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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”

życzy
Krajowa Sekcja

Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”

Koniec oszukiwania?
Rząd 6 marca br. przyjął projekt zmiany ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ma to pomóc 
w walce z oszustwami.

Fiasko rokowań…
Rokowania w trybie sporu zbiorowego pomiędzy 
związkami zawodowymi PGG a Zarządem nie przyniosły 
rozstrzygnięć. 

Ocalić Barbórkę
Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o wpisanie 
Barbórki na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego UNESCO. 

Koniec sporu zbiorowego w „Bogdance”

Będą podwyżki!
Porozumienie po długich negocjacjach s. 7
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W Polskiej Grupie Górniczej...

Delegaci poparli lidera
Bogusław Hutek ponownie na czele ZOK  s. 4
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Grzesik

 WZD śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Program dla Śląska 
sukcesem związku
Opracowanie i rozpoczęcie realizacji szeroko zakrojonego programu rozwo-
ju gospodarczego  Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, opartego na idei reindu-
strializacji, a przy tym na wprowadzaniu nowych technologii było priorytetem 
władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności w mijającej kadencji.

Ministerstwo analizuje

 TAURON WYDOBYCIE

Delegaci poparli Waldemara Sopatę

DEPUTATY WĘGLOWE

PO DWóCH miesiącach oczekiwania śląsko-dąbrowska Solidarność otrzymała od Ministerstwa Energii od-
powiedź na skierowane w styczniu wystąpienie w sprawie konieczności nowelizacji ustawy z 12 paździer-
nika 2017 roku o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
– Lepiej późno niż później, choć 
odpowiedź na pismo to dopiero 
początek drogi. Teraz potrzebne 
są konkretne decyzje i konkretne 
działania, która pozwolą poprawić 
to, co nie zostało właściwie zro-
bione podczas prac nad ustawą o 
świadczeniu rekompensacyjnym 
– powiedział przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności Do-
minik Kolorz.

W wystąpieniach kierowanych 
w styczniu do resortu energii i do 
marszałka Sejmu szef śląsko-dą-
browskiej Solidarności domagał się 
prawidłowego uregulowania kwe-
stii deputatów węglowych, zwra-
cając uwagę, że obecna sytuacja 
prawna prowadzi do naruszenia 
obowiązujących i nabytych praw 
emerytów, rencistów, wdów, gór-
ników, a także ich rodzin. – Doszło 
do tego, że w obecnym stanie praw-

nym, wdowy i sieroty po zmarłych 
pracownikach przedsiębiorstw 
górniczych, którzy nie dożyli do 
emerytury czy renty, i to często na 
skutek nieszczęśliwych wypadków 
pod ziemią, zostały pozbawione 
prawa do świadczenia rekompen-
sacyjnego. To budzi nasz stanowczy 
sprzeciw – podkreślał.

W odpowiedzi, która trafiła do 
władz śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności 13 marca, minister energii 
Krzysztof Tchórzewski zaznaczył, 
że podczas prac nad ustawą prio-
rytetem rządu było zapewnienie 
świadczenia rekompensacyjnego 
emerytom i rencistom. Zapew-
nił jednocześnie, że pozbawienie 
wdów i sierot po zmarłych gór-
nikach rekompensaty za węgiel 
nie było intencją ustawodawcy. 
Poinformował, że z uwagi na wie-
le wystąpień w tej sprawie resort 

prowadzi obecnie analizy zapisów 
zakładowych i ponadzakładowych 
układów zbiorowych pracy doty-
czących uprawnień wdów i sierot 
po zmarłych. – Minister Tchó-
rzewski zaznaczył, że regulacje 
w tym obszarze były liczne, dość 
zróżnicowane, skomplikowana 
jest też kwestia interpretacji zapi-
sów układów, więc potrzebny jest 
czas, aby problem rozstrzygnąć. 
Wiem, że dla wdów i sierot, które 
zostały pozbawione świadczenia, 
to wyjaśnienie nie jest satysfak-
cjonujące. Niemniej liczę, że uda 
się sprawę załatwić po ich myśli, 
bo resort w odpowiedzi na moje 
wystąpienie wyraźnie zadeklaro-
wał zaangażowanie w rozwiąza-
nie problemu – dodał Dominik 
Kolorz.

Wśród osób, które czują się 
poszkodowane skutkami ustawy o 

świadczeniu rekompensacyjnym z 
tytułu utraty prawa do bezpłatne-
go węgla, są też emeryci i renciści, 
którzy prawo do deputatu utracili 
jeszcze jako czynni pracownicy. 
Według resortu energii, ta grupa 
osób przechodząc na emeryturę, 
nie miała prawa do bezpłatnego 
węgla, w związku z czym trudno 
przyznać im uprawnienia do re-
kompensaty za utratę prawa, któ-
rego nie posiadali. Niemniej szef 
resortu energii w liście do prze-
wodniczącego śląsko-dąbrowskiej 
Solidarności zapewnił, że mini-
sterstwo dostrzega problem i wraz 
z zarządami spółek węglowych 
oraz stroną społeczną, biorąc pod 
uwagę wyniki finansowe za I pół-
rocze, przeanalizuje, co w tej kwe-
stii można zrobić.
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- TO największy sukces śląsko-dą-
browskiej Solidarności, nie tylko w 
ostatniej kadencji, ale w ciągu mija-
jącej dekady - ocenił Dominik Kolorz, 
szef regionalnych struktur związku, 
cytowany przez śląsko-dąbrowską 
Solidarność.

Zaznaczył przy tym, że idea wpro-
wadzenia takiego programu wyszła od 
śląsko-dąbrowskiej Solidarności i że 
związek jest „ojcem chrzestnym” tego 
przedsięwzięcia.

Kolorz przypomniał, że przymiarki 
do realizacji tego projektu trwały od 
dłuższego czasu. Przełom nastąpił w 
momencie powstania Wojewódzkiej 
Rady Dialogu Społecznego w Katowi-
cach. 

- Rozpoczęcie prac nad Progra-
mem dla Śląska to była pierwsza 
wspólna decyzja WRDS, decyzja ponad 
podziałami. Mimo różnic politycznych 
ideę opracowania takiego programu 
udało się wcielić w życie - podkreślił 
Dominik Kolorz, przewodniczący ślą-
sko-dąbrowskiej Solidarności.

Program dla Śląska to w sumie 
przeszło 70 różnego rodzaju inwe-
stycji opiewających na łączną kwotę 
przeszło 40 mld zł. To szereg projek-
tów m.in. w dziedzinie nowoczesnych 
technologii, energetyki, przemysłu i 
rozwoju infrastruktury.

Dominik Kolorz zwrócił uwagę, że 

twórcy Programu dla Śląska, mówiąc 
o rewitalizacji terenów poprzemysło-
wych, zupełnie inaczej rozumieją to 
pojęcie, niż przyjmowało się to do-
tychczas.

- Wcześniej pod pojęciem rewi-
talizacji ukrywały się miliony złotych 
wydawane na aqua parki, ścieżki ro-
werowe i sadzenie drzew. To oczywi-
ście potrzebne rzeczy, ale nie na tym 
rewitalizacja ma polegać. To powinien 
być tylko dodatek.  Na tych terenach 
przede wszystkim  muszą powstawać 
nowe miejsca pracy w firmach z gałęzi 
nowych, zaawansowanych technolo-
gii. I taki cel nam przyświeca – ocenił 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

Przewodniczący „S”, podsumowu-
jąc okres sprawozdawczy, poinformo-
wał, że rok 2017 roku jest pierwszym 
od długiego czasu, w którym udało się 
powstrzymać spadek uzwiązkowienia. 
Nie jest to znaczący wzrost, bo chodzi 
o 200 osób, ale to i tak jest niezły wy-
nik, zważywszy na dane z poprzednich 
trzech lat, gdy w związku z sytuacją w 
tylko dwóch branżach, w górnictwie 
i w hutnictwie, liczebność związku w 
regionie spadła o 9 tys. osób. W sumie 
w okresie sprawozdawczym powstało 
66 nowych organizacji związkowych, 
jednak niezbyt licznych, głównie  w 
niewielkich przedsiębiorstwach. 
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Obradujące 9 marca w Brzeszczach Zakładowe Zebranie Koordynacyjne Delega-
tów Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Tauron 
Wydobycie SA wybrało władze ZOK na kolejne 4 lata. Reprezentujący członków 
Związku z zakładów górniczych „Brzeszcze”, „Janina” i „Sobieski” delegaci zde-
cydowali, że przewodniczącym Organizacji pozostanie jej dotychczasowy lider 
Waldemar Sopata (ZG „Sobieski”).

OPRóCZ Waldemara Sopaty w skład 
9-osobowej ZOK weszli dwaj wice-
przewodniczący - Stanisław Kłysz (ZG 
„Brzeszcze”) i Stanisław Kurnik (ZG „Ja-
nina”), sekretarz - Dariusz Piechowicz 
(ZG „Sobieski”), skarbnik - Piotr Miś (ZG 
„Sobieski”) oraz członkowie - Grzegorz 
Fajfer (ZG „Brzeszcze”), Wojciech Ja-
błoński (ZG „Brzeszcze”), Maciej Kania 
(ZG „Janina”) i Robert Saternus (ZG „Ja-
nina”).

Pracami Zakładowej Koordynacyj-
nej Komisji Rewizyjnej (ZKKR) pokie-
ruje Bartosz Uroda (ZG „Brzeszcze”). 

Zastępować go będzie Rafał Paliwoda 
(ZG „Janina”). Sekretarzem ZKKR został 
Roman Palian (ZG „Sobieski”).

ZOK NSZZ „Solidarność” Tauron Wy-
dobycie SA zrzesza zakładowe organiza-
cje związkowe NSZZ „Solidarność” z na-
leżących do Spółki zakładów górniczych 
„Brzeszcze” (w Brzeszczach), „Janina” 
(w Libiążu) i „Sobieski” (w Jaworznie). 
Reprezentuje interesy członków Związku 
wobec pracodawcy, jakim jest Zarząd 
Tauron Wydobycie SA.
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Na 
ostatnią 
chwilę…
5 MARCA w Katowicach obradował 
Zespół Trójstronny do spraw Bez-
pieczeństwa Socjalnego Górników. 
Tematem „numer jeden” była sprawa 
przedłużenia koncesji wydobywczych 
dla kopalń węgla kamiennego i bru-
natnego. Emocji nie brakowało, czemu 
trudno się dziwić.

Do końca sierpnia 2020 roku wy-
gaśnie 21 koncesji na wydobywanie 
węgla, przy czym koncesje dla „Jan-
kowic”, „Marcela” i „Rydułtów” prze-
staną obowiązywać jeszcze wcześniej, 
bo z końcem stycznia przyszłego roku. 
Wicedyrektor Departamentu Geologii i 
Koncesji Geologicznych Ministerstwa 
Środowiska Rafał Misztal zapewniał, że 
resort zdąży przygotować rozwiązania 
upraszczające przedłużanie koncesji, 
ale pewności, że tak się stanie, mieć 
przecież nie można, skoro prace nad 
nowelizacją ustawy trwają już niemal 
trzy lata. Wkrótce część kopalń może 
utracić prawo do wydobywania węgla. 
Nie wiem, dlaczego rząd próbuje tę 
sprawę załatwić dopiero teraz. O tym, 
że problem istnieje, wskazywały od 
dłuższego czasu związki zawodowe, 
wskazywała Górnicza Izba Przemysło-
wo-Handlowa, wskazywali eksperci. 
Tymczasem odsunięcie tematu i próba 
załatwienia go na ostatnią chwilę może 
spodować eskalację narastającego 
napięcia pomiędzy niepewnym swojej 
przyszłości środowiskiem górniczym 
z kopalń, których koncesje wygasają, 
a politykami.

O tym, że takie napięcie już ist-
nieje, przekonuje nas przebieg nego-
cjacji płacowych w Polskiej Grupie 
Górniczej. Przez ostatni rok media 
huczały od pozytywnych doniesień o 
poprawiającej się kondycji górnictwa 
i poszczególnych spółek węglowych. 
Górnicy z PGG słyszeli, że ich firma 
wyszła z „dołka”, notuje coraz większe 
zyski i czeka ją świetlana przyszłość. 
Po pewnym czasie zaczęli się jednak 
zastanawiać, dlaczego tej znakomitej 
kondycji PGG nie odczuwają w kie-
szeniach? Zarządzący Polską Grupą 
Górniczą niewiele sobie robią z opinii 
pracowników. Okopali się na swoich 
pozycjach i czekają - zapewne po to, 
by zareagować w ostatniej chwili, gdy 
strajk będzie „wisiał w powietrzu”. 
Jednak to, czy zareagować zdążą, nie 
jest sprawą oczywistą. Tak jak nie jest 
oczywiste, czy za rok zakłady takie, 
jak wspomniane „Jankowice”, „Mar-
cel” czy „Rydułtowy”, będą miały obo-
wiązujące koncesje na wydobycie.

Do tej pory uprawiana przez ludzi 
odpowiedzialnych za sektor polityka 
zwlekania z rozwiązywaniem podsta-
wowych problemów górnictwa gwa-
rantowała jako taki spokój. Dziś już 
widać, że mogła to być cisza przed 
burzą.
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 RUCH MARCEL Laureat konkursu „Bezpieczna Kopalnia”.

Chlubny tytuł
W trakcie ostatniej 27. edycji konferencji branżowej Szkoła Eksploatacji Podziemnej rozstrzyg-
nięto  konkurs „Bezpieczna Kopalnia”. Tytuł ten przypadł Ruchowi Marcel kopalni ROW. 

Fiasko rokowań, 
czas na mediacje

 POLEMICZNIE

Barczak atakuje, 
Hutek odpowiada

KOMENTUJąc zgłoszony przez or-
ganizacje związkowe z Polskiej Grupy 
Górniczej SA (PGG) postulat podwyż-
szenia wynagrodzeń pracowników PGG 
o 10 procent, profesor Andrzej Barczak 
oświadczył, że „podwyżka nie ma sen-
su (...) społecznego” i „nie ma (...) nic 
wspólnego z katolicką nauką społeczną 
Kościoła”. - Ponieważ górnicy w ponad 
95 proc. są katolikami, niech dowiedzą 
się, co ta nauka głosi - że firmy nie wolno 
niszczyć! - stwierdził ekonomista w kon-
trowersyjnej wypowiedzi opublikowanej 
przez portal Nettg.pl, czym wywołał obu-
rzenie środowiska górniczego.

Słowa Andrzeja Barczaka doty-
czyły opinii, jakoby forma proponowa-
nego przez stronę społeczną wzrostu 
wynagrodzeń - równych podwyżek dla 
wszystkich - miała charakter „antymo-
tywacyjny”.

Do sprawy odniósł się przewodni-
czący Zakładowej Organizacji Koordy-
nacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” PGG 
SA Bogusław Hutek.

- Poczułem się „wywołany do tabli-
cy” przez pana profesora, bo w swoim 
czasie kończyłem Katolicki Uniwersytet 
Lubelski imienia Jana Pawła II. Tam mnie 
uczono, że zgodnie z nauką społeczną 
Kościoła w hierarchii wartości praca stoi 
zawsze przed kapitałem, że wynik eko-
nomiczny nie jest wartością nadrzędną 
wobec godności jednostki ludzkiej oraz 
tego, że jak firma osiąga dobre wyniki, to 
zyski należy dzielić solidarnie. Mówiono 
mi o zrównoważonym rozwoju i o tym, 
że pracownik powinien być podmiotem, 
a nie przedmiotem w firmie - zaznaczył 
szef ZOK. - Powiedzmy sobie jasno - pan 
profesor był członkiem Rady Nadzor-
czej Kompanii Węglowej, więc też jest 
częściowo odpowiedzialny za to, że KW 
znalazła się w sytuacji takiej, a nie in-
nej. Dzisiaj, kiedy Spółka - już jako PGG 
- wyszła z „dołka” i osiąga coraz lepsze 
wyniki, powołuje się na Kościół i próbu-
je przekonywać, że podwyżki nie mają 
sensu. Mamy tu jednak do czynienia z 
pewną formą hipokryzji - ocenił Bogu-
sław Hutek.

Podkreślił też, że związkowa propo-
zycja podwyżek nie jest „antymotywa-
cyjna”.

- W PGG istnieje tak zwany dodatek 
gwarantowany - zróżnicowany w zależ-
ności od stanowiska pracy. Ewentualne 
„włożenie” podwyżki w równej kwocie 
do tego dodatku nie spowoduje rozwar-
stwienia wynagrodzeń, a jednocześnie 
utrzyma jego motywacyjny charakter - 
wyjaśnił przewodniczący.

Strona społeczna domaga się pod-
wyższenia z dniem 1 marca bieżące-
go roku gwarantowanych dopłat do 
dniówek w wysokości:

- 40 złotych dla pracowników 
zatrudnionych pod ziemią w wyro-
biskach,

- 30 zł dla pozostałych pracow-
ników zatrudnionych pod ziemią,

- 25 zł dla pracowników zakła-
dów przeróbki mechanicznej wę-
gla,

- 20 zł dla pozostałych pracow-
ników powierzchni.

Dopłaty nie byłyby wliczane do 
podstawy wynagrodzenia (na pod-
stawie której wyliczana jest wyso-
kość nagrody jubileuszowej).

Zarząd przekonywał, że firmy 
nie stać na realizację postulatów 
organizacji związkowych.

Pierwsza propozycja złożona 
przez pracodawcę przewidywała 
przeznaczenie 60 mln zł na likwi-
dację dysproporcji płacowych w 
poszczególnych grupach zawodo-
wych w kopalniach zespolonych i 
100 mln zł na fundusz premiowy 
do rozdysponowania pomiędzy 
poszczególnymi kopalniami. Dru-
ga propozycja zakładała przyzna-
nie gwarantowanych dopłat do 
dniówek, ale w kwotach znacznie 
niższych od postulowanych przez 
związkowców:

- 20 zł dla pracowników za-
trudnionych pod ziemią w wyrobi-
skach,

- 15 zł dla pozostałych pracow-
ników zatrudnionych pod ziemią,

- 15 zł dla pracowników zakła-
dów przeróbki mechanicznej węgla,

- 10 zł dla pozostałych pracow-
ników powierzchni.

ROKOWANIA w trybie sporu zbiorowego pomiędzy związkami zawodowymi reprezentującymi pracow-
ników Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) a Zarządem Spółki nie przyniosły rozstrzygnięć. Pracodawca 
odrzucił propozycje podwyżek przedstawione przez stronę społeczną. Sytuacja staje się napięta. Jak po-
informowali związkowcy, 28 marca we wszystkich jednostkach organizacyjnych (kopalniach i zakładach) 
PGG przeprowadzone zostaną masówki informacyjne dla załóg.

Związki zawodowe nie zgodziły 
się na rozwiązania przedstawione 
przez pracodawcę. Po spotkaniu 
strony podpisały protokół roz-
bieżności. Kolejnym etapem sporu 
będą mediacje. Organizacje związ-
kowe oczekują, że pierwsza runda 
rozmów z udziałem mediatora od-
będzie się przed 9 kwietnia.

- Rokowania mamy za sobą. 
Teraz czas na mediacje. Panowie 
prezesi twierdzą, że mogą prze-
znaczyć na podwyżki najwyżej 200 
mln zł. Nasza propozycja, zamyka-
jąca się w kwocie około 380 mln 
zł, oznaczałaby podwyżkę średnio 
o 100 procent większą w stosun-
ku do tego, co proponuje Zarząd. 

Brakujące 180 mln zł dałoby się 
pokryć, wydobywając o 650 tysięcy 
ton węgla więcej w skali roku. Jak 
na 11 kopalń, nie jest to chyba zbyt 
wyśrubowane zadanie - komen-
tuje przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” PGG SA Bogusław 
Hutek. - Jesteśmy zdeterminowa-
ni, by do tych podwyżek doprowa-
dzić - sprzyja nam koniunktura 
na węgiel, a PGG nie musi jeszcze 
spłacać żadnych zobowiązań. Poza 
tym musimy myśleć o przyszłości. 
Młodzi ludzie nie przyjdą do gór-
nictwa, jeśli za ciężką pracę będą 
otrzymywać relatywnie niewiel-
kie pieniądze. Przy takich płacach 

nawet ci, którzy obecnie pracują w 
PGG, zaczynają się przecież zasta-
nawiać nad odejściem do innych 
spółek węglowych. Pamiętajmy, że 
ostatnie podwyżki miały miejsce 6 
lat temu, jeszcze w Kompanii Wę-
glowej. Dzisiaj pracownik Polskiej 
Grupy Górniczej jest najgorzej wy-
nagradzanym pracownikiem sek-
tora wydobywczego - osoby zatrud-
nione na tych samych stanowiskach 
w innych spółkach otrzymują 1-1,5 
tysiąca złotych więcej. Jeśli Spółka 
chce zachować fachowców u siebie, 
musi im dobrze zapłacić, tak jak to 
robią inni - podsumowuje.

MJ

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski za uzasadniony uznał wzrost wynagrodzeń w Polskiej Grupie Górniczej. 
Zastrzegł jednak, że ewentualne podwyżki trzeba pogodzić z realizacją planu inwestycyjnego firmy.

Ogłaszając werdykt, Wielka Kapituła 
Konkursu wzięła pod uwagę m.in. brak 
wypadków śmiertelnych i ciężkich w 
ostatnich trzech latach, liczbę wypad-
ków lekkich, wypadkowość na 1000 
zatrudnionych, ich wskaźnik ogółem 
na 1 mln t wydobycia, występujące za-
grożenia naturalne według stopni, ka-
tegorii i klas oraz liczbę załogi ogółem, 
w tym zatrudnienie pod ziemią wraz z 
wielkością wydobycia. Kolejne miejsce 
– drugie  przypadły ruchom Rydułto-

wy i Jankowice kopalni ROW, na trze-
cim zaś miejscu uplasowały się ruch 
Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie (JSW) oraz kolejny zakład 
PGG – kopalnia Sośnica. W kategorii 
kopalń węgla kamiennego Wielka Ka-
pituła Konkursu „Bezpieczna Kopalnia” 
postanowiła także wyróżnić zakłady: 
Bobrek-Piekary (Węglokoks Kraj), pry-
watne zakłady górnicze Siltech i Eko-
Plus oraz ruch Jastrzębie kopalni Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie. W kategorii 

kopalń rud miedzi wyróżnienie przy-
padło w udziale Zakładowi Górniczemu 
Lubin, należącemu do KGHM Polska 
Miedź za podejmowane działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Nagrody i wyróżnienia wręczono 
podczas uroczystej gali konkursowej 
XXVII edycji Szkoły Eksploatacji Pod-
ziemnej w Krakowie we wtorek, 27 
lutego. jm

POLSKA GRUPA GÓRNICZA
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Delegaci poparli lidera
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów (ZKZD) NSZZ „Solidarność” Pol-
skiej Grupy Górniczej SA (PGG) obradowało w Katowicach. Przedstawiciele komisji zakładowych Związku z PGG 
podsumowali dobiegającą końca kadencję 2014-2018, udzielili absolutorium ustępującym władzom Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” PGG SA i wybrali nowe władze, w tym - przewodniczące-
go; został nim dotychczasowy lider Organizacji Bogusław Hutek.

W SpraWozdaniu z 
działalności ZOK Bogusław 
Hutek mówił o wydarze-
niach, które doprowadziły do 
powstania PGG. Podkreślał 
przy tym znaczenie czaso-
wych wyrzeczeń finansowych 
ze strony pracowników.

- Po podpisaniu poro-
zumienia z 17 stycznia 2015 
roku część kopalń opuściła 
ówczesną Kompanię Węglo-
wą i została przejęta przez 

nowych właścicieli. Wkrótce 
rozpoczęły się bardzo trud-
ne negocjacje z ówczesnym 
Zarządem Kompanii w te-
macie powołania „nowej” 
Kompanii Węglowej, bo taka 
była robocza nazwa przyszłej 
PGG. 19 kwietnia 2016 r. 
podpisaliśmy porozumienie, 
które umożliwiło stworzenie 
Polskiej Grupy Górniczej. 
Przewidywało ono między 
innymi powołanie kopalń ze-
spolonych, dawało pracowni-
kom możliwość odchodzenia 
na tak zwane urlopy górni-
cze i „zawieszało” wypłatę 
„czternastki” na okres dwóch 
lat. Dzięki temu porozumie-
niu miejsca pracy w 11 kopal-
niach i 4 zakładach specjali-
stycznych zostały uratowane 
- przypominał.

Nawiązywał też do innych 

matycznej” UE czy Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych. Z 
przykrością należy stwierdzić, 
że Sejm przegłosował ustawę 
rekomendującą prezyden-
towi podpisanie „poprawki 
dauhańskiej” niemal jedno-
głośnie, przy jednym głosie 
wstrzymującym się, prezydent 
zatem najprawdopodobniej ją 
podpisze. Świadoma rezygna-
cja z prowadzenia suwerennej 
„polityki klimatycznej”, takiej 
jaką prowadzą Chiny, Stany 
Zjednoczone, Kanada czy Au-
stralia, jest kolejnym dużym 
błędem obecnej ekipy rządzą-
cej - ocenił związkowiec.

Obrady zakończyło przy-
jęcie stanowiska, w którym 
ZKZD wniosło o natychmia-
stowe odstąpienie od planów 
przekierowania wydobycia 
węgla z Ruchu „Halemba” na 
Ruch „Bielszowice” po 2022 r., 
likwidacji szybów „Północny 
I” i „Północny II” wraz z siecią 
wentylacyjną, zmiany funkcji 
szybu „Grunwald III” z szybu 
wydobywczego na szyb wen-
tylacyjno-podsadzkowo-ma-

ważnych wydarzeń z punktu 
widzenia załogi.

- 1 kwietnia 2017 r. do PGG 
włączono kopalnie Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego. 
Pracownicy KHW mieli wte-
dy jeszcze wypłaconą całą 
„czternastkę” - nam udało się 
wynegocjować wypłatę „bo-
nusu” dla pracowników PGG. 
Wartość „jednorazówki” wy-
niosła 1200 złotych brutto. W 
marcu 2017 r. uzgodniliśmy 
podniesienie wartości posił-
ków profilaktycznych. 1 lipca 
ubiegłego roku jednostkowa 
wartość posiłku profilaktycz-
nego w Polskiej Grupie Górni-
czej Sp. z o.o. wzrosła o 4 złote, 
do 18,90 zł. Pod koniec 2017 r. 
zaczęliśmy rozmowy w tema-
cie wypłaty przynajmniej czę-
ści „czternastki” za 2017 rok. 
28 grudnia 2017 r. podpisali-

śmy porozumienie, na mocy 
którego w lutym 2018 r. pra-
cownicy otrzymali 30 procent 
tego świadczenia - wymieniał 
Bogusław Hutek.

Sprawozdanie z działal-
ności Zakładowej Koordy-
nacyjnej Komisji Rewizyjnej 
(ZKKR) NSZZ „Solidarność” 
PGG SA złożył jej przewodni-
czący Piotr Glenc.

Po wysłuchaniu sprawo-
zdań delegaci udzielili abso-
lutorium dotychczasowym 
władzom ZOK. Następnie 
przystąpili do wyboru no-
wych władz.

Jedynym kandydatem 
ubiegającym się o funkcję prze-
wodniczącego był Bogusław 
Hutek (KWK „Piast-Ziemowit” 
Ruch „Piast”). W głosowaniu 
tajnym dotychczasowy lider 
otrzymał 34 głosy na 34 odda-
ne głosy ważne, co oznacza, że 
pokieruje największą organiza-
cją związkową zrzeszającą pra-
cowników PGG przez kolejne 
cztery lata.

Po ogłoszeniu wyników 
szef ZOK raz jeszcze zabrał 
głos, dziękując delegatom za 
udzielone poparcie.

Dokonano również wy-
boru 5-osobowej ZKKR. W 
jej skład weszli: Sławomir 
Bujdo (Zakład Informatyki i 
Telekomunikacji), Jarosław 
Dziubdziela (KWK „Murcki-
Staszic”), Piotr Glenc (KWK 
„Rydułtowy”), Andrzej Moryl 
(KWK „Wieczorek”) i Szymon 
Wirkus (KWK „Piast-Ziemo-
wit” Ruch „Piast”).

ZKZD przyjęło uchwałę, 
zgodnie z którą Zakładową 
Komisję Koordynacyjną w 
kadencji 2018-2022 tworzyć 
będzie 28 osób: przewodni-
czący ZOK, przewodniczący 
wszystkich zakładowych orga-

nizacji związkowych tworzą-
cych ZOK i 6 osób wybranych 
przez ZKZD. Od razu też wy-
brano wspomnianą szóstkę. 
Poparcie delegatów uzyskali: 
Dominik Kolorz (KWK „ROW” 
Ruch „Chwałowice”), Henryk 
Naras (KWK „Piast-Ziemo-
wit” Ruch „Piast”), Jarosław 
Witek (KWK „Piast-Ziemowit” 
Ruch „Ziemowit”), Danuta 

Rutkowska (KWK „Mysłowice-
Wesoła” Ruch „Wesoła”), Ar-
kadiusz Marek (KWK „ROW” 
Ruch „Jankowice”) i Aureliusz 
Gryman (KWK „ROW” Ruch 
„Chwałowice”).

Ostatnim akcentem tej 
części Zebrania był wybór 32 
delegatów na Walne Zebranie 
Delegatów Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidar-
ność”.

Następnie głos zabrał Domi-
nik Kolorz. Delegat Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „ROW” Ruch „Chwało-
wice” i zarazem szef śląsko-
dąbrowskiej „Solidarności” 
przestrzegał przed rezygnacją 
z prowadzenia własnej „polity-
ki klimatycznej” przez Polskę. 
Tym razem chodzi o niezwykle 
groźną „poprawkę dauhańską” 
do Protokołu z Kioto.

- Jej podpisanie [przez 
prezydenta Andrzeja Dudę 
- przyp. red. SG] oznaczać bę-
dzie, że Polska zrzeknie się we-
wnętrznego prawa do tego, by 
negocjować jakiekolwiek spra-
wy klimatyczne z pozycji pań-
stwa suwerennego - mówiąc w 
skrócie, całkowicie podda się 
tym wszystkim uwarunkowa-
niom i tym wszystkim regu-
lacjom, które funkcjonują w 
Unii Europejskiej. Nie będzie-
my mogli, jako Rzeczpospolita 
Polska, wnosić żadnych popra-
wek własnych do „polityki kli-

teriałowy oraz likwidacji za-
kładu przeróbki mechanicznej 
węgla wraz z bocznicą kolejo-
wą i zwałami węgla w Ruchu 
„Halemba”.

- To przedsięwzięcie jest 
ogromnym zagrożeniem dla 
funkcjonowania całej KWK 
Ruda, a przede wszystkim dla 
Ruchu Halemba, który jest w 
końcowym procesie restruk-
turyzacji poprzez udostępnie-
nie nowych pokładów węgla 
o najwyższych parametrach 
jakościowych, co wreszcie 
pozwoli temu Ruchowi poka-
zać swoje możliwości - po raz 
pierwszy od czasu źle prze-
prowadzonego połączenia z 
KWK „Polska-Wirek”, co do-
prowadziło do bardzo złych 
wyników ekonomicznych i 
próby zlikwidowania KWK 
„Halemba” - zaznaczyli dele-
gaci. - Jesteśmy przekonani, 
że plany przedstawiane przez 
Zarząd PGG S.A. wobec Ru-
chu Halemba (…) nie będą za-
akceptowane przez wszystkie 
grupy społeczne bezpośred-
nio lub pośrednio związane z 
KWK Ruda, co w konsekwen-
cji może doprowadzić do nie-
kontrolowanych akcji prote-
stacyjnych, których wszyscy 
chcemy uniknąć - napisali w 
konkluzji dokumentu.

MJ
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Koniec oszukiwania?
RYNEK WĘGLA

RZąD 6 marca br. przyjął projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw. Ma to pomóc w walce z oszustwami przy sprzedaży paliw, w tym węgla., dla klientów indy-
widualnych.

MINISTERSTWO Energii przygotowało 
pakiet rozwiązań prawnych regulujących 
jakość węgla kierowanego na rynek ko-
munalny. Celem zmian jest skierowanie 
najlepszej jakości węgla do odbiorców 
indywidualnych, czyli gospodarstw do-
mowych i instalacji poniżej 1 MW. Nowe 
przepisy mają wyeliminować  z domowych 
palenisk najbardziej szkodliwe paliwa w 
postaci mułów węglowych i flotokoncen-
tratów. Ustawa zakłada także wyelimino-
wanie z rynku tzw. węgla niesortowane-
go, który w całości pochodzi z importu. 

Co równie ważne, ustawa wprowa-
dza nieistniejące do tej pory narzędzie 
dla konsumenta, czyli świadectwo ja-
kości węgla, które klienci otrzymywać 
będą od sprzedawców węgla dostając 

w ten sposób informacje na temat war-
tości opałowej kupowanych paliw.

Rynek komunalno-bytowy jest bardzo 
ważny dla górnictwa, co roku sprzedawa-
nych jest tam ok. 8-10 mln ton węgla. 

Rząd chce czystego powietrza
Szczegółowe wymagania jakościowe 

dotyczące paliw wprowadzanych na ry-
nek, w tym również wymagania dotyczą-
ce maksymalnego poziomu zasiarczenia 
węgla sprzedawanego do gospodarstw 
domowych, określone zostaną w rozpo-
rządzeniu Ministra Energii, które wydane zo-
stanie po uchwaleniu ustawy przez Sejm.

- W ten sposób zostanie ograniczo-
ny smog i napływ węgla niesortowa-
nego do Polski. Przyjęte rozwiązania  

wpisują się w walkę o czyste powietrze, 
którą premier Mateusz Morawiecki za-
powiedział w exposé. Walka ze smo-
giem jest jednym z priorytetów rządu 
– wyjaśniono w komunikacie rządu. 

Przyjęcie projektu nowelizacji usta-
wy regulującego kwestie handlu pali-
wami stałymi, w tym węglem, to krok 
na drodze do realizacji rządowego pro-
gramu Czyste Powietrze, przyjętego w 
pierwszej połowie 2017 r. Ministerstwo 
Energii zwraca uwagę, że program ten 
stanowi pierwsze zintegrowane podejście 
administracji rządowej do postawienia 
sprawy czystego powietrza w Polsce na 
tak wysokim poziomie politycznym.

Projektu ustawy dotyczącej norm 
jakości paliw już trafił do Sejmu. Do pro-
gramu Czyste Powietrze należy także 
przyjęcie standardów emisyjnych dla kot-
łów węglowych małej mocy wykorzysty-
wanych w gospodarstwach domowych 
- punkt ten został zrealizowany już w 
ubiegłym roku poprzez wydanie rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, 
oraz ustanowienie programu osłono-
wego dla mniej zamożnych Polaków. 

Zostało to przyjęte do realiza-
cji poprzez uruchomienie programu 
termomodernizacji skierowanego na 
początek do 23 polskich miast.

O tym jak wielka była potrzeba uru-
chomienia tego programu świadczyć 
może chociażby wyrok Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 
2018 r., który stwierdził, że Polska w la-

tach 2007-2015 nie ustanowiła skutecz-
nego systemu ochrony swoich obywateli 
przed zanieczyszczonym powietrzem. 
Jak wiadomo, w latach 2007-2015 rzą-
dziła koalicja PO-PSL. Dziś politycy tych 
partii często angażują się w antysmogo-
we kampanie, ale gdy mogli skutecznie 
walczyć ze smogiem tego nie robili!

Ustawa zgodna z interesami 
górnictwa

Ministerstwo Energii, które przy-
gotowało projekt ustawy, informuje, że 
prace nad tym dokumentem były bar-
dzo trudne. Z jednej strony trzeba było 
stworzyć regulacje dot. jakości węgla, 
a z drugiej należało pamiętać, że ponad 
80 proc. energii cieplnej w Polsce wy-
twarzanej jest  z węgla. Rząd pracując 
nad ustawą stanął więc przed koniecz-
nością pogodzenia różnych interesów 
środowiskowych oraz gospodarczych.

Ustawa wprowadza m.in. świa-
dectwa jakości węgla, które stanowić 
będą narzędzie budowania świado-
mości klienta oraz dawać mu realną 
szansę otrzymywania produktu speł-
niającego wymagania jakościowe. 

- Wprowadzenie tych świadectw jest 
zgodne z interesem branży górniczej. 
Przepisy te nie nakładają żadnych nowych 
obowiązków na przedsiębiorstwa górni-
cze, które już dzisiaj poddają cały wydo-
bywany przez siebie węgiel badaniom la-
boratoryjnym. Eliminują natomiast z rynku 
węgiel mieszany sprzedawany przez nie-

W niektórych składach węglowych zamiast węgla można kupić produkty węglo-
pochodne produkowane na bazie asfaltu, pochodzące zza wschodniej granicy.

uczciwych pośredników, do którego nieraz 
trafiają najgorsze gatunki czy wręcz odpa-
dy – podkreśla Ministerstwo Energii. 

Kontrolą zgodności jakości paliw 
z normami, a także prawidłowością 
stosowania świadectw jakości, zajmo-
wać będzie się Inspekcja Handlowa.

Takie świadectwa są bardzo ważne, 
ponieważ zdarza się, że niektórzy sprze-
dawcy paliw oszukują swoich klientów 
wmawiając im, że sprzedają węgiel bar-
dzo dobrej jakości. Czasami zamiast tego 
jest to jednak bardzo złej jakości, o dużej 
zawartości popiołu i małej kaloryczności. 
Czasami w ogóle nie jest to nawet wę-
giel! W programie Alarm! w pierwszym 
programie Telewizji Polskiej pokazano 
przykład sprzedawcy, który sprzedawał 
na swoim składzie odpady powstałe przy 
produkcji asfaltu, pochodzące z Rosji! 
Były one oferowane jako normalne pali-
wo do domowych pieców! Nie każdy ku-
pujący opał do swojego domu musi być 
ekspertem potrafiącym na oko i dotyk 
określić jakość węgla, musi więc polegać 
na deklaracji sprzedawcy. Wprowadzenie 
świadectw jakości węgla pozwoli wy-
eliminować, a przynajmniej ograniczyć, 
ilość nieuczciwych sprzedawców. 

Już po przyjęciu przez rząd projektu 
zmian w ustawie o systemie monito-
rowania i kontrolowania jakości paliw, 
Izba Gospodarcza Sprzedawców Pol-
skiego Węgla wystosowała list otwarty 
do premiera Mateusza Morawieckiego 
w którym m.in. zwraca uwagę, że nowe 
przepisy doprowadzą do wzrostu kosztów 
ogrzewania domów, co będzie szczegól-
nie dotkliwe dla osób najuboższych. 

Rząd przekonuje, że trwają prace nad 
przygotowaniem działań osłonowych, 
które zostaną skierowane do najmniej 
zamożnych mieszkańców korzystają-
cych dotychczas z najgorszej jakości 
paliw. To bardzo ważne, bo już teraz w 
bardzo wielu przypadkach duża grupa 
mieszkańców wydaje na ogrzewanie po-
nad 10 proc. swoich dochodów, co jest 
uznawane jako ubóstwo energetyczne. 

Igor D. Stanisławski
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Klasy górnicze powracają do łask
EDUKACjA Szkolnictwo górnicze na rzecz wykwalifikowanej kadry

 RYBNIK Finał Olimpiady Wiedzy Górniczej

Rywalizowali 
o Złotą Lampkę

– Wspieranie edukacji 
najmłodszych przedstawicieli 
branży górniczej oraz elimino-
wanie zawodowej luki pokole-
niowej to niezwykle ważny ele-
ment działalności Węglokoks 
Kraj w zakresie społecznej od-
powiedzialności biznesu. Dla-
tego z pełnym przekonaniem 
nasza spółka zaangażowała się 
we wsparcie finału Olimpiady 

Wojciech Karolewicz, reprezentant Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku, trium-
fował w Olimpiadzie Wiedzy Górniczej i zdobył Złotą Lampkę. Finał Olimpiady, 
który odbył się w czwartek 15 marca, w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku 
wsparła spółka górnicza Węglokoks Kraj.

olimpiadę – stwierdził Wojciech 
Karolewicz.

Grażyna Kohut, dyrektor 
ZST w Rybniku, przyznała, że 
uczestnicy finałowej rozgrywki 
bardzo się denerwowali.

- Występować przed wi-
downią, na której zasiedli 
przedstawiciele spółek górni-
czych, naukowcy i inżyniero-
wie, to nie jest łatwe zadanie. 
Olimpijczyków usprawiedliwia 
na pewno fakt, że był to ich 
pierwszy publiczny występ. Z 
pewnością są to bardzo ambitni 
młodzi ludzie, którzy nie zmar-
nują swych ogromnych talen-
tów – podsumowała.

Uczestnicy olimpiady zosta-
li zwolnieni na mocy przepisów 
z części pisemnej egzaminu za-
wodowego. 

jm

POLSKIE górnictwo zwróciło wreszcie uwagę na jeden ze swoich największych problemów: brak wykwalifikowanej młodej 
kadry. Zamknięte kilka lat temu „zawodówki”, reforma edukacji, zmierzająca do wychowania samych magistrów i licencjatów, 
przy całkowitym oderwaniu od rzeczywistych potrzeb rynku… Już dziś zbieramy pierwsze owoce tych eksperymentów.

probLemy związane z 
brakiem kadr nie mogły 
ominąć branży wydobywczej 
- nic bowiem bardziej mylne-
go, jak powszechne przeko-
nanie, że pracę na dole może 
wykonywać „byle chłop z uli-
cy”, choć pewnie mógłby tam 
pracować jako pracownik 
transportowy i to pod opieką 
instruktora. Górnika w ścia-
nie albo w przodku nie tak 
łatwo wykształcić i wyuczyć. 
Tak samo elektromontera, 
ślusarza czy spawacza. Nie 
są to zawody, które da się 
opanować w tydzień. Potrze-
ba na to czasu, ale i motywa-
cji. Zwłaszcza tej ostatniej 
brakowało, kiedy przyszłość 
górnictwa była niepewna.

Warto zwrócić uwagę, że 
problem pokoleniowy w gór-
nictwie narastał od kilku lat. 
Fachowcy odchodzili na eme-
rytury lub „urlopy górnicze”. 
Na ich miejsce nie przyjmo-
wano nowych pracowników. 
Zarządy spółek węglowych 
tłumaczyły się nadmiernym 
zatrudnieniem w sektorze. 
Doprowadziło to do sytua-
cji, w której wielu oddziałom 
groziła całkowita likwidacja. 
Nawet natychmiastowe przy-

jęcie w miejsce odchodzą-
cych pracowników nowych 
nie gwarantowało utrzyma-
nia produkcji, bo zatrudnie-
ni w większości nie mieliby 
zawodowego wykształcenia 
ani doświadczenia.

Sytuacja ta niepokoiła 
„Solidarność”, która od lat 
apelowała do rządzących o 
przywrócenie szkolnictwa 
zawodowego. Pierwszą ja-
skółką zwiastującą zmiany 
była kolejna reforma eduka-
cji, która według polityków 
Prawa i Sprawiedliwości 
miała przywrócić zdrowe za-
sady w systemie nauczania, 
likwidując przy okazji źle 
zorganizowane i kompletnie 
nieprzemyślane gimnazja. W 
miejsce tych ostatnich przy-
wrócono 5-letnie technika 
i nauczanie zawodowe. Po-
nadto w niektórych gminach 
zrozumiano, że bez szkolni-
ctwa górniczego i powrotu 
do tradycji zmarnują się ko-
lejne roczniki młodych ludzi. 
Tak było choćby w Knurowie, 
gdzie postanowiono stworzyć 
szkołę średnią i mundurową, 
z naciskiem na tworzenie 
kierunków zawodowych, a 
nie zwykłych liceów, po któ-

rych młody człowiek nie ma 
dziś zbyt wielkich widoków 
na godziwy zarobek.

Idąc tym tokiem myśle-
nia, spółki węglowe podpi-
sały w ubiegłym roku poro-
zumienia z samorządami, 
gwarantując zatrudnienie 
uczniom techników górni-
czych. Tym samym po za-
kończeniu roku szkolnego 
2016/2017 wszyscy chętni, 
którzy ukończyli edukację 
z pozytywnym skutkiem, 
uzyskali zatrudnienie w Pol-
skiej Grupie Górniczej i w 
JSW Szkolenie i Górnictwo, 
spółce-córce Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, a dziś 
- dzięki naciskom „Solidar-
ności” i dobrej komunikacji 
pomiędzy stroną społeczną a 
kierownictwem JSW - wielu 
cieszy się już zatrudnieniem 
bezpośrednio w kopalni.

Jak widać, warto po-
nownie pomyśleć o wysłaniu 
swoich dzieci do szkoły gór-
niczej. Dodatkową motywa-
cją, o której jako pierwsza 
pomyślała PGG, jest czesne 
wypłacane uczniowi za każ-
dy miesiąc nauki, jeżeli nie 
ma on nieusprawiedliwio-
nego dnia wolnego. W ślad 

za Polską Grupą Górniczą 
podobne warunki nauki w 
kilku szkołach górniczych 
stworzyła JSW. Podpisane 
umowy gwarantują czesne w 
wysokości 250 złotych brut-
to za każdy przepisowy mie-
siąc nauki, jak również na-
grody dla trzech najlepszych 
uczniów, które wynoszą 500 
zł, 1000 zł i 1500 zł. W taki 
właśnie sposób na dzisiej-
szym rynku pracy spółki wę-
glowe walczą o własną przy-
szłość, wspierając przyszłych 
pracowników w bardzo kon-
kretny sposób.

Dodatkowo pomyślano o 
zatrudnionych już pracowni-
kach, którzy mają doświad-
czenie górnicze, a brakuje 
im wykształcenia i „papie-
rów”. Często właśnie te braki 
decydowały o niemożności 
przeszeregowania lub awan-
su. Duży nacisk położono na 
organizację kursów zawodo-

wych. Jeśli chodzi o JSW, w 
kilku ośrodkach szkolenio-
wych pracownicy i zaintere-
sowani zatrudnieniem mogą 
uzyskać odpowiednie kwa-
lifikacje po odbyciu kilku-
miesięcznego szkolenia. Dla 
pracowników chcących pod-
nieść własne kwalifikacje 
takie szkolenia są całkowicie 
dofinansowywane przez Ja-
strzębską Spółkę Węglową.

Nie zapomniano przy 
tym o wykwalifikowanej ka-
drze wyższej. Wszak każdy 
pracujący w górnictwie wie, 
że żadne studia nie dadzą 
takiej wiedzy, jaką daje sama 
praca w górnictwie. Inży-
nierowie, którzy już pracują 
i jednocześnie studiują za-
ocznie, są niezwykle cennym 
kapitałem dla każdej spółki 
węglowej. W JSW zdecydo-
wano, że od wiosennego se-
mestru wszyscy studiujący 
pracownicy Spółki uzyskają 

wsparcie - jeśli, rzecz jasna, 
zdecydowali się na studia na 
kierunku przydatnym w co-
dziennej pracy. Taki - dajmy 
na to - politolog może nie być 
najlepszym kandydatem na 
sztygara dołowego, ale inży-
nier górnictwa lub automa-
tyzacji i elektryfikacji - jak 
najbardziej! Decydując się 
na takie studia, pracownik 
JSW otrzymuje gwarancję 
refundacji kosztów nauki za 
każdy zaliczony semestr. Do-
datkowo, na koniec nauki, w 
trakcie pisania pracy inży-
nierskiej, otrzymuje 21 dni 
urlopu szkoleniowego.

Jak zatem widać, w ostat-
nim czasie zaczęto dbać o 
pozyskanie pracownika wy-
kształconego, a czasy, gdy 
brano każdego z ulicy lub nie 
zatrudniano wcale, najwy-
raźniej odeszły do lamusa.

Piranha

– mówi Grzegorz Wacławek, 
prezes Węglokoks Kraj. 

Rywalizacja o Złotą Lamp-
kę była pasjonująca, a poziom 
wiedzy uczniów był wyrównany, 
zarówno w części ustnej jak i pi-
semnej. Ostatecznie najlepszym 
okazał się Wojciech Karolewicz, 
reprezentant Zespołu Szkół Tech-
nicznych w Rybniku. Obok niego 
na podium stanęli również Daniel 
Śpiewok (II miejsce) z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących w 
Pawłowicach i Marcin Latocha 
(III miejsce) z Powiatowego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i ustawicznego w Wodzisławiu 
Śląskim. 

– Zupełnie nie spodziewa-
łem tego sukcesu i bardzo się z 
niego cieszę. Kolejnym wyzwa-
niem będzie dla mnie matura w 
przyszłym roku. Mam nadzieje, 
że zaliczę ją jeszcze lepiej niż 
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Artur Wasil pokieruje 
lubelską kopalnią

Będą podwyżki!
„BOGDANKA” Koniec sporu zbiorowego

SPóR zbiorowy pomiędzy organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Lubelskim Węglu 
(LW) „Bogdanka” SA a Zarządem Spółki zakończył się ugodą. Dzięki podpisanemu porozu-
mieniu płacowemu tegoroczne stawki osobistego zaszeregowania pracowników „Bogdanki” 
będą wyższe od ubiegłorocznych o 5 procent. Ponadto 31 marca załoga otrzyma jednorazo-
wą premię motywacyjną. Jej wysokość wyniesie 2700 złotych brutto.
przypomnijmy, że przyczyną 
wszczętego 13 lutego sporu były rozbież-
ne stanowiska stron co do wysokości te-
gorocznych podwyżek: pracodawca pro-
ponował między innymi, by górnikom z 
podlubelskiej kopalni podwyższyć stawki 
osobistego zaszeregowania o 1 procent, 
strona społeczna - powołując się na dobrą 
sytuację finansową firmy - postulowała 
10-procentowy wzrost płac.

Po trwających niemal miesiąc ne-
gocjacjach wypracowano porozumienie 
możliwe do przyjęcia zarówno dla stro-
ny społecznej, jak i kierownictwa Spółki 
z pełniącym obowiązki prezesa Zarządu 
Sławomirem Karlikowskim na czele.

Ustalono, że wzrost maksymalnego 
przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia do poziomu 7932,84 zł (wobec 7487,62 
zł w roku ubiegłym) będzie realizowany 
przede wszystkim poprzez wspomniany 
już wcześniej 5-procentowy wzrost sta-
wek osobistego zaszeregowania, dzięki 
czemu automatycznie wzrosną wszystkie 
składniki wynagrodzenia powiązane ze 

stawkami - świadczenie z Karty Górnika, 
„barbórka” czy „czternastka”.

Drugi element gwarantujący podnie-
sienie maksymalnego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia do zakładane-
go poziomu ma stanowić „jednorazówka” 
w wysokości 2700 zł brutto. 31 marca 
pieniądze otrzymają wszyscy pracownicy 
LW „Bogdanka” SA zatrudnieni według 
stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. i będą-
cy w stanie zatrudnienia ostatniego dnia 
marca.

- 2700 zł brutto to kwota, jaką otrzy-
mają wszyscy pracownicy „Bogdanki” 
- bez względu na rodzaj zawartej umowy 
o pracę - wyjaśnia przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” LW 
„Bogdanka” SA Antoni Pasieczny. - Pra-
wo do premii przysługiwać będzie rów-
nież za czas absencji chorobowej, co jest 
nowością w stosunku do roku 2017. Ktoś, 
kto zachorował lub uległ wypadkowi, nie 
powinien być „karany” dodatkowo utratą 
prawa do premii. To byłoby niesprawied-
liwe - dodaje.

Premii nie otrzymają pracownicy 
korzystający z Programu Dobrowolnych 
Odejść oraz ci, którzy od 1 stycznia do 
31 marca znaleźli się na wypowiedzeniu 
lub zostali zwolnieni w oparciu o arty-
kuł 52 Kodeksu pracy (ciężkie narusze-
nie przez pracownika podstawowych 
obowiązków pracowniczych, zawinio-
na przez pracownika utrata uprawnień 
koniecznych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku albo popeł-
nienie przez pracownika w czasie trwa-
nia umowy o pracę przestępstwa, które 
uniemożliwia jego dalsze zatrudnia-
nie na zajmowanym stanowisku, jeżeli 
przestępstwo jest oczywiste lub zostało 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem).

Porozumienie przewiduje, że do-
datkowy odpis na Zakładowy Fundusz 
Świadczeń Socjalnych (tak zwane wczasy 
pod gruszą) wyniesie 6,5 miliona zł - tyle 
ile w roku ubiegłym. 

mj

Nowym prezesem LW Bogdanka SA został Artur Wasil. 
Na stanowisku zastąpił Krzysztofa Szlagę, który w lutym zo-
stał odwołany z funkcji, po czym trafił do zarządu Ciechu. 

Górnicza spółka pozostawała bez prezesa od ponad 
czterech tygodni. Ostatecznie rada nadzorcza wybrała na 
to stanowisko Artura Wasila, który z Bogdanką związany 
był już wcześniej. W 2002 r., po ukończeniu studiów na 
Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, podjął pracę w Bogdance. „Przeszedł wszystkie 
szczeble kariery zawodowej od stanowiska stażysty do 
sztygara oddziałowego oddziału wydobywczego” – czy-
tamy w komunikacie prasowym Lubelskiego Węgla Bog-
danka.

W 2012 r. przeszedł do firmy PRG Linter. Przedsiębior-
stwo świadczy usługi dla górnictwa i specjalistyczne robo-
ty górnicze. W 2014 r. objął tam stanowisko prezesa. Ukoń-
czył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
projektami europejskimi i prawa UE na UMCS. Artur Wasil 
objął stanowisko prezesa LW Bogdanka 21 marca. Jakie 
wyzwania czekają nowego prezesa? Lubelska kopalnia, jak 
wskazują ubiegłoroczne wyniki posiada stabilną sytuację 
finansową. Po wyłączeniu wszystkich zdarzeń jednora-
zowych (odpisów księgowych), zysk netto grupy w 2017 
roku wyniósł ponad 173 mln zł, czyli ok. 10 mln zł mniej niż 
rok wcześniej. Niemniej w ubiegłym roku spółka dość po-
ważnie ograniczyła działalność inwestycyjną. Pytanie czy 
nowy prezes odbuduje potencjał produkcyjny Bogdanki? 

jm
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Oczekiwana zmiana
PRAWO Dobra wiadomość w sprawie górniczych koncesji!

- jest poważna. Z wyliczeń Górni-
czej Izby Przemysłowo-Handlowej 
(GIPH) wynika, że do końca sierp-
nia 2020 r. wygasa 21 koncesji na 
wydobywanie węgla - problem ten 
dotyczy kopalń Polskiej Grupy Gór-
niczej (PGG), Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej (JSW), Przedsiębiorstwa 
Górniczego Silesia, a także kopalń 
węgla brunatnego Bełchatów i Tu-
rów. 

Najbardziej zagrożone są cztery 
koncesje PGG i JSW, które wyga-
sają już na początku 2019 r. GIPH 
wskazuje, że w tych przypadkach 
odpowiednie postępowania kon-
cesyjne są w toku, w przeważającej 
większości w trakcie uzyskiwania 
decyzji środowiskowej, ale istnieje 
duże niebezpieczeństwo, że dłu-
gotrwałość tego etapu postępo-
wania (w tym szczegółowość da-
nych żądanych przez regionalnych 
dyrektorów ochrony środowiska, 
odwołania czy przedłużanie postę-
powania, wynikające z powstania 
Państwowego Gospodarstwa Wod-

nego „Wody Polskie”) może spowo-
dować, że spółki nie zdążą - nie ze 
swojej winy - uzyskać przedłużenia 
koncesji. 

GIPG wyjaśnia, że w związku 
z wejściem w życie w dniu 1 stycz-
nia 2018 r. nowelizacji do Prawa 
wodnego, na podstawie której 
utworzono Państwowe Gospodar-
stwo Wodne Wody Polskie, przed 
wydaniem decyzji środowiskowej 
organ ją wydający musi uzgodnić 
warunki realizacji przedsięwzięcia 
z organem właściwym w sprawach 
ocen wodnoprawnych. 

- Ten nowy podmiot znajduje się 
ciągle w trakcie tworzenia struk-
tury organizacyjnej, co powoduje 
opóźnienia w toczących się postę-
powaniach - wskazuje GIPH.

Zdaniem GIPH, bez szybkiej 
zmiany przepisów w sprawie udzie-
lania i przedłużania koncesji wydo-
bywczych istnieje ryzyko poważnego 
zmniejszenia potencjału wydobyw-
czego polskiego górnictwa. To może 
być spadek nawet o 70 proc.!

Obecnie proces uzyskiwania, a 
także przedłużania, koncesji trwa 
zazwyczaj ok. 3-4 lata, ale w re-
kordowych przypadkach trwało to 
prawie 7 lat.

Problemem koncesji zajmował 
się 5 marca br. w Katowicach Ze-
spół Trójstronny ds. Bezpieczeń-
stwa Socjalnego Górników. I tam 
padły dobre deklaracje dla górni-
ctwa. W trakcie obrad Rafał Misz-
tal, wicedyrektor Departament 
Geologii i Koncesji Geologicznych 
Ministerstwa Środowiska poinfor-
mował, że Ministerstwo  Środo-
wiska przygotowało przepisy za-
pewniające przedłużenie koncesji 
na czas. Chodzi tu o nowelizację 
Prawa geologicznego -górniczego 
oraz rozporządzenia i ustawy o 
udostępnianiu informacji o środo-
wisku.

Jeszcze w kwietniu nowe prze-
pisy mają trafić do prac w Sejmie, 
prace mają być szybko prowadzo-
ne tak, aby nowe regulacje zaczęły 
obowiązywać 1 lipca 2018 r. Spółki 

górnicze będą miały wystarczająco 
dużo czasu aby przedłużyć te kon-
cesje, które wygasają na początku 
przyszłego roku. 

Ostatnią kopalnią z nową kon-
cesją jest Bogdanka. W listopadzie 
2017 r. otrzymała ona od Ministra 
Środowiska koncesję na wydo-
bycie węgla kamiennego ze złoża 
„Ostrów” w obszarze górniczym 
„Ludwin”, o zasobach operatyw-
nych na poziomie ok. 186 mln ton. 

Bogdanka wyjaśnia, że pozy-
skanie tej koncesji to krok w rea-
lizacji zapowiadanego w „Strategii 
LW Bogdanka Obszar Wydobycie 
Grupy Enea do roku 2025” planu 
podwojenia zasobów operatyw-
nych spółki. Dodatkowo planowa-
ne jest rozszerzenie zasobów pola 
„Bogdanka” o kolejne ok. 33 mln 
ton. W sumie Bogdanka zwiększy 
więc poziom zasobów z ok. 227 mln 
ton obecnie do ok. 446 mln ton, co 
oznacza przedłużenie żywotności 
kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 lat 
obecnie).  

Eksploatacja złoża Ostrów 
planowana jest dwuetapowo. W 
pierwszej fazie eksploatacja będzie 
prowadzona w oparciu o obecną in-
frastrukturę podziemną. Urucho-
mienie pierwszej ściany jest pla-
nowane ok. 2020 roku. W drugiej 
kolejności, w latach 2025-30, prze-
widywane jest udostępnienie pio-
nowe złoża i budowa niezbędnych 
obiektów i infrastruktury technicz-
nej. Łączne wstępnie szacowane 
nakłady w wartościach realnych 
związane z budową infrastruktury 
wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie 
docelowych poziomów wydobycia 
ze złoża Ostrów planowane jest ok. 
2032 roku.  

Jednocześnie Bogdanka nadal 
rozważa złoża K-6 i K-7 oraz Orze-
chów jako potencjalne dalsze ob-
szary eksploatacji. Miejmy nadzie-
ję, że podobne, dobre informacje 
napłyną także z innych kopalń. 

Igor D. Stanisławski

WIELU kopalniom węgla kamiennego kończą się koncesje na wydobycie węgla. Już 1 lipca 2018 r. mają wejść w życie prze-
pisy przyspieszające przedłużanie koncesji górniczych, gdyby takich przepisów nie było, niektóre z kopalń musiałyby zaprze-
stać wydobycia. 
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Święto jakich mało

ZWyCZAJ obchodzenia Barbórki 
jest praktykowany od początku 
XIX w. Wykształcił się na obsza-
rze zindustrializowanej części 
Górnego Śląska, na którym jest 
pielęgnowany, podtrzymywany 
przez depozytariuszy w for-
mie wykształconej prawie 200 
lat temu. Barbórka przypada 4 
grudnia, w górnictwie jest to 
dzień wolny od pracy. Wielość 
imprez towarzyszących spra-
wia jednak, że świętowana jest 
od połowy listopada do połowy 

grudnia. Świętowanie Barbórki 
jest częścią szerszego zjawiska 
– kultu św. Barbary wśród gór-
ników na Górnym Śląsku. Jedną 
z jego cech dystynktywnych jest 
obecność ołtarzy z plastycznymi 
przedstawieniami św. Barbary w 
cechowniach kopalń węgla. 

Element składa się z kilku 
stałych komponentów, które go 
współtworzą od 200 lat z różnym 
natężeniem w zależności od uwa-
runkowań kulturowych i pozakul-
turowych (ekonomia i polityka).

wyznaczonych górników (zasłu-
żonych i jubilatów) z władzami 
państwowymi i branżowymi. 
Wręczane są im medale i odzna-
czenia – państwowe oraz hono-
rowe. Zwyczaj akademii zakłado-
wej został po 1989 r. stopniowo 
zarzucony, głównie ze względów 
finansowych, zachowane zostały 
natomiast obiady jubilackie.

Karczmy piwne i biesiady
Karczma piwna i biesiada piw-

na (barbórkowa) są kontynuacją 
XIX-wiecznego obyczaju bergfe-
stu, święta górniczego. Zabawa, 
także taneczna dla całych rodzin, 
pierwotnie organizowana latem, 
została włączona w obchody 
Barbórki w latach 20. XX wieku. 
Tradycja wyłączona z oficjalnych 
obchodów od 1948 r., powróciła 
jako karczma piwna w końcu lat 
70. XX w. W jej trakcie zgroma-
dzeni górnicy śpiewają pieśni 
górnicze i biesiadne posiłkując 
się licznymi śpiewnikami wyda-
wanymi od końca XIX w. do teraz. 
Zabawie towarzyszy konsumpcja 
piwa. Odbywa się ona zazwyczaj 
według przyjętego wcześniej sce-
nariusza, uwzględniającego także 
elementy przedstawień o charak-
terze kabaretowym w wykonaniu 
uczestników. Organizatorzy za-
mawiają kufle dedykowane temu 
wydarzeniu, cechuje je zróżni-
cowana dekoracja oraz data im-
prezy. Obecnie imprezę tę orga-
nizują spółki górnicze i związki 
zawodowe. Od początku lat 2000. 
równolegle do karczmy piwnej 
funkcjonuje biesiada piwna. Jest 
ona, podobnie, jak bergfest, wy-
darzeniem rodzinnym, często 
organizowanym oddolnie przez 
depozytariuszy, związki zawodo-
we i parafie. Biorą w niej udział 
górnicy ze współmałżonkami 
lub całymi rodzinami. Karczmy i 
biesiady odbywają się od połowy 
listopada do połowy grudnia.

Uroczystości rodzinne
W związku z tym, że 4 grud-

nia jest dniem wolnym od pracy 
dla górników, był i jest okazją do 
świętowania w gronie rodzinnym. 
Uroczysty obiad czy spotkanie 
przy poczęstunku z dalszymi 
członkami rodziny stanowi ważny 
element tradycji. Umacnia więzi 
rodzinne ale także przekaz mię-
dzypokoleniowy ze względu na 
fakt, że zawód górnika był często 
dziedziczony przez kolejne po-
kolenia w rodzinie. Spotkania te 
sprzyjają przekazywaniu pamięci 
zbiorowej i indywidualnej oraz 
postpamięci pracowników kopalń, 
bowiem głównym tematem roz-
mów w ich trakcie jest praca.

Po 1948 roku Barbórka /
Dzień Górnika uzyskała status 
święta branżowego pracowni-
ków przemysłu wydobywczego, 
w tym kopalin innych niż węgiel 
kamienny. Dzięki temu zyskała na 
popularności poza regionem.

Ocalić Barbórkę
TRWAJą PRAcE nad przygotowaniem wniosku o wpisanie Barbórki 
na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
21 kwietnia o godzinie 11. w łaźni łańcuszkowej Muzeum Górnictwa 
Węglowego (Zabrze, ul. Wolności 410) odbędzie się uroczyste spot-
kanie osób organizujących uroczystości barbórkowe i uczestników 
tych uroczystości (zwanych tutaj formalnie „depozytariuszami”).

Spotkanie poprzedzi krótka konferencja. Przeprowadzona 
zostanie debata z udziałem specjalistów zajmujących się dziedzi-
ctwem kulturowym na temat możliwości ochrony Barbórki i jej upo-
wszechniania. Ponadto zaplanowano dyskusję depozytariuszy nad 
wnioskiem o wpisanie Barbórki na listę krajową niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego UNESCO po zgłoszeniu wstępnych uwag. 
Ewentualne uzupełnienia zostaną wprowadzone na miejscu.

Po przyjęciu tekstu wniosku przedstawiciele każdej z grup de-
pozytariuszy podpiszą osobny list intencyjny o treści:

My, niżej podpisani przedstawiciele górników kopalń węgla ka-
miennego / właścicieli, dyrekcji i zarządów kopalń węgla oraz 
firm górniczych / duchowieństwa Kościołów lokalnych / związków 
zawodowych / stowarzyszeń, organizacji i samorządów lokalnych, 
wyrażamy zgodę, aby wniosek o wpis „Barbórki” na krajową listę 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego został złożony w aktual-
nym kształcie.

Następnie osoby tworzące grupy dokonają wyboru jednej oso-
by, która podpisze deklarację zgody depozytariuszy na złożenie 
wniosku.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu.
MJ

Koncerty i przemarsz 
orkiestry

Pierwotny obyczaj koncer-
towania orkiestr kopalnianych 
rozpoczęty na początku XX w. w 
centrach miast i przy kopalniach, 
w latach 70. przekształcił się w 
niezwykle popularne przemarsze 
orkiestr górniczych przez osied-
la zamieszkiwane głównie przez 
górników. Orkiestry zatrzymywały 
się przy oknach domów zamiesz-
kałych przez dyrekcję i wyższy 
dozór. Obyczaj ten sprawiał, że 
Barbórka stawała się częścią kul-
tury tych mieszkańców Górnego 
Śląska, którzy nie pracowali w 
górnictwie. Obecnie widowisko-
wy przemarsz orkiestry odbywa 
się głównie w osiedlu Nikiszowiec 
(obecnie dzielnica Katowic).

Modlitwy i składanie 
kwiatów przed ołtarzami 
św. Barbary

W ramach obchodów orga-
nizowanych przez kopalnie uro-
czystość rozpoczyna się od zło-
żenia kwiatów przed wizerunkami 

św. Barbary znajdującymi się w 
budynkach nadszybia (m.in. ce-
chowniach) kopalń. Towarzyszy 
temu  krótka modlitwa. Teksty do 
odmawiania były przygotowywane 
specjalnie dla górników i wydawa-
ne także w postaci modlitewników 
dedykowanych tej grupie zawodo-
wej. W przypadku likwidacji kopal-
ni, depozytariusze składają kwiaty 
przed wizerunkami przeniesiony-
mi z kopalń do kościołów, modli-
twę zaś odmawia się w kościele 
przed uroczystą mszą świętą.

Przejście do kościoła
Załoga przygotowuje się do 

wspólnego wyjścia z kopalni do 
kościoła. Formuje się kolumna 
marszowa z kopalnianym po-
cztem sztandarowym oraz or-
kiestrą. Na wielu sztandarach 
zakładowych, wspólnotowych i 
związkowych znajduje się wizeru-
nek św. Barbary. Na jej czele idzie 
dyrekcja, wyższy dozór, w dal-
szej kolejności pozostali człon-
kowie załogi. Większość jest 
umundurowana. Jeżeli Barbórka 
jest obchodzona w społecz-
ności, w której nie ma czynnej 
kopalni, górnicy (także umun-
durowani) gromadzą się przed 
kościołem parafialnym. Z górni-
czym sztandarem parafialnym 
wspólnie wchodzą do kościoła.

Msze i nabożeństwa
Msze i nabożeństwa są naj-

starszym udokumentowanym 
komponentem obchodów. Od-
prawiane w intencji górników, ich 
rodzin i miejsc pracy mają bardzo 
uroczystą oprawę. Jak wskazują 
sami górnicy mają one charakter 

dziękczynny za bezpiecznie prze-
pracowane lata.  Odprawiane są 
w godzinach porannych, zazwy-
czaj między 9.00 a 11.00, biorą w 
nich udział także rodziny pracow-
ników kopalń. Biskupi diecezji ka-
towickiej i gliwickiej odprawiają 
uroczyste msze św. Barbórkowe 
w parafiach odpowiadając na 
zaproszenie lokalnych wspólnot. 
Kapłani wygłaszają specjalnie 
przygotowane kazanie kierowane 
do górników, co podkreśla zna-
czenie Barbórki dla wspólnoty za-

wodowej. Górniczy poczet sztan-
darowy uczestniczy w mszy św. 
lub nabożeństwie jako asysta.

Ceremonie honorowania 
jubileuszy zawodowych i 
akademie zakładowe

Zawodowa wspólnota gór-
nicza celebrowała jubileusze 
30-, 40- i 50-lecia rozpoczęcia 
pracy zawodowej od początku 
XIX w. Długoletni pracownicy 
ważni dla przekazu pokolenio-
wego umiejętności byli nagra-
dzani przez pracodawców okre-
ślonymi kwotami pieniężnymi 
oraz pamiątkowymi zegarkami 
z wygrawerowaną indywidulaną 
dedykacją. Następnie jubilaci byli 
zapraszani przez dyrekcje na uro-
czysty obiad. Akademie zakłado-
we i akademia centralna zostały 
połączone z tymi obchodami w 
1948 r. Obecnie organizowane 
są głównie Centralne Akademie 
Barbórkowe w siedzibach spółek 
górniczych czy Centralnej Stacji 
Ratownictwa Górniczego. W ich 
trakcie odbywa się spotkanie 

Niech radosne Alleluja! 

po świecie się niesie

w dzień gdy Jezus Chrystus 

nad złem zwycięstwo odniesie!

By w sercach Waszych 

w tym czasie podniosłym

gościły wiara, miłość i nastrój radosny

                        życzy Zarząd Haldex SA

BARBÓRKA Zwyczaj praktykowany od początku XIX w.
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Czas wielkich fuzji
RYNEK Energetykę czeka wielka konsolidacja?

POd patronatem Ministerstwa Energii zapowiedziano przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Następna w kolejce do konso-
lidacji ma być energetyka, na razie nie wiadomo, jak łączenie firm energetycznych miałoby wyglądać. Pewne jest to, że gdy 
do konsolidacji dojdzie będzie miało to znaczenie dla górnictwa.
MINISTER energii Krzysztof Tchó-
rzewski oraz prezes PKN Orlen Daniel 
Obajtek podpisali 27 lutego 2018 r. 
list intencyjny w sprawie rozpoczęcia 
procesu przejęcia kontroli kapitałowej 
przez PKN Orlen nad Grupą Lotos.

Transakcja zakłada nabycie przez 
PKN Orlen akcji Grupy Lotos od jej ak-
cjonariuszy, w tym w szczególności od 
Skarbu Państwa. Skarb Państwa obec-
nie ma 53,19 proc. akcji Grupy Lotos. 

Nabycie będzie możliwe pod 
warunkiem zmiany postanowienia 
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 
zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym, zakazującego Skarbowi 
Państwa zbywania akcji Grupy Lotos.

Decyzje zamiast dyskusji
Zgodnie z założeniami listu in-

tencyjnego, celem transakcji jest 
stworzenie silnego, zintegrowanego 
koncernu zdolnego do lepszego kon-
kurowania w wymiarze międzynaro-
dowym, odpornego na wahania ryn-
kowe, m. in. poprzez wykorzystanie 
synergii operacyjnych i kosztowych 
pomiędzy PKN Orlen i Grupą Lotos. 
Nieoficjalnie mówi się, że Orlen ma 
zaangażować się w budowę elektro-
wni atomowej w Polsce, a połączenie 
z Lotosem sprawi, że będzie mógł na 
ten cel wyłożyć większe pieniądze. 

Ze względów formalnych, m.in. ko-
nieczności uzyskania niezbędnych zgód, 
ten proces przejmowania Lotosu przez 
Orlen potrwa około roku. Przeprowadze-
nie Transakcji będzie możliwe m. in. po  
uzyskaniu  zgód korporacyjnych oraz 
zgód odpowiednich organów ochrony 
konkurencji na dokonanie koncentracji.

Kto kogo?
Dlaczego to Orlen ma przejąć Lo-

tos, a nie odwrotnie? Odpowiedź jest 
prosta. Orlen jest kilkukrotnie więk-
szą firmą od Lotosu, co widać np. po 
wynikach finansowych za 2017 r. W 
2017 r. grupa Orlen miała przychody w 
wys. 95,3 mld zł a w przypadku Loto-
su było to 24,1 mld zł. W 2017 r. zysk 
netto Orlenu przekroczył 7,1 mld zł a 
zysk Lotosu przekroczył 1,6 mld zł. 

Duża różnica jest także w ilości 
stacji benzynowych. Orlen ma 2783 
stacje benzynowe, z czego 1776 w Pol-
sce (zdecydowane pierwsze miejsce!), 
a resztę w Niemczech, w Czechach i 
na Litwie. Grupa Lotos na koniec roku 
2017 miała 493 stacje benzynowe w 
Polsce i była to trzecia co wielkości 
sieć stacji benzynowych w naszym 
kraju – więcej miał koncern BP dys-
ponujący 537 stacjami. Następny w 
kolejności był Shell ze 423 stacjami. 

Ta koncentracja będzie znacznie 
mniejsza niż na rynku gazu ziemne-
go, gdzie dominującą, niemal mo-
nopolistyczną pozycję ma PGNiG, 
czy też na rynku energetycznym. 

Energetyka do konsolidacji. 
Ale jak?

Ostatnio mówi się także o dalszej 
koncentracji na rynku energii elektrycz-
nej. Ministerstwo Energii w oficjalnej 
wypowiedzi podało, że obecna sytua-
cja na rynku energetycznym skłania do 
dyskusji na temat docelowej struktury 
własnościowej i organizacyjnej spółek 
energetycznych. Zaznaczono jednak, 
że resort energii nie jest inicjatorem po-
tencjalnych zmian własnościowych. 

- Rolą Ministra Energii, jako ak-
tywnego akcjonariusza spółek z udzia-
łem Skarbu Państwa, jest wspieranie 
wszelkich działań podejmowanych przez 
nadzorowane podmioty, które z założe-
nia powinny prowadzić do wzrostu ich 
wartości, przy uwzględnieniu realizacji 
polityki energetycznej Państwa, której 
filarem jest zabezpieczenie realizacji 
strategicznych inwestycji w wytwarzanie 
i przesył (dystrybucję) energii elektrycz-
nej – napisało ministerstwo energii w 
odpowiedzi na interpelację poselską. 

Na razie nie podano jednak żadnych 
szczegółów ewentualnej konsolidacji 
energetyki. Trzeba przy tym pamiętać, 
że rynek energii już teraz jest znacznie 
mocniej skoncentrowany niż rynek pa-
liw płynnych. Największa polska firma 
energetyczna, czyli Polska Grupa Ener-
getyczna (PGE) ma obecnie ok. 44 proc. 
udziału w wytwarzaniu energii elektrycz-
nej w naszym kraju. Na drugim miejscu 
jest Enea z ok. 16 proc. udziałem, a na 
trzecim jest Tauron z ok. 10 proc., na 
czwartym należący do Zygmunta So-
lorz-Żaka (m.in. właściciela telewizji 
Polsat) Zespół Elektrowni Pątnów Ada-
mów Konin (ZE PAK) z ok. 5 proc. a na 
piątym państwowa Energa z 3 proc. 

Jest kilka pomysłów na to, jak kon-
solidacja energetyki miałaby przebiegać. 
Raczej mało prawdopodobny jest model, 
gdzie wszystkie cztery państwowe gru-
py energetyczne zostałyby połączone w 
jedną firmę. Całkowicie tego wykluczyć 
nie można, podobne rozwiązanie funk-
cjonuje w Czechach, gdzie dominującą 
pozycję ma wielki, państwowy koncern 
CEZ (obecny zresztą także w Polsce). 

Bardziej prawdopodobnym rozwią-

zaniem wydaje się stworzenie dwóch 
dużych grup energetycznych. Pierwsza 
mogłaby powstać np. z połączenia PGE i 
grupy Energa (taki pomysł jest rozważa-
ny od dawna) a druga powstałaby wsku-
tek połączenia Taurona i Enei. Gdyby do 
takiej konsolidacji doszło, to PGE wraz z 
Energą miałyby ok. 47 proc. udziału w 
wytwarzaniu energii a Enea z Tauronem 
ok. 26 proc. udziału w wytwarzaniu. 

Doszłoby do bardzo dużej kon-
centracji na rynku sprzedaży deta-
licznej energii elektrycznej. Obecnie 
PGE posiada blisko 5,3 mln klientów a 
Energa 3 mln. – razem daje to 8,3 mln 
zł. Tauron ma 5,5 mln klientów a Enea 
2,5 mln, co razem daje prawie 8 mln 
klientów. Jedynym liczącym graczem 
na rynku sprzedaży energii pozostałaby 
grupa innogy z ok. 1 mln klientów.

Takie połączone grupy miałyby więk-
szą zdolność do inwestowania dużych 
pieniędzy w nowe źródła wytwarzania 
energii, jak np. elektrownia atomowa. 
W ten projekt mają być zaangażowane 
wszystkie cztery państwowe grupy. W 
ostatnich tygodniach przedstawiciele 
trzech grup: PGE, Enei i Energii mówili, 
że rozważają zaangażowanie się w bu-
dowę morskich farm wiatrowych. Taką 
deklarację złożył też Orlen. Inwestycje w 
morskie farmy wiatrowe to kosztowne, 
wielomiliardowe przedsięwzięcia.,  

Konsolidacja energetyki 
a górnictwo

Wskutek konsolidacji energetyki 
mogłaby zostać pogorszona pozycja 
końcowych, detalicznych odbiorców 
energii. Podobnie mogłoby być na ryn-
ku węgla kamiennego, ponieważ licz-

ba dużych odbiorców węgla z sektora 
energetycznego znacząco by spadła. 
PGE oczywiście opiera się na węglu 
brunatnym, ale ma także dwie duże 
elektrownie na węgiel kamienny –  Opo-
le i Rybnik, oraz kilka elektrociepłowni 
opalanych węglem kamiennym. Gru-
pa Energa to też węgiel kamienny. 

Elektrownie i elektrociepłownie grup 
Enea i Tauron w całości opierają się na 
węglu kamiennym. Konsolidacja grup 
energetycznych nie miałaby prawie 
żadnego wpływu na wielkość sprzeda-
ży węgla na polskim rynku, ale można 
się spodziewać, że miałaby przełożenie 
na ceny węgla, ponieważ zmniejszy-
łaby się ilość odbiorców z energetyki i 
zwiększyłaby się pozycja powstałych 
grup energetycznych. Mogłyby one ar-
gumentować, że skoro kupują większe 
ilości węgla, to powinny go kupować po 
niższych cenach. Oczywiście, dyskusja 
toczyłaby się pomiędzy państwowymi 
spółkami węglowymi a państwowymi 
grupami energetycznymi, więc przed-
stawiciele Ministerstwa Energii mogli-
by pilnować, żeby obie strony były w 
podobnym stopniu zadowolone, ale nie 
ma gwarancji, że tak się stanie. Wydaje 
się jednak mało prawdopodobne, żeby 
urzędnicy w ministerstwie mieliby cierp-
liwość i czas na udział w dyskusjach o 
każdej złotówce na gigadżulu węgla. 

Na konkretne decyzje dot. konsoli-
dacji energetyki trzeba będzie poczekać, 
nie wiadomo jak długo. Decyzja o liście 
ws. połączenia Orlenu z Lotosem też 
była zaskoczeniem, w przypadku grup 
energetycznych może być podobnie. 

Igor D. Stanisławski
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Dobry 
rok

BOGDANKA Podsumowanie 2017 roku

 Osiągnięte w 2017 r. wyniki finanso-
we Spółka ocenia jako dobre. Spółka 
niezmiennie wyróżnia się na tle branży 
solidnymi  wynikami, dzięki ciągłej kon-
troli kosztów i optymalizacji nakładów 
inwestycyjnych. 

W IV kwartale Spółka wydobyła 
ponad 2,3 mln ton surowca. Sprzedaż 
wyniosła natomiast 2,5 mln ton. Uzysk 
w tym okresie wyniósł ok. 62,0 proc. 
wobec 64,5 proc. w analogicznym 
kwartale 2016 r., na co wpływ miały 
utrudnienia związane z warunkami 
geologiczno-górniczymi. 

W całym 2017 roku Bogdanka 
utrzymała wysoki, 25,3-proc. udział w 
sprzedaży węgla do energetyki zawo-
dowej, utrzymując swoją silną pozycję 

rynkową. Spółka wydobyła w zeszłym 
roku 9,1 mln ton surowca wobec 9,0 
mln ton rok wcześniej. Średni roczny 
uzysk w 2017 roku wyniósł 64,7 proc. i 
był wyższy niż w 2016 r. (62,8 proc.).

Oceniamy, że 2017 rok był dobry 
pod względem wyników. W osiągnię-
ciu powyższych rezultatów pomagała 
nam kontrola kosztów i optymalizacja 
nakładów inwestycyjnych. Ze względu 
na to, że opieramy naszą działalność 
na umowach długofalowych, sprzeda-
waliśmy węgiel po cenach zbliżonych 
rok do roku, mimo że na rynku spot 
widoczne były wzrosły. Zakładamy, 
że w 2018 roku ceny sprzedawanego 
przez nas węgla wzrosną o kilka pro-
cent – powiedział Sławomir Karlikow-

ski, Zastępca Prezesa Zarządu  ds. 
Produkcji - Kierownik Ruchu Zakładu 
Górniczego LW Bogdanka SA. Zreali-
zowaliśmy założony na 2017 rok plan 
produkcji. W 2018 roku przewidujemy 
wydobycie na poziomie ok. 9,0 mln 
ton – dodał.

Nakłady inwestycyjne w Grupie 
Kapitałowej LW Bogdanka wyniosły w 
2017 roku 373,4 mln zł. W 2018 roku 
zakładamy CAPEX na wyższym pozio-
mie, 496,0 mln zł. Najwięcej, bo ponad 
291,0 mln zł, pochłonie budowa no-
wych wyrobisk i modernizacja istnieją-
cych. Blisko 143,0 mln zł zamierzamy 
wydać na utrzymanie parku maszyno-
wego. Planujemy też mniejsze wydatki 
w innych obszarach, w tym na tele-

informatykę, czy pozyskanie nowych 
koncesji – poinformował Sławomir 
Karlikowski. 

Bogdanka w sprawozdaniu za 2017 
rok odwróciła odpis z tytułu utraty 
wartości aktywów trwałych utworzo-
ny w 2015 roku. Jego wartość wynosiła 
624,8 mln zł brutto. Spółka zdecydowa-
ła się na ten krok, obserwując wzrost 
cen węgla, zmniejszenie podaży surow-
ca ze strony krajowych producentów, 
a także przyjmując założenie średniej 
produkcji na poziomie ok. 9,2 mln ton 
w latach 2016-2025. 

W 2017 roku opublikowana została 
Strategia LW Bogdanka Obszar Wy-
dobycie Grupy Enea do roku 2025, z 
perspektywą do roku 2030. Zakłada ona 

średnioroczną produkcję w scenariuszu 
elastycznym, który spółka planuje re-
alizować, na poziomie 9,2 mln ton i na-
kłady inwestycyjne w latach 2016-2025 
na poziomie 4 mld zł. Realizacja działań 
zawartych w strategii ma zaowocować 
spadkiem jednostkowego gotówkowego 
kosztu wydobycia o 10 proc.  do 2025 
roku.

W listopadzie 2017 roku spółka 
otrzymała koncesję na wydobywanie 
węgla kamiennego ze złoża Ostrów w 
obszarze górniczym Ludwin. Zasoby 
operatywne złoża są szacowane na 
172 mln ton węgla. W pierwszym eta-
pie planowana jest eksploatacja złoża 
w oparciu o istniejącą infrastrukturę 
podziemną. 

LW Bogdanka S.A. opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowane przy-
chody wyniosły  1 780,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały 
się na poziomie 1 786,3 mln zł. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jedno-
razowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 182,0 mln zł przed rokiem, zysk 
operacyjny EBIT 236,4 mln zł wobec 237,0 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 
594,0 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku.



1� opinie

Gdy przypadkiem 
raz napiszesz prawdę...
MYŚLAłEM, że „ulotka za miliard złotych” była szczytem hipokryzji i głupoty ze strony Związku Zawodowego „Jedność”: ode-
rwanie od rzeczywistości i obietnice z palca wyssane; wciskanie wszystkim, że zarabiamy po 14 tysięcy złotych miesięcznie! 
Po co? Dla kogo? Dlaczego? Pytania pozostawały bez odpowiedzi.

po lekturze najnowszego 
biuletynu „Jedności” zgłu-
piałem już jednak całkowi-
cie. To niemożliwe, pomyśla-
łem! W ręku mam pismo ZZ 
„Jedność”, a w środku tekst 
reklamujący... NSZZ „Soli-
darność”. Czyżby koledzy z 
„Jedności” byli podstawieni? 
Może to fałszywka? Jednak 
nie, napisali to sami. Po co? 
Przecież nikt przy zdrowych 
zmysłach takiej darmowej 
reklamy swoim konkurentom 
nie robi. Nikt nie jest na tyle 
głupi, by o swojej słabości pi-
sać tak otwarcie. Czy nikt z 
nich nie przeczytał tego biu-
letynu przed publikacją?

Koledzy przyznają ot-
warcie, że są słabi, że nic nie 
znaczą, nic nie potrafią, nic 
nie umieją i są całkowicie 
bezsilni. Czterostronicowa 
lektura pełna jest użalania 
się nad sobą, nad własną 
miernością i niemocą. Posta-
wione tam pytanie - spółka 
węglowa czy związkowa? - 
nie zostało jednak postawio-
ne właściwie. Ono powinno 
brzmieć: czy istnienie „Jed-
ności” ma dalej jakikolwiek 
sens? Bo jeśli związek zawo-
dowy nie potrafi powalczyć 
o swoich członków, pomóc 
im w uzyskaniu zgody na 
przeszeregowanie, szkolenie 
czy zmianę oddziału, to jego 
rola rzeczywiście ogranicza 
się do bycia biurem podróży. 
I nawet brylowanie w Hum-
merze przed bramą kopalni 
tego nie zmieni.

Niemoc i żenada
Płacz o to, że nikt nie chce 

z nimi rozmawiać i nikt nie 
słucha ich postulatów najle-
piej oddaje kondycję „Jed-
ności” w jej 10. urodziny. 
Niemoc i żenada. Ale żeby się 
z tym tak publicznie obnosić? 
Nawet najsłabsze ogniwa na-
szej sceny politycznej nie są 
tak głupie, by przyznawać się 
do porażki i do tego, że nie 
warto na nich głosować. Tak 
się po prostu nie robi. Mamy 
publiczne przyznanie się 
organizacji związkowej do 
tego, że członkostwo w niej 
ogranicza się do otrzymywa-
nia SMS-ów, jak to jest źle, 
jak bardzo deptana jest god-
ność jej liderów, że JSW nie 
jest normalną firmą, bo oni 
nią nie rządzą... Tego jeszcze 
nie grali. Chyba tylko świą-
teczna zrzuta na Mateusza 
K., niegdyś przywódcy KOD-
u, była bardziej żałosna.

Wiadomo, że nawet naj-
słabszy kanapowy związek 
zawodowy na kopalni prę-
ży muskuły, udaje potęgę, a 
na pewno nie rozpowiada 
wszem i wobec o swojej ża-
łosnej sytuacji, tak jak zrobi-
ła to „Jedność”. Być może au-
torom biuletynu wydawało 
się, że zwyczajowo pokąsali 
wszystkich wkoło, objawia-
jąc przy tym światu niestwo-
rzone tajemnice i grzechy 
„betonu związkowego”... Na-
wet jeśli im się wydawało, 
tak naprawdę obnażyli real-
ną pozycję swojego związku 
zawodowego w strukturach 
JSW.

Winni tylko inni
Atakować „Krzysiów-mi-

siów” łatwo, rzucać oskar-
żenia bez pokrycia - też, ale 
wykazać się jakimś sukce-
sem, choćby najmniejszym 
- już nie: nie mamy w Radzie 
Nadzorczej żadnej przychyl-
nej nam osoby, to poplujemy 
na nich, że są antyrodzin-
ni i mają „gdzieś” ludzi z tej 
kopalni. Ciekawe, czemu w 
ciągu 10 lat swojego istnienia 
zrazili do siebie tyle osób, 
że nikt w Radzie Nadzorczej 
JSW nie chce mieć z nimi 
nic wspólnego? Zapewne po-
wiecie, że budowanie pozycji 
w organach nadzorujących 
JSW nie jest rolą związku za-
wodowego. Ale do Rady do-
stają się również członkowie 
z nadania załogi, więc trzeba 
zrobić wszystko, co możliwe, 
by wybrano takie osoby, któ-
re o tę załogę będą później 
walczyć, a nie obrażać się na 
wszystkich i wszystko.

Związkowcy z „Jednoś-
ci” sami postawili się w roli 
takiego klasowego podjudza-
cza, dla którego jego słaba 
pozycja nie jest efektem jego 
(braku) dokonań, ale działań 
wszystkich innych. Nigdy 
jego. Wniosek? Wszystkich 
wokół należy zniszczyć, ale 
samemu od siebie - broń 
Boże! - cokolwiek dać. I tak 
od lat. Biuletyn za biulety-
nem, oflagowanie, referen-
da, groźby, opluwanie innych 
związków, antagonizowanie 
załogi... 10 lat działalności 
- szmat czasu - a pozycja bez 
zmian. Efektów brak, za to 
winnych tej sytuacji - cała 
masa. Firma jest nienormal-
na, bo nie ich. Apelują, by 
Zarząd był apolityczny, bo w 
obecnym rozdaniu jest moc-
no nieprzychylny właśnie im. 

Za kim lub za czym, w takim 
razie, tęsknią? Za Zagórow-
skim czy może za tym, żeby 
zarządzanie JSW powierzyć 
po prostu im samym? A może 
to czysta złość, bo Spółka 
rozmawia z mocnymi związ-
kami, a nie z „Jednością”? 
Twierdzą, że związki nie po-
winny się zajmować polityką 
kadrową firmy. To pytam się 
- czym? Celem związków za-
wodowych od momentu ich 
powstania była obrona praw 
pracowniczych, a więc płacy 
i pracy - czyli stanowisk i od-
powiedniej wypłaty. A oni, 
że nie, bo nikt ich o zdanie 
nie pyta. Dziecinne.

 
Jak w komunizmie

Dlaczego tak marnie wy-
glądają działania „Jednoś-
ci” we wszystkich - w sumie 
- kopalniach? Odpowiedź 
również znajdujemy w biule-
tynie. W normalnym, silnym 
związku zawodowym prze-
wodniczący załatwia, roz-
mawia, wysłuchuje. Jeździ 
do Jastrzębia, porusza się 
po kopalni. Jednym słowem: 
działa! A w „Jedności”? Pa-
rzy kawę, obsługuje kse-
ro, drukuje biuletyny, robi 
wszystko, by nie wychodzić 
z biura. Wtedy musiałby coś 
naprawdę zrobić. Na myśl 
mu nie przyjdzie zorganizo-
wanie sobie pomocy - „prze-
cież jestem taki zaradny”... 
Tak, to niemoralne! Skandal, 
by w biurze związku zrzesza-
jącego tysiąc osób pracowały 
2 osoby. Ja mam 100 i chcę 
tyle samo. Należy mi się. A 
jeśli nie, to zabrać reszcie!

Przejście pracowników 
SiG do JSW to nie ich dzie-
ło. „Solidarność” chwali się 
tym osiągnięciem. W SiG-u 
wszyscy wiedzą, komu za-
wdzięczają przejście do Spół-
ki, więc zapisują się do „Soli-
darności”! Skandal! Przecież 
„Jedności” też coś się należy. 
Jak w komunizmie, wszyst-
kim po równo, sprawiedli-
wie. Palcem nie kiwnąłem, 
nigdzie nie pojechałem, 
telefonu nawet nie wykona-
łem, tylko grzecznie w biurze 
siedziałem. Prawidłowo. Tak 
jak trzeba. I dlaczego oni nie 
chcą zapisywać się do mnie? 
Przecież biuletyn wydany, 
SMS wysłany i nic... Żadnej 
sprawiedliwości. To napiszę 
o tym i wyżalę się wszyst-
kim. Tak właśnie powstaje 
kolejny biuletyn informacyj-
ny „Jedności”. 

Skuteczność 
„Solidarności”

Wreszcie udało wam się 
znaleźć niszę, gdzie postano-
wiliście się wykazać: inno-
wacyjne bezpieczeństwo na 
kopalni i 28 stopni Celsjusza 
- rak krtani od spalin z kolejek 
podziemnych. W czasie, gdy 
większość załogi marzy o do-
datkowych kolejkach na dole, 
pokonując kilometry do swo-
ich miejsc pracy, wy myślicie, 
jak to zrobić, żeby się wszyst-
kich kolejek pozbyć. Gdyby 
tak któryś z was kiedykolwiek 
naprawdę pracował na dole, 
to znałby podstawową zasa-
dę transportu kopalnianego: 
lepiej ch...owo siedzieć, niż 
wygodnie iść. Ale rozumiemy, 

coś musieliście zrobić. Szko-
da, że jak zwykle bezmyślnie i 
bez efektu.

Naprawdę, koledzy, aż 
tak nisko upadliście?! Hucz-
ny start 10 lat temu, widowi-
skowe akcje protestacyjne, 
ulotki, plucie na wszystkich, 
obmawianie i wmawianie, że 
tylko wy, jako jedyni w tej kra-
inie jastrzębskiego bezprawia, 
reprezentujecie związkową 
sprawiedliwość i godność... 
Tęgie miny na wiecach, refe-
renda pod bramą (co z tego, 
że nic nie wnoszące?)... W 
zamian takie niedocenienie 
wśród załogi. Ale żeby jeszcze 
o tym pisać i to tak otwarcie?

Dziękujemy. Naprawdę, 
takiej reklamy naszej sku-

teczności się nie spodziewa-
liśmy. Sami nie zrobiliby-
śmy tego lepiej. I prosimy o 
więcej. Z przyjemnością się 
czyta o tym, że mamy realny 
wpływ na los naszego miej-
sca pracy, naszej załogi i na-
szych członków. A jeśli takie 
pochwały padają ze strony 
nieprzychylnego nam kon-
kurencyjnego związku za-
wodowego, to czegóż chcieć 
więcej? Doceniliście naszą 
skuteczność. Teraz zrozum-
cie swoją niemoc. I zacznij-
cie działać na rzecz swoich 
członków, bo może się oka-
zać, że napisaliście im zapro-
szenie do nas. 

w
Rekin
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Marcowe akcje

Żywe legendy światowego rocka w Zabrzu!
7 KWIETNIA w Domu Muzyki i Tańca wystąpi legendarna szkocka grupa hardrockowa Nazareth. To prawdziwa 
gratka dla wszystkich miłośników rocka. Przed górnośląską publicznością zagra zespół znany z hitów takich jak 
„Dream On” czy „Love Hurts”. członkowie NSZZ „Solidarność” mogą liczyć na zniżkę przy zakupie biletów.

ZG SOBIESKI

akcje krwiodawcze organizowa-
ne wspólnie przez NSZZ Solidarność 
w ZG Sobieski i Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy ZG Sobieski cie-
szą się dużym zainteresowaniem 
wśród pracowników ZG Sobieski, 
aczkolwiek od pewnego czasu w tych 
akcjach uczestniczą mieszkańcy Ja-
worzna niezwiązani z ZG Sobieski.

Akcje te należą do najliczniej-
szych w Jaworznie. Cieszy to i poka-
zuje dużą świadomość ludzi, którzy 
decydują się na oddanie krwi.

Krew jest potrzebna nie tylko ofia-
rom wypadków czy osobom poddają-
cym się operacji, ale także chorują-
cym na choroby przewlekłe, białaczkę 
i inne choroby krwi. Ponieważ jeden 
dawca może oddać zaledwie 450 ml 
krwi, warto zachęcać do regularnego 
oddawania krwi. Kobiety mogą od-
dać krew 4 razy w roku, a mężczyźni 
6 razy, nie częściej jednak, niż co 8 
tygodni. Prócz najbardziej rozpo-
wszechnionego sposobu oddawania 
krwi, czyli jednorazowego pobrania 
450 ml krwi pełnej, oddawać można 
także poszczególne jej składniki.

Jak przygotować się do oddania 
krwi? Najważniejsze zjedz lekki ni-
skotłuszczowy posiłek, nie spożywaj 
alkoholu, powstrzymaj się na kilka 
godzin od palenia tytoniu. Nie można 
zapomnieć o odpowiednim nawod-
nieniu, przed donacją należy wypić, 
co najmniej 2 szklanki soku lub wody 
i oczywiście należy być wypoczętym.

- Akcje te nie mogłyby się od-
być bez pomocy ludzi, którzy nie 
są obojętni na drugiego człowieka. 
Dziękujemy dyrekcji ZG Sobieski za 
zgodę na przeprowadzenie tych akcji 
krwiodawczych na terenie ZG Sobie-
ski. Dziękujemy służbom ochrony za 

zabezpieczenie miejsca dla autokaru 
do poboru krwi. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do Pani Agaty 
Jasickiej za miejsce na dal ekipy oraz 
krwiodawców oraz za zabezpieczenie 
napoi. Zapraszamy na kolejne akcje 
organizowane wspólnie przez NSZZ 

Solidarność oraz Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy ZG Sobieski, 
najbliższa odbędzie się w piątek 27 
kwietnia – podsumowują organiza-
torzy akcji. 

DIKZ

NOMINALNA cena biletu na koncert 
wynosi 100 złotych. Dzięki upusto-
wi członkowie Związku będą mogli 
kupić bilety w cenie 70 zł. Zamó-
wienia należy kierować na adres 
e-mail: mixlesniowski@gmail.com.

Nazareth to zespół dobrze znany 
starszemu pokoleniu miłośników rocka. 
Powstał w 1968 roku w Dunfermline pod 
nazwą Shadettes, którą wkrótce zmienił 
na Nazareth. Po wydaniu pierwszych 
dwóch albumów - „Nazareth” i „Exer-

cises” - w których styl grupy nie był 
jeszcze określony (wahał się pomiędzy 
hardrockiem i rock ’n’ rollem), zespół 
miał problemy z uznaniem ze strony 
producentów i odbiorców. Do produkcji 
trzeciego albumu, „Razamanaz”, zapro-
szony został basista Deep Purple Roger 
Glover. Od tego momentu dla grupy za-
częły się czasy największej świetności, 
a płyty „Razamanaz” i „Loud ’n’ Proud” z 
1973 roku wyniosły Nazareth na szczyty 
zachodnioeuropejskich list przebojów. 

Wydany w 1975 roku album „Hair of the 
Dog” przyniósł zespołowi uznanie na ca-
łym świecie, a w samych Stanach Zjed-
noczonych sprzedał się w liczbie ponad 
miliona egzemplarzy. Kolejną falę popu-
larności zespół odnotował na początku 
lat 80. Ukazały się wówczas płyty „The 
Fool Circle” (1981) i „2XS” (1982), które 
również odniosły sukces. Dziś Nazareth, 
w lekko zmienionym składzie, wciąż 
gra koncerty, nagrywa płyty i na na-
szych oczach staje się żywą legendą.

O tym, że pomimo upływu lat 
Szkoci są w naprawdę znakomitej for-
mie, każdy może się przekonać sam 
- 7 kwietnia w Domu Muzyki i Tańca. 
Początek koncertu o godzinie 18.

MJ

 BOKS Damian Jonak powraca!

Noc zemsty
DAMIAN Jonak powraca! Po trzylet-
niej przerwie 39-krotny zwycięzca w 
zawodowym ringu - i wieloletni czło-
nek NSZZ „Solidarność” - weźmie 
udział w gali Polsat Boxing Night „Noc 
zemsty”, która odbędzie się 21 kwiet-
nia w Częstochowie (Hala Sportowa 
Częstochowa, ulica Żużlowa 4). Nasz 
mistrz skrzyżuje rękawice z Lukasem 
Ndafolumą, Namibijczykiem, który 
ma na swoim koncie 11 zwycięstw (3 
przez nokaut) i tylko jedną porażkę.

Gwiazdą wieczoru będzie Tomasz 
Adamek, zaprzyjaźniony z „Solidar-
nością” były mistrz świata wagi pół-

ciężkiej i junior ciężkiej (52-5, 30 KO). 
Oprócz Tomasza Adamka i Damian 
Jonaka wystąpią również: Mateusz 
Masternak (40-4, 27 KO), Adam Bal-
ski (11-0, 8 KO), Robert Parzęczewski 
(18-1, 11 KO) i Ewa Brodnicka (14-0, 
2 KO).

Członkowie NSZZ „Solidarność” 
zainteresowani nabyciem biletów na 
to wydarzenie sportowe proszeni są o 
kontakt z panią Katarzyną Sroką pod 
numerem telefonu 607-429-680. Po-
czątek gali o godzinie 18. 

MJ

W MARCU odbyły się dwie akcje krwiodawcze pierwsza 2 marca, kolej-
na 16 marca. W sumie w obu tych akcjach uczestniczyło 89 honorowych 
krwiodawców, a oddali oni powyżej 40 litrów krwi.
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Wirtualne projektowanie

Materiał powstał w ramach cyklu 
poświęconego innowacyjności 

w polskim górnictwie węgla kamien-
nego we współpracy z JSW Innowacje.

GEOLOGIA Cyfrowy model złoża 3D

Podstawowym kryterium prawidłowej gospodarki złożem jest możliwie maksymalne wykorzystanie za-
sobów, ale przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia rentowności eksploatacji. Postęp w dziedzinie mo-
delowania numerycznego i grafiki komputerowej stwarza zupełnie nowe możliwości opisu, analizy oraz 
wizualizacji danych geologicznych dla racjonalnej gospodarki złożem. Pierwszą kopalnią węgla kamien-
nego, która wprowadziła innowacyjny cyfrowy model złoża 3D była lubelska Bogdanka. Nad podobnym 
rozwiązaniem pracuje obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa.

W dotychczasowych opracowa-
niach analogowych modele budowy 
złóż surowców mineralnych, stano-
wiące podstawę do wykonania do-
kumentacji geologicznej, składały 
się z wielu arkuszy map ścięcia. Za 
pomocą symboli graficznych przed-
stawiano na nich lokalizację punk-
tów pomiarowych, otworów wiert-
niczych, przekrojów geologicznych i 
blokdiagramów. Izoliniami charak-
teryzowano wybrane parametry zło-
ża (np. grubość serii złożowej, głębo-
kość zalegania, zawartość składnika 
użytecznego). Otrzymane w ten spo-
sób modele budowy złóż surowców 
mineralnych były modelami statycz-
nymi. Budowane były w oparciu o 
podział obszaru złoża na bloki i pola 
obliczeniowe w ramach przyjętych 
kryteriów bilansowości.

Analogowy, statyczny sposób 
obrazowania budowy złoża powo-
dował, że uzyskanie dodatkowych 
informacji wymagało wykonania 
ponownych przeliczeń i opracowa-
nia nowych załączników, przeważ-
nie w formie aneksu do dokumen-
tacji geologicznej. Ze względu na 
pracochłonność techniki te były 
bardzo kosztowne.

Nowe metody modelowania nu-
merycznego pozwalają na efektyw-
niejsze i tańsze zarządzanie środo-
wiskiem, dynamiczne obrazowanie 
budowy geologicznej złóż i oszczęd-
niejszą eksploatację kopalin.

Postęp w dziedzinie modelowa-
nia numerycznego i grafiki kom-
puterowej stwarza zupełnie nowe 
możliwości opisu, analizy oraz wizu-

alizacji danych geologicznych. Moż-
liwe jest obrazowanie budowy geo-
logicznej w formie interaktywnych, 
numerycznych modeli przestrzen-
nych oraz przeprowadzanie na nich 
serii obliczeń geostatystycznych w 
technologii 3D i 4D (uwzględniają-
cej zmiany w czasie).

Wirtualny model bryły złoża 
pozwala na wprowadzanie nowych 
parametrów geologicznych i su-
rowcowych w miarę pozyskiwania 
nowych danych. Tą drogą uzyskuje 
się aktualny kształt złoża i struktur 
geologicznych oraz obraz postępu 
prac górniczych. Metodyka pozwa-
la na wytyczanie nowych wyrobisk 
przy utrzymaniu wymaganych pó-

łek i filarów ochronnych, niezbęd-
nych dla zachowania bezpieczeń-
stwa eksploatacji.

– Dzięki takiemu modelowa-
niu można było scentralizować 
informacje geologiczne i znacznie 
usprawnić funkcjonowanie zakła-
du. Widzimy całe złoże „w jednym 
miejscu”, możemy lepiej i szybciej 
podejmować pewne decyzje. Mamy 
przed oczami modele np. kalorycz-
ności, strukturalności czy też za-
wartości popiołu – wyjaśnia Jerzy 
Nycz, geolog Lubelskiego Węgla 
„Bogdanka”. 

Modelowanie jest bardzo czaso-
chłonnym zajęciem, wymagającym 
dużego nakładu pracy. Dane przy-

gotowane przez dział mierniczy, do-
tyczące położenia w przestrzeni wy-
robisk górniczych uzupełnione przez 
dane geologiczne opisujące parame-
try jakościowe eksploatowanego zło-
ża składają się na budowany model 
geologiczny. Żeby stworzyć taki 
model w Bogdance należało wpro-
wadzić do systemu ok. 2300 profili 
geologicznych, 97 profili otworów 
badawczych powierzchniowych, 83 
profile otworów badawczych do-
łowych, długich oraz 503 analizy 
chemiczne węgla z chodników. Na-
stępnie to wszystko należało poddać 
wnikliwej analizie i czasochłonnej 
interpretacji danych. 

Budowa przestrzennego mode-
lu jest możliwa jednak przy dużym 
stopniu rozpoznania złoża. Jak uczy 
doświadczenie, nie można żałować 
pieniędzy na wstępne rozpoznanie 
geologiczne. Przygotowanie złoża 
do eksploatacji musi być jak naj-
lepsze. Chodzi głównie o znajomość 
tektoniki, w szczególności uskoków 
pokładowych, aby później górnicy 
wchodzący w pokład nie byli zaska-
kiwani tym, że nagle im on „ucieka” 
lub wypiętrza się. Na pewno pienią-
dze wyłożone na dobre rozpoznanie 
złoża zwracają się podczas jego eks-
ploatacji – uważa dr Jacek Sobczyk 
z Instytutu Gospodarki Surowca-
mi Mineralnymi i Energią Polskiej 
Akademii Nauk, który uczestniczył 
w pracach nad wdrożeniem mode-
lu w Bogdance, a obecnie uczestni-
czy w projekcie dedykowanym Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej.

Pewnie gdyby w czasach PRL-u 
stosowano tak kompletną analizę 
profili badawczych, nie mówiąc już 
o stosowaniu tak nowoczesnych 
narzędzi informatycznych, bo ich 
akurat nie było, nie popełniono by 
błędnych decyzji dotyczących bu-
dowy kopalń (np. KWK Czeczott). 

Zastosowanie informatycznych 
narzędzi do budowy cyfrowego mo-
delu złoża, umożliwiło w „Bogdan-

ce” prowadzenie, przetwarzanie, 
analizowanie i interpretowanie ol-
brzymiej ilości informacji. Cyfrowy 
model złoża nie jest tworzony po 
to, by geolog potrafił sobie lepiej 
złoże wyobrazić, (co może być efek-
tem ubocznym), ale właśnie po to 
by dział przygotowania produkcji 
dostał jak najbardziej precyzyjne i 
wiarygodne dane wsadowe do prac 
związanych z projektowaniem i har-
monogramowaniem prowadzonej 
eksploatacji. Jeszcze do niedawna 
planiści w „Bogdance” prowadzi-
li harmonogramowanie produkcji 
tylko w arkuszach kalkulacyjnych, 
w których raportowali w formie ta-
bel i wykresów przewidywaną eks-
ploatację. We wdrożonym w kopal-
ni Bogdanka systemie model złoża 
jest tworzony na podstawie danych 
zgromadzonych w relacyjnej bazie 
danych. Cały proces związany z 
analizą i interpretacją danych od-
bywa się wewnątrz systemu. We 
wspomnianej relacyjnej bazie da-
nych (relacyjnej, bo można anali-
zować stopień zależności różnych 
zjawisk i procesów) przechowywa-
na jest masa informacji dotycząca 
m.in. wytrzymałości skał, hydro-
geologii, jakości złoża. Wizualizacja 
danych może nastąpić w środowi-
sku graficznym za pomocą progra-
mu do modelowania powierzchni. 
Można w ten sposób wizualizować 
dopływ wody do wyrobisk.

Te symulacje są niezbędne do 
tworzenia planu rozcięcia złoża 
chodnikami. Za projektowanie wy-
robisk odpowiada kolejna aplikacja. 
Stąd już jest tylko krok do harmono-
gramowania produkcji i doboru op-
tymalnych scenariuszy produkcji. 

- W dyskusji o wykorzystaniu 
zasobów ciągle niedoceniana jest, a 
może wręcz niedostrzegana, ocena 
ekonomiczna złoża. A mając cyfrowy 
model złoża, nakładając nań przyszłe 
parcele eksploatacyjne i ich ocenę pod 
względem efektywności oraz rentow-
ności konkretnych partii, możemy 
bardzo szybko wycenić ekonomiczną 
wartość zasobów z perspektywy ak-
tualnej sytuacji rynkowej. Obrazowo 
można powiedzieć tak — mamy kosz-
ty eksploatacji i cenę węgla i ta rela-
cja weryfikuje nam zasoby. Jaka jest 
cena, taka jest ilość zasobów. Jeżeli 
cena jest bardzo wysoka, ilość zaso-
bów zwiększa się. Można wtedy zro-
bić mapę wartości złóż. Model taki 
jest pierwszym krokiem do tego, żeby 
sam proces projektowania eksploata-
cji, podkreślę — rentownej eksploa-
tacji — usprawnić. Później na model 
złoża można narzucić harmonogram 
eksploatacji: udostępnienie, rozcinkę 
itd., wszystkie ściany w polach eks-
ploatacyjnych i mamy wtedy obraz 
pokazujący, które parcele mogą być 
w danych warunkach rynkowych 
eksploatowane, a które nie – mówi 
dr Sobczyk. – Mając model cyfrowy 
złoża, możemy przedstawić wiele wa-
riantów udostępnienia i tego, przy ja-
kich warunkach rynkowych jego wy-
dobycie może być opłacalne. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że nie można 
tylko patrzeć na cenę węgla, ale nale-
ży również dążyć do zdecydowanego 
obniżenia wszystkich kosztów wydo-
bycia.

 Jakub Michalski
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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@solidarnosc-
gornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lutowej krzyżówce brzmi: Energazeta wita po wakacjach. Nagrody wylosowali: Grzegorz Warchoł z Dębieńska oraz Szymon 
Jezierski z Porąbki. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

KRZYŻóWKA

BIEGNIE sobie zając przez las, patrzy, a tu wilk w 
wilczym dole uwięziony i wydostać się nie może. 
Zajączek z satysfakcją wykorzystał sytuację i obsi-
kał wilka, a potem pobiegł do domu. 

W domu myśli: 
No nie, nie wykorzystać takiej sytuacji? Całe ży-

cie będę żałował! I pobiegłszy z powrotem, jeszcze 
nabobczył wilkowi na głowę. 

Wrócił do domu i myśli sobie: No nie, nie wy-
korzystać takiej sytuacji? Przecież jeszcze mu 
mogłem naurągać. Biegnie więc z powrotem obmy-
ślając wyjątkowo perfidne wyzwiska i w tym zamy-
śleniu potknął się i wylądował w dole koło wilka.

- Wilku, wiem, że trudno w to uwierzyć, ale 
wpadłem cię przeprosić!

PRZED świętami wielkanocnymi zajączek odwie-
dzając niedźwiedzia wręczył mu wielkanocną pi-
sankę. Gdy misiek wziął ją w łapy, pisanka wybu-
chła i wybiła mu wszystkie zęby. 

Zajączek patrzy na niedźwiedzia i mówi:
- Co tak gębę otworzyłeś? Nigdy nie widziałeś 

kinder-niespodzianki?

MISIEK, wielki władca lasu, nakazał zwierzątkom 
zachować trzeźwość, inaczej mówiąc wprowadził 
totalną prohibicję. Idzie pierwszego dnia po lesie i 
patrzy, a tu leży w rowie zając.

- Nie wiesz zając, że w lesie jest prohibicja? Jak 
ty wyglądasz? Gdzie żeś się tak uchlał?

- Ej, no, misiek, musiałem, szwagier miał imie-

niny, no musiałem. Jutro już będę trzeźwy - plą-
czącym się językiem usiłuje się wytłumaczyć ze 
swojego stanu.

- No dobra, ale żeby mi to było ostatni raz!
Następnego dnia znów misiek robi kontrolę i 

znów widzi zająca poniewierającego się po lesie 
w stanie pomroczności jasnej.

- Zając, co ty wyprawiasz!? Miałeś być dzisiaj 
już trzeźwy! - wrzasnął misiek.

- Sorry, ale kumplowi urodziły się pięcioraczki i 
wstyd było nie wypić. Ale obiecuję, jutro już będę 
trzeźwy... 100 procent. Na pewno... - powiedział z 
trudem zając.

- Ale jak jutro zobaczę cię pijanego, to będzie 
nu zajac, pagadi! - pogroził misiek i rozstali się we 
względnym pokoju.

Następnego dnia idzie sobie misiek przez las i 

ani śladu pijanych zajęcy. Przechodzi obok stawu i 
widzi jak tam w stanie totalnej fazy pławi się jakiś 
szarak.

- K..., JE... LEŚNY, ZNOWU JESTEŚ NA... ! - za-
grzmiał misiek.

- Te, misiek, prohibicję to sobie możesz wpro-
wadzać tym głupim zwierzątkom w lesie, a od nas, 
rybek, to się odczep!

ZAJącZEK wchodzi do baru i mówi:
- Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się tylko zapytać jak długo schnie 

farba!

NA ZAJąCZKA


