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Spór o górnicze 
inwestycje
Australijska spółka Prairie Mining pozwała Polskę za bloko-
wanie budowy kopalń węgla kamiennego Dębieńsko i Jan 
Karski.

Wkrótce wybory na członka Zarządu JSW SA!

Artur Wojtków - nasz kandydat 
Załoga JSW przed ważnym wyborem s. 5

Gala bokserska, którą trzeba przeżyć!

Ostatni taniec w Spodku
Wielka imprez pożegnalna Tomasza Adamka s. 12

CZARNE 
CHMURY 
NAD 
WĘGLEM 
BRUNATNYM

Miły chłopak, 
ale z kosmosu
Na nowego zbawcę Polski szykowany jest Robert Biedroń, 
szef partii Wiosna, który chce zamknięcia wszystkich 
kopalń w Polsce do roku 2035. 

Konsolidacja 
się udała
O konsolidacji górnictwa z energetyką opartą na węglu, do 
jakiej doszło 20 lat temu w Jaworznie - konsekwencjach 
tamtych decyzji i wyzwaniach, jakie stoją przed Zakładem 
Górniczym „Sobieski”.
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Bogusław
Hutek Konsolidacja się udała

O konsolidacji górnictwa z energetyką opartą na węglu, do jakiej doszło 20 lat temu w Jaworznie 
- konsekwencjach tamtych decyzji i wyzwaniach, jakie stoją przed Zakładem Górniczym „Sobieski” 
- rozmawiamy z Waldemarem Sopatą, szefem zakładowej „Solidarności” i liderem Związku w Tau-
ron Wydobycie SA.

taUron WyDoByCie Sa

Solidarność Górnicza: - 20 
lat temu doszło do pionier-
skiego połączenia kopalni 
węgla kamiennego wydoby-
wającej węgiel energetyczny 
z położoną w pobliżu elektro-
wnią: Elektrownia „Jaworzno 
III” rozpoczęła ścisłą współ-
pracę z obecnym Zakładem 
Górniczym „Sobieski”, który 
powstał na bazie dawnej KWK 
„Jaworzno”. Co sprawiło, że w 
Jaworznie zdecydowano się na 
odważną decyzję o konsolida-
cji górnictwa z energetyką?

Waldemar Sopata, prze-
wodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” ZG 
„Sobieski” i Zakładowej Orga-
nizacji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” Tauron Wydo-
bycie SA: - O tym, że do połącze-
nia wówczas doszło, zdecydowała 
tak naprawdę dobra wola lokalne-
go środowiska górniczego i branży 
energetycznej. W latach 90-tych 
kierownictwo Zespołu Elektrowni 
„Jaworzno” zgodziło się, by elektro-

wnia korzystała z węgla jaworzni-
ckiego. Nasza kopalnia była wtedy 
na krawędzi upadłości. Funkcjo-
nowaliśmy w ramach Nadwiślań-
skiej Spółki Węglowej i byliśmy 
pierwszym zakładem, który miał 
zostać zlikwidowany. Sytuacja była 
trudna, a pojęcia wyniku ekono-
micznego czy rentowności w społe-
czeństwie dopiero raczkowały. Mu-
sieliśmy wyjaśniać pracownikom, 
że kopalnia musi na siebie zarobić 
i że nikt nas sztucznie nie utrzy-
ma, jeśli będziemy ciągle przynosić 
straty. Tutaj musieliśmy wykonać 
olbrzymią pracę o charakterze 
edukacyjnym i informacyjnym. 
Niektórym się wydawało, że tak jak 
było przed 1989 rokiem i zaraz po 
nim, tak będzie zawsze.

SG: - Czy z perspektywy 
20 lat taki mariaż górnictwa 
węglowego z energetyką na 
przykładzie funkcjonującym 
w Jaworznie można ocenić 
pozytywnie, czy też są jakieś 
mankamenty, które przema-
wiałyby za utrzymaniem od-
rębnych struktur dla wymie-
nionych branż?

WS: - Nikt nigdy nie wpadł na 
to, by rozważać powrót do dawnego 
modelu, co samo w sobie świadczy 
o tym, że konsolidacja się udała. Od 
czasu do czasu każdy zakład górni-
czy czy spółka węglowa przeżywa 
jakieś problemy, nie dochodziło u 
nas jednak do sytuacji skrajnych. 
Na początku obaw było wiele. Byli-
śmy pierwszą spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, co w górni-
ctwie było zjawiskiem zupełnie 
nowym. Ostro się wtedy z „Soli-
darności” spieraliśmy, czy kon-
solidacja z energetyką będzie dla 
nas korzystna. Przekonać należało 

również energetyków, którzy też 
w dużej mierze opowiadali się za 
samodzielnym funkcjonowaniem. 
Istotną rolę odegrał tutaj prezes 
Jan Kurp. Ja od początku uwa-
żałem i nadal uważam, że konso-
lidacja stanowi jedyne rozsądne 
rozwiązanie i ratunek zarówno dla 
„Sobieskiego”, jak i energetyki. We 
współczesnym świecie, w dobie go-
spodarki globalnej tylko duże gru-
py są w stanie przetrwać. Ponadto 
jeśli zniknie górnictwo węgla ka-
miennego, zniknie również energe-
tyka oparta na węglu. O tej prostej 
zależności powinniśmy wszyscy 
pamiętać. A te zawirowania, które 
i u nas się od czasu do czasu zda-
rzają, wobec kwestii „być albo nie 
być” kopalni i energetyki opartej na 
węglu, są w tym momencie kwestią 
marginalną.

SG: - Kwestia połączenia 
górnictwa z energetyką w Ja-
worznie była efektem okre-
ślonych decyzji politycznych. 
Do jakiego stopnia zmiany 
rządów i różne wizje rozwoju 
górnictwa wpływały na sytu-
ację sektora wydobywczego 
oraz połączonej z nim energe-
tyki w Jaworznie?

WS: - Wpływały w sposób istot-
ny, bo niektórzy politycy taką wizję 
rozwoju posiadali, a inni nie mieli 
jej wcale. Przechodząc na grunt bar-
dziej współczesny, przeciągający się 
brak decyzji w sprawie inwestycji, 
która jest dla przyszłości kopalni 
najważniejsza, czyli budowy szybu 
„Grzegorz”, spowodował opóźnie-
nie realizacji tego projektu o całe 10 
lat. Pomysł pojawił się w roku 2007. 
Jeśli chcemy wydobywać węgiel, 
musimy myśleć z wyprzedzeniem i 
systematycznie inwestować, tak by 

fronty wydobywycze były gotowe 
na czas. Niestety, sprawa została 
przez poprzednią władzę „przespa-
na”, być może zresztą świadomie. 
Gdyby nie „Solidarność” i nie nasze 
interwencje, być może szyb „Grze-
gorz” nadal byłby „na papierze”, 
a my musielibyśmy się obawiać o 
nasze miejsca pracy. Tutaj znów 
wrócę do korzyści, jakie płyną z 
konsolidacji górnictwa i energety-
ki - inwestycje wymagają sporych 
środków; dzięki przynależności do 
dużego koncernu mamy szansę na 
ich pozyskanie, co w innym wypad-
ku nie byłoby możliwe.

SG: - Rozumiem, że w 
związku z wzorcowym funk-
cjonowaniem modelu koope-
racji górnictwa z energetyką 
Zakład Górniczy „Sobieski” 
czeka teraz świetlana przy-
szłość…

WS: - Nie popadałbym w prze-
sadę. Inwestycja związana z „Grze-
gorzem” się opóźniła. Fakt, że gdy-
byśmy do tego jako „Solidarność” 
nie parli, dzisiaj mielibyśmy potężny 
problem. Z drugiej jednak strony 
moglibyśmy tym węglem dyspono-
wać już dzisiaj, tymczasem musimy 
poczekać jeszcze 3 lata. Najbliższe 
dwa lata będą dla nas okresem przej-
ściowym. Należy też jednak dostrzec 
fakt, że w Jaworznie na ukończeniu 
jest blok energetyczny o mocy 910 
MW dostosowany do naszego węgla. 
Wkrótce naszym najważniejszym 
celem stanie się wydobycie takiej ilo-
ści węgla, jakiej będzie potrzebował 
budowany blok - czyli mniej więcej 
2,8-3 miliony ton.

SG: - Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

PERSONALIA Kazimierz Grajcarek z tytułem Człowieka Roku 2018

Dąży do budowania mostów, a nie stawiania murów…
Kazimierz Grajcarek, międzyzwiązkowy koordynator ds. Projek-
tu Społeczny PRE_COP24, został uhonorowany tytułem Człowie-
ka Roku 2018. Wyróżnienie to przyznało Wydawnictwo Górnicze, 
które wydaje Trybunę Górniczą oraz portal netTG.pl Gospodarka 
i Ludzie. Tytuł wręczono 28 stycznia, w Katowicach w siedzibie 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
KAZIMIERZ Grajcarek został uhono-
rowany m.in. za działania na rzecz 
projektu Społeczny PRE_COP24. Była 
to platforma wymiany poglądów do-
tyczących polskiej drogi do czystego 
środowiska w kontekście szczytu kli-
matycznego, który odbył się w grudniu 
w Katowicach. W ramach PRE_COP24 

zorganizowano konferencje w kraju oraz 
na forum Unii Europejskiej. Uczestnicy 
projektu zabierali także głos na wielu 
spotkaniach organizowanych w związ-
ku ze szczytem klimatycznym oraz na 
samych grudniowych obradach. 

W trybie 
natychmiastowym
MAMY koniec lutego. Wypada przy-
pomnieć, że miesiąc temu Zespół 
Trójstronny zwrócił się o spotkanie 
z ministrem Tchórzewskim, mini-
strem Tobiszowskim, panią minister 
Emilewicz, ministrem Woźnym, mi-
nistrem Kowalczykiem i panią mini-
ster Czerwińską. Chcemy uzyskać 
odpowiedź na pytanie, jakie jest ofi-
cjalne stanowisko rządu w sprawach 
o charakterze „wieloresortowym”, 
ale dotyczących górnictwa. Spotka-
nie, póki co, jeszcze się nie odbyło, 
ale trwają intensywne zabiegi, by 
w jak najszybszym czasie do niego 
doszło. Nie jest to postulat jakiegoś 
przypadkowego gremium, tylko cia-
ła skupiającego stronę związkową, 
pracodawców i przedstawicieli rzą-
du. Gabinet premiera Morawieckiego 
powinien mieć to na względzie.

Tymczasem zaskakująca wypo-
wiedź padła z ust wiceministra energii 
Grzegorza Tobiszowskiego. Pan mini-
ster otwarcie zasugerował, że nego-
cjatorzy układu zbiorowego pracy w 
Polskiej Grupie Górniczej powinni zre-
zygnować z twardej postawy, a sam 
układ powinien mieć kształt wzorco-
wy, tak by można go było wykorzy-
stać w innych spółkach węglowych.

Otóż przypominam, że układ nie 
ma być ani wzorcowy, ani elastycz-
ny, ma natomiast być dokumen-
tem upraszczającym płace, ale w 
taki sposób, by pracownik niczego 
nie stracił. Nigdy nie zgodzę się na 
układ, który sprawi, że zatrudnieni 
w Polskiej Grupie Górniczej zaczną 
zarabiać mniej albo pracować na 
gorszych warunkach niż dotychczas. 
NSZZ „Solidarność” PGG SA z pew-
nością nie będzie prekursorem w 
zakresie wprowadzania niekorzyst-
nych dla pracownika rozwiązań do-
tyczących „barbórki”, „czternastki” 
czy deputatu węglowego. Ponadto 
układu nie da się skutecznie wpro-
wadzić bez pieniędzy. A dzisiaj Pol-
ska Grupa Górnicza najprawdopo-
dobniej nie ma takich środków.

Mam mały apel: niech polity-
cy przestaną wreszcie wchodzić 
w kompetencje strony związkowej 
i Zarządu PGG, a zajmą się tym, co 
do nich należy i za co - jako podat-
nicy - im płacimy: ograniczeniem 
obciążeń publiczno-prawnych dla 
przedsiębiorstw górniczych, ograni-
czeniem szkodliwych dla sektora za-
pisów programu „Czyste powietrze” 
czy ograniczeniem importu węgla 
(albo skuteczną likwidacją działalno-
ści takiej, jaką prowadzi PGE poprzez 
swoją spółkę PGE Paliwa - handlując 
węglem, a więc szkodząc PGG, w 
której PGE jest inwestorem). Dzięki 
tym rozwiązaniom polskie górnictwo 
mogłoby zacząć skutecznie konku-
rować na rynku. Jeśli polski rząd ma 
uczciwe zamiary wobec górnictwa, 
nad którym w większości sprawu-
je nadzór właścicielski, powinien 
się zająć wymienionymi kwestia-
mi w trybie natychmiastowym.
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Tobiszowski: PGE musi się określić!

– ELEKTROWNIA jądrowa w Bełchatowie, w mo-
jej opinii także powinna działać, obok elektrowni 
węglowej. Musimy przygotować kadrę. Jeśli po-
dejmiemy decyzję o tym, że Złoczew będziemy 
eksploatować, to w tym samym czasie będziemy 
także budować atom na północy. Realizacja tego 
projektu nie uniemożliwi nam realizacji nowej 
odkrywki w Złoczewie. Przedłuży nam to funkcjo-
nowanie, obecnego stabilnego systemu dostaw 
energii. Jednocześnie jednak powinna iść za tym 
dyskusja o doskonaleniu kadr – powiedział wice-
minister energii, Grzegorz Tobiszowski. Dodał, że 
przykładem dla Polski może być Wielka Brytania. 

– Zdobyte doświadczenia pozwolą nam stworzyć 
na lata 2030 – 2040 gotową kadrę do obsługi ato-
mu na terenach, gdzie planowane są lokalizacje 
– dodał.

Podkreślił, że gdy PGE zdecyduje się na atom, 
będzie konieczna decyzja o przyszłości emerytur 
dla górników lub przenoszenia kadry w inne loka-
lizacje. – Polityka rządu powinna być aktywna. 
My kreujemy nowe inwestycje przewidując nasze 
przyszłe potrzeby – przypominał.

– W pierwszej kolejności jest pomysł, aby 
realizacja atomu odbyła się na północy. Jeśli 
chodzi o Bełchatów, to jest jednak zbyt wcześ-

nie, aby mówić o atomie w tej lokalizacji. Należy 
najpierw przedyskutować realizację Złoczewa 
w tamtym regionie. Dlaczego miałoby nie być 
Złoczewa? PGE musi się określić. Nie można iść 
jednocześnie w atom, morskie farmy wiatrowe i 
nowe odkrywki. Trzeba podzielić się zadaniami 
– powiedział.

Przypomniał, że PGE, sprzedaje energię i obec-
nie zarabia, dzięki węglowi brunatnemu. – Musimy 
wycofać stare bloki, jednocześnie goniąc rosnące 
zapotrzebowanie na energię.  W latach 30. sam 
rynek wytworzy nam nowe elektrownie wiatrowe 
na lądzie. Nikt obecnie nie potrafi określić warian-

Polska Grupa Energetyczna sprzedaje energię i obecnie zarabia, dzięki węglowi brunatnemu. Nikt obecnie nie potrafi określić wariantu 
B dla Bełchatowa, takiego, który wyklucza nowe odkrywki po 2035 roku. Warto jednak w końcu podjąć decyzję co do roli węgla, atomu 
czy OZE – powiedział dziennikarzom wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski po posiedzeniu parlamentarnego Zespołu ds. inwesty-
cji: „Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element 
bezpieczeństwa energetycznego kraju”.

Czarne chmury 
nad węglem 
brunatnym

GÓRNICTWO WĘGLA BRUNATNEGO

tu B dla Bełchatowa, takiego, który wyklucza nowe 
odkrywki po 2035 roku – powiedział Tobiszowski.

Pytany czy konieczny jest taśmociąg ze 
Złoczewa do Bełchatowa, dostarczający suro-
wiec, powiedział, że należy rozważyć wszystkie 
warianty. – Czy taśmociąg jest potrzebny? Nie-
koniecznie. Warto rozważyć budowę szybkiej 
linii kolejowej na tym odcinku w obie strony. 
W Niemczech są także takie taśmociągi liczące 
ok. 50 km. Warto jednak w końcu podjąć de-
cyzję co do roli węgla, atomu czy OZE – za-
znaczył.

Podkreślił potrzebę doboru źródła energii w za-
leżności od regionu. – Południe i centrum kraju, ze 
względu na bliskość źródeł węgla i dobre połączenia 
kolejowe powinny opierać się na węglu, zaś północ, 
ze względu na słabo rozwiniętą sieć powinna iść w 
atom, elektrownie gazowe, jak Dolna Odra czy mor-
skie farmy wiatrowe. Powinniśmy kierować się tzw. 
rentą geograficzną. Na wschodzie także mamy wę-
giel na Lubelszczyźnie, z którego warto korzystać 
także poprzez zgazowanie węgla – przypomniał.

Źródło: Biznesalert.pl

BEZ inwestycji w nowe odkrywki branża górnictwa węgla brunatnego w Polsce już w 2030 r. zacznie się mocno kurczyć. 
Rozwój branży to kwestia przyszłości kilkudziesięciu tysięcy pracowników i dwóch regionów w Polsce. 
- PERSPEKTyWy rozwoju bran-
ży górnictwa węgla brunatnego w 
Polsce nie są najlepsze, czekamy na 
decyzje dotyczące budowy dwóch 
nowych odkrywek: Złoczew, którą 
ma budować grupa PGE i  Ościsło-
wo, którą ma budować grupa ZE 
PAK. Bez tych dwóch odkrywek 
branża węgla brunatnego zacznie 
się kurczyć – mówi wprost Woj-
ciech Ilnicki, przewodniczący Kra-
jowej Sekcji Górnictwa Węgla Bru-
natnego NSZZ Solidarność. 

Dobrą wiadomością dla branży 
jest to, że 30 maja 2018 r. rząd przy-
jął „Program dla sektora górnictwa 
węgla brunatnego w Polsce” i w tym 
programie inwestycje w odkrywki 
Złoczew i Ościsłowo są ujęte. Złą 
wiadomością jest to, że pomimo 
tego Programu, w sprawie tych in-
westycji niewiele się dzieje, wciąż 
brakuje konkretnych decyzji. 

Polska energetyka, polski 
przemysł

- To nie napawa optymizmem. 
Oczekujemy, że odkrywki Złoczew i 
Ościsłowo powstaną i będą dostar-
czać węgiel dla elektrowni. Tego 
wymaga polska gospodarka i pol-
ski przemysł. Energetyka oparta 
na węglu brunatnym jest ważnym 
elementem polskiej energetyki, bez 
energetyki opartej na węglu bru-
natnym i kamiennym nie ma pol-
skiej energetyki. Oczywiście inne 
technologie energetyczne się roz-
wijają, ale mamy własne surowiec 
i powinniśmy go wykorzystywać 
– dodaje Wojciech Ilnicki.

W „Programie dla sektora górni-

ctwa węgla brunatnego w Polsce” za-
pisano, że zasoby węgla brunatnego 
w obecnie eksploatowanych złożach 
umożliwiają utrzymanie stabilnego 
poziomu wydobycia i pracy komplek-
sów tylko do ok 2030 r. Bez moderni-
zacji istniejących jednostek wytwór-
czych, zagospodarowania nowych 
złóż i budowy nowych kompleksów 
w latach 2040-2045 nastąpi w Pol-
sce całkowity zanik mocy wytwór-
czych opartych na węglu brunatnym 
i praktycznie likwidacja branży.

- Jak nie powstaną nowe od-
krywki, to będzie to oznaczało po-
wolny koniec węgla i powolny koniec 
energetyki w rejonie bełchatowskim 
i rejonie konińsko-turkowskim. Nie 
widzę nic, co w tych regionach mo-
głoby zastąpić energetykę – dodaje 
Wojciech Ilnicki. 

Węgiel często przedstawiany 
jest jako przestarzała technologia, 
co nie jest prawdą. Wystarczy popa-
trzeć na przykłady budowy nowych 
elektrowni węglowych w Polsce. 
W Elektrowni Turów trwa budowa 
bloku na węgiel brunatny o mocy 
450 MW, w Elektrowni Opole trwa 
budowa dwóch bloków na węgiel ka-
mienny o mocy po 900 MW. 

- Nowe bloki są oparte na naj-
nowszych technologiach, są znacz-
nie mniej emisyjne niż bloki stare 
– podkreśla Wojciech Ilnicki. 

Zaznacza, że obecnie w Polsce 
nie ma innej alternatywy niż ener-
getyka węglowa. 

- Oczywiście będą się rozwijać 
odnawialne źródła energii, czystość 
powietrza i środowiska są bardzo 
ważne. Ale technologie odnawialne 

będą tylko uzupełnieniem ener-
getyki węglowej – podkreśla Woj-
ciech Ilnicki. 

Niedawno przedstawiciele Mi-
nisterstwa Energii mówili, że jed-
ną z rozważanych opcji jest budo-
wa bloków jądrowych w Elektrowni 
Bełchatów. 

- Jestem sceptyczny jeśli chodzi 
o rozwój energetyki jądrowej. W Eu-
ropie zauważamy trend odchodzenia 
od energetyki jądrowej, co widoczne 
jest np. w Niemczech. Od słów do 
rozpoczęcia budowy jest daleka dro-
ga – mówi Wojciech Ilnicki. 

Tysiące miejsc pracy
Branża węgla brunatnego jest 

ważnym pracodawcą, zatrudnienie 
na koniec 2016 r. wyglądało nastę-
pująco. W rejonie kopalń Adamów 
i Konin oraz Zespołu Elektrowni 
Pątnów, Adamów, Konin (ZE PAK), 
razem z działającymi spółkami, 
zatrudnionych było około 6,5 tys. 
pracowników.

W rejonie kopalni Turów i elek-
trownii Turów, razem z działają-
cymi spółkami, pracowało około 6 
tys. pracowników.

W rejonie kopalni Bełchatów i 
elektrowni Bełchatów, razem z dzia-
łającymi spółkami, zatrudnionych 
jest około 11 tys. pracowników.

Łączne zatrudnienie w bran-
ży węgla brunatnego wynosi więc 
około 23,5 tys. pracowników. 

W ostatnich latach wydobycie 
węgla brunatnego w grupie PGE 
wynosiło ok. 48 mln ton, a w grupie 
ZE PAK 12,5 mln ton, co razem daje 
ok. 60,5 mln ton węgla. 

Zmniejszanie produkcji energii 
z węgla brunatnego będzie miało 
fatalne skutki zarówno dla pol-
skiej energetyki, jak i dla regionów, 
gdzie są kopalnie i elektrownie na 
węgiel brunatny. Z węgla brunat-
nego produkujemy obecnie ok. 30 
proc. energii elektrycznej w Polsce 
– jest to więc potencjał trudny do 
zastąpienia innymi źródłami. 

Bardzo ważnym aspektem są 
kwestie przyszłości regionów. W 
okolicach, gdzie są kopalnie i elek-
trownie na węgiel brunatny, są one 
największym pracodawcą, gwa-
rantującym jeszcze w miarę pewne 
miejsca pracy. Zamknięcie kopalń 
i elektrowni będzie oznaczało po-
wolny upadek tych regionów. 

Niedawno Instytut Badań Struk-
turalnych (IBS) z Warszawy prze-
prowadził badania pokazujące, jak 
może wyglądać region koniński po 
likwidacji sektora węgla brunatnego. 
Wnioski nie są optymistyczne. Pod-
kreślono, że grupa kapitałowa ZE 
PAK to największy pracodawca w re-
gionie konińskim, jest także jednym 
z największych płatników podatków 
i opłat w subregionie konińskim. 
W2017 roku spółki z grupy ZE PAK 
odprowadziły z tytułu wymienio-
nych powyżej podatków i opłat nie-
mal 248 mln zł, z czego prawie 171 
mln zł zasiliło budżety samorządów. 

Wśród najważniejszych opłat 
należy wymienić podatek od nieru-
chomości (adresowany głównie do 
gminy Kleczew oraz miasta Konin), 
opłaty środowiskowe oraz opłatę 
eksploatacyjną. Znaczna część z 
tych podatków i opłat „przypada” 

na segment wydobywczy, obejmu-
jący spółki. Środki uzyskane z ty-
tułu tych podatków i opłat stano-
wią w przypadku wielu jednostek 
samorządu terytorialnego ważne 
źródło ich budżetów. Dzięki nim 
gminy realizują szereg zadań, od 
inwestycji w infrastrukturę po fi-
nansowanie służby zdrowia. 

Jako przemysły, które mogły-
by zastąpić energetykę na węglu 
brunatnym w regionie konińskim, 
eksperci z IBS proponuję energety-
kę odnawialną, w tym energetykę 
wiatrową, oraz w budownictwie i 
sektorze produkcji przemysłowej. 

Niepewna przyszłość
W styczniu 2019 r. odbyło się 

posiedzenie  trójstronnego zespołu 
ds. branży węgla brunatnego, w któ-
rym uczestniczył m.in. wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski. Dys-
kutowano wtedy o przedłużeniu lub 
rozpoczęciu eksploatacji złóż węgla 
brunatnego Turów, Ościsłowo i Zło-
czew. W lutym minister Grzegorz 
Tobiszowski o węglu brunatnym 
rozmawiał także z posłami w trak-
cie posiedzeń komisji sejmowych. 
Pomimo takich dyskusji do decyzji 
o inwestycjach wciąż daleko. Grupa 
PGE  nadal zastanawia się nad inwe-
stycją w Złoczewie, można odnieść 
wrażenie, że specjalnie w tej sprawie 
się nie śpieszy. ZE PAK w przypadku 
odkrywki Ościsłowo wciąż boryka 
się z przeszkodami formalno-praw-
nymi.  Taka niepewność, niestety, 
potrwa zapewne jeszcze długo. 

Igor D. Stanisławski
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Czy spór przyspieszy 
górnicze inwestycje?
AUSTRALIJSKA spółka Prairie Mining pozwała Polskę i domaga się ok. 8-10 miliardów zł za blokowanie budowy kopalń 
węgla kamiennego Dębieńsko i Jan Karski. Oczywiście nigdy Australijczycy tych pieniędzy nie dostaną, pozytywną stroną 
pozwu może być to, że przyśpieszone zostaną decyzję dotyczące współpracy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Prairie 
Mining w sprawie kopalń Dębieńsko i Jan Karski. 

JSW Bliżej budowy kopalń Dębieńsko i Jan Karski

WPRAIRIE Mining i Skarbu 
Państwa ciągnie się od kilku lat. 
Australijczycy kupili ponad dwa 
lata temu prawa do złóż Dębieńsko 
od czeskiej grupy NWR. 

Z kolei kopalnia Jan Karski ma 
powstać na terenie sąsiadującym z 
kopalnią Bogdanka. Kilka lat temu 
Australijczycy wykorzystali gapio-
stwo ówczesnego zarządu Bogdan-
ki i przejęli prawa do tych złóż. Od 
przejęcia praw do złóż do budowy 

kopalni droga jest bardzo daleka. 
Australijska grupa zarzuca polskie-
mu rządowi blokowanie inwestycji, 
rząd odpowiada, że nic nie blokuje a 
Australijczycy sami są sobie winni, 
ponieważ nie spełnili wszystkich 
procedur wymaganych polskim 
prawem. Taka prawna przepychan-
ka trwa już kilka lat. 

W lutym 2019 r. Prairie Mining 
oficjalnie poinformowało polski 
rząd o istnieniu sporu inwestycyj-

nego i wezwało do negocjacji w celu 
jego polubownego rozwiązania.

Konieczne negocjacje
Prairie Mining wezwało polski 

rząd do bezzwłocznych negocjacji 
z rządem w celu polubownego roz-
wiązania sporu i wskazuje na pra-
wo spółki do zgłoszenia sporu do 
międzynarodowego arbitrażu, jeśli 
do polubownego rozwiązania spo-
ru nie dojdzie. 

Australijczycy przekonują, że 
spór wynika z pewnych działań 
podjętych przez Polskę wbrew zapi-
som Traktatu Karty Energetycznej 
i dwustronnych umów inwestycyj-
nych z Wielką Brytanią i Australią. 

- Mamy nadzieję, że spór z rzą-
dem może być rozwiązany polu-
bownie. Spółka rozważy podjęcie 
wszelkich innych kroków, które za-
pewnią zachowanie jej swoich praw 
– poinformowała Praire Mining. 

Zapewnia przy tym, że prowa-
dzi działania biznesowe w Polsce 
zgodnie z polskim prawem, wdraża 
międzynarodowe standardy i może 
zagwarantować produkcję węgla 
koksowego wysokiej jakości.

Takie wezwania Praire to zwy-
kła strategia negocjacyjna. Austra-
lijczycy wyłożyli zapewne niemałe 
pieniądze na projekty Dębieńsko i 
Jan Karski i chcą je odzyskać – nic 
w tym dziwnego. Mają rację w tym, 
że trzeba szybko zakończyć trwają-
ce przez kilka lat przeciąganie liny. 
Tym bardziej, że proste rozwiązanie 
z tej sytuacji jest. Od dawna złożami 
Dębieńsko interesuje się Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa. Kiedy Praire 
przejmowało od NWR prawa do 
złoża Dębieńsko JSW była w trud-
nej sytuacji i były wtedy ważniejsze 
sprawy do załatwienia, co nie zmie-
nia faktu, że ze strony JSW zanie-
chanie działań było zwykłym fra-
jerstwem. Teraz, kiedy JSW mocno 
stoi na nogach, mocno interesuje 
się tymi złożami. JSW rozmawia z 
Praire, według nieoficjalnych infor-
macji obie strony dogadały się co do 
warunków współpracy. 

Polityczna decyzja
Jest tylko jedna przeszkoda, 

czyli zgoda Ministerstwa Energii 

na taką współpracę. JSW i Praire 
w Dębieńsku miałyby realizować 
wspólny projekt. Dla JSW byłoby 
to lepsze rozwiązanie niż kupno ca-
łego projektu, ponieważ byłoby to 
rozwiązanie tańsze i jak wiadomo, 
JSW ma wiele innych wydatków in-
westycyjnych na głowie. 

JSW wyraża także zaintere-
sowanie, choć z mniejszym entu-
zjazmem, projektem Jan Karski. 
Tutaj możliwa byłaby trójstronna 
współpraca Praire Mining, JSW i 
Bogdanki. W tej sprawie Australij-
czycy i JSW także byli blisko poro-
zumienia. 

Podchodząc z czysto biznesowe-
go punktu widzenia, JSW i Praire 
Mining mogą się dogadać w sprawie 
obu projektów w taki sposób, aby 
obie strony były zadowolone. Prob-
lemem w tej chwili jest opieszałość 
Ministerstwa Energii, które nie 
umie się zdecydować na podjęcie 
konkretnej decyzji. Dalsze przecią-
ganie niczego nie załatwi, Australij-
czycy zbyt dużo zainwestowali, aby 
machnąć na te dwa projekty ręką. 
Można się spodziewać, że będą ko-
rzystali z każdej możliwej prawnej 
i finansowej formy nacisku na pol-
ski rząd. Na zwlekaniu traci także 
JSW. 

Wspólny projekt JSW i Praire 
byłby korzystny dla wielu stron, w 
tym dla polskiego górnictwa, pol-
skich górników i dla samej JSW. De-
cyzje w tej sprawie powinny zapaść 
więc jak najszybciej. Decyzji po-
trzeba tym bardziej, że wydobycie 
węgla z obu złóż można uruchomić 
dość szybko. Nie ma w Polsce pro-
jektów innych kopalń, gdzie wydo-
bycie można rozpocząć wcześniej. 

Igor D. Stanisławski

Zamknięta kopalnia Dębieńsko od lat czeka na reaktywację. 

Inicjatywa miała na celu szeroką 
wymianę informacji pomiędzy związka-
mi zawodowymi, politykami, naukow-
cami i ekologami. W uzasadnieniu pod-
kreślono, że Kazimierz Grajcarek jest 
człowiekiem, który dąży do „budowa-
nia mostów, a nie stawiania murów”.

Laudację wygłosił Grzegorz Tobi-
szowski, wiceminister energii. Przypo-
mniał, że Kazimierz Grajcarek to były 
ratownik górniczy, który w latach 80. 
ubiegłego stulecia zakładał Solidarność 

i za swoje zaangażowanie był wielo-
krotnie zatrzymywany.

- Został uwięziony w zakładzie w 
Zabrzu-Zaborzu za działalność w So-
lidarności, która niosła nam wszyst-
kim wolność. Najpierw reprezentował 
świat sektora wydobywczego, potem 
został przewodniczącym Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki, łączył te dwie 
branże. Teraz jako przewodniczący i 
koordynator PRE_COP24 został uzna-
ny człowiekiem roku Trybuny Górniczej 
– podkreślił wiceminister Tobiszowski. 
Dodał, że są liderzy związkowi, którzy 

dbają o świat pracy i bronią miejsc 
pracy poprzez trafne i merytoryczne 
argumentowanie w rozmowach tak z 
politykami, jak i szefami firm, zarząda-
mi spółek.

- Właśnie dzięki takim osobom jak 
Kazimierz Grajcarek potrafimy rozwią-
zywać konflikty przy stole – mówił wi-
ceszef resortu energii.

Nagrodę Kazimierzowi Grajcarkowi 
wręczył wiceminister Tobiszowski, któ-
ry był laureatem pierwszej edycji Czło-
wieka Roku Wydawnictwa Górniczego 
oraz zarząd Wydawnictwa Górniczego 

- prezes Witold Pustułka i wiceprezes 
Anna Zych.

- Bardzo dziękuję za to wyróżnie-
nie. Gdy się dowiedziałem, byłem bar-
dzo zaskoczony i było mi bardzo miło. 
Tę nagrodę chcę jednak zadedykować 
całemu zespołowi, bez nich nie byłoby 
możliwe osiągnięcie wszystkich celów. 
Wykonali kawał pracy, a ktoś musi 
dostać laurkę. Padło na mnie. Dlate-
go traktuję to szczególne wyróżnienie 
jako nagrodę dla całego Społecznego 
PRE_COP. Mam nadzieję, że to dobry 
znak dla przyszłości naszej inicjatywy. 

Wiemy, że jest jeszcze dużo do zrobie-
nia i jesteśmy na to gotowi - powiedział 
Kazimierz Grajcarek, zaraz po odebra-
niu tytułu Człowieka Roku.

Ceremonia odbyła się w czasie 
konferencji podsumowującej projekt 
Społeczny PRE_COP24. Poza wice-
ministrem energii uczestniczyli w niej 
m.in. wiceminister środowiska i pre-
zydent COP24 Michał Kurtyka, euro-
posłanka Jadwiga Wiśniewska, prezesi 
spółek węglowych, liderzy związków 
zawodowych. 

mk

Dokończenie ze str. 2

Dąży do budowania mostów, a nie stawiania murów…
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Artur Wojtków - nasz kandydat 
na członka Zarządu JSW SA
ARTUR Wojtków, obecny wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, jest 
najlepszym - i jedynym właściwym! - kandydatem na to stanowisko również w kolejnej, X kadencji Zarządu JSW. 
Pełniąc tę funkcję w minionych latach - a wcześniej jako dyrektor do spraw pracy w KWK „Borynia” - dał się poznać 
jako człowiek reprezentujący przede wszystkim interesy pracowników i potrafiący bardzo dobrze współpracować 
ze związkami zawodowymi.

JASTRzĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

ARTuR Wojtków to człowiek „na 
każdy czas”. W momencie kryzy-
su i „wahnięcia” koniunktury na 
rynku węglowym był jednym z 
twórców porozumień ratujących 
Spółkę przed upadłością i pozwa-
lających zachować górnikom miej-
sca pracy. W okresie prosperity 
był inicjatorem działań pozwala-
jących na nadpłatę zaległości wo-
bec załogi, powrotu do korzyst-
niejszych rozwiązań płacowych, 
jak również wprowadzenia znacz-
nych podwyżek płac. We wszyst-
kich tych sytuacjach jawił się jako 
człowiek potrafiący bardzo dobrze 
współpracować ze związkami za-
wodowymi, reprezentujący przede 
wszystkim interesy górników - na-
wet za cenę otwartego sprzeciwia-
nia się polityce antypracowniczej 
ówczesnego Zarządu Spółki (pod 
wodzą prezesa Zagórowskiego).

Lista spraw istotnych dla gór-
ników, które udało się załatwić 
dzięki zaangażowaniu prezesa 
Artura Wojtkowa, jest długa. Wy-
mieńmy więc te najważniejsze:

- pakiet gwarancji pracowni-
czych przy prywatyzacji Spółki,

- wypłata wielu nagród jedno-
razowych, w tym nagród z zysku,

- standaryzacja płac w JSW 
SA, w tym wyrównanie zarobków 
w kopalniach „Budryk” i „Knu-
rów-Szczygłowice” do średniej 
obowiązującej w tak zwanych sta-
rych kopalniach Spółki,

- wdrożenie od 1 października 
2015 roku jednolitego regulaminu 
pracy dla pracowników JSW SA, 
z gwarancjami zachowania pię-
ciodniowego tygodnia pracy oraz 
wolnych sobót,

- podwyższenie i wyrównanie 
dodatku z Karty Górnika („stażo-
we” do 70 procent),

- wzrost stawek osobistego za-

szeregowania (w tym 10-procen-
towy wzrost stawek od czerwca 
2018 r.),

- konsekwentne działania na 
rzecz wyrównania płac pracow-
ników zatrudnionych na nowych i 
starych umowach.

Wiceprezes do spraw pracy 
i polityki społecznej JSW SA to 
najwyższe stanowisko, na obsadę 
którego wpływ ma załoga - czyli 
my wszyscy. Zadbajmy więc o to, 
by powierzyć te obowiązki oso-
bie wszechstronnej, apolitycznej, 
świetnie przygotowanej mery-
torycznie, potrafiącej dobrze re-
prezentować górników, a przede 
wszystkim - cieszącej się zaufa-
niem ze względu na doświadcze-
nia lat minionych. Artur Wojtków 
- związany z JSW od ponad 20 
lat! - jest właśnie taką osobą. Nie 
ma, naszym zdaniem, po stronie 
pracodawcy fachowca lepiej przy-
gotowanego do rozmów o nowym 
Zakładowym Układzie Zbioro-
wym Pracy dla Pracowników JSW 
SA. Reprezentowanie stanowiska 
całej załogi i wynegocjowanie naj-
lepszych rozwiązań chroniących 
prawa ludzi pracy to wyzwanie, 
jakie stanie przed wiceprezesem 
pochodzącym z wyboru załogi. 
Powierzmy je więc komuś, kto 
już sprawdził się w boju o naszą 
godność i o jak najlepsze warunki 
pracy.

Artur Wojtków to gwarant 
obrony praw pracowniczych w 
JSW SA. Na niego oddajmy swój 
głos w wyborach wiceprezesa do 
spraw pracy i polityki społecz-
nej, które odbędą się 14 marca 
2019 r.!

Zakładowa Organizacja                 
Koordynacyjna NSZZ                        

       „Solidarność” JSW SA

Wiceprezes do spraw pracy i polityki społecznej JSW SA to najwyższe 
stanowisko, na obsadę którego wpływ ma załoga - czyli my wszyscy. 
Zadbajmy więc o to, by powierzyć te obowiązki osobie wszechstronnej, 
apolitycznej, świetnie przygotowanej merytorycznie, potrafiącej dobrze 
reprezentować górników, a przede wszystkim - cieszącej się zaufaniem 
ze względu na doświadczenia lat minionych.

Reprezentowanie stanowiska całej załogi i wynegocjowanie najlepszych 
rozwiązań chroniących prawa ludzi pracy to wyzwanie, jakie stanie przed 
wiceprezesem pochodzącym z wyboru załogi.
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Nowy poziom komunikacji
NA POCZąTKU marca Internet wzbogaci się o niezwykle użyteczny portal. NowyLevel.pl - bo tak będzie się nazywać 
nowa strona - ma szansę stać się istotnym narzędziem komunikacji pomiędzy wynalazcami, innowatorami i pracownikami 
posiadającymi pomysły usprawniające funkcjonowanie zakładów górniczych a JSW Innowacje SA. Powstanie serwisu jest 
związane z realizowanym przez Jastrzębską Spółkę Węglową SA (JSW) Programem „Inteligentna kopalnia”.

jSW innoWaCje Sa

Wojciech Sojka, specjalista do spraw 
badań i rozwoju w Dziale Analiz, Ra-
portowania i Wsparcia Projektów 
Górniczych JSW Innowacje SA, ko-
ordynator projektu „NowyLevel.pl”: 
- Stworzenie portalu NowyLevel.pl wpi-
suje się w realizowany przez JSW Inno-
wacje Program „Inteligentna kopalnia”. 
Zakładamy, że inicjatywy, które będzie-
my pozyskiwać przez portal, będą do-
tyczyły przede wszystkim zagadnień z 
dziedziny górnictwa oraz koksownictwa 
i tego, co można w tych branżach ulep-
szyć, tak by funkcjonowały efektywniej 
i bezpieczniej. Portal jest w przededniu 
udostępnienia on-line. Przewidujemy, 
że NowyLevel.pl rozpocznie funkcjono-
wanie na początku marca. Przy ocenie 
zgłoszonych przez portal inicjatyw bę-
dziemy się kierować kilkoma kryteriami 
- stopniem innowacyjności i atrakcyj-
ności danej inicjatywy, możliwością 
jego wdrożenia w ramach Grupy Kapi-
tałowej JSW, potencjałem biznesowym, 
aktualnym poziomem technologicznym, 
charakterystyką problemu, stopniem 
dostosowania do potrzeb oraz możli-
wości, a także rzetelnością opisania 
ryzyk projektowych. Sam formularz 
zgłoszeniowy nie jest niczym skom-
plikowanym. Pierwszy krok polega na 
podaniu swoich danych, a kolejnych 
pięć punktów dotyczy opisu samego 
pomysłu. Sprawne segregowanie zgło-
szonych pomysłów umożliwi system 
tak zwanych tagów, a więc słów kluczo-
wych, które pozwolą na szybkie prze-
kazywanie inicjatyw specjalistom z da-
nych dziedzin celem ekspertyzy. Przez 
kilka kolejnych miesięcy będziemy go 
udoskonalać, tak by pod koniec lipca 
uzyskał pełną funkcjonalność. Podsta-

wową sprawą jest formularz, za pomo-
cą którego każdy użytkownik będzie 
mógł zgłosić swój pomysł. W dalszej 
kolejności chcemy dodać dwie możli-
wości - kontroli, na jakim etapie realiza-
cji jest dany pomysł oraz przeglądania 
wcześniej zgłoszonych wniosków przez 
bardziej aktywnych pomysłodawców. 
Uruchomienie portalu NowyLevel.pl 
wymagało wielu ustaleń projektowych i 
prac informatycznych. Zrealizowaliśmy 
je wszystkie w ciągu siedmiu miesięcy, 
co wynikało z wielu zadań, jakie musie-
liśmy wykonać. Póki co, nie mamy żad-
nych opóźnień i planowo realizujemy 
ustalony harmonogram. Jako zespół je-
steśmy przekonani, że wdrożenie pełnej 
funkcjonalności portalu wniesie war-
tość dodaną do całej Grupy Kapitałowej 
JSW. Myślimy też jednak o przyszłości. 
W drugiej fazie rozwoju portalu, którą 
powoli rozpoczynamy, zakładamy po-
zyskanie partnerów merytorycznych 
celem stworzenia tak zwanego portalu 
wiedzy - chodzi o zebranie w jednym 
miejscu informacji na temat innowacyj-
nych pomysłów, które są realizowane 
w górnictwie i koksownictwie. Trzecią 
fazę stanowić będzie stworzenie funk-
cjonalności umożliwiającej skupienie 
w jednym miejscu w Internecie spo-
łeczności górniczej zaangażowanej w 
procesy technologiczne - pracowników 
zakładów górniczych, studentów wyż-
szych uczelni, przedstawicieli nauki czy 
firm okołogórniczych. Będzie to swego 
rodzaju górnicze medium społecznoś-
ciowe. Umożliwimy użytkownikom 
portalu NowyLevel.pl szeroko pojętą 
interakcję - możliwość komunikowania 
się pomiędzy sobą.

- TEMAT start-upów oraz inkuba-
torów biznesu i innowacji jest mod-
ny już od jakiegoś czasu, jednak do 
tej pory trudno było o tego typu 
narzędzie przeznaczone wyłącznie 
dla branży górniczej. Istnieje spo-
ro podobnych przedsięwzięć na 
dużym poziomie ogólności, gdzie 
projekty innowacyjne z różnych 
branż rywalizują o doradztwo i do-
tacje. Jednak tam kryterium oceny 
stanowią prognozowane wyniki 
- opłacalność projektu, bez wzglę-
du na inne czynniki, na przykład 
takie, jak bezpieczeństwo pracow-
ników - zwraca uwagę pani Aneta 
Maciaszczyk, kierownik projektu 
„NowyLevel.pl”. - Nasz portal bę-
dzie pierwszym tego typu miej-
scem w Internecie i pozwoli na sze-
roką skalę propagować innowacje 
w górnictwie oraz koksownictwie 
- dodaje.

Podstawową rolą strony w 
pierwszym okresie jej funkcjono-
wania ma być możliwość prostego 
i szybkiego zgłaszania pomysłów, 
których realizacja przyczyniłaby 
się do podniesienia poziomu bez-
pieczeństwa pracowników oraz 
zwiększenia efektywności zakła-
dów należących do spółek tworzą-
cych Grupę Kapitałową JSW.

Warto tutaj podkreślić, że mak-
symalnie uproszczony formularz 
zgłoszeniowy od początku będzie 
dostępny dla każdego użytkownika 
Internetu.

- Z naszej strony dołożyliśmy 
starań, aby wypełnienie formula-
rza było intuicyjne i proste. Jeste-
śmy oczywiście cały czas otwarci 

na uwagi użytkowników - zaznacza 
pani Aneta Maciaszczyk.

Jakie informacje będą zbiera-
ne poprzez formularz? Odpowia-
da Wojciech Sojka, specjalista do 
spraw badań i rozwoju w Dziale 
Analiz, Raportowania i Wsparcia 
Projektów Górniczych JSW Inno-
wacje SA, koordynator projektu 
„NowyLevel.pl”.

- Jeśli chodzi o sam formularz, 
składa się on z sześciu prostych 
kroków. Pierwszy zawiera elemen-
ty formalne - wyznaczenie osoby 
do kontaktu, określenie formy 
prawnej autora inicjatywy oraz 
podstawowe dane zgłaszającego. 
Na drugi krok składają się podsta-
wowe informacje o proponowanym 
projekcie - jego nazwa, szacowany 
budżet, aktualne źródło finanso-
wania oraz stan zaawansowania 
projektu, ponieważ proponowana 
inicjatywa może być zgłoszona na 
każdym etapie realizacji. W kroku 
trzecim będzie należało wypełnić 
krótki opis projektu, określić jaki 
problem byłby rozwiązany poprzez 
jego realizację oraz zaproponować 
rozwiązanie i przedstawić spodzie-
wane rezultaty. Kolejnym krokiem 
jest podanie słów kluczowych dla 
projektu, czyli tak zwanych tagów. 
Służą one później do sprawnego 
segregowania wniosków i przy-
dzielania odpowiednim eksper-
tom do analizy. W kroku piątym 
wnioskodawca opisuje wdrożenie 
rezultatów projektu, identyfikuje 
ryzyka - może także zaproponować 
działanie na wypadek zaistnienia 
ryzyka - i proponuje potencjalnych 

partnerów w projekcie - firmy 
czy instytucje naukowe. Ostatni, 
szósty krok to zaznaczenie właś-
ciwych pól dotyczących własności 
intelektualnej oraz czystości pa-
tentowej - wylicza.

Na podstawie wypełnionego i 
przesłanego formularza grupa eks-
pertów JSW Innowacje SA rozpo-
cznie proces opracowywania ścież-
ki prowadzącej do komercjalizacji 
pomysłu - o ile zostanie on ocenio-
ny jako dobrze rokujący.

- W praktyce widzimy to tak, 
że JSW Innowacje SA, jako admi-
nistrator portalu, będzie się kon-
taktował z wybranymi zgłaszający-
mi, aby omówić dalsze działania i 
warunki potencjalnej współpracy 
przy realizacji projektu opartego 
na zgłoszonym rozwiązaniu - tłu-
maczy Wojciech Sojka.

Stworzony głównie siłami Pio-
nu Projektów Górniczych JSW In-
nowacje SA NowyLevel.pl jest już 
po ostatecznych testach i wkrótce 
zostanie udostępniony internau-
tom.

- Uchylamy zamknięte dotąd 
drzwi początkującym wynalazcom, 
studentom, absolwentom wyższych 
uczelni technicznych oraz pracow-
nikom zakładów należących do 
JSW, którzy z problemami tech-
nicznymi stykają się na co dzień 
i niejednokrotnie są w stanie za-
proponować innowacyjne rozwią-
zania, na które nikt inny, znający 
kopalnię tylko teoretycznie, nie 
wpadnie. NowyLevel.pl ma uła-
twić wydobycie tych pomysłów na 
światło dzienne w sposób prosty i 

skuteczny - podsumowuje Mate-
usz Żymełka, główny specjalista w 
Pionie Projektów Górniczych JSW 
Innowacje SA.

Jeszcze w roku bieżącym por-
tal ma się wzbogacić o dodatkowe 
funkcje: twórcy przewidują uru-
chomienie części, w której będzie 
można znaleźć zasób fachowej wie-
dzy dotyczącej innowacji w górni-
ctwie i koksownictwie oraz części 
społecznościowej, która umożliwi 

użytkownikom wymianę doświad-
czeń i wiadomości, a także wspólne 
tworzenie innowacyjnych inicja-
tyw. Docelowo możliwe będzie rów-
nież zakładanie profili przez użyt-
kowników, logowanie na różnych 
poziomach dostępu oraz szeroka 
interakcja wszystkich użytkowni-
ków platformy (szczegóły nadal są 
dopracowywane).

Marek Jurkowski
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Niezrozumiały 
opór gminy

JSW, KWK „BzIE-DĘBINA”

O WYDZIELENIU kopalni „Bzie-Dębina” z kopalni zespolonej „Borynia-Zofiówka
-Jastrzębie” i oporze, jaki stawiają władze gminy Pawłowice, które nie są 
w stanie uzgodnić zapisów koncesji z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, co jest głównym problemem na drodze do uzyskania pełnej 
koncesji dla nowego zakładu górniczego, rozmawiamy z Arturem Dyczko, 
pełnomocnikiem Prezesa Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) 
do spraw Strategii i Rozwoju.

Solidarność Górnicza: - Kie-
dy rozmawialiśmy we wrześ-
niu ubiegłego roku, mówił Pan, 
że to ostatni moment, by wybu-
dować kopalnię „Bzie-Dębina” 
i że w przeciwnym wypadku 
przyszłość ruchu „Zofiówka” 
będzie zagrożona. Na jakim 
etapie znajduje się proces bu-
dowy nowego zakładu górni-
czego Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA i czy możemy dziś 
powiedzieć, że to zagrożenie 
dla „Zofiówki” minęło?

Artur Dyczko, pełnomoc-
nik Prezesa Zarządu JSW do 
spraw Strategii i Rozwoju: - W 
tej chwili projekt budowy samo-
dzielnej kopalni „Bzie-Dębina” jest 
dla nas absolutnym priorytetem. 
W „Strategii na lata 2018-2030” 
założyliśmy, że do roku 2030 osiąg-
niemy wydobycie na poziomie 18,5 
miliona ton węgla rocznie. Żeby 
„nafedrować” tyle ton węgla rocznie 
i biorąc pod uwagę fakt, że w roku 
ubiegłym wydobyliśmy 14 milio-
nów ton, a w tym będzie to około 
15 milionów ton, my musimy mieć 
nową kopalnię. Bez tego „Strategii” 
nie zrealizujemy. Jeśli „Bzie-Dę-
bina” z czterech ścian wydobędzie 
2,5-3 mln t rocznie, będziemy mo-
gli powiedzieć, że założenia w skali 
całej Spółki zostaną zrealizowane. 
Źle się stało, że o tej kopalni przez 
ostatnie lata głównie mówiono. 
Obecnie sporym problemem jest 
dla nas niezrozumiałe stanowisko 
władz samorządowych gminy Pa-
włowice. Już 15 lat trwają czynno-
ści administracyjne, które powinny 
zakończyć się udzieleniem zezwo-
lenia JSW na eksploatację węgla w 
obszarze „Bzie-Dębina 1-Zachód”. 
Dzisiaj kwestia przyznania konce-
sji zależy od decyzji wójta Pawłowic 
w sprawie stwierdzenia zgodności 
koncesji z gminnym planem za-
gospodarowania przestrzennego. 
Mam jednak nadzieję na szybką 
zmianę negatywnego podejścia 
władz gminy do naszej inwestycji, 

która - co warte podkreślenia - jest 
ważna społecznie i ekonomicznie 
dla całego regionu. Liczę, że w koń-
cu skończy się ten trwający już 15 
lat impas. Decyzja Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Katowicach potwierdza, że organ 
ten nie widzi niezgodności nasze-
go przedsięwzięcia wobec ewentu-
alnego naruszenia przeznaczenia 
terenu opisanego w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego sołectwa Pielgrzymo-
wice. Przy znaczącym wsparciu ze 
strony Ministerstwa Środowiska 
próbujemy przełamać ten impas i 
rozszerzyć koncesję również na ob-
szar „Bzie-Dębina 1-Zachód”, sta-
nowiący przecież integralną część 
przyszłej kopalni. Sprawa oporu ze 
strony władz gminy Pawłowice dzi-
wi o tyle, że jest to gmina górnicza, 
gdzie kopalnia „Pniówek” funk-
cjonuje od lat i sprawy związane z 
uwarunkowaniami towarzyszący-
mi eksploatacji węgla nie są niczym 
nowym. Dialog z władzami Pawło-
wic jest dla nas w tej chwili spra-
wą kluczową. Współpraca gminy 
górniczej z kopalnią jest wpisana w 
funkcjonowanie naszych śląskich 
społeczności. Alternatywą jest los 
gmin wokół pogórniczego Wałbrzy-
cha. Dzisiejsze rozwiązania prawne 
pozwalają gminom górniczym na 
szeroką współpracę w zakresie li-
kwidacji szkód. Dzisiaj trudno jest 
znaleźć w Polsce gminy, które nie 
skorzystały na tej współpracy z ko-
rzyścią dla społeczności i kopalni 
czy spółki węglowej.

SG: - Bez względu na relacje 
z pawłowickim samorządem 
postanowiliście jednak zrobić 
krok do przodu i wydzielić ko-
palnię „Bzie-Dębina” ze struk-
tur kopalni zespolonej „Bory-
nia-Zofiówka-Jastrzębie”…

AD: - Tak. Zarządzanie kopal-
nią czteroruchową byłoby czymś 
karkołomnym, dlatego na początku 
lutego powołaliśmy skład pierwszej 
dyrekcji nowej kopalni. Uznaliśmy, 
że wydzielenie zakładu stanowi je-
dyny ruch, który na dłuższą metę 
pozwoli nam go w niedalekiej przy-
szłości uruchomić. Kopalnia zespo-
lona, zwłaszcza w kontekście kata-
strofy z maja ubiegłego roku, ma 
swoje problemy, które też trzeba 
rozwiązać. Wydzielenie „Bzia-Dę-
biny” ułatwi realizację działań pro-
dukcyjnych ruchowi „Zofiówka”, 
bo wszystko, co związane z budową 
nowej kopalni, przestanie zajmo-

wać czas kadrze z „Zofiówki”. Tym 
samym ludzie ci będą mogli się 
skupić na poprawie wyników ruchu 
„Zofiówka”. Rada Nadzorcza JSW 
wyraziła zgodę na wydzielenie, z 
czego byliśmy bardzo zadowoleni. 
Jesteśmy w przedddzień podpisa-
nia nowego planu ruchu dla „Bzia-
Dębiny”. Wraz z jego akceptacją 
przez urząd górniczy koncepcja 
budowy kopalni zostanie formalnie 
potwierdzona. W tej chwili jeden 
szyb mamy wydrążony, jeszcze nie-
uzbrojony. Mamy również fizyczne 
połączenie kopalni „Bzie-Dębina” 
z ruchem „Zofiówka”. To dla nas o 
tyle istotne, że budowa „Bzia-Dę-
biny” obejmuje zagospodarowanie 
obszaru górniczego na dole, nato-
miast co do powierzchni, na przy-
kład zakładu przeróbczego, będzie-
my bazowali na infrastrukturze 
„Zofiówki”. Zakładamy, że plan ru-
chu kopalni „Bzie-Dębina” zostanie 
zatwierdzony w kwietniu lub maju. 
Nie będę ukrywał, że chciałbym, 
by ten plan obejmował całe złoże 
kopalni, włącznie z obszarem znaj-
dującym się w jurysdykcji gminy 
Pawłowice.

SG: - Kto zbuduje nową ko-
palnię i kto potem znajdzie w 
niej pracę?

AD: - Mamy taki cel, aby zago-
spodarowanie „Bzia-Dębiny” po-
wierzyć Przedsiębiorstwu Budowy 
Szybów. Dążymy do zakupu PBSz 
nie tylko po to, żeby było ono od-
powiedzialne na przykład za zbro-
jenie już wybudowanego szybu, ale 
także po to, żeby dać mu za zadanie 
rozcięcie całego dołu - myślę tutaj 
o robotach chodnikowych. Oprócz 
szybu istniejącego, o głębokości po-
nad 1100 metrów, musi jeszcze po-
wstać szyb „Bzie 2”, wentylacyjny, 
o głębokości 600 metrów. Zadań 
nie brakuje. Jeśli natomiast cho-
dzi o kadrę inwestycyjną i kadrę 
techniczną „Bzia-Dębiny”, teraz są 
to dotychczasowi pracownicy JSW. 
Proces dalszego przyjmowania czy 
też alokacji do nowej kopalni bę-
dzie przebiegał stopniowo. Pierw-
sza ściana wydobywcza ma zostać 
rozcięta w roku 2022. Wtedy będą 
tam pracownicy alokowani głównie 
z ruchów „Jastrzębie” i „Zofiówka”. 
Docelowo byłoby to około 1,5-2 ty-
sięcy osób.

SG: - Dziękujemy za roz-
mowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Aneta Maciaszczyk, kierownik projek-
tu „NowyLevel.pl”: - Tworząc portal 
NowyLevel.pl, przyjęliśmy założenie, że 
powinien on być maksymalnie prosty w 
użytkowaniu. Za pośrednictwem formula-
rza umieszczonego w portalu, własny po-
mysł będzie mógł zgłosić każdy - nie tylko 
pracownik Grupy Kapitałowej JSW, który 
dostrzeże jakąś potrzebę wprowadzenia 
innowacji w swojej codziennej pracy, ale 
też absolwent wyższej uczelni technicz-
nej, a nawet student posiadający konkret-
ną wizję rozwoju danego elementu w za-
kładzie górniczym albo koksowni. Bardzo 
często zdarza się, że wartościowe bada-
nia czy publikacje pozostają tylko teorią. 
Nie idzie za nimi praktyczne zastosowanie 
proponowanych rozwiązań. Dzięki porta-
lowi NowyLevel.pl stworzona zostanie ku 
temu szansa. Chcemy ułatwić efektywny 
transfer pomysłów z sektora nauki i z co-
dziennego doświadczenia pracowników 
- do biznesu. Nie przewidujemy koniecz-
ności logowania się w celu zgłoszenia 
inicjatywy. Wypełnić formularz będzie 
mógł każdy, a jeśli jego pomysł zostanie 
uznany za dobrze rokujący, otrzyma od-
powiedź zwrotną ze strony JSW Innowa-
cje. Administratorem portalu będzie JSW 

Innowacje SA. Inicjatywy, które poprzez 
wypełnione formularze będą docierać do 
administratora, będą rozpatrywane przez 
komórki merytoryczne JSW Innowacje 
SA pod kątem ewentualnego wdrożenia 
poszczególnych pomysłów przy współ-
pracy z pomysłodawcami. Warto zazna-
czyć, że na świecie tego typu portale, 
czy też raczej inkubatory, już funkcjonują, 
tyle tylko, że na bardzo dużym poziomie 
ogólności - pojawiają się tam pomysły i 
idee z wielu branż. Projektom górniczym 
ciężko jest się przebić, ponadto kryterium 
decydującym o dalszej realizacji zgło-
szonych pomysłów jest tam najczęściej 
rentowność, z pominięciem chociażby 
tak istotnego dla nas czynnika, jak sfera 
bezpieczeństwa pracowników. Brakowa-
ło do tej pory miejsca w Internecie, które 
byłoby przeznaczone wyłącznie dla gór-
nictwa i koksownictwa. Interfejs portalu 
jest tworzony z zachowaniem zasad intui-
cyjnej obsługi i oprawiony w nowoczesny 
design. Kładziemy duży nacisk na przej-
rzyste, łatwe oraz szybkie poruszanie się 
po stronie tak, aby jej użytkowanie było 
przyjemne w obsłudze. Od teraz takie 
miejsce nareszcie będzie dostępne.

Mateusz Żymełka, główny specjalista 
w Pionie Projektów Górniczych JSW In-
nowacje SA: - Najprościej byłoby stwier-
dzić, że portal NowyLevel.pl jest odpo-
wiedzią na otaczającą nas rzeczywistość. 
W czasach, gdy dynamika postępu tech-
nologicznego wokół nas jest ogromna i 
dotyka w zasadzie wszystkich dziedzin - 
zarówno życia codziennego, jak i przemy-
słu - z naszej perspektywy konieczne jest 
dostosowanie się do tego tempa, a nawet 
„wychodzenie przed szereg” poprzez two-
rzenie projektów innowacyjnych wpro-
wadzających nową jakość. Na pewnym 
etapie prac Pionu Projektów Górniczych 
dostrzegliśmy potrzebę dostarczenia na-
rzędzia, które pozwoliłoby na zgłaszanie 
własnych pomysłów wpisujących się w 
politykę innowacyjności każdej osobie po-
siadającej dostęp do Internetu. Koncepcja 
stworzenia portalu zrodziła się z potrze-
by agregacji innowacyjnych pomysłów i 
rozwiązań technologicznych dla JSW In-
nowacje. Z sytuacjami, gdy ktoś posiada 
jakiś pomysł pozwalający rozwiązać dany 
problem, ale nie ma możliwości zgłosze-
nia go czynnikom decyzyjnym, spoty-
kamy się przecież na co dzień. Te idee 
najczęściej pozostają tylko ideami i nie są 
dalej rozwijane w żaden sposób. Okazuje 

się, że największym problemem jest prze-
brnięcie właśnie przez ten pierwszy etap 
- przekazanie pomysłu przez pomysło-
dawcę osobom mogącym przyczynić się 
do faktycznej realizacji danej koncepcji. 
To tak naprawdę ogranicza tempo roz-
woju przedsiębiorstwa, które mogłoby 
rozwijać się szybciej, gdyby godne uwagi 
pomysły zgłoszone przez pracowników 
zostały zastosowane. Portal internetowy 
NowyLevel.pl będzie platformą mającą 
na celu ułatwienie „wydobycia na po-
wierzchnię” tego, co najistotniejsze, czyli 
samego pomysłu. Chcemy pomóc oso-
bom mającym konkretne pomysły oraz 
początkującym - i nie tylko - wynalazcom 
w zgłaszaniu określonych rozwiązań, któ-
re potem przyniosą korzyść całej Grupie 
Kapitałowej JSW. NowyLevel.pl pozwoli 
w przystępniejszy sposób stawiać pierw-
sze kroki przy realizacji innowacyjnych 
projektów czy komercjalizacji przeprowa-
dzonych badań. Chcemy także, aby wyni-
kiem naszych działań była skuteczna pro-
mocja polskiej myśli technicznej na arenie 
międzynarodowej. Docelowo najlepiej ro-
kujące projekty będziemy chcieli wdrażać 
przy współpracy z wnioskodawcami w 
oparciu o różne modele biznesowe.
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Hutek: zagrywka przedwyborcza
Zapowiedź likwidacji kopalń węgla w Polsce to oczywiście zagrywka przedwyborcza, obliczona na przyciągnięcie tłumu ekologów i postępowców. Wątpię, by Robert 
Biedroń traktował ją realnie. Ale trzeba mu przyznać, że przynajmniej po raz pierwszy ktoś wypalił z grubej rury o planach, które na razie tylko możemy podejrzewać u 
wielu innych polityków, z wielu obozów – powiedział Bogusław Hutek, szef górniczej Solidarności, poproszony o skomentowanie wypowiedzi programowych lidera nowej 
partii Wiosna.
PRZEWODNICZąCY Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność podkreślił, 
że nie wyobraża sobie operacji zamknięcia pol-
skich kopalń w przedstawionym terminie (do 2035 
r.). Zwrócił jednak uwagę, że związkowcy domagają 
się bardzo poważnej rozmowy o przyszłości pol-
skiego górnictwa (z udziałem ministrów i premie-
ra rządu), ponieważ dostrzegają wiele niedobrych 
sygnałów, że mimo deklaracji o wspieraniu branży, 
jej perspektywy w praktyce nie są wcale bezpiecz-
ne. Zagrożeniem jest głównie rosnący import tań-
szego rosyjskiego węgla i dyskryminacja polskiego 
surowca (np. w programach ochrony powietrza, 
czy w polityce fiskalnej państwa).

– Paradoskalnie wypowiedź Biedronia może 

pomóc, wywołując do odpowiedzi tych, którzy 
deklarują wspieranie krajowego sektora. Zmusza 
ich do zajęcia konkretniejszego stanowiska – po-
wiedział Bogusław Hutek, ponawiając apel o jak 
najszybsze zorganizowanie tzw. kwadratowego 
stołu w sprawie polskiego węgla.

– Zapowiedź lidera nowej partii nie zawiera-
ła jakichkolwiek szczegółów, jak miałby wyglą-
dać proces likwidowania górnictwa. To niestety 
bardzo typowe i świadczy o niepoważnym cha-
rakterze deklaracji. Natomiast gdyby pojawił się 
polityk na tyle odważny, aby powiedzieć, że mu-
simy odejść od węgla w jakiejś bardzo dalekiej 
perspektywie, bo na dłużej nie pozwoli nam Unia 
Europejska i inne uwarunkowania, wtedy trudno 

byłoby odżegnywać się od konkretnej rozmowy, 
możemy usiąść do stołu i zastanowić się, w jaki 
sposób można by to przeprowadzić – wyjaśnił 
szef górniczej Solidarności.

Hutek zauważył, że sztab polityczny nowej 
partii w Warszawie musiał skalkulować sobie, ile 
głosów potencjalnie przyciągnie, a ile odepchnie 
nieukrywana wrogość do węgla w Polsce.

– To oznacza, że musimy zacząć bardzo inten-
sywnie pracować nad wizerunkiem węgla i górni-
ctwa węglowego, które nie mogą dłużej kojarzyć się 
z zacofaniem, brudem i winą za wszystkie możliwe 
nieszczęścia, ale powinny – z nowoczesnością, efek-
tywnością, czystymi technologiami – zaapelował.

– Gdybym miał oceniać deklarację Biedronia 

w mniej poważnych kategoriach, chciałbym od-
wołać się do jego wrażliwości społecznej na los 
mniejszości. Bardzo zasadniczo zwróciłbym jego 
uwagę na fakt, że my górnicy jesteśmy właśnie 
mniejszością w Polsce, jesteśmy jawnie dyskry-
minowani, naruszana jest bezprzykładnie nasza 
godność i prawo do szczęścia! W takim razie do-
magamy się od niego obrony – powiedział Bogu-
sław Hutek.

Przyznał, że branża górnicza i okołogórnicza 
to setki tysięcy pracowników: – Niezrozumiałe 
jest ignorowanie tak licznej grupy. Być może przy 
bliższym poznaniu Robert Biedroń szybko zmie-
niłby zdanie o górnikach – powiedział Bogusław 
Hutek.

Miły chłopak, ale z kosmosu
PAMIĘTACIE Janusza Palikota i Ryszarda Petru? Obaj mieli odmienić polską politykę, a wylądowali na politycznym śmietniku. 
Na nowego zbawcę Polski szykowany jest Robert Biedroń, szef partii Wiosna, który chce zamknięcia wszystkich kopalń 
w Polsce do roku 2035. 

POLITYKA Robert Biedroń zapowiada koniec węgla w Polsce!

ROBERTOWI Biedroniowi trze-
ba uczciwie przyznać jedno – to 
ładnie mówiący i zręczny polityk, 
a przy okazji ukrywający swoje do-
tychczasowe sprawki. Ogłaszając 
3 lutego 2019 r. powstanie nowe 
partii politycznej - Wiosna – Bie-
droń pokazywał siebie jako kogoś 
z zewnątrz świata polityki, który 
przyjeżdża na białym koniu, aby 
zmienić Polskę i wyrwać ją z rąk 
starych, leśnych dziadków rządzą-
cych tu od 30 lat. Ładna opowieść, 
ale całkowicie nieprawdziwa, po-
nieważ Robert Biedroń nie jest 
żadnym nowym człowiekiem w 
polskiej polityce. 

Od SLD do Janusza Palikota
Robert Biedroń na początku 

swojej kariery politycznej związa-
ny był z Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej (SLD), z którego starto-
wał najpierw w wyborach do Rady 
Miejskiej w Warszawie a potem do 
Sejmu. Gdy z SLD mu się nie uda-
ło, to związał się z Januszem Pali-
kotem i jego Ruchem. Tu sukcesy 
były większe: w 2011 r. Robert Bie-

droń zostaje posłem Ruchu Paliko-
ta. W roku 2014 wygrał  wybory na 
prezydenta Słupska i zrezygnował 
z mandatu posła. W roku 2018 nie 
ubiegał się o ponowny wybór na 
stanowisko prezydenta Słupska, 
zajął się budową nowej partii. 

Jak więc widać, doświadcze-
nie polityczne Robert Biedroń po-
siada, na pewno nie jest żadnym 
nowym człowiekiem w polityce. 
Z partią Wiosna jest związanych 
bardzo dużo osób, które w prze-
szłości były związane z SLD i Ru-
chem Palikota. Polityczny życiorys 
Biedronia nie jest tu jednak naj-
ważniejszy, znacznie ważniejsze 
jest to, co teraz Biedroń proponuje 
jako szef nowej partii. A proponuje 
rzeczy szkodliwe. 

Szybko zlikwidować kopalnie!
Na konwencji założycielskiej 

partii Wiosna, jaka odbyła się 3 lu-
tego w Warszawie, przedstawiono 
najważniejsze hasła programowe 
nowego ugrupowania. Wśród naj-
ważniejszych postulatów Wiosny 
znalazła się zapowiedź, że Polska 

powinna zamknąć wszystkie ko-
palnie do roku 2035, zamiast tego 
powstanie 200 tysięcy miejsc pra-
cy w sektorze energii odnawialnej. 
Takie hasła to najlepszy dowód na 
całkowite oderwanie od rzeczywi-
stości liderów Wiosny! To pomysł 
prosto z gospodarczego kosmosu! 

Oczywiście można pozamykać 
wszystkie kopalnie węgla w Polsce, 
i to jeszcze przed rokiem 2035, ale 
będzie to miało opłakane skutki dla 
Polski, polskiej gospodarki i polskiej 
energetyki! Po pierwsze, zamknię-
cie polskich kopalń węgla ozna-
czałoby automatyczny wzrost im-
portu węgla z zagranicy, ponieważ 
trzeba będzie dostarczać paliwo do 
elektrowni. Z węgla kamiennego w 
Polsce produkuje się obecnie ponad 
40 proc. energii elektrycznej, a Bie-
droń jak do tej pory nic nie mówił o 
zamknięciu elektrowni węglowych. 
W Polsce obecnie trwa budowa 
trzech nowych bloków energetycz-
nych na węgiel kamienny: w Elek-
trowni Opole i Elektrowni Jaworz-
no III, nieco ponad rok temu, w 
grudniu 2017, oddano nowy blok w 

Elektrowni Kozienice. Wkrótce po-
winna zacząć się faktyczna budowa 
bloku w Elektrowni Ostrołęka. Na 
razie nic nie wiadomo, czy Robert 
Biedroń i jego Wiosna proponują 
zamknięcie tych nowoczesnych i 
nowych elektrowni?

Jeżeli zamknięcie kopalń węgla 
miało być wstępem do likwidacji 
energetyki węglowej, to powsta-
je kolejna tragiczna sytuacja. Jak 
wiadomo, prąd z czegoś trzeba pro-
dukować. Obecnie na świecie nie 
ma żadnego państwa, które byłoby 
oparte w stu procentach na ener-
getyce odnawialnej. Takie projek-
ty posiada kilka niewielkich, mało 
uprzemysłowionych państw w inne 
strefie klimatycznej. W Europie, z 
wciąż dużym udziałem przemysłu 
i rosnącą ludnością miast, przejście 
w stu procentach na energię ze źró-
deł odnawialnych jest nierealne.

Kto rżnie głupa?
Skoro likwidujemy energetykę 

węglową a na energetykę odnawial-
ną liczyć w stu proc. nie możemy, 
to pozostaje atom i gaz ziemny. 
Ekolodzy w większości przeciw-
ni są energetyce jądrowej, więc i 
ona odpada. Pozostaje więc gaz 
ziemny. W przypadku Polski im-
port gazu oznacza – bezpośrednio 
lub pośrednio – import z Rosji. Co 
prawda Polska ma zwiększyć zdol-
ności importowe gazu skroplonego 
(LNG)  i planuje zbudować rurociąg 
do importu gazu z Norwegii, ale 
to może nie wystarczyć, gdybyśmy 
musieli zastąpić energetykę węglo-
wą energetyką gazową. Wtedy trze-
ba by zwiększyć import gazu Rosji. 
Odbywałby się to bezpośrednio, lub 
za pośrednictwem Niemiec. Wła-
dimir Putin i jego następny byliby 
zadowoleni! Pozostaje też opcja im-
portu prądu z zagranicy – to ozna-

cza wyprowadzenie miejsc pracy i 
pieniędzy za granicę. 

W przypadku węglowych pro-
pozycji Roberta Biedronia mamy 
więc trzy możliwości: albo są one 
całkowicie bezsensowne, nierealne 
i szkodliwe dla polskiej gospodarki, 
albo Biedroń wie, że są one głupie, 
ale brzmią światowo i nowocześnie, 
albo są one inspirowane przez inne 
państwa. Ta trzecia możliwość wy-
daje się najmniej prawdopodobna. 
Pozostają więc dwie pierwsze, co 
sprowadza się do tego, że Robert 
Biedroń postuluje rzeczy niereal-
ne i głupie – nie wiadomo tylko czy 
robi to świadomie czy nie. 

Biedroń chce uchodzić za po-
ważnego polityka. Na razie kiepsko 
mu to wychodzi. Już po konwencji z 
3 lutego w mediach pojawiły się in-
formacje o prawdopodobnych nie-
prawidłowościach z jej finansowa-
niem, co jak na polityka walczącego 
w klasą polityczną o uczciwość jest 
poważnym zarzutem. 

Sondaże wyborcze są na razie 
dla niego korzystne, w niektórych 
może liczyć nawet na kilkanaście 
procent poparcia. Zobaczymy jak 
będzie jednak w praktyce podczas 
wyborów do Parlamentu Europej-
skiego i do Sejmu i Senatu. Nieza-
leżnie od tych wyników, Wiosna 
Roberta Biedronia stoi na początku 
drogi, którą przeszli Janusz Palikot 
i Ryszard Petru. Obaj obiecywali 
świeżość i nowoczesność w polskiej 
polityce, i obaj już w polskiej poli-
tyce się nie liczą. Proponując tak 
głupie pomysły, jak zamknięcie ko-
palń do roku 2035 Robert Biedroń 
pójdzie ich drogą szybciej niż się 
wydaje. 

Krzysztof Maciejewski
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 KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE Szkolenia informatyczne i językowe 
w knurowskiej „Solidarności”

Innowacyjne podejście
Knurowska „Solidarność” znowu zaskoczyła wszystkich innowacyjnym podejściem do pracy 
związkowej: zazwyczaj nieczynne popołudniami biura Związku zamieniła na salę szkoleniową 
dla swoich członków i ich rodzin. Nie chodzi przy tym o specjalistyczne szkolenia z prawa pracy 
- jak można byłoby się domyślać - a o poznanie lub pogłębienie znajomości języka angielskiego 
oraz praktycznej obsługi komputera.

DZIęKI współpracy z firmą po-
zyskującą fundusze unijne uda-
ło się zorganizować zajęcia dla 
dwóch grup spełniających kry-
teria określone w programie. I 
tak od poniedziałku do czwart-
ku, kiedy biuro opuszczają 
związkowcy, na sali zaczynają 
się zajęcia z podstaw języka 
angielskiego oraz zajęcia zwią-
zane z poznawaniem technik 
obsługi programów kompute-
rowych. Ponieważ wszystkie 
osoby uczestniczące w pro-
gramie muszą być aktywne za-
wodowo, robią to nie tylko dla 
własnej ambicji, ale również po 
to, by poprawić swoją sytuację 
zawodową.

Pomysł uruchomienia zajęć 
w pomieszczeniach Związku 
spotkał się niesamowitym od-
zewem. Z racji olbrzymiego za-
interesowania knurowska „So-
lidarność” już teraz zastanawia 
się nad wznowieniem zajęć po 
wakacjach.

I tak życie w budynku 
związkowym przy ulicy Dwor-
cowej w Knurowie tętni do póź-
nych godzin wieczornych…

Piotr Ryba

Szkolenia w wirtualnej kopalni
JSW Szkolenie i Górnictwo

WIRTUALNA rzeczywistość jeszcze niedawno uznawana była 
za całkowitą fantazję, dziś staje się faktem. Znajduje zastosowanie 
w całkowicie realnym świecie – teraz także w świecie górniczym.

NOWA pracownia VR (Virtual Re-
ality) ruszyła w jednej z pracowni 
spółki JSW Szkolenie i Górnictwo 
przy Ruchu „Borynia” w Jastrzębiu-
Zdroju. Pierwsza grupa nowo przy-
jętych pracowników przeszła dziś 
serię szkoleń przeciwpożarowych i 
BHP. - Technologia VR to nowość, 
która pozwala ustawić pracownika 
w sytuacji, w której jeszcze nie był, 
a która jest przecież możliwa – mówi 
Aldona Urbanek, kierownik działu 
szkoleń i adaptacji JSW Szkolenie 
i Górnictwo. - W ten sposób nowy 
pracownik ma szansę nauczyć się 
rozwiązywania określonych prob-
lemów czy zmierzenia się z wyzwa-
niami w bezpiecznych warunkach, 
np. podczas ewakuacji na wypadek 
pożaru. Nic nie zastąpi umiejętności 
praktycznych, ale szkolenie pokazu-
je, z czym można mieć do czynienia 
podczas pracy. Zdecydowanie sta-
wiamy na sytuacje kryzysowe, bo 
po pierwsze rzadko występują, a po 
drugie - trzeba szybko podjąć okre-
ślone działanie. Sytuacje rutynowe 
są bowiem przewidywalne.  

Sala wyposażona w trzynaście 
stanowisk będzie wykorzystywana 
zarówno do szkolenia nowych pra-
cowników, jak i osób, które już są 
zatrudnione przez pracowników. 
Jak deklarują władze spółki JSW 
SiG, większość przyjmowanych dziś 

do pracy osób to ludzie młodzi, co w 
naturalny sposób zrodziło zaintere-
sowanie technologią VR. Zakładane 
na głowę gogle i kontrolery nie są 
bowiem obce osobom zaczynającym 
nową zawodową ścieżkę. Wszystko 
prowadzone jest też w atrakcyjnej 
graficznie formie. - Mamy różne 
scenariusze, dotyczą np. reakcji na 
zagrożenie. Musimy wskazać,  gdzie 
jest sprzęt gaśniczy, co i jak trzeba 
zrobić - tych wszystkich elementów 
uczy nas aplikacja – opisuje Adam 
Stachowski ze Studio VR Premium 
z Wrocławia. – Jest tu też rywaliza-
cja, każdy z zawodników za rozwią-
zywanie zadań otrzymuje punkty. 

Wirtualna rzeczywistość ma też 
jedną podstawową zaletę. To ogrom-
na przewaga nad tradycyjnym szko-
leniem. Według badań, poziom zapa-
miętywania szkolenia z użyciem VR 
wynosi aż 70 procent, a tradycyjny 
wykład zapamiętywany jest tylko w 
10 procentach. – To dlatego, że dzięki 
wirtualnej rzeczywistości doświad-
czamy elementów, których nie może-
my doświadczyć na co dzień. Mamy 
pierwszy dzień w pracy – a szkoleni 
przez nas panowie już dziś będą pod 
ziemią, choć tylko wirtualnie – pod-
sumowuje Adam Stachowski ze Stu-
dio VR Premium z Wrocławia. 

jm
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w styczniowej krzyżówce brzmi: Cegła 
do cegły, będzie dom. 
Nagrody wylosowali: Barbara Śpiewoj z Świerklany oraz Damian Stopka z Pawłowic. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

KRzYŻÓWKA

Ostatni taniec 
w Spodku
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków NSZZ 
„Solidarność” na galę bokserską MBPromotions „Ostatni 
taniec”, która odbędzie się 6 kwietnia (sobota) 
w katowickim Spodku.

 TAURON WYDOBYCIE

Srebro 
dla Sobieskiego
W trakcie rozegranych 26-27 stycznia br. XIII  Futsalowych Mistrzostw 
Polski Górników i Przyjaciół, rywalizowało ze sobą aż 28 zespołów   z całej 
Polski. Górnicza drużyna NSZZ Solidarność ZG Sobieski TAURON Wydo-
bycie sięgnęli po srebro zostawiając za sobą drużyny z innych kopalń.

DWuDNIOWy turniej został 
rozegrany zgodnie z przepisami 
FIFA Futsal, z drobnymi mody-
fikacjami. Zespoły podzielono na 
cztery grupy, po siedem drużyn 
w każdej. Do drugiej fazy awan-
sowały cztery zespoły z każdej 
grupy, a po kolejnych meczach, 
zwycięskie dwa z każdej grupy 
przechodziły dalej.

Reprezentacja reprezenta-
cja Solidarności z ZG Sobieski 
w składzie: Przemysław Ada-
mus, Tomasz Grabiec, Mateusz 
Sobczak, Ariel Milewski, Łukasz 
Ząbek, Adam Lichota, Krzysztof 
Bartyzel, Michał Śliwiński, Łu-
kasz Przebindowski i Sławomir 
Grodzki (kierownik) stanęła na 
podium po rozegranych dwuna-

stu meczach, ustępując miejsca 
jedynie KGHM POLSKA MIEDZ 
S.A. ZG RUDNA.

Niekwestionowany sukces 
górników z Sobieskiego to wy-
nik codziennej ciężkiej pracy i 
szlifowania sportowej kondy-
cji, również w ligowych klubach 
sportowych. Jako drużyna gra-
ją z sobą sporadycznie - od tur-
nieju do turnieju, ale zdobyte 
doświadczenia boiskowe jak i 
halowe przekładają się na dobrą 
grę. Uwieńczeniem turnieju była 
nagroda dla najskuteczniejszego 
zawodnika - Królem Strzelców 
został Krzysztof Bartyzel z sześ-
cioma trafieniami.

Źródło: tauronet.

Gala stanowić będzie „imprezę pożegnalną” wielkiej gwiazdy polskiego i 
światowego boksu Tomasza Adamka - byłego zawodowego mistrza świata 
organizacji IBF i IBO w wadze juniorciężkiej oraz WBC w wadze półcięż-
kiej, a także międzynarodowego mistrza Polski.

Podczas gali w ringu wystąpi bliski sercom wszystkich ludzi „Solidar-
ności” Damian Jonak, który zmierzy się z Brytyjczykiem Andrew Robin-
sonem. W trakcie wieczoru swe umiejętności i serce do walki zaprezentują 
również Mariusz Wach, Robert Parzęczewski i Adam Balski.

Zapisy na wydarzenie dla członków Związku prowadzi Piotr Ryba z 
NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”:

- e-mail: boksbilety@gmail.com,
- telefon: 578 730 003 lub 531 867 772.

(red.)


