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CORAZ BLIŻEJ
NOWYCH KOPALŃ
Fake newsy
uderzają…

W 2018 r. polskie spółki górnicze zarobiły ok. 2,4 miliarda złotych. Nie przeszkadza to wielu tzw. ekspertom i dziennikarzom
mówić, że górnictwo przynosi straty.

więcej s. 4

Sięgnijmy wreszcie
po złoże...

O zwłoce rządu w sprawie rewitalizacji bloków energetycznych
Elektrowni „Łaziska” - zapisanej w „Programie dla Śląska” inwestycji o wielkim znaczeniu dla KWK „Bolesław Śmiały”.

więcej s. 5

www.solidarnoscgornicza.org.pl

strona 3

Jak górnictwo
pomaga otoczeniu…

Lubelska Bogdanka od lata podejmuje wiele aktywności wspierających różne projekty w swoim otoczeniu społecznym.

więcej s. 9
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Nieczyste
intencje
rządu

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie wspominałem o
potrzebie dialogu na zasadach partnerskich pomiędzy rządem a górniczymi organizacjami związkowymi.
Przedstawiciele rządu zapewniali, że
są gotowi do takich rozmów, padały nawet konkretne daty. I co? I nic.
Wyrażony przez Zespół Trójstronny
do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników postulat zorganizowania
„kwadratowego stołu” z udziałem ministrów i samego premiera nie został
zrealizowany. Przestrzegałem polityków, że ignorowanie spraw istotnych
dla naszej branży może skończyć się
źle. Niestety, rządzący przestali się
interesować problemami pracowników nie tylko z naszej branży, ale i z
kilku innych, co zaowocowało decyzją władz NSZZ „Solidarność” o przeprowadzeniu manifestacji we wszystkich miastach wojewódzkich.
Spotkania strony społecznej ze
stroną rządową w ramach rządowozwiązkowych zespołów negocjacyjnych nie pozwoliły wypracować
zbliżenia stanowisk w żadnym z
omawianych tematów. Dyskusje na
temat przeciwdziałania negatywnemu wpływowi polityki klimatycznej
UE na polską gospodarkę czy odstąpienia od szkodzących sektorowi
wydobywczemu zapisów programu
„Czyste powietrze” zakończyły się
bez rozstrzygnięć. Zastanawiam się,
gdzie leży przyczyna tak dwuznacznej
postawy rządu Prawa i Sprawiedliwości wobec górnictwa oraz energetyki
opartej na węglu? Według mnie rząd
musi mieć jakieś nieczyste intencje,
skoro nie potrafi przedstawić spójnej
wizji rozwoju sektora wydobywczego
i w ogóle przemysłu na Śląsku. Jeśli
już jakieś dokumenty zostają przyjęte,
potem nie są realizowane - jak „Program dla Śląska” czy „Program dla
branży górnictwa węgla kamiennego”. Wciąż nie wiemy, czy węgiel zostanie uznany za paliwo strategiczne.
„Papierkiem lakmusowym” dla rządu
była kwestia zagospodarowania terenów po kopalni „Krupiński” - w Suszcu miały kwitnąć inwestycje związane z rozwojem elektromobilności;
niestety, tam też niewiele się dzieje.
W tej chwili nie ma żadnych argumentów przemawiających za tym, że rząd
ma dobre zamiary wobec Śląska.
Mam nadzieję, że akcja protestacyjna, jaką planujemy na 4 kwietnia,
sprowadzi na ziemię polityków PiS
- z korzyścią dla mieszkańców Śląska i dla przemysłu wydobywczego.
Chcemy być traktowani przez rząd po
partnersku na co dzień, a nie tylko w
przededniu kolejnych wyborów. Jeśli
natomiast rząd nadal będzie unikał
podjęcia tematów kluczowych z punktu
widzenia środowiska górniczego, trzeba będzie zamanifestować mocniej.

fakty i opinie

KRAJ Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność”

Ultimatum dla rządu

Jeśli do 28 marca rząd nie przedstawi konkretnych propozycji dotyczących realizacji postulatów
Solidarności, 4 kwietnia we wszystkich miastach wojewódzkich zostaną przeprowadzone
demonstracje – zdecydował sztab protestacyjno-strajkowy NSZZ Solidarność. Obradujący 20 marca
w Warszawie Sztab Protestacyjno-Strajkowy NSZZ „Solidarność” stwierdził, że żaden z głównych
postulatów Związku nie został przez Rząd uwzględniony.
NSZZ „Solidarność” domaga się
m.in. podwyżek w sferze finansów
publicznych, wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do
przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika
naliczania zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, rozwiązań zabezpieczających przed wzrostem cen
energii oraz funkcjonowania przedsiębiorstw energochłonnych, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatków za wysługę lat.
Porozumienia z rządem nie
ma również w sprawie postulatów
związanych z łagodzeniem skutków
wzrostu cen energii elektrycznej
oraz przeciwdziałaniem negatywnemu wpływowi unijnej polityki
klimatyczno-energetycznej na polską gospodarkę. Drastyczne podwyżki rachunków za prąd czekają gospodarstwa domowe już w
przyszłym roku. Obowiązująca od
stycznia tzw. ustawa prądowa nie
rozwiązuje problemu, a jedynie
odsuwa podwyżki w czasie o kilka
miesięcy. – Jedyny pozytywny wynik rozmów to deklaracja rządu, że
będzie dążył do renegocjacji unijnej
polityki klimatycznej, a w szczególności systemu handlu emisjami
EU-ETS. Od deklaracji do podjęcia
konkretnych działań jest jednak
bardzo długa droga – mówi Dominik Kolorz, który z ramienia Solidarności przewodniczył pracom
rządowo-związkowego zespołu.
Nie udało się również osiągnąć
porozumienia w kwestii systemu
ulg i rekompensat związanych ze

wzrostem cen energii dla przedsiębiorstw energochłonnych na
wzór rozwiązań obowiązujących
w zachodnich krajach UE. Bez
szybkiego wdrożenia tego systemu
wsparcia istnieje realne zagrożenie
likwidacji wielu przedsiębiorstw i
ucieczki branż energochłonnych z
naszego kraju.
Strona rządowa nie wyraziła też
zgody na wykreślenie antywęglowych zapisów z programu „Czyste
Powietrze”. Chodzi o zapisaną w
programie regułę, zgodnie z którą
nie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowoczesnego kotła
węglowego w sytuacji, gdy istnieje
możliwość podpięcia się do sieci
gazowej. W ocenie Solidarności
takie obostrzenie nie ma żadnego
uzasadnienia ekologicznego, ani
ekonomicznego.
Czego domaga się Solidarność od rządu:
- Wzrostu wynagrodzeń, zatrudnionych w sferze finansów
publicznych, proporcjonalnie do
wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, więziennictwa, krajowej administracji
skarbowej, celników, pielęgniarek
i położnych oraz lekarzy rezydentów, przewidzianych na 2019 rok
dla pozostałych zatrudnionych w
jednostkach finansów publicznych.
- Pełnego odmrożenia kwot odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Zaniechania, komplikujących
system, niekończących się zmian
w ustawach podatkowych, przyj-

mowanych bez konsultacji społecznych.
- Urealnienia kwoty wolnej od
podatku tak, aby służyła ona osobom najsłabszym ekonomicznie
chroniąc je przed zagrożeniem
ubóstwem.
- Waloryzacji progów podatkowych oraz wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodu
osób fizycznych.
- Uchylenia wygaszania emerytur pomostowych.
- Modernizacji systemu ubezpieczeń społecznych tak, aby pracownicy o długoletnich okresach
składkowych nabywali uprawnienia emerytalne bez względu na
wiek życia oraz objęcia wszystkich
wykonujących i świadczących pracę bez względu na formę umowy, w
oparciu o którą ją wykonują, w tym
prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, proporcjonal-

nymi składkami emerytalno-rentowymi od osiąganych dochodów
z każdego tytułu ubezpieczenia, z
zachowaniem zasady 30-krotności.
- Przyjęcia ustawy o Służbie
Ochrony Kolei.
- Wprowadzenia zasady pluralizmu związkowego w służbach tam,
gdzie prawo dopuszcza przynależność związkową.
- Zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do
związków zawodowych.
- Przewidywanego wzrostu cen
energii elektrycznej dla odbiorców
przemysłowych i indywidualnych,
systemu rekompensat dla odbiorców indywidualnych oraz mechanizmów ochrony rodzin przed
skutkami ogólnego wzrostem cen
towarów i usług, a co za tym idzie,
zwiększonymi wydatkami gospodarstw domowych.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Załoga wybrała
Decyzją pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) wiceprezesem do spraw pracy i polityki
społecznej w Zarządzie JSW X kadencji pozostanie piastujący tę funkcję od 2009 roku Artur Wojtków
- poinformowała Centralna Komisja Wyborcza JSW SA, przedstawiając protokół z wyborów
przeprowadzonych 14 marca.
Głosowanie odbywało się w dziewięciu
punktach - kopalniach i zakładach JSW,
siedzibie Zarządu Spółki i Centrum Usług
Wspólnych - między godziną 5. a 22.
Wybory zostały uznane za ważne.
Wzięło w nich udział 13213 osób spośród 21732 uprawionych, co oznacza,
że frekwencja wyniosła 60,8 procent.
Oddano 12639 głosów ważnych i 574
głosy nieważne. Popierany przez reprezentatywne organizacje związkowe
Artur Wojtków otrzymał 8083 głosy
(63,95 proc.), zaś wywodzący się ze
Związku Zawodowego „Jedność” Marek

Sękowski - 4556 głosów (36,05 proc.).
Nowy-stary wiceprezes jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ma wykształcenie prawnicze.
Ponadto ukończył studia podyplomowe
„Społeczny dialog pracy” oraz „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
w przemyśle”. Z JSW związał się 24 lata
temu. Od 1995 do 1999 r. był kierownikiem Działu Organizacyjno-Prawnego, a
następnie, od 1999 do 2009 r., dyrektorem ds. pracy KWK „Borynia”.
Możliwość wyboru swojego przedstawiciela w Zarządzie Spółki gwaran-

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

tuje pracownikom ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, na podstawie której
powstała JSW. Zgodnie z przepisami, to
załoga wybiera wiceprezesa ds. pracy i
polityki społecznej - tylko ona może go
również odwołać. Rada Nadzorcza JSW
czy akcjonariusze nie mają wpływu na
obsadę stanowiska.
Kandydatów zgłaszają organizacje
pracownicze lub sami pracownicy. Osoba ubiegająca się o wybór musi posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni
staż pracy. Dodatkowym wymogiem

jest uzyskanie poparcia ze strony określonej liczby pracowników.
Trzyletnia kadencja dotychczasowego Zarządu zakończy się najpóźniej
w połowie bieżącego roku, z chwilą
przeprowadzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW SA. Obecne
kierownictwo Spółki, oprócz Artura
Wojtkowa, tworzą: prezes Daniel Ozon,
wiceprezes ds. technicznych Tomasz
Śledź oraz pełniący obowiązki wiceprezesa ds. strategii i rozwoju Robert
Małłek.
mj
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INWESTYCJE Coraz bliżej nowych kopalń węgla kamiennego w Polsce

Przyspieszenie działań

Jeszcze w 2019 r. PGG ma rozpocząć roboty drążeniowe przy budowie kopalni Imielin Północ, JSW podjęła decyzję
o wydzieleniu nowej kopalni Bzie-Dębina, wciąż trwają rozmowy zmierzające do uruchomienia kopalń Dębieńsko i Jan
Karski. To oznacza, że za kilka lat będzie działać w Polsce kilka nowych kopalń węgla.
Jak zapowiedział Piotr
Bojarski, wiceprezes PGG,
spółka planuje zainwestować
nawet 6 miliardów złotych na
udostępnienie kilku nowych
złóż sąsiadujących z kopalnią
Piast-Ziemowit. PGG szacuje
zasoby złoża Imielin Północ
na 70 mln ton węgla, złoża
Ziemowit Głęboki na 140
mln ton, a złoża Piast Głęboki na 90 mln ton.

Imielin Północ

Najbardziej zaawansowane są prace przy złożu Imielin
Północ. PGG przygotowania
do budowy kopalni Imielin
Północ prowadzi od kilku lat,
jednak ostatnio prace przyśpieszono. PGG opracowało
już projekt zagospodarowania złoża oraz dokumentację
geologiczną i hydrologiczną.
PGG spodziewa się, że
koncesję wydobywczą na to
złoże otrzyma na przełomie
tego i przyszłego roku. Jeszcze w 2019 r. mają rozpocząć
się pierwsze roboty drążeniowe, na razie na obszarze koncesji kopalni Ziemowit. W
ciągu najbliższych trzech lat
na ten cel ma zostać wydane
ok. 75 milionów złotych.
Na terenie, gdzie ma powstać kopalnia Imielin, już
znajduje się szyb wentylacyjny oraz stacja wentylatorów.
W ciągu kilku lat ma tam
powstać także budynek socjalny i maszyna wyciągowa,
dzięki czemu szybem będzie
mógł się odbywać transport
materiałów i zjazd pracowników. Co ciekawe, urobek
ma być transportowany pod
ziemią do szybu kopalni Ziemowit, aby stamtąd trafiać
do zakładu przeróbki węgla.
W perspektywie ok. 5-6
lat planowane jest wydrążenie drugiego szybu a następnie połączenie obydwu
szybów jednym lub dwoma
wyrobiskami.
Dzięki udostępnieniu nowego złoża, kopalnia zespolona Piast-Ziemowit-Imielin do
2036 r. ma utrzymać roczne
wydobycie na poziomie ok.
6,5 mln ton węgla rocznie. Po
roku 2040 r., kiedy planowane
jest udostępnienie złoża Piast
Głęboki, roczne wydobycie
ma wzrosnąć do 8,5 mln ton.
Dzięki temu kopalnia będzie
mogła pracować do 2068 r.

Bzie-Dębina

Zarząd JSW podjął decyzję o wydzieleniu ze struktur
kopalni zespolonej BoryniaZofiówka-Jastrzębie nowej
kopalni, noszącej Bzie-Dębina. Decyzja ta ma pomóc

w zintensyfikowaniu robót
górniczych w tym rejonie,
a co za tym idzie, szybciej
rozpocząć wydobycie węgla
koksowego.
Zasoby operatywne nowej kopalni szacowane są na
ponad 180 mln ton węgla,
znajdującego się w złożach
Bzie-Dębina 1-Zachód (prawie 71,5 mln ton zasobów,
do końca roku 2019 JSW
chce pozyskać koncesję na
to złoże) oraz Bzie-Dębina
2-Zachód (113,8 mln ton,
koncesja należy już do JSW).
Około 95 proc. zasobów w
złożach Bzie-Dębina to węgiel koksowy typu 35.
Aktualnie w polu Bzie
trwają prace badawcze związane z zagęszczeniem siatki
otworów dla pełniejszego
rozpoznania złoża (5 otworów), a także prowadzone są
roboty korytarzowe udostępniające pokłady węgla.
Dla usprawnienia procesów technologicznych konieczne jest również wyposażenie
szybu zjazdowo - materiałowego we wszystkie niezbędne
urządzenia. Natomiast, aby
poprawić wentylację, trzeba
wybudować szyb wentylacyjny oraz całą niezbędną infrastrukturę kopalni za wyjątkiem zakładu przeróbczego,
ponieważ urobek z Bzia trafi
do zmodernizowanego zakładu przeróbki Zofiówki.
Zdaniem władz spółki
wyłączenie kopalni Bzie Dębina ze struktur Kopalni Zespolonej w znaczny sposób
przyspieszy wydobycie węgla
koksowego, ale również uporządkuje strukturę kopalni
Borynia–Zofiówka–Jastrzębie, która do tej pory był największym zakładem górniczym w polskim górnictwie.
Ruch Borynia prowadzi
swoją działalność na obszarze górniczym o powierzchni
17,4 km. kw. Ruch Jastrzębie
na obszarze górniczym 8,3
km.kw. Zaś Ruch Zofiówka
na obszarze górniczym 16,4
km. kw. Łącznie te trzy ruchy
zatrudniają aktualnie 8264
pracowników.
W skład zakładu górniczego wchodzą między innymi 2 zakłady przeróbcze,
15 szybów kopalnianych o
różnym przeznaczeniu, pięć
poziomów wydobywczych i
pięć poziomów wentylacyjnych, kilkaset kilometrów
wyrobisk górniczych, skomplikowana sieć wentylacyjna,
układy transportu i odstawy.
Dodatkowo Ruch Zofiówka
zarządzał procesem udostęp-

nienia i zagospodarowania
zasobów węgla koksowego w
złożu Bzie-Dębina.
- Zarządzanie tak skomplikowaną organizacją napotykało na różnego rodzaju
przeszkody. Decyzja o wydzieleniu kopalni Bzie-Dębina pozwoli się nam skupić
wyłącznie na jej rozbudowie,
a co za tym idzie, szybszym
wydobyciu węgla koksowego
ze złoża Bzie-Dębina 2-Zachód – powiedział Daniel
Ozon, prezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.

Dębieńsko i Jan Karski

Od miesięcy JSW prowadzi negocjacje z australijską
spółką Praire Mining ws.
projektów kopalń Dębieńsko
i Jan Karski.
Prairie zgłosiło się do JSW
w sprawie nawiązania współpracy dotyczącej projektów
budowy kopalń Jan Karski i
Dębieńsko. Rozmowy rozpoczęto i 28 marca 2018 r. JSW i
Prairie Mining zawarły umowę o zachowaniu poufności
negocjacji. Umowa zakłada,
że Prairie udostępni informacje dotyczące projektu wydobycia węgla koksowego w ramach udzielonej w 2008 roku
koncesji Debieńsko-1, aby
umożliwić JSW przeprowadzenie oceny wykonalności
i warunków ekonomicznych
tego projektu.
JSW 10 października 2018
r. podjęła decyzję o kontynuowaniu rozmów z Prairie.
W wyniku badania projektu Jan Karski potwierdzono, że część złoża „Lublin”
zawiera węgiel gazowo-koksowy typu 34 (semi-soft), który potencjalnie może zostać
wykorzystany przez JSW.
Badanie
potwierdziło
również techniczne możliwości i potencjalne synergie
związane z udostępnieniem
pokładów węgla orto-koksowego typu 35 ze złoża Dębieńsko przy wykorzystaniu
infrastruktury kopalni Knurów-Szczygłowice.
JSW podkreśla, że na tym
etapie nie ma jednak pewności, że rozmowy doprowadzą
do zawarcia umowy.
JSW 25 lutego 2019 r. poinformowała o przedłużeniu
do 28 września 2019 r. umowy z Praire MIning w celu
prowadzenia dalszych rozmów o obu projektach. Z tego
można wywnioskować, że
zarówno JSW jak i Praire są
zainteresowane zawarciem
porozumienia, choć oczywiście istnieją różnice co do
tego, na jakich warunkach

ma ono zostać osiągnięte.
Przez ostatnie lata o nowych kopalniach węgla kamiennego tylko się mówiło
a niewiele w tej sprawie się
robiło. Teraz widać pewne

przyspieszenie działań, choć
oczywiście, czasami mogłyby
być one bardziej żwawe. Ciągle potrzebne jest także polityczne wsparcie właściciela
polskich firm górniczych,

czyli Ministerstwa Energii.
To wsparcie jest potrzebne
zwłaszcza przy negocjacjach z
JSW z Praire Mining.
Igor D. Stanisławski

wydarzenia, opinie



MEDIA Czarny PR wokół polskiego węgla

Fake newsy uderzają w górnictwo
W 2018 r. polskie spółki górnicze zarobiły ok. 2,4 miliarda złotych. Nie przeszkadza to wielu tzw. ekspertom i dziennikarzom
mówić, że górnictwo przynosi straty. Dlatego też przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych działających
w branży węglowej – w tym także NSZZ Solidarność – opublikowały wspólne stanowisko w którym protestują przeciwko
tworzeniu negatywnego wizerunku branży górniczej.
- Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec kolejnych medialnych
ataków wymierzonych w polskie
górnictwo węgla kamiennego. Protestujemy przeciwko celowemu kreowaniu negatywnego wizerunku
naszej branży i górniczego zawodu
– napisano we wspólnym oświadczeniu związków zawodowych.
Pod oświadczeniem podpisali się przewodniczący Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław
Grzesik, przewodniczący górniczej Solidarności Bogusław Hutek, wiceprzewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce
Arkadiusz Siekaniec, wiceprzewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych Kadra Krzysztof
Stefanek i przewodniczący Komisji
Zakładowej WZZ Sierpień 80 w
Polskiej Grupie Górniczej Przemysław Skupin.
Wspólne oświadczenie to reakcja na artykuł autorstwa Barbary
Oksińskiej „Ceny węgla rosną, a
wyniki kopalń i tak na minusie”,
który ukazał się 6 marca w Rzeczpospolite.
Jak oceniono, „jest on daleki
jest od dziennikarskiej rzetelności”
a „redaktor Oksińska nie dostrzega wyników finansowych, które w
2018 roku osiągnęły spółki górnicze”.
A wyniki te są naprawdę dobre!
W 2018 r. Polska Grupa Górnicza

miała 493 milionów zł zysku, grupa JSW miała zysk w wysokości
1,76 miliarda zł zysku, Węglokoks
miał ok. 100 milionów zł zysku, a
kopalnia Bogdanka 53,8 milionów
zł zysku. To razem daje prawie 2,4
miliarda złotych zysku. Do tego
można dodać energetyczną grupę
Tauron, posiadającą trzy kopalnie
węgla kamiennego. Tauron w 2018
r. osiągnął zysk ok. 207 milionów
złotych.
- W tej sytuacji epatowanie
czytelników „ogromnymi kosztami” i „minusowym wynikiem”, a
nade wszystko roszczeniową postawą związków zawodowych jest
nieuczciwe i dalece niezrozumiałe
– czytamy w oświadczeniu.
Jak napisano, sam tytuł artykułu w „Rzeczpospolitej” daleko
odbiega od prawdy, a tekst powiela
mity i ugruntowuje wśród Polaków
nieprawdziwy, skrzywiony obraz
„rozbuchanej kosztowo, roszczeniowej branży”, do której ciągle
trzeba dopłacać.
- Na usta aż ciśnie się pytanie: komu zależy na takim właśnie
przedstawianiu polskiej branży
węglowej? Na sianu fermentu. Na
wprowadzaniu w błąd opinii publicznej. To są działania niszczące
naszą branżę i niweczące codzienny wysiłek wielu tysięcy górników,
dzięki którym Polacy mają ciepło w
kaloryferach i prąd w gniazdkach
a budżet państwa jest bogatszy w

2018 roku o ponad 5 miliardów
złotych z odprowadzonych przez
górnictwo podatków – napisano w
dokumencie.
Ostatnio wiele mówi się o nadmiernym imporcie węgla. Czy takimi publikacjami ktoś chce uderzyć
w polskich producentów węgla aby
osłabić naszą pozycję na rynku i
pomóc prywatnym importerom?
- Być może postawione przez
nas pytanie wyolbrzymia problem,
wynika jednak z ogromnego wzburzenia, spowodowanego atakiem
prasowym godzącym w bezpieczeństwo energetyczne wszystkich
Polaków, w dobre imię rodzimych
spółek węglowych, a nade wszystko
w trud pracy wielu tysięcy polskich
górników – czytamy w związkowym oświadczeniu.
Dodatkowo, 7 marca oświadczenie w sprawie opublikowanego w
Rzeczpospolitej tekstu wystosowali
również prezesi spółek węglowych.
Ocenili, że tekst zwiera nierzetelne
i zmanipulowanie informacje.
- Stwierdzenia o stratach zakładów wydobywczych, pomimo dobrej koniunktury na rynku węgla,
nie mają żadnego odzwierciedlenia
w faktach, zostały wyrwane z kontekstu i stawiają spółki wydobywcze w niekorzystnym świetle. Naszym zdaniem wymowa tekstu jest
manipulacją. Wprowadza opinię
publiczną oraz inwestorów w błąd
- podkreślili pracodawcy.

JSW Pracodawca Przyjazny Pracownikom

Kluczem jest dialog

Prestiżowy tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” otrzymały w tym roku 22 firmy i instytucje
z całej Polski, wśród nich Jastrzębska Spółka Węglowa.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w
stosowaniu dobrych praktyk w zakresie

przestrzegania przepisów prawa pracy,
w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz prawa do
zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki

Niestety, artykuł w Rzeczpospolitej nie jest jedynym materiałem nierzetelnie przedstawiającym
obraz polskiego górnictwa. Podobne teksty lub materiały dość często
ukazują się w innych gazetach oraz
stacjach telewizyjnych i radiowych.
Dlatego nie powinna dziwić rekcja
na takie fake newsy. Każda krytyka

jest dozwolona, o ile oparta jest na
rzeczywistych podstawach. Mówienie, że górnictwo przynosi straty w
sytuacji, gdy spółki węglowe przyniosły zyski w wysokości ok. 2,4
miliarda złotych to nie jest krytyka,
tylko kłamstwo.

organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników
oraz prowadzą u siebie dialog społeczny.
Certyfikatem można się posługiwać przez
okres trzech lat, od daty przyznania.
Prezydent Andrzej Duda w czasie
wręczenia statuetek zauważył, że nagroda Pracodawca Przyjazny Pracownikom
przyznawana jest za prowadzenie firm,
w których, według oceny pracowników,
nie tylko przestrzega się kodeksu pracy
czy zasad BHP, ale również działa się
ambitnie. Działanie ambitne polega na
budowaniu relacji między pracodawcą i
pracownikami, które kreują nowoczesną gospodarkę.
Przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda przytoczył statystykę konkursu. Przypomniał,
że w konkursie złożono 196 wniosków.
Nagrodzono 180 pracodawców. 5 pracodawców otrzymało wyróżnienie trzykrotnie, 13 pracodawców nagrodzonych
było dwukrotnie. Przewodniczący „S”
zastanawiał się jakie słowo jest kluczem
do wygrania w konkursie. „Takim słowem jest dialog” - powiedział. „Słowo
dialog nie wynika z żadnej ustawy, albo
chce się prowadzić dialog, albo nie”
- podkreślił. Jako przykład prowadzenia dobrego dialogu wskazał JSW. „W
2015 dialog w JSW to pociski z broni
gładkoludowej. Po 3 lat firma z prezesem Danielem Ozonem jest w pałacu
prezydenckim na gali wręczenia nagród:

Pracodawca Przyjazny Pracownikom.
Jak to się stało? Po przez prowadzenie
dialogu, nieraz trudnego” - powiedział.
Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała certyfikat za odbudowę wiarygodności spółki, za przestrzeganie zapisów
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
uregulowanie spraw płacowych, dbałość o pracowników, bezpieczeństwo
inwestycyjne oraz tworzenie nowych
miejsc pracy. Doceniono również wzorowe relacje z przedstawicielami pracowników, zwiększanie nakładów na
bezpieczeństwo pracy, a w chwili katastrofy górniczej w 2018 roku – mądrość
oraz „ojcowską” opiekę nad poszkodowanymi i ich rodzinami.
- Odbierając dziś z rąk Prezydenta
ten wyjątkowy certyfikat „Pracodawca
Przyjazny Pracownikom” czuję olbrzymią satysfakcję i radość, że właściwe
podejście do spraw pracowniczych, naszego najważniejszego aktywu, zostało
docenione. Wydobycie węgla koksowego jest podstawą naszej działalności, ale
priorytetem jest dobro naszych pracowników, ich bezpieczeństwo, optymalne
warunki pracy oraz płacy. Zarząd pod
moim kierownictwem dba o partnerskie
relacje z reprezentowanymi związkami
zawodowymi, które w mojej ocenie pozostają jednym z najważniejszych podmiotów wpływających pozytywnie na
sprawy pracownicze i socjalne - powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu JSW.

Opr. Igor D. Stanisławski
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Sięgnijmy wreszcie po złoże
„Za Rowem Bełckim”

O zwłoce rządu w sprawie rewitalizacji bloków energetycznych Elektrowni „Łaziska” - zapisanej w „Programie dla Śląska”
inwestycji o wielkim znaczeniu dla KWK „Bolesław Śmiały” - i ewentualnych konsekwencjach braku decyzji co do wejścia
kopalni „Bolesław Śmiały” w złoże „Za Rowem Bełckim” rozmawiamy z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” KWK „Bolesław Śmiały” Bogdanem Syposzem.
ma kolosalne znaczenie dla
przyszłości KWK „Bolesław
Śmiały”. Na jakim etapie się
znajduje?

Solidarność Górnicza: NSZZ „Solidarność” skierował
ultimatum do rządu, domagając się konkretnych propozycji
również w sprawach dotyczących górnictwa, jak chociażby
wykreślenia z programu „Czyste powietrze” zapisów szkodliwych dla sektora. Nie ma tam
natomiast mowy o sprawie,
którą omawialiśmy już kilka
miesięcy temu, mianowicie
stanowiącej element „Programu dla Śląska” rewitalizacji
bloków energetycznych Elektrowni „Łaziska”. Realizacja
tego punktu, jak już pisaliśmy,

Bogdan Syposz, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK
„Bolesław Śmiały”: - Niestety,
od sierpnia ubiegłego roku, gdy rozmawialiśmy na ten temat, niewiele
się zmieniło, choć przez moment
można było odnieść wrażenie, że
sprawa jest na dobrej drodze. Tymczasem nadal wszyscy czekamy na
jakąkolwiek decyzję. Minął już niemal rok od spotkania z wiceministrem energii odpowiedzialnym za
górnictwo Grzegorzem Tobiszowskim, w trakcie którego polityk ten
zapewniał, że co do rewitalizacji
nie ma pytania „czy?”, a „kiedy?”
i jak to zadanie zostanie sfinansowane. Konsorcjum firm podpisało ze spółką Tauron Wytwarzanie
kontrakt na modernizację istniejącej instalacji odsiarczania i układu
odprowadzania spalin w Elektrowni „Łaziska”. Kiedyś nazwałbym
to „jaskółką” zwiastującą dalsze
inwestycje, dzisiaj jednak, po tak
długiej zwłoce w realizacji rządowego, co warto podkreślić, „Programu dla Śląska”, trudno jest mi
cokolwiek powiedzieć.

SG: - A co z wejściem KWK
„Bolesław Śmiały” w złoże „Za
Rowem Bełckim”, które miało
dojść do skutku równolegle z
rewitalizacją bloków energetycznych?
BS: - W tej sprawie również nie
ma decyzji. Pan minister Tobiszowski w rozmaitych mediach podkreśla, że jest rynek dla węgla. Pytanie
- jakiego węgla? I czy mówi to na
poważnie, czy też są to tylko przedwyborcze fajerwerki jednego z kandydatów do Parlamentu Europejskiego? KWK „Bolesław Śmiały” jest
gotowa i w każdej chwili może wejść
w złoże „Za Rowem Bełckim”, gdzie
znajduje się prawie 85 milionów ton
zasobów potencjalnie operatywnych
planowanych do eksploatacji, gdzie
nie ma większych zagrożeń, a koszt
wydobycia będzie relatywnie niski.
To wydłużyłoby żywotność „Bolesława Śmiałego” o jakieś 50 lat. Nawet, jeśli rewitalizacja bloków energetycznych nie dojdzie do skutku
- choć mam nadzieję, że tak się nie
stanie - po węgiel ze złoża „Za Rowem Bełckim” i tak warto sięgnąć,
by nie być zależnym od państw, które poprzez surowce prowadzą politykę obliczoną na osłabienie Polski.
Tutaj mam kolejne pytanie do pana
ministra i do pana premiera Mate-

PGG Projekt budowy instalacji zagazowania węgla

Ostrożnie, ale naprzód
W Polsce jest kilka projektów budowy instalacji zagazowania węgla, ostatnio do grupy chcącej inwestować
w tego typu przedsięwzięcie dołączyła Polska Grupa Górnicza (PGG). Takie inwestycje jednak łatwe nie będą,
o czym świadczy fakt, że mówi się o nich od lat, a do konkretnych decyzji wciąż daleko.
Polska Grupa Górnicza rozważa budowę instalacji, która mogłaby przerabiać do ok. 1,2 mln ton węgla rocznie.
Miałby to być węgiel złej jakości, który
nie byłby atrakcyjny do innych zastosowań. W instalacji mogłyby być również
przetwarzane odpady oraz biomasa,
które miałyby stanowić ok. 10-15 proc.
paliwa. Wstępnie mówi się o dwóch lokalizacjach tej inwestycji: teren Ruchu
Ziemowit w Lędzinach, który jest częścią kopalni Piast-Ziemowit lub teren
Ruchu Jankowice w Rybniku, będący
częścią kopalni zespolonej ROW. Szacowany wstępny koszt takiej inwestycji
to ok. 500 milionów euro, czyli prawie 2
miliardy złotych.
W procesie zgazowania węgla PGG
miałaby produkować ok. 620 ton metanolu.
PGG prognozuje, że od decyzji o
budowie instalacji do jej uruchomienia

może minąć ok. 6 lat, z czego ok. 2,5
roku zająłby etap tworzenia dokumentacji i przygotowań, a kolejne ok. 3 lata
to byłby czas budowy. Z wytworzonego
w instalacji gazu można byłoby wyprodukować ok. 620 tys. ton metanolu
rocznie.
PGG zbadała już pod kątem zgazowania 14 próbek węgla, wyniki okazały
się pozytywne i większość próbek nadaje się do efektywnego zgazowania.
Decyzja, czy taką instalację budować czy też nie, PGG ma podjąć w drugiej połowie 2019 r.
To nie jest jedyny tego typu projekt. W kwietniu 2017 r. Tauron i Grupa
Azoty podpisały list intencyjny, którego
efektem ma być instalacja zgazowania
węgla. Uznano, że obecne zużycie gazu
ziemnego w przemyśle nawozów azotowych można częściowo zastąpić gazem
syntezowym otrzymanym w wyniku

zgazowania węgla. Stwarza to nowe
perspektywy dla przemysłu wydobywczego, zwiększając bezpieczeństwo
energetyczne kraju poprzez rozwój niskoemisyjnej technologii.
Koncepcja zakłada wykorzystanie
krajowego węgla kamiennego wydobywanego przez Tauron do wytwarzania przez Grupę Azoty m.in. produktów
chemicznych, takich jak metanol czy
amoniak.
Szacowana wartość projektu wynosić będzie od 400 do 600 milionów
euro (od 1,6 do 2,4 miliarda złotych), w
zależności od wybranej wersji technologicznej. Miejscem planowanej inwestycji będzie Kędzierzyn Koźle.
Tauron i Grupa Azoty przypominają,
że zgazowanie węgla na potrzeby chemii jest technologią stosowaną głównie
w rejonach o ograniczonym bądź kosztownym dostępie do gazu ziemnego.

usza Morawieckiego - dlaczego politycy Prawa i Sprawiedliwości tak
wiele mówią o repolonizacji banków, repolonizacji niektórych gałęzi
przemysłu, być może repolonizacji
mediów, a w górnictwie postępują
dokładnie na odwrót, oddając coraz
większą część polskiego rynku węglowi importowanemu? Tego typu
pytania słyszę bardzo często, bo
coraz więcej ludzi związanych z górnictwem nie widzi uzasadnienia dla
postępowania patriotycznego ponoć rządu wobec importu węgla na
poziomie niespotykanym nawet za
rządów koalicji PO-PSL. Może któryś z polityków PiS nam to wreszcie
wyjaśni…
SG: - Skoro mówimy o opiniach tak zwanych zwykłych
ludzi, do jakiego stopnia lokalna społeczność interesuje
się dalszym losem kopalni czy
elektrowni?
BS: - Pamiętajmy, że w powiecie mikołowskim stopa bezrobocia wynosi niecałe 3,5 procent, co
oznacza, że bez pracy pozostaje
około 1400 osób. Ten stan rzeczy zawdzięczamy przyjęciom do kopalni
w latach 2016-2019. Poza tym jedno miejsce pracy w kopalni generuje 3-4 miejsca pracy wokół niej. Na
Gaz syntezowy pozyskiwany z węgla
stanowi surowiec do produkcji około
30 proc. światowego wolumenu metanolu. Budowa instalacji zgazowania
węgla otwiera zatem przed spółkami
perspektywę atrakcyjnej inwestycji
oraz rozwoju w innowacyjnym obszarze technologicznym.
Pomimo, że list intencyjny Tauron
i Grupa Azoty podpisały prawie dwa
lata temu to wciąż są na etapie analiz.
Obie firmy poinformowały, że dokonano wstępnej preselekcji i oceny łącznie
kilkunastu technologii. Dla kontynuacji
zadań partnerzy zakładają powołanie
spółki celowej do zaprojektowania
instalacji. Podkreślono przy tym, że
warunkiem kontynuacji projektu będzie
zapewnienie jego rentowności.
Od 2016 r. prace badawcze nad
blokiem energetycznym połączonym z
instalacją zgazowania węgla prowadzi
Enea. Elektrownia taka miałaby powstać przy kopalni Bogdanka, jej szacowana moc to ok. 500 MW.
Eksperci są zgodni w kilku kwestiach. Po pierwsze budowa instalacji
zgazowania węgla: obojętne, czy to na
potrzeby chemii czy też na potrzeby
produkcji energii elektrycznej jest technologicznie możliwa. Znane są technologie zgazowania, wiadomo jak je

naszej kopalni pracuje około 2000
osób. Policzmy i pomyślmy, co się
stanie, jeśli wskutek braku inwestycji trzeba ją będzie zamknąć i
bez pracy pozostaną pracownicy
kopalni oraz osoby zatrudnione w
firmach kooperujących z kopalnią?
Jakie wtedy będzie bezrobocie? W
powiecie mikołowskim dojdzie do
prawdziwej zapaści społecznej. Z
tego miejsca chciałbym zaapelować
do osób decyzyjnych, by nie odkładać na później decyzji o wejściu
KWK „Bolesław Śmiały” w złoże
„Za Rowem Bełckim”. Brak decyzji dotyczącej rewitalizacji, choć
też niepokojący, nie powinien mieć
wpływu na plany inwestycyjne
wobec kopalni. Przypominam, że
złoże „Za Rowem Bełckim” - obok
złoża „Imielin Północ” i jednego ze
złóż Lubelskiego Węgla „Bogdanka” - sam rząd uznał za strategiczne, wpisując je do „Programu dla
sektora górnictwa węgla kamiennego”. Dobrze, że padła zapowiedź
budowy kopalni Polskiej Grupy
Górniczej SA w Imielinie. Czas na
decyzję o wejściu „Bolesława Śmiałego” w złoże „Za Rowem Bełckim”.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski
zbudować, aby poprawnie działały. To
można zrobić w polskich warunkach.
Znacznie poważniejszym kłopotem są
bardzo duże koszty takich inwestycji: to
są setki milionów euro, czyli 1-2 miliardów złotych na jedną instalację. To są
bardzo duże pieniądze dla każdej z grup
górniczych czy energetycznych. Raczej
mało prawdopodobne jest, że któraś
z nich będzie w stanie samodzielnie
sfinansować taką inwestycję – pamiętajmy, że każdego roku spółki górnicze
muszą wydawać setki milionów złotych
na bieżące inwestycje, jak nowe wyrobiska, kompleksy ścianowe oraz zakup
innych maszyn i urządzeń.
Wciąż czekamy na politykę energetyczną Polski do roku 2040, w tym
dokumencie rząd powinien określić, czy
budowa instalacji zgazowania węgla jest
rzeczywiście potrzebna, czy też nie. A
jeśli uzna, że tak, to powinien stworzyć
odpowiednie przepisy i środki pomocowe, aby budowa takich instalacji była
realna. Politykę energetyczną rząd powinien przedstawić w ciągu kilku najbliższych miesięcy, więc w drugim półroczu
można spodziewać konkretnych decyzji
firm, czy będą budować instalacje zgazowania czy też nie.
Igor D. Stanisławski



innowacje w górnictwie

JSW INNOWACJE „INTELIGENTNA KOPALNIA”

Zintegrować
zarządzanie energią

Poprawa efektywności energetycznej na styku kopalnia-zakład energetyczny, modernizacja oświetlenia oraz zmniejszenie
energochłonności poszczególnych urządzeń funkcjonujących w kopalniach - to trzy obszary, które JSW Innowacje SA
zamierza uwzględnić przy realizacji projektu budowy zintegrowanego systemu zarządzania energią dla Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA (JSW) stanowiącego część Programu „Inteligentna kopalnia”.
Poprawa efektywności energetycznej w kopalniach od wielu lat
była traktowana po macoszemu. W
dobie dekoniunktury wszystkie pomysły dotyczące oszczędności energii i planowane z nimi inwestycje, o
których mówili i pisali eksperci zajmujący się tym tematem w kopalniach, schodziły na dalszy plan. Pomysły inżynierów i rozwiązania w
zakresie ograniczania strat poprzez
wymianę lub modernizację transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą sprawnością
lub dostosowane do zapotrzebowania na odpowiednią moc, zastosowanie układów kompensacyjnych
w stanach niskiego obciążenia i
pracy jałowej czy zastosowanie
układów do lokalnych i centralnych
układów do kompensacji mocy
biernej to tylko nieliczne rozwiązania, które udało się zrealizować. W
dużej części dobre pomysły odrzucano, jako mało istotne i niemożliwe do zrealizowania. Za ważniejsze
uznawano inwestycje w park maszynowy czy sprzęt umożliwiający
zwiększenie postępów i wydobycia.
Kryzys pogrążający poszczególne
spółki węglowe wraz z niekorzystną sytuacją na rynkach światowych
sprawiły, że kwestie efektywności
energetycznej w kopalniach i wszelkich innych inwestycji, które miały
przynieść oszczędności relatywnie
niewielkie, do tego w pewnej per-

spektywie czasowej, traktowano
jako drugorzędne.

W formule ESCO

Lepsze czasy dla sektora wydobywczego w Polsce, jakie nadeszły
po 2015 roku, skłoniły JSW Innowacje SA do przedstawienia spójnej
koncepcji mającej na celu poprawę
efektywności energetycznej zakładów JSW.
Jej pierwszym etapem będzie
przeprowadzenie analizy, która
ma umożliwić podniesienie efektywności energetycznej poprzez
poprawę jakościowych parametrów
energii. JSW Innowacje przewiduje wykonanie przeglądu zgodności
parametrów jakościowych energii
z obowiązującymi normami, określenia wpływu jakościowych parametrów energii na bezpieczeństwo
funkcjonalne, określenia wpływu
tychże parametrów na podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
wzrost niezawodności i żywotności
oraz wymagane okresy przeglądów
i napraw, a także określenia poziomu zapotrzebowania na zamówioną energię elektryczną w wyniku
planowanych zmian.
- Jeśli chodzi o poprawę efektywności energetycznej na styku
zakładów górniczych z dostawcami
energii, mamy konkretne propozycje dla poszczególnych ruchów

Operując na przybliżonych kwotach, już dziś mogę powiedzieć, że przykładowa inwestycja w obszarze poprawy parametrów
jakościowych energii może przynieść nawet 5 procent oszczędności, co przy wydatkach na energię elektryczną dla jednego
ruchu kopalni na poziomie około 80 milionów złotych daje 4 miliony zaoszczędzonych złotych rocznie - informuje dyrektor
Pionu Projektów Górniczych JSW Innowacje SA Piotr Skorynko. (fot. Marek Jurkowski, SG)
kopalnianych. Inwestycje te, jako
JSW Innowacje, chcemy realizować
z własnych środków - informuje dyrektor Pionu Projektów Górniczych

JSW Innowacje SA Piotr Skorynko.
- Pomysł jest taki, by podpisywać
z daną kopalnią umowę w formule
ESCO [Energy Service Company
- przyp. red. SG], która polega na
tym, że my weźmiemy na siebie
koszty instalacji, wymiany lub modernizacji, czyli całą stronę techniczną przedsięwzięcia oraz rozmowy z dostawcą energii elektrycznej,
a w ramach formuły ESCO kopalnia zadeklaruje nam zwrot udokumentowanej różnicy wynikającej z
uzyskanych oszczędności przez na
przykład 24 miesiące. Po dwóch
latach sprzęt przejdzie na własność

Zmniejszenie
energochłonności urządzeń
ma znaczenie szczególne,
bo tutaj nawet oszczędność
nawet rzędu 1 czy 2 procent
automatycznie przekłada
się na duże wartości
pieniężne.

zakładu górniczego, który zacznie
w całości „konsumować” korzyści
płynące z inwestycji. Operując na
przybliżonych kwotach, już dziś
mogę powiedzieć, że przykładowa
inwestycja w obszarze poprawy
parametrów jakościowych energii
może przynieść nawet 5 procent
oszczędności, co przy wydatkach
na energię elektryczną dla jednego
ruchu kopalni na poziomie około
80 milionów złotych daje 4 miliony
zaoszczędzonych złotych rocznie wyjaśnia.

Decyduje właściciel

Drugi krok dotyczy efektywności energetycznej w nieco mniejszej
skali, ale również obejmuje przedsięwzięcia wskazane w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku, dające możliwość
pozyskania tak zwanych białych
certyfikatów w Urzędzie Regulacji
Energetyki. Pozyskane prawa majątkowe skracające czas zwrotu z
inwestycji to dodatkowe środki na
realizację inwestycji. Jednym z wybranych przedsięwzięć, które może
zostać zrealizowane, jest wymiana
źródeł światła na energooszczędne.
Przy relatywnie niewielkich nakła-
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dach inwestycyjnych można w ten
sposób skutecznie obniżyć zużycie
energii elektrycznej. JSW Innowacje chce przeprowadzić swoisty audyt obiektów i całych kopalń w celu
oszacowania skali ewentualnych
oszczędności.

Pomysłodawcy budowy
zintegrowanego systemu
zarządzania energią
zgodnego z normą ISO 50001
podkreślają, że przy
okazji ewentualnej wymiany
urządzeń wynikającej
z poprawy energochłonności
będzie można wynegocjować
lepsze warunki gwarancyjne
i serwisowe dla
nowego sprzętu.
- Zastąpienie lamp halogenowych lampami typu LED pozwoli
czerpać korzyści z oszczędności
energii od momentu rozpoczęcia
użytkowania tych drugich. Oświetlenie typu LED-owego ma określoną żywotność, ale jest ona o wiele
wyższa niż w przypadku oświetlenia tradycyjnego. Mało tego, znane
są przypadki, gdzie zachowywało
ono swoje parametry świetlności 23 razy dłużej w stosunku do „przebiegu” deklarowanego przez producenta. Jeśli już zdecydujemy się
na zastosowanie oświetlenia LEDowego, przyjdzie nam się zmierzyć
z decyzją, jakiej klasy świetlówki
powinniśmy zastosować. Różnice
na oszczędności energii, jaką dają
poszczególne klasy, sięgają kilku
procent - mówi Piotr Skorynko.
Wskazuje zarazem na pewien
paradoks, który sprawia, że nie dla
wszystkich stref kopalni istnieje

ekonomiczne uzasadnienie wymiany oświetlenia.
- Pozornie problematycznym
może być fakt, iż w wielu przypadkach kopalnie wynajmują teren
własny firmom zewnętrznym, a firmy te rozliczają się z kopalniami za
oświetlenie tego terenu na podstawie danych z licznika energii wraz
z doliczoną marżą. Nie trzeba tłumaczyć, że oświetlenie zużywające
mniej energii w tym przypadku
przyniesie mniejszą marżę, a więc
mniejsze pieniądze dla kopalni.
Tym samym oszczędności przynoszące zysk w jednym miejscu spowodują zmniejszenie tego zysku
gdzie indziej, a niska efektywność
energetyczna przyniesie w tym
akurat przypadku większy zysk.
Nie wyobrażam sobie, by dyrektorzy chętnie z niego rezygnowali.
Wszystko zależy teraz od podejścia
właściciela spółki węglowej - czy
zechce postawić na standaryzację,
która z perspektywy Spółki dosyć
szybko przyniesie zysk w postaci
oszczędności na energii elektrycznej, czy też w niektórych obszarach
pozostanie przy mało wydajnym
oświetleniu przynoszącym zakładom górniczym pewne zyski z tytułu wspomnianej marży - zauważa
dyrektor Pionu Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.

Oszczędności z wymiany
sprzętu

Trzeci obszar - zmniejszenie
energochłonności urządzeń - ma
znaczenie szczególne, bo tutaj nawet oszczędność nawet rzędu 1 czy
2 procent automatycznie przekłada
się na duże wartości pieniężne.
Najwięcej energii pochłaniają zakłady przeróbki mechanicznej węgla, następnie wentylatory
główne, dalej maszyny wyciągowe,
urządzenia klimatyzacji centralnej, stacje sprężarek głównych na
powierzchni kopalni, urządzenia
odstawy urobku, stacje głównego
odwadniania i maszyny urabiająco-
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ładujące na dole kopalni. Ta różnorodność sprawia, że jest to kwestia
niezwykle skomplikowana. Jednak
JSW Innowacje SA ma przygotowany model postępowania również w
tym przypadku.
- Mamy - rzecz jasna - świadomość tego, że analiza możliwości
poprawy energochłonności maszyn
wyciągowych siłą rzeczy będzie
polegała na czymś zupełnie innym
niż analiza przeprowadzona dla
zakładu przeróbczego czy wentylacji. Pozostając przy przykładzie
maszyn wyciągowych - najpierw
przyjrzymy się wszystkim maszynom wyciągowym funkcjonującym
w zakładach należących do Grupy
JSW, aby stwierdzić, jakim sprzętem tak naprawdę dysponujemy.
Potem odpowiemy sobie na pytanie, jak to się ma do dzisiejszej
oferty tego typu urządzeń - zwłaszcza pod kątem energochłonności i
wydajności, która musi pozostać na
co najmniej takim samym poziomie. Na koniec dokonamy analizy,
jakie inwestycje można w tym zakresie poczynić i kiedy nam się one
zwrócą. W ten sposób podejdziemy
do wszystkich urządzeń. Finalnie
zastanowimy się, czy efektywność
energetyczna może być uzasadnieniem dla wymiany działających od
kilkudziesięciu lat maszyn? Zaryzykuję stwierdzenie, że tak, czego
najlepszym dowodem jest całkiem
niezła kondycja firm z zaplecza górnictwa. Zajmują się one przecież
nie tylko produkcją nowego sprzętu, ale też serwisowaniem instalacji już istniejących - podsumowuje
przedstawiciel JSW Innowacje SA.
Dodatkowo
pomysłodawcy
budowy zintegrowanego systemu
zarządzania energią zgodnego z
normą ISO 50001 podkreślają, że
przy okazji ewentualnej wymiany
urządzeń wynikającej z poprawy
energochłonności będzie można wynegocjować lepsze warunki
gwarancyjne i serwisowe dla nowego sprzętu.

SO4LIDARNOŚĆ GÓRNICZA

To już się dzieje!

W praktyce pierwsze projekty
mające na względzie poprawę efektywności energetycznej już są realizowane. Dobrym przykładem jest
opisywany przez nas kilka miesięcy
temu projekt inteligentnej odstawy
z kopalni „Budryk”. Zastosowanie
urządzeń płynnej regulacji prędkości przenośników - czyli falowników
- i możliwość ich automatycznego
sterowania, zależnie od ilości nadawy, daje możliwość zmniejszenia
prędkości pracy odstawy w razie
potrzeby, czego konsekwencją jest
mniejsze zużycie energii.
Do jakiego stopnia tak szeroko
zakrojone plany są uzasadnione?

Konieczna jest zmiana
mentalności i przejście
do agresywnego modelu
prowadzenia negocjacji
ze spółkami
energetycznymi.
W interesie górnictwa
jest, by płacić
za energię jak najmniej i jak
najmniej jej zużywać
- uważa Piotr Skorynko.
- Fakt, iż zarówno spółki węglowe, jak i spółki energetyczne należały do Skarbu Państwa powodował,
że nigdy nie było poważnego nacisku
na maksymalizację efektywności
kontraktów zawieranych pomiędzy
tymi podmiotami. Przepływ finansowy pomiędzy górnictwem a energetyką był w istocie przekładaniem
pieniędzy z jednej do drugiej kieszeni tego samego właściciela - odpowiada Piotr Skorynko. - Dzisiaj,
kiedy zakłady energetyczne zaczynają pozyskiwać energię elektryczną



również z innych źródeł, a kwestie
dostaw paliwa do jej produkcji się
urynkowiły, konieczna jest zmiana
mentalności i przejście do agresywnego modelu prowadzenia negocjacji ze spółkami energetycznymi. W
interesie górnictwa jest, by płacić za
energię jak najmniej i jak najmniej
jej zużywać. Przykładem z drugiej
strony jest elektrownia rybnicka,
która była budowana z zamysłem
takim, by zużywać węgiel z kopalń
rybnickich. Jakiś czas temu media
informowały, że zawarto kontrakt
na węgiel lubelski, z „Bogdanki”, bo
był nieco tańszy. Rachunek ekonomiczny jest bezlitosny: przy 3 milionach ton zużywanego węgla nawet
symboliczna różnica w cenie, rzędu
1 dolara na tonie węgla, daje 3 miliony dolarów oszczędności dla elektrowni. Konkludując, energetyka już
dawno zaczęła stosować zasady rynkowe wobec spółek węglowych i nie
przejmuje się tym, jak taka postawa
wpłynie na kondycję górnictwa w regionie. Nie ma powodu, by górnictwo
nie miało postępować podobnie. Być
może w najbliższym czasie doczekamy się systemowego uporządkowania relacji pomiędzy górnictwem
a energetyką. Do tego czasu jednak
musimy stawiać na efektywność
energetyczną jako element gry konkurencyjnej z wytwórcami energii
- kończy swoją wypowiedź.
Aspekt efektywności energetycznej jest czynnikiem ważnym, a
jego rola będzie tylko rosła. Należy
mieć świadomość, że ceny energii,
między innymi wskutek coraz większych obciążeń nakładanych przez
Unię Europejską z tytułu emisji
dwutlenku węgla przez przedsiębiorstwa, raczej nie spadną. Dążenie do zwiększenia efektywności
energetycznej wydaje się być naturalną odpowiedzią przemysłu na
wyzwania, jakie niesie najbliższa
przyszłość.
MJ
fot. JSW SA
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Słaby punkt:
Rada Nadzorcza JSW

O tym, czy przyznanie Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) nagrody „Pracodawca przyjazny pracownikom” było
uzasadnione, relacjach pomiędzy przedstawicielami załogi a Ministerstwem Energii i funkcjonowaniu Rady Nadzorczej
JSW rozmawiamy z przewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” JSW SA
Sławomirem Kozłowskim.
Solidarność Górnicza: - Panie przewodniczący, Jastrzębska Spółka Węglowa SA znalazła się w gronie tegorocznych
laureatów konkursu „Pracodawca przyjazny pracownikom”. Słusznie?
Sławomir Kozłowski, przewodniczący ZOK NSZZ „Solidarność”
JSW SA: - Myślę, że tak. Nie będę
powtarzał spraw oczywistych,
że JSW corocznie zwiększa nakłady na bezpieczeństwo pracy,
sprzęt ochrony osobistej czy odzież
ochronną - takie rzeczy robi każdy
odpowiedzialny pracodawca, bo to
się po prostu w dłuższej perspektywie zwyczajnie opłaca. Dla mnie
o wiele ważniejszym czynnikiem
jest fakt, że w obecnym Zarządzie
JSW panuje całkiem inna mentalność i podejście do spraw pracowniczych niż to, z którym mieliśmy
do czynienia za poprzednich ekip
kierujących Spółką. Wtedy lansowano pogląd, że jak jest trudna
sytuacja finansowa, to trzeba na
wszystkim oszczędzać, głównie rzecz jasna - na wynagrodzeniach
pracowniczych. Gdy sytuacja JSW
była dobra, wskazywano z kolei, że
konieczne jest przeznaczenie zysku
na inwestycje, a zapominano o rzeczy podstawowej, że to pracownicy
wydobywają węgiel, że to pracownicy tak naprawdę wypracowują ów
zysk. Obecny Zarząd chyba zdał sobie z tego sprawę - zrozumiał, że firma, która chce stabilnie funkcjonować w dłuższej perspektywie czasu,
musi w swoich decyzjach bieżących
i przyszłych uwzględniać nie tylko
interes budżetu czy akcjonariuszy,
ale również interes załogi. Z dobrej
sytuacji ekonomicznej muszą korzystać pracownicy, którzy przecież
pomyślność Spółki w praktyce budują - a korzystają wtedy, gdy poprawia się ich stabilizacja zatrudnienia, poziom wynagrodzeń, nie
wspominając o bezpieczeństwie.
Przykro jest słyszeć, że tego faktu nie chcą przyjąć do wiadomości
niektórzy przedstawiciele Ministerstwa Energii. Najwyższa pora,
żeby pan minister wygospodarował
trochę wolnego czasu i wspólnie z
reprezentatywnymi związkami zawodowymi przeanalizował wszystkie aspekty funkcjonowania naszej
Spółki, o co zabiegaliśmy i zabiegamy konsekwentnie od dawna.
SG: - Przecież 21 stycznia
odbyło się spotkanie reprezentatywnych organizacji związkowych z ministem Tchórzew-

Obecny Zarząd chyba (…)
zrozumiał, że firma, która
chce stabilnie funkcjonować
w dłuższej perspektywie
czasu, musi w swoich
decyzjach bieżących
i przyszłych uwzględniać
nie tylko interes budżetu czy
akcjonariuszy, ale również
interes załogi.
skim poświęcone wyłącznie
sytuacji w JSW…
SK: - Takie rozmowy rzeczywiście miały miejsce. Ze spotkania
została sporządzona notatka, w
której zarysowano kierunki działań, które powinny zostać podjęte,
aby poprawić sytuację JSW. Podczas spotkania próbowaliśmy przekonać ministra Tchórzewskiego, że
konieczne jest podjęcie kroków w
celu ustabilizowania sytuacji Spółki - uporządkowania spraw, które
szkodzą JSW, tak by nie doszło do
powtórki z roku 2015. JSW musi
teraz nadrabiać utracony czas i naprawiać błędy popełnione w czasach
Zarządu kierowanego przez prezesa
Zagórowskiego oraz neoliberalnej,
szkodzącej górnictwu polityki koalicji Platforma Obywatelska-Polskie
Stronnictwo Ludowe. Po spotkaniu wydawało się, że uzyskaliśmy
zrozumienie ze strony ministra
Tchórzewskiego co do koniecznych
decyzji oraz działań pozwalających
ustabilizować sytuację w JSW i
zrealizować konieczne inwestycje,
aby zapewnić dalszy rozwój Spółki.
Uczestnikami rozmów byli również wiceminister energii Grzegorz
Tobiszowski oraz posłowie - Grzegorz Janik i Grzegorz Matusiak.
Mieli oni być gwarantami realizacji
przyjętych ustaleń. Niestety, wiele
spraw, które miały być zrealizowane, pozostało w sferze deklaracji.
Uzgodniliśmy też jednak, że podobne spotkania miały się odbywać co
najmniej raz na kwartał. Oczekujemy zatem, że w kwietniu spotkamy
się ponownie w tym samym gronie
i podsumujemy ostatnie trzy miesiące - wskażemy, które elementy
uzgodnień ze stycznia zostały zrealizowane, a z których strona rządowa się nie wywiązała.
SG: - Skoro zaczęliśmy od
pozytywu - przyznania JSW

nagrody „Pracodawca przyjazny pracownikom” - to wskażmy też na bolączki firmy, o ile
w ogóle takie są… Czy według
przewodniczącego
największej organizacji związkowej
zrzeszającej pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej
firma ta ma jakiekolwiek słabe punkty?
SK: - Takim słabym punktem
jest bez wątpienia Rada Nadzorcza.
W Radzie Nadzorczej JSW zasiadają osoby, które nie mają pojęcia, jak
organizacyjnie i technicznie funkcjonują kopalnie oraz spółki węglowe. Nie mają pojęcia, jak wygląda
proces inwestycyjny, nie wiedzą,
co powinno być priorytetem i najważniejszym kierunkiem rozwoju
spółki węglowej. Te osoby dopiero
próbują się uczyć górnictwa i nie
potrafią właściwie realizować zadań spoczywających na Radzie.
Poza tym dosyć często nadzór mylą
z zarządzaniem. Są też takie osoby,
które swoje prywatne urazy przekładają na decyzje wynikające z ich
członkostwa w Radzie. Równocześnie bagatelizuje się opinie członków
Rady Nadzorczej z wyboru załogi.
To, że stanowiska reprezentantów
załogi w Radzie nie są brane pod
uwagę, uważam za skandal. Zwracam uwagę, że są to osoby, które
pełnią ważne funkcje w naszych kopalniach i mają olbrzymią wiedzę
na temat sytuacji w naszej Spółce.
W poprzedniej odpowiedzi skry-

tykowałem skrajnie niekorzystną
dla górnictwa politykę koalicji POPSL, ale nawet wtedy szacunek do
członków Rady Nadzorczej z wyboru załogi był większy. Obecnie
się ich marginalizuje i praktycznie
nie dopuszcza do zadań, które powinni wykonywać w Radzie. Również ze stroną reprezentatywnych
związków zawodowych Rada Nadzorcza nie miała czasu się spotkać
przez ostatnie 3 lata, co wcześniej
się nie zdarzało - spotkania zawsze
odbywały się cyklicznie, raz na 3-4
miesiące. Zwracam uwagę, że taka
polityka szkodzi wszystkim i może
wpływać na błędne decyzje Ministerstwa Energii, które nie otrzymuje rzetelnych informacji ze strony Rady co do rzeczywistej sytuacji
JSW. Ponadto doskonale zdajemy
sobie sprawę, że w Ministerstwie
Energii funkcjonuje wiele osób,
które są nieprzychylne naszej Spółce, a niektóre wręcz wrogo do niej
nastawione. Chciałbym doprowadzić do sytuacji, w której minister
Krzysztof Tchórzewski znajdzie
czas, aby się spotkać z członkami
Rady Nadzorczej wybranymi przez
załogę. Mam nieodparte wrażenie,
że po takim spotkaniu zmieniłby
swoje zdanie na temat wielu spraw.
O takie spotkanie z pewnością będę
apelował do pana ministra Tchórzewskiego. A już na sam koniec
chciałbym poinformować czytelników Solidarności Górniczej, że dwa
fundusze inwestycyjne, które są
akcjonariuszami JSW, jeden z nich

Słabym punktem jest bez
wątpienia Rada Nadzorcza.
W Radzie Nadzorczej JSW
zasiadają osoby, które nie
mają pojęcia, jak
organizacyjnie i technicznie
funkcjonują kopalnie oraz
spółki węglowe. (…)
Te osoby dopiero próbują
się uczyć górnictwa.

zarządza aktywami o wartości przeszło 900 miliardów dolarów, a drugi - przeszło 380 miliardów funtów,
w swoich stanowiskach oświadczyły, że będą głosować przeciwko ponownemu powołaniu obecnej przewodniczącej Rady Nadzorczej JSW
na tę funkcję. Z pewnością o czymś
to świadczy.
SG: - Usłyszeliśmy tutaj o
wielu sprawach, które wypadałoby doszczegółowić…
SK: - I wkrótce to zrobimy. Nie
chciałbym pozostawiać wrażenia,
że „wiem, ale nie powiem”. Proponuję, by o wymienionych przeze
mnie przypadkach porozmawiać za
miesiąc.
SG: - To jesteśmy umówieni. Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: MJ
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LW BOGDANKA Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jak górnictwo pomaga
swojemu otoczeniu…
Lubelska Bogdanka od lata podejmuje wiele aktywności wspierających różne projekty w swoim otoczeniu społecznym.
Mówiąc w Polsce o górnictwie - a w szczególności o
górnictwie węgla kamiennego - w ostatnich latach najczęściej poruszane są tematy
związane z zagadnieniami
szeroko pojętego wpływu na
środowisko naturalne czy to
poprzez kwestie złego spalania węgla czy też negatywnych skutków szkód górniczych. Wiele osób piszących
lub dyskutujących o węglu
zauważa także problemy społeczne i polityczne związane z
tą gałęzią gospodarki. Natomiast bardzo niewiele głosów
słychać o pozytywnym wpływie kopalń na swoje otoczenie
– oczywiście pomijając temat
kreowania miejsc pracy czy
też płacenia podatków. To, że
obecność w życiu społeczności lokalnej nie ogranicza się
tylko do kwestii związanych z
obszarem pracowniczym, wie
bardzo dobrze lubelska Bogdanka, która dzięki temu, że
od lat notuje zyski, podejmuje
wiele aktywności wspierających różne projekty w swoim
otoczeniu.
Oprócz działalności charytatywnej (np. znaczącego
wsparcia SPZOZ i Wschodniego Centrum Leczenia
Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Szpitalu Powiatowym w Łęcznej), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
aktywnie działa jako sponsor
w obszarach sportu, inicjatyw społeczno-administracyjnych, kultury i sztuki a
także nauki. Sztandarowym
przykładem wsparcia sponsorskiego ze strony Bogdanki jest Górnik Łęczna - klub

sportowy z Łęcznej (miejscowości, w której mieszka duża
część pracowników kopalni),
który praktycznie od początku swojego istnienia mógł
liczyć na wsparcie górniczej
spółki.
– Można śmiało powiedzieć, że bez Bogdanki, nie
byłoby dzisiejszej Łęcznej.
To, że to miasto w ciągu
ostatnich ponad 40 lat tak
się rozwinęło, to efekt tego,
że na tym terenie planowano
kiedyś budowę 7 kopalń i potrzebne było zaplecze bytowe dla pracowników. Wraz
z mieszkaniami powstawały
również obiekty sportowe.
Stadion GKS Górnik Łęczna
to ładny, kameralny obiekt,
na którym swoje mecze rozgrywają aktualne Mistrzynie Polski i zdobywczynie
Pucharu Polski – drużyna
piłkarek nożnych, ale przede
wszystkim męska drużyna
piłkarska – aktualnie II ligowa, w przeszłości przez
siedem sezonów grająca w
rozgrywkach Ekstraklasy.
Od wielu lat – dzięki naszemu wsparciu – jest to najwyżej notowana drużyna
piłki nożnej na Lubelszczyźnie – mówi Artur Wasil,
Prezes Lubelskiego Węgla
„Bogdanka” S.A.
Górnik Łęczna to nie tylko sport profesjonalny, ale
także ciekawa inicjatywa
Akademii Sportu, w której
duża grupa dzieci i młodzieży (ponad 400 osób) – patrząc na osiągnięcia sportowców i wzorując się na
nich – śmielej wkracza na
areny piłkarskie.

– Chcemy by jak najwięcej młodych ludzi mogło
ciekawie spędzać czas po
lekcjach, by była zdrowa
alternatywa dla komputera czy wszechobecnych
urządzeń mobilnych. Ale nie
ukrywamy, że zależy nam
na tym, by dać szansę tym
najzdolniejszym dzieciom
na to, by ich pasja była rozwijana pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
Temu celowi ma też służyć
otwarta w ubiegłym roku
Szkoła Mistrzostwa Sportowego – jedyna w regionie
licealna szkoła sportowa,
która też jest częścią projektu Akademii Sportu Górnika
Łęczna – dodaje prezes.
Pracownicy kopalni, którzy nadzorują działalność
sponsoringową, dodają, że
to nie jedyne aktywności
Bogdanki w obszarze sponsoringu. W województwie lubelskim nie ma imponującej
ilości dużych przedsiębiorstw
mogących udźwignąć ciężar
rozwoju i obecności interesujących inicjatyw. Stąd Bogdanka jest obecna także w
innych dyscyplinach sportu:
wspiera cieszące się wielką
popularnością eventy biegowe (choćby lubelska seria 4.
Dychy do Maratonu, Maraton
Lubelski, czy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec”), sporty
motorowe (w tym żużel, ale
także młody talent sportów
wyścigowych, tj. Szymon Ładniak, czy motocyklista rajdowy Jakub Piątek, swego czasu
odnoszący sukcesy na trasie
Rajdu Paryż-Dakar), a także
pasjonatów boksu (Gwarek

Łęczna, Olimp Lublin). W
szerokim wachlarzu sponsoringu są także pierwszoligowi szczypiorniści z Padwy
Zamość, młodziczki z UKS
ROXA Lublin (też adeptki
piłki ręcznej). Dbając o dzieci
rodziców, którzy pasjonują się
sportem, wraz z działaczami
MKS Lublin, kopalnia uruchomiła Strefę Małego Kibica
– miejsce gdzie podczas rozgrywek Superligi Kobiet, dzieci towarzyszące kibicującym
rodzicom mają zapewnioną
atrakcyjną opiekę. Również
niepełnosprawni sportowcy
mogą liczyć na pomoc kopalni
– pływacy z CSiR Start Lublin
dzięki udzielonemu wsparciu
co roku uczestniczą w zawodach pływackich.

Bogdanka patrzy szerzej na swoje otoczenie, stąd
wspiera także ciekawe projekty w obszarze kultury i nauki.
Pomimo, że od współpracy
z Teatrem Osterwy w Lublinie minęło już sporo czasu,
to dyrekcja tego teatru do
dziś dziękuje za to, że kopalnia wsparła istotnie remont
obiektu, w którym znajduje
się scena główna. Mieszkańcy
Koziego Grodu nie wyobrażają sobie dziś centrum miasta
bez charakterystycznej kamienicy, w której mieści się
jeden z bardziej rozpoznawalnych lubelskich teatrów. Także inne ośrodki kultury nie
mogą narzekać na Bogdankę
– wspiera ona Filharmonię
Lubelską, Teatr Muzyczny czy
projekt Lubelski Salon Artystyczny. W ubiegłym roku
kopalnia wsparła również XV
edycję Lubelskiego Festiwalu
Nauki, największej imprezy
naukowej na ścianie wschodniej dedykowanej dzieciom

i młodzieży. Także szereg
pomniejszych wydarzeń kulturalnych odbyło się dzięki
zaangażowaniu kopalni.
Pisząc o tym jak przemysł wydobywczy wspiera
lokalną społeczność nie sposób pominąć obecności Bogdanki na wydarzeniach takich jak festiwale, dożynki,
imprezy organizowane przez
samorządy. Często oprócz
wsparcia finansowego, na
takich eventach pojawia się
orkiestra górnicza, będąca
swoistym symbolem tego,
jak górnictwo zapuściło korzenie na Lubelszczyźnie.
Można powiedzieć, że
Bogdanka prowadzi tak
szeroką działalność dzięki
temu, że ma na to fundusze. W istocie idea pozytywnej obecności w swoim
otoczeniu, jest istotnym
elementem strategii odpowiedzialności społecznej,
ściśle wynikającym z założeń biznesowych.
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wydarzenia

ZE PAK Początek końca górnictwa węgla brunatnego?

Jest spór. Będzie strajk?

Czy KWB „Konin” i KWB „Adamów” będą pierwszymi zakładami górniczymi eksploatującymi węgiel brunatny, które
zostaną zlikwidowane w myśl panującej obecnie politycznej „mody” na walkę z węglem? Nie jest to wykluczone.
Taki właśnie smutny wniosek nasuwa się po rozmowie z przewodniczącym Organizacji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Górnictwa Węgla Brunatnego Zagłębia Konińsko-Turkowskiego Grzegorzem Matuszakiem.
Choć rząd deklaruje pełne poparcie dla energetyki węglowej, za tymi
słowami, niestety, nie idą czyny.
NSZZ „Solidarność” od dłuższego
czasu alarmuje o sytuacji panującej
w polskim górnictwie węgla brunatnego oraz ściśle z nim powiązanej energetyce.
- Problemy branży węglowej w
Wielkopolsce trwają już od wielu lat. Sytuacja ta związana jest
bezpośrednio z prywatyzacją tych
podmiotów. W 2012 roku Zespół
Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” (ZE PAK) przejął za 175 milionów złotych obie kopalnie. Spółka
Zygmunta Solorza-Żaka dokonała
szeroko rozumianej restrukturyzacji, a ta z kolei spowodowała znaczące obniżenie wynagrodzeń dla
pracowników obydwu zakładów
- wyjaśnia Grzegorz Matuszak. Następowały wydzielenia poszczególnych gałęzi przedsiębiorstw
(wulkanizacji, mechaników, elektromonterów, operatorów sprzętu
technologicznego i tym podobnych)
oraz tworzenie nowych podmiotów
- czytaj: spółek-córek - dodaje.

Jak widać, typowa prywatyzacja dużego zakładu i standardowe
rozwiązania, efekt zaś - jak zawsze
- taki sam.
Kolejnym, ale najważniejszym
problemem, z jakim borykają się
obie kopalnie, jest brak decyzji środowiskowej wydawanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie nowej
odkrywki „Ościsłowo”.
- Decyzja tego organu administracji państwowej ma bezpośredni
wpływ na kolejne etapy postępowania i jej brak paraliżuje postęp w
sprawie nowej odkrywki, a tym samym blokuje możliwość przedłużenia żywotności kopalni o następne
10 lat - podkreśla przewodniczący.
- Zasoby węgla z obecnie wydobywanych złóż niestety maleją z miesiąca na miesiąc. Jest to naturalne.
Nienaturalne natomiast i nielogiczne jest całkowite zaniechanie
przygotowywania nowych terenów
pod wydobycie. Spowoduje to, że
w najbliższym okresie czasu (2 lat)
może stracić pracę wielu pracowników - dodaje.

Obecna polityka surowcowa
kraju wskazuje jednoznacznie na
odchodzenie od węgla brunatnego
i zastępowanie go odnawialnymi
źródłami energii (OZE), pomimo
tego, że energia z węgla brunatnego
jest najtańszą energią, jaką produkuje się w Polsce. Przedstawiona
dla regionu koncepcja „Zielonej
Doliny Konin” to klasyczne „opowieści z mchu i paproci”: wiatraki,
ogniwa i sadzenie bratków - brzmi
pięknie, ale całkowicie mija się z
rzeczywistością.
Grupa Kapitałowa ZE PAK,
do której należą kopalnie „Konin”
i „Adamów”, produkuje energię
elektryczną na poziomie 7 procent
w skali kraju. Jest to niezbędna
ilość energii potrzebnej do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Brak decyzji w sprawie
nowych odkrywek doprowadzi tę
branżę do upadku, a prawdziwej
alternatywy dla tej energii brak.
Na terenie Wielkopolski w sektorze wydobywczo-energetycznym
Grupy Kapitałowej ZE PAK zatrudnionych jest ponad 6,5 tysiąca

SRK Pozostał miesiąc na złożenie wniosku o rekompensatę za utracony węgiel

Na ostatniej prostej

Pozostał niespełna miesiąc na składanie wniosków o 10-tysięczne rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla; termin ich przyjmowania minie 23 kwietnia - przypomina
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Wypłaty rekompensat zaczną się po 1 czerwca i potrwają do końca 2019 r.
Uprawnienie do tego świadczenia na mocy stosownej ustawy ma ponad 24 tys. osób, którym w
przeszłości odebrano deputat węglowy - głównie
wdowy i sieroty po górnikach. Wnioski są przyjmowane od 22 stycznia w dni robocze w 18 punktach
uruchomionych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, Jastrzębską Spółkę Węglową, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka.

Najwięcej - ok. 6,9 tys. wniosków - trafiło dotąd do SRK, gdzie składają dokumenty te osoby,
które otrzymywały bezpłatny węgiel w Kompanii
Węglowej, Katowickim Holdingu Węglowym oraz
kopalni Kazimierz-Juliusz. Spółka restrukturyzacyjna - jak podał w poniedziałek jej rzecznik Wojciech Jaros - zweryfikowała dotąd ponad 4,8 tys.
przyjętych wniosków.

osób. To największy pracodawca
w rejonie. Po stronie niemieckiej
wydobycie węgla brunatnego jest
ciągle zwiększane, a u nas branża
znajduje się w stanie zapaści.
Trwające rozmowy właściciela z
polskim rządem do tej pory również
nie przyniosły żadnego efektu w
postaci stabilizacji sytuacji przedsiębiorstw. Sytuacja jest coraz bardziej napięta, a załoga nie może być
pewna swoich miejsc pracy.
- Wszyscy czekamy na decyzję
środowiskową. Nie rozumiemy postepowania strony rządzącej - zaznacza Grzegorz Matuszak.
To wszystko sprawiło, że
w obecnej chwili trwają dwa spory zbiorowe: w kopalni „Konin” i w
spółce PAK Górnictwo. W jednym i
drugim przypadku tematem sporu
są kwestie płacowe - a konkretnie
podwyżki płac, których w KWB
„Konin” nie było już od 12 lat.
W „Koninie” spór zbiorowy
znajduje się na etapie mediacji, natomiast w spółce PAK Górnictwo
- osiągnął etap końcowy. W referendum strajkowym, które prze-

„Równocześnie z przyjmowaniem wniosków trwa ich weryfikacja, czyli sprawdzanie
zgodności danych zawartych we wnioskach
oraz uzupełnianie brakujących dokumentów.
Ostatnim dniem przyjmowania wniosków będzie 23 kwietnia, pierwszy dzień po Wielkanocy” - powiedział Jaros.
Podkreślił, że spółce bardzo zależy na tym,
by skutecznie dotrzeć z informacją do wszystkich uprawnionych, by złożyli dokumenty w wymaganym terminie.
Na mocy obowiązującej ustawy rekompensaty przysługują, m.in. wdowom, wdowcom i
sierotom po pracowniku, emerycie lub renciście,
mającym ustalone uprawnienie do renty rodzinnej, a także emerytom, emerytkom i rencistom
pobierającym zamiast swojej emerytury lub renty
świadczenie korzystniejsze po współmałżonku,
oraz osobom przebywającym na świadczeniach

prowadzono 21 i 22 marca 2019
r., wzięło udział 65,5 proc. głosujących czyli 1950 osób, z czego 97
proc. opowiedziało się za strajkiem.
Nie oznacza to jednak, że do strajku na pewno dojdzie. Zarząd Spółki zadeklarował przystąpienie do
rozmów w sprawie podwyżki płac,
jak również przedstawił propozycje
do zawarcia nowego układu zbiorowego pracy (związki zawodowe już
wcześniej przedstawiły własny projekt układu, jaki miałby obowiązywać w Spółce). Zarząd PAK Górnictwo zobowiązał się do rozpoczęcia
rozmów w dniu 2 kwietnia. Jeśli
porozumienia nie uda się osiągnąć,
wówczas może dojść do strajku.
Być może dopiero strajk i nagłośnienie sytuacji skłoni Zarząd
Spółki do poprawy zarobków załogi, a rządzących do przyjrzenia
się sytuacji, w której brak decyzji
środowiskowej organu państwowego zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju i prowadzi do zapaści gospodarczej w rejonie.
Piotr Ryba

przedemerytalnych, mającym ustalone uprawnienie do świadczenia przedemerytalnego. Grupa
uprawnionych to ponad 24 tys. osób. Na wypłaty
rekompensat w budżecie państwa zabezpieczono
ponad 240 mln zł.
Na postawie poprzedniej ustawy o rekompensatach świadczenia otrzymało już ponad 200
tys. górniczych emerytów i rencistów. Obecna
ustawa zamyka sprawę rekompensat dla wszystkich tych emerytów, rencistów oraz wdów i sierot
po nich, którym w przeszłości odebrano deputat
węglowy.
Na stronach internetowych Ministerstwa
Energii oraz spółek wypłacających świadczenie są
szczegółowe informacje dla osób uprawnionych
do rekompensat - dostępne są, m.in. wzór wniosku o rekompensatę i wzór oświadczenia wymaganego przy składaniu wniosku.
jm
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100-LECIE POWSTAŃ ŚLĄSKICH

Świętujmy zwycięstwa!
Ubiegły, 2018 rok przebiegał pod znakiem uroczystości upamiętniających setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Rok przyszły, 2020, z pewnością zdominują obchody stulecia bitwy warszawskiej - jednej z najważniejszych bitew w dziejach świata.
A o czym powinniśmy pamiętać w roku bieżącym? Odpowiedź nasuwa się sama: o setnym jubileuszu dwóch wydarzeń - zakończenia
Powstania Wielkopolskiego oraz wybuchu pierwszego z trzech powstań śląskich.
Inaguracja obchodów
100-lecia powstań śląskich
miała miejsce 18 marca w
Katowicach. Na najbliższe
miesiące zaplanowano wiele
wydarzeń i imprez propagujących historię powstań,
ich przyczyny i skutki oraz
biografie uczestników walk
sprzed stu lat.
Jak podkreślił wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski, było czymś niezwykłym, że choć ziemie śląskie
od wieków nie należały do
państwa polskiego, na Górnym Śląsku istniała wielka
determinacja
miejscowej
społeczności, by połączyć się
z Macierzą.
Przypomnijmy, że powstania śląskie to jedyne
- obok Powstania Wielkopolskiego - zakończone sukcesem polskie zrywy niepodległościowe. - Trzy Powstania
Śląskie z lat 1919, 1920, 1921
niosą przesłanie dla przy-

szłych pokoleń. Powstańcza
walka o powrót do Polski
piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową
konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka
wieków oddzielenia regionu
od reszty ziem ojczystych i
stosowania przez niemiecką administrację polityki
germanizacyjnej
polskość
przetrwała. (…) Powstania
Śląskie stanowią jedną z najpiękniejszych kart w dziejach narodu polskiego, są
końcowym akordem procesu
jednoczenia ziem polskich
w okresie porozbiorowym głosi przyjęta 20 lipca 2018
r. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich.
Tematyki powstań śląskich nie mogło więc zabraknąć w działaniach i akcjach
prowadzonych przez „Solidarność”, silną zwłaszcza na

górniczym Śląsku. Knurowska „Solidarność” już w zeszłym roku wydała dla swoich członków i sympatyków
kalendarze ścienne na 2019
rok ozdobione motywami
powstańczymi. W roku bieżącym do zainteresowanych
trafiły okolicznościowe kubki i koszulki upamiętniające
powstańców oraz ich przy-

INICJATYWY Zbieramy książki dla polskich dzieci na Litwie

Chodzi o… książki!
Książki po polsku
- Potrzebujemy książek. Podręczników i lektur. Nasze dzieci bardzo chcą czytać
i uczyć się po polsku. Niestety nie zawsze mają z czego! - z takim apelem zwróciła
się do nas pani Janina Wysocka, dyrektor Progimnazjum imienia Jana Pawła II
w litewskim Wilnie.
W 2014 roku z inicjatywy Kazimierza Grajcarka, ówczesnego
przewodniczącego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
(SGiE) NSZZ „Solidarność” w
placówce tej odsłonięto i poświęcono pomnik świętego
Jana Pawła II. Monument został ufundowany przez SGiE,
Sekcję Krajową Górnictwa
Węgla Kamiennego i Region
Śląsko-Dąbrowski
Związku.
Wówczas „Solidarność” pomogła postawić pomnik, dziś
stanęła przed równie ważnym,
a może nawet ważniejszym
zadaniem, które przyczyni się
do umocnienia polskości na
Wileńszczyźnie.
Chodzi o… książki! Książki
po polsku. Rzecz bardzo ważną
dla litewskich Polaków. Ważną,
bo dzięki niej kolejne pokolenia
będą mogły wzrastać w kultu-

rze polskiej, zachowają polską
mowę i pismo.
Kazimierz Grajcarek, który
odszedł na emeryturę i od ubiegłego roku nie pełni już funkcji
w Związku, gdy tylko usłyszał
o akcji, bez wahania się w nią
zaangażował.
Wspólnie postanowiliśmy
włączyć w akcję zbiórki podręczników i lektur wszystkie
komisje zakładowe, wszystkich członków „Solidarności”.
Postanowiliśmy włączyć w
tę akcję każdego, kto mógłby
wesprzeć dzieci uczące się na
Litwie.
Od 1 kwietnia przez cały
miesiąc będziemy zbierać
książki, zwłaszcza podręczniki i lektury dla uczniów szkoły
podstawowej według wykazu,
jaki otrzymaliśmy z wileńskiego
progimnazjum. Zebrane dary

„Solidarność” zamierza zawieźć
na Litwę. Zbiórką i transportem
wszystkich zebranych książek
zajmie się NSZZ „Solidarność”
KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch „Knurów”.
Książki i podreczniki z wykazu, który można znaleźć w
serwisie internetowym Solidarność Górnicza (www.solidarnoscgornicza.org.pl), prosimy
dostarczać do najbliższej komisji zakładowej „Solidarności”.
Akcję można również
wspomóc przelewem na konto
Cybińskiego Stowarzyszenia
Rozwoju PRO-EKO w Cybince
- numer konta: 39 8371 1022
5500 4688 2000 0010 z dopiskiem „Szkoła na Litwie”.
Kontakt telefoniczny w
sprawie zbiórki książek: Piotr
Ryba, tel. 531-867-772.
Piotr Ryba

wódcę Wojciecha Korfantego
- inicjatywę, oprócz zakładowych struktur Związku,
wsparło
Stowarzyszenie
Wspierania Społeczności Lo-

kalnych i Przedsiębiorczości
„Wspieramy”.
Warto zaznaczyć, że to
właśnie Korfanty najtrafniej podkreślił naturę polskojęzycznych
mieszkańców Śląska, stwierdzając:
„Jestem Ślązakiem, lecz
wpierw Polakiem”.
Również inne komisje zakładowe „Solidarności” działające na Śląsku pokazały
wielkie przywiązanie do tradycji, historii i polskości. Kufle z „Budryka”, „Boryni” czy
Gliwickiego Zakładu Usług
Górniczych stanowią cenny
rarytas dla kolekcjonerów i
patriotów. Kalendarz spółki
Węglokoks Kraj na rok 2019
zawierający dwanaście zdjęć
z powstań śląskich połączo-

nych z fotografiami współczesnymi ma niezwykły urok
- to prawdziwe arcydzieło, a
posiadanie takiego kalendarza cieszy również piszącego
ten wywód!
Wypada zachęcić wszystkie komisje zakładowe, by
chwaliły się swoimi inicjatywami związanymi z obchodami jubileuszu powstań
śląskich, bo naprawdę warto. Każdy z nas ma prawo
do dumy z historii powstań
śląskich. Tak rzadko czcimy
zwycięstwa, a tak często
wywyższamy nasze klęski i porażki…
Cześć i chwała Bohaterom!
Piotr Ryba
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Ostatni taniec
w Spodku
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków NSZZ
„Solidarność” na galę bokserską MBPromotions „Ostatni
taniec”, która odbędzie się 6 kwietnia (sobota)
w katowickim Spodku.
Gala stanowić będzie „imprezę pożegnalną” wielkiej gwiazdy polskiego i światowego boksu Tomasza Adamka - byłego zawodowego mistrza
świata organizacji IBF i IBO w wadze juniorciężkiej oraz WBC w wadze
półciężkiej, a także międzynarodowego mistrza Polski.
Podczas gali w ringu wystąpi bliski sercom wszystkich ludzi
„Solidarności” Damian Jonak, który zmierzy się z Brytyjczykiem Andrew Robinsonem. W trakcie wieczoru swe umiejętności i serce do walki
zaprezentują również Mariusz Wach, Robert Parzęczewski i Adam Balski.
Zapisy na wydarzenie dla członków Związku prowadzi Piotr Ryba z
NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”:
- e-mail: boksbilety@gmail.com,
- telefon: 578 730 003 lub 531 867 772.
(red.)

KRZYŻÓWKA

Jonak uhonoruje Powstańców
Śląskich i górników

Niepokonany na zawodowym ringu Damian Jonak 6 kwietnia walczyć
będzie w katowickim „Spodku”. – W tym roku minie sto lat od pierwszego Powstania Śląskiego i masakry na kopalni w Mysłowicach. O takich
wydarzeniach trzeba przypominać – zaznacza pięściarz.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lutowej krzyżówce brzmi: Różne drogi
prowadzą do celu. Nagrody wylosowali: Jarosław Kocot z Mętkowa oraz Stanisław Bartnik z Czerwionka-Leszczyny. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Śląski bokser ma znakomity bilans.
Stoczył 41 walk zawodowych, z czego
aż 40 wygrał i jedną zremisował. Jego
rywalem na gali „Ostatni Taniec” będzie Brytyjczyk Andrew Robinson (21
zwycięstw, 4 porażki, 1 remis), który
odgraża się, że znokautuje Polaka.
- Pojedynki na słowa nie mają znaczenia, będzie liczyło się to, co pokażemy podczas walki – mówi spokojnie
pochodzący z Bytomia bokser. Jonak
wyjdzie do ringu w koszulce upamiętniającej trzy Powstania śląskie, które miały
miejsce w latach 1919–1921. – W tym
roku latem minie sto lat od pierwszego
Powstania Śląskiego i masakry na kopalni w Mysłowicach. Mam ogromny
szacunek do Ślązaków, którzy oddawali
życie za wolność. Zawsze doceniałem
także, a czasami też pomagałem, górnikom. Wciąż działam czynnie w „Solidarności”, która wspiera ludzi pracy.
Cieszę się, że mogę przypomnieć o ich
poświęceniu – zaznacza Jonak.
W sierpniu 1919 roku na kopalni
w Mysłowicach Niemcy spacyfikowali górników, którzy razem z żonami
i dziećmi czekali na wypłaty. Zabito
siedmiu górników, dwie kobiety i 13letniego chłopca, a wiele osób było
rannych. To jedno ze zdarzeń, które
doprowadziły do wybuchu I Powstania
śląskiego.
- O takich wydarzeniach trzeba
przypominać, bo między innymi dzięki
wysiłkom tych odważnych osób, żyjemy w Polsce, w wolnym kraju – dodaje
pięściarz.
W stolicy Górnego Śląska walczyć
także będzie Robert Talarek, który łączy treningi bokserskie z pracą na kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej.
Gala MB Boxing Night: "Ostatni
Taniec" jest pod patronatem Grzegorza
Tobiszowskiego, wiceministra sekretarza stanu w ministerstwie energii.
Śląscy bokserzy bardzo liczą na
gorący doping. - Zapraszam wszystkich serdecznie do „Spodka”, nikt nie

będzie rozczarowany – przekonuje Jonak, który znany jest z widowiskowego
stylu walki. We wrześniu ubiegłego
roku w Jastrzębiu pokonał w świetnym stylu Szerzoda Husanowa, który
jako amator był wicemistrzem świata
oraz brązowym medalistą światowego
czempionatu. Wychowanek Szombierek Bytom walczył agresywnie, prezentował urozmaicone ataki i imponował przygotowaniem kondycyjnym. Po
ostatnim gongu kibice na stojąco dziękowali mu za świetny występ.
- Za to w „Spodku” dawno nie miałem okazji walczyć. Ostatni raz w 2012
roku. Chciałbym znowu usłyszeć w Katowicach „ciulej mu” - dodaje z uśmiechem pięściarz.
Warto wspomnieć, że w przygotowaniach pomaga mu Amerykanin Gus
Curren, były trener Tomasza Adamka.
Curren pobierał nauki u wybitnego
szkoleniowca Lou Duvy, który doprowadził bardzo wielu pięściarzy do
mistrzostwa świata, ale niestety nie
udało mu się to w przypadku Andrzeja
Gołoty.
Jonak do walki przygotowywał się
na obozie w Szklarskiej Porębie, między innymi razem z Patrykiem Szymańskim, który na gali w Katowicach zmierzy się z Robertem Talarkiem. Bardzo
ciekawie zapowiadają się również walki
Mariusza Wacha z Martinem Bakole i
Roberta Parzęczewskiego z Dmitrijem
Chudinowem.

