który odpowia-
da za organizację częstochowskiej gali. 
Wiadomo, że to duża i fajna impreza, naj-
bardziej prestiżowy cykl gal bokserskich 
w Polsce. Lepszej okazji do powrotu 
mógłbym już nie mieć. Muszę tutaj przy-
pomnieć, że 9 lat temu [24 październi-
ka 2009 roku - przyp. red. SG] miałem 
okazję wystąpić podczas pierwszej gali 
Polsat Boxing Night. Od tamtego czasu 
profesjonalne podejście organizatorów 
się nie zmieniło. Kibice zawsze mogą li-
czyć na widowiskową oprawę, a zawod-
nicy zyskują okazję do pokazania, na co 
ich tak naprawdę w danej chwili stać, bo 
poziom sportowy tych gal z reguły jest 
dosyć wysoki. Chciałbym znowu poczuć 
smak wielkiego boksu. Od 8. roku życia 
trenowałem judo, a od 10. roku życia - 
boks. Bez tej adrenaliny, jaka towarzy-
szy przygotowaniom do walki i samemu 
pojedynkowi, czuję się po prostu źle. 
Chciałbym z tego miejsca podziękować 
wszystkim sponsorom, którzy wspierają 
moją karierę, bo to dzięki nim mogłem w 
ogóle myśleć o powrocie na ring. Tym 
razem przygotowania do walki zacząłem 
dosyć nietypowo, bo w Tajlandii, właśnie 
dzięki jednemu z moich sponsorów.

SG: - Skoro wiemy, dlaczego wra-
casz, może powiesz kilka słów o oko-
licznościach, które sprawiły, że na ja-
kiś czas zrezygnowałeś z występów w 
ringu.

DJ: - Mogę powiedzieć tyle, że 
wszystko miało swój początek w mo-
mencie, gdy z końcem 2013 roku wygasł 
mój kontrakt z promotorami, a oni twier-
dzili, że kontrakt nadal obowiązuje. Nie 
mieli racji, co w ubiegłym roku potwier-
dził sąd. Od 1 stycznia 2014 roku byłem 
całkowicie „wolnym” zawodnikiem. Wy-
jechałem wtedy do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie - dzięki pomocy przyjaciół 
- wynegocjowałem kontrakt z Bobem 
Arumem, jednym z najbardziej znanych 
promotorów w USA i na świecie. Rozma-
wiałem też z innymi promotorami, między 
innymi słynnym Óscarem de la Hoya czy 
Alem Haymonem. Wszystko się jednak 
urwało w momencie, gdy promotorzy z 
Polski zaczęli robić mi „krecią robotę”, 
wygłaszając nieprawdziwe oświadczenia 
o moim - rzekomo wciąż obowiązującym 
- kontrakcie. Moja wiarygodność na ryn-
ku amerykańskim została podważona, 
przez co niemal gotowych już kontrak-
tów ostatecznie podpisać się nie udało. 
Potem walczyłem jeszcze dwa razy, u 
promotora Mariusza Grabowskiego. Te-
raz wracam na ring, ale nie oznacza to, 
że o sprawie związanej z oszczerstwami 
kierowanymi wobec mnie zapominam. 
Konsekwencje prawne wobec ludzi, któ-
rzy składali te fałszywe oświadczenia, 
prędzej czy później zostaną wyciągnięte. 
Sprawę zostawiam jednak moim praw-


