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Jarosław
Grzesik

Z nieba
do piekła
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu
żyliśmy w przekonaniu wielkości
Kompanii Węglowej, spółka snuła
ambitne plany, miało być dobrze,
ba, miało być lepiej. Wystarczyło
załamanie na rynku węgla, by sny o
potędze odłożyć do lamusa. Ubiegły
rok Kompania Węglowa zamknęła
stratą ponad 1 mld zł, a wiele wskazuje, że obecny rok nie będzie wcale
lepszy. Spółka, żeby zebrać środki na
wypłaty dla załogi musiała ratować
się sprzedażą jednej z najlepszych
swoich kopalń, jaką jest „KnurówSzczygłowice”. Przyznam szczerze,
iż jest to chora sytuacja. Normalnie
pieniądze na wynagrodzenia powinny pochodzić ze sprzedaży produktu.
Jeśli spółka nie potrafi tego zrobić
to jest to prosta droga do jej upadku. Niestety, właściciel przyglądał
się temu spokojnie od kilku miesięcy trzymając przy sterach Kompanii
tymczasowy zarząd i to jeszcze bez
prezesa.
Z nadzieją oczekuję na nowe kierownictwo spółki licząc na pozytywny przełom, czekam na ludzi z wizją,
którzy będą wiedzieli co zrobić, by
wyciągnąć firmę z otchłani. Jednocześnie nie ukrywam swoich obaw
związanych z wyborem członków
zarządu, zwłaszcza kiedy czytam
wypowiedzi jednego z kandydatów
na prezesa (ponoć faworyta), który
straszy nas koniecznością zamrażania wydobycia w części zakładów.
Nie mam wątpliwości, iż wyprowadzanie Kompanii Węglowej będzie
wiązało się z pewnymi wyrzeczeniami. Jednak nie może być tak, że po
raz kolejny za błędy na górze płacić
będą pracownicy na dole. Liczę, że
nowe kierownictwo spółki naprawę
firmy poprowadzi rozważnie, minimalizując koszty społeczne takiej
operacji.
A swoją drogą do naprawy Kompanii Węglowej powinien włączyć się
bardziej aktywnie jej właściciel, czyli
Skarb Państwa. Naszym zdaniem,
należałoby między innymi sięgnąć
po elementy pomocowe, choćby w
zakresie podatków, gdyż górnictwo
od lat cierpi z powodu zbyt mocno
zaciśniętego gorsetu podatkowego.
Wydobycie węgla w Polsce obciążone jest ok. 20 podatkami. VAT na
węgiel jest najwyższy w Unii Europejskiej. Znów pewnie ktoś powie,
że górnictwo ratuje się kosztem
podatników. Tymczasem jednym z
największych beneficjentów pomocy
publicznej w Polsce jest PGNiG, nasz
operator gazowy, którego zysk idzie
w setki milionów. Równie ochoczo z
pomocy publicznej korzystają bogate
firmy energetyczne.

fakty i opinie

Rehabilitacja węgla.
A co to oznacza?

Potrzebna jest rehabilitacja węgla, tak aby Europa uznała węgiel za pełnoprawne źródło energii
przekonywał niedawno w Tychach premier Donald Tusk, kolejny raz dowodząc swojej hipokryzji.
„Polska od wielu lat pokazuje,
że węgiel może stanowić gwarancję
bezpieczeństwa energetycznego.
Tak jak w Polsce stanowi taką
gwarancję, może być także jedną
z gwarancji bezpieczeństwa energetycznego dla całej Europy” przekonywał szef rządu.
Jak słusznie zauważył poseł
Zbigniew
Kuźmiuk
wypowiedzenie frazy o rehabilitacji węgla
dokładnie 7 dni po tym jak ten
sam premier Tusk, nie zgłosił weta
do tych konkluzji poświęconych
zaostrzeniu polityki klimatycznej UE na szczycie w Brukseli,
który odbył się w dniach 20-21,
jest wręcz szokujące dla każdego,
kto choć trochę zajmuję się tą
problematyką.

Mało tego, polski węgiel objęty
jest wysokimi podatkami, w tym
akcyzą, VAT-em, podatkiem od
wyrobisk podziemnych (jedyny
taki na świecie) oraz podatkami
ekologicznymi, które są wyższe
niż analogiczne podatki płacone
za bardziej toksyczne ścieki komunalne. To wszystko sprawia, że
coraz trudniej polskiemu węglowi
konkurować z importowanym
surowcem i to na własnym, rodzimym podwórku. Jeśli premier Tusk
chce rehabilitować węgiel to niech
ułatwi funkcjonowanie polskim kopalniom. No, ale może odnosząc się
do węgla, premier Tusk wcale nie
miał na myśli polskiego węgla?!
Jakub Michalski

INWESTYCJE

GRUPA TAURON

Australijczycy
gotowi do
budowy kopalni

Postulat podwyżkowy

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron zwróciła się do pracodawcy o rozpoczęcie
rozmów płacowych na 2014 rok. Związkowcy domagają się 5 proc. podwyżek płac zasadniczych dla pracowników wszystkich zakładów wchodzących
w skład Grupy.
- Oczekujemy wzrostu płacy zasadniczej każdego pracownika, niezależnie od tego, w której spółce

Spółka PD Co, należąca do australijskiej Prairie Downs Metals Limited, planuje budowę kopalni w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Wydobycie ma ruszyć około roku 2020. Pracę ma tam
znaleźć 1700-2000 osób. Łączne nakłady na inwestycje mogą wynieść nawet ponad 2,5 mld zł.
PD Co jest polską spółką, powołaną do realizacji projektu inwestycyjnego w Lubelskim
Zagłębiu Węglowym. W 2012 r. otrzymała cztery koncesje na rozpoznanie złóż węgla na
Lubelszczyźnie. Wydobycie w nowej kopalni
ma ruszyć około roku 2020 i może osiągnąć
poziom ok. 6-7 mln. Ton rocznie węgla kamiennego wysokiej jakości. Obszar objęty koncesjami
mieści się w obrębie 4 gmin: Cyców, Wierzbica,
Siedliszcze i Urszulin w powiatach chełmskim i
łęczyńskim.
Przedstawiciele spółki zwracają szczególną
uwagę na aspekt społeczny inwestycji. „Przy
planowanym zatrudnieniu ok 1700-2000 osób i
uwzględnieniu średnich wynagrodzeń w branży
górnictwa węgla kamiennego wynoszących 6137
zł brutto miesięcznie, dochody z tytułu płac
kształtować się mogą na poziomie ok. 125-147
mln zł rocznie, przez przynajmniej 25 lat trwania
inwestycji. Do tego należy doliczyć dochody z
tytułu zatrudnienia osób podczas procesu budowy kopalni (ok. 1700 osób przez okres 3 lat),
które, przy założeniu średniej pensji w branży budowlanej wynoszącej 3879 zł brutto miesięcznie,
kształtować się mogą na poziomie 79 mln zł rocznie. Co istotne, wszystkie osoby zatrudnione w
kopalni oraz firmach okołogórniczych obejmą
nowe, nieistniejące wcześniej miejsca pracy” podsumowano w komunikacie.

jest zatrudniony. To jest dla nas priorytet. Koncentrowanie się na różnego rodzaju świadczeniach jednorazowych i premiach sprawia, że z roku na rok
realne wynagrodzenia pracowników Grupy maleją
– mówi Waldemar Sopata, wiceprzewodniczący
Rady Społecznej w Grupie Tauron i szef Solidarności w ZG Sobieski.
Podkreśla, że zdaniem związkowców postulat 5 proc. wzrostu funduszu płac nie jest
wygórowany. - W zeszłym roku Grupa Tauron
osiągnęła spore zyski. Jest więc rzeczą natu-

jac

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

ralną, że Rada Społeczna reprezentująca organizacje związkowe działające we wszystkich
spółkach Grupy wystąpiła do pracodawcy o
rozpoczęcie negocjacji płacowych – zaznacza
Sopata.
Dodaje, że zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i pracodawca, powołali
już zespoły negocjacyjne. Obie strony wstępnie
zadeklarowały, że rozmowy płacowe zostaną zakończone do końca kwietnia.

red

pRZECZYTANE

Niemcy szansą dla polskiego węgla

Już w tym roku eksport naszego paliwa do elektrowni za Odrą może wzrosnąć o 60
proc. - podał dziennik Rzeczpospolita.
Jak informuje gazeta zmiana polityki energetycznej w Niemczech może pomóc polskim kopalniom wyjść z kłopotów. Nasz
zachodni sąsiad zapowiada stopniowe
ograniczanie wsparcia dla odnawialnych
źródeł energii i zwiększanie produkcji prądu
w elektrowniach węglowych. To spowoduje
wzrost zapotrzebowania na ten surowiec.
Niemcy – jak pisze Rzeczpospolita
– od lat są najważniejszym rynkiem eksportowym dla polskiego węgla. W 2013 r.
wywieźliśmy tam 3,3 mln ton tego surowca.
Oznacza to, że za Odrę trafiła co trzecia tona
surowca sprzedawana przez nasze kopalnie
na zagranicznych rynkach. A co warto
podkreślić, eksport do Niemiec prowadzony
jest praktycznie wyłącznie drogą lądową, co

sprawia, że jest on opłacalny dla polskich
producentów. Resort gospodarki – jak podaje dziennik – obliczył, że jeśli pojawi się
dodatkowe zapotrzebowanie, już w tym
roku eksport do Niemiec może wzrosnąć o
kolejne 2,05 mln ton, a w 2015 r. o 4,4 mln
ton.
Cytowana przez Rzeczpospolitą Ilona
Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki podaje, że są to ostrożne szacunki.
Postępująca poprawa infrastruktury transportowej i komunikacyjnej sprzyjać będzie
zwiększeniu konkurencyjności polskiego
węgla na rynku niemieckim i szerzej, na
rynku międzynarodowym.
jac
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KOMPANIA WĘGLOWA

Obawy o przyszłość

Rzutem na taśmę udało się zgromadzić środki na marcowe wypłaty dla pracowników Kompanii Węglowej. Dzięki sprzedaży
kopalni „Knurów-Szczygłowice” pieniędzy wystarczy na kilka dalszych miesięcy. Pytanie na jak długo i co dalej?
10 kwietnia 2014 roku doszło do
zawarcia umowy przedwstępnej pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową
a Kompanią Węglową dotyczącej zakupu przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”.
Cena transakcji to niecałe 1,5 mld zł.
(szerzej na ten temat piszemy na s.
4). Zanim jednak to się stało zarząd
Kompanii Węglowej usilnie próbował
znaleźć środki na wypłaty
– bagatela – 356 milionów
złotych. Tyle bowiem potrzeba na wypłatę pensji
miesięcznej dla ok. 55
tysięcy pracowników tej
spółki.
Zakładowa Organizacja
Koordynacyjna
NSZZ
„Solidarność”
Kompanii Węglowej SA
zażądała od kierownictwa Spółki natychmiastowych wyjaśnień
w związku z doniesieniami medialnymi
o możliwości braku
terminowej wypłaty wynagrodzeń dla
pracowników KW.
Zdaniem wicelidera
kompanijnej „S” Stanisława Kłysza, brak
jednoznacznej odpowiedzi ze strony
pracodawcy mógł
doprowadzić
do
niekontrolowanego
wybuchu niepokojów społecznych,
nad którymi trudno
będzie zapanować.
- Chciałbym z całą mocą
przestrzec przed kolejnymi próbami
przerzucania kosztów złego zarzą-

dzania spółką na barki jej pracowników. Rachunek za opieszałość czy też
całkowitą bezczynność powinny zapłacić osoby odpowiedzialne za kierowanie Kompanią Węglową, a nie jej
załoga – oświadczył Kłysz w imieniu
największej kompanijnej organizacji
związkowej.
Wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA
zaznaczył, że jakiekolwiek

opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń
dla pracowników KW „spowodują
daleko idące konsekwencje prawne”,
zmuszając jednocześnie stronę społeczną do rozpoczęcia „wszelkich
możliwych form protestu”.
Na moment zapachniało na Śląsku
drugim Majdanem.
Jednak w czwartek 10 kwietnia
w godzinach południowych na konta
pracowników Kompanii Węglowej
zaczęły wpływać wynagrodze-

356 milionów złotych - tyle
potrzeba na wypłatę pensji miesięcznej dla
ok. 55 tysięcy pracowników tej spółki.

Apel:
Nie podpisujcie tego dokumentu!
Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) wydali oficjalne stanowisko, w którym
sugerują pracownikom Spółki, by ci nie podpisywali wręczanego im ostatnio przez pracodawcę „Porozumienia stron w sprawie zmiany warunków umowy o pracę”. Rzecz
dotyczy waloryzacji wartości posiłku profilaktycznego. Podpisanie dokumentu, a więc
wyrażenie zgody na zmianę warunków, definitywnie zamyka pracownikowi drogę do
podwyższenia wartości posiłku, nawet gdyby związkom udało się to wynegocjować.
Pod apelem podpisali się przedstawiciele niemal wszystkich organizacji związkowych działających w Kompanii. Bezpośrednią przyczyną jego wystosowania były liczne
pytania i wątpliwości zgłaszane przez pracowników, którym zaproponowano zmienione
warunki umowy o pracę.
Kompanijne związki zawodowe jednoznacznie oświadczyły, że nie wyraziły zgody
na wprowadzanie zmian do umów o pracę, a pracownicy, którzy otrzymali do podpisania „Porozumienia stron w sprawie zmiany warunków umowy o pracę” nie powinni go
podpisywać lub też podpisać, ale z adnotacją „nie wyrażam zgody” oraz datą złożenia
podpisu.
O sprawie informowaliśmy dwa tygodnie temu. Do propozycji składanych pracownikom przez pracodawcę odniósł się wówczas przewodniczący kompanijnej „Solidarności” Jarosław Grzesik. - Porozumienie z 2004 roku jest porozumieniem zbiorowym,
które w imieniu wszystkich pracowników zawarły związki zawodowe. I związki zawodowe są tutaj stroną. Pracownik, podpisując ewentualną zgodę na wypowiedzenie załączników do porozumienia, zamyka związkom zawodowym, a przede wszystkim samemu
sobie, możliwość ewentualnej walki o przynależne prawa. Pozbawia się prawa do waloryzacji, nawet jeśli związkom uda się waloryzację wywalczyć – mówił lider największej
organizacji związkowej działającej w KW.

nia za marzec. To oznacza, że nie
będzie na razie akcji protestacyjnej
w spółce. – Ale niestety nie oznacza, że wszystko wróciło do normy.
Sytuacja Kompanii Węglowej wymaga pilnych działań naprawczych
– powiedział Stanisław Kłysz, jeden
z liderów kompanijnej Solidarności i
wiceszef górniczej „S”.
W związku z zagrożeniem terminowego wpływu wynagrodzeń dla
pracowników KW związki zawodowe w kopalniach i zakładach spółki
od świtu w czwartek prowadziły
masówki informacyjne dla załóg. W
części kopalń spotkania z załogą odbywały się na pierwszej zmianach, w
części zaplanowane zostały także na
innych zmianach wydobywczych.
Zarząd tylko dlatego mógł wypłacić pracownikom wynagrodzenia
za marzec, bo tego samego dnia sprzedał kopalnię „Knurów-Szczygłowice”
Jastrzębskiej Spółce Węglowej.
- Pojawia się pytanie: co dalej?
Sprzedaż kopalni „Knurów-Szczygłowice” będzie oznaczać ciszę przed
burzą. Ona pomoże Kompanii funkcjonować na krawędzi przez
jakieś sześć do ośmiu miesięcy. Nikt nie ma pomysłu, jak tę
firmę wyprowadzić na prostą.
Mało tego,
nikt
nie
ma pomysłu na to,
w jakim kierunku ma podążać polskie górnictwo
– mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
Kryzys, wpychanie się na nasz
rynek węgla ze Wschodu, głównie
z Rosji. Problem nadpodaży węgla
energetycznego i spadku jego cen.

Boom na gaz łupkowy w Stanach
Zjednoczonych i chęć lokowania
węgla przez Amerykanów na europejskim rynku – to cała masa
obiektywnych problemów, które
doprowadziły do tego, że Kompania Węglowa zanotowała w ubiegłym roku stratę ponad 1 mld zł
na działalności podstawowej. Ale
co gorsza kadłubowy zarząd spółki nie ma pomysłu, jak spółkę
wyciągnąć z marazmu. Niestety,
właściciel dość beztrosko przyglądał się całej sytuacji nie decydując
się przez wiele miesięcy na wyłonienie nowego zarządu. Dopiero
pod koniec kwietnia odbędzie
się konkurs na członków zarządu
Kompanii Węglowej. Przed nowym
kierownictwem spółki stanie cała
masa problemów, z których najważniejsze to zorganizowanie długoterminowego finansowania (a
przypomnijmy, że spółka już pod
koniec ubiegłego roku wypuściła
obligacje na 1,3 mld zł) oraz stworzenie takich mechanizmów, które
zwiększą przychody spółki. Nikt
też nie ma wątpliwości, iż nowy
zarząd będzie czynił dalsze próby
ograniczania kosztów działalności, choć akurat Kompania ma je
niższe od Katowickiego Holdingu
Węglowego oraz od Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Czy sobie z tym wszystkim
poradzi? Czy zdecyduje się na radykalne działania czy też będzie
szukał porozumienia społecznego?
Od tego zależy nie tylko los spółki
i jej pracowników. Od tego zależy
los całego regionu.
Jacek Srokowski

wydarzenia



KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

Kopalnia zmienia właściciela

10 kwietnia 2014 roku doszło do zawarcia umowy przedwstępnej pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową a Kompanią Węglową dotyczącej zakupu przez JSW Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”.
List intencyjny w tej sprawie
został podpisany 8 listopada
2013 roku. Umowa powinna
zostać sfinalizowana do 31
lipca tego roku. Cena sprzedaży wynosi 1.490.000.000
zł.
Ostateczna umowa sprzedaży nastąpi po m.in. uzyskaniu przez kupującego zgody
Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumenta. Strony transakcji będą musiały uzyskać
również wymagane prawem
decyzje, zgody i licencje organów administracji publicznej
lub sądów. Wymagane będzie
uzyskanie przez sprzedającego i kupującego wszelkich
wewnętrznych zgód i zezwoleń organów niezbędnych do
zawarcia ostatecznej umowy.
Wszelkie warunki określone prawem muszą być
spełnione do 31 lipca 2014
roku. W przeciwnym wypadku umowa przedwstępna wygaśnie. Ponadto JSW

może odstąpić od umowy
przedwstępnej, jeżeli przed
sfinalizowaniem transakcji
dojdzie w kopalni do katastrofy górniczej, budowlanej
lub innego zdarzenia skutkującego obniżeniem zdolności
produkcyjnych kopalni przez
okres co najmniej 6 miesięcy
o 15% lub więcej w stosunku
do ustalonych w planie techniczno-ekonomicznym.
– Kopalnią KnurówSzczygłowice interesowaliśmy się od wielu lat, jednak
wcześniej Kompania Węglowa nie była zainteresowana
jej sprzedażą. Jastrzębska
Spółka Węglowa jest znanym
na świecie producentem węgla koksowego i koksu. Specjaliści pracujący w JSW znają rynek zbytu, mają bardzo
dobre kontakty handlowe.
Mamy doświadczenie w udostępnianiu i eksploatacji złóż
tego węgla. Natomiast Kompania Węglowa potrzebuje

środków na złagodzenie skutków kryzysu na rynku węgla
energetycznego i na realizację
programu inwestycyjnego.
Dzięki tej transakcji powiększy się nasza baza zasobowa
i będziemy mogli zwiększyć
wydobycie. To strategiczny
projekt dla JSW. Wszystkie
spółki surowcowe na świecie
starają się powiększać swoją bazę zasobową, zwłaszcza
jeśli chodzi o surowiec strategiczny, jakim jest dla nas
węgiel koksowy – podkreśla
Jarosław Zagórowski, prezes
JSW SA.
Kopalnia
„KnurówSzczygłowice” stanowi jedno
z najbardziej cennych aktywów Kompanii Węglowej,
jest przysłowiowym srebrem
rodowym. Szacuje się, że
w trakcie 10-letniej historii
spółki kopalnia jako całość
(wcześniej „Knurów” i „Szczygłowice” stanowiły
odrębne byty) przyniosła

Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” wymaga sporych nakładów inwestycyjnych.

FAKTY I LICZBY
PRODUKCJA

Wydobycie średnie miesięczne za 2013 r. kształtowało się na poziomie 14 822 t/d (netto). Rodzaj
wydobywanego węgla to typ 34, 35. W ubiegłym roku kopalnia wydobyła łącznie ok. 1,389 tys. ton
węgla koksującego, co stanowiło ok. 38 proc. ogólnej produkcji.

ZASOBY

Zdolności produkcyjne Kopalni „Knurów-Szczygłowice” szacowane są na 3,8 mln ton węgla
rocznie, w tym około 40 % węgla koksowego, w którym specjalizuje się Jastrzębska Spółka Węglowa. Zasoby bilansowe węgla kamiennego wynoszą 1,26 mld ton, a zasoby operatywne 375,1 mln
ton, w tym 119,7 mln ton objętych aktualnie obowiązującymi koncesjami. Takie zasoby zapewniają
kopalni funkcjonowanie przez ponad 80 lat.

ZATRUDNIENIE

Na chwilę obecną kopalnia zatrudnia 5751 pracowników, z czego załoga Ruchu „Knurów” wynosi
2978 pracowników (2305 dół, 673 powierzchnia), natomiast Ruch Szczygłowice liczy 2773 pracowników (2101 dół, 672 powierzchnia).

jej ok. pół miliarda zysku.
I mogłaby dalej zarabiać na
poczet spółki, o ile Kompania
Węglowa byłaby w stanie odpowiednio zadbać o niezbędny poziom inwestycji. I tu entuzjaści transakcji wskazują,
że przy obecnej „kompanijnej
biedzie” zamiast zysków kopalnia może przynosić straty.
Już 2013 r. według nieoficjalnych informacji „Knurów-Szczygłowice” zaliczył
na minusie. Kopalnia, żeby
rozwijać się, musi w najbliższych latach zainwestować
minimum ok. 230 mln zł
w najpilniejsze inwestycje.
Wśród nich są m.in. budowa
stacji wentylatorów głównego
przewietrzania przy szybie
VI, modernizacja górniczego
wyciągu szybowego w szybie
Foch II, pogłębianie szybów
Paweł w Ruchu „Knurów”
i I w Ruchu „Szczygłowice”,
zakup maszyn i urządzeń

kompleksów ścianowych, budowa układów klimatyzacji
centralnej, a także modernizacja zakładów mechanicznej
przeróbki węgla.
Tymczasem planowane
nakłady inwestycyjne kopalni to zaledwie 180 mln zł. Na
tyle kopalnia mogłaby sobie
pozwolić działając w strukturach Kompanii Węglowej.
Związkowcy z kopalni „Knurów-Szczygłowice”
przyjęli transakcję sprzedaży
z zadowoleniem, zwłaszcza,
że już w 2006 r. jako pierwsi
apelowali o takie rozwiązanie.
- Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, iż każdy
inny kontrahent byłby tu
znacznie mniej mile widziany. Jastrzębska Spółka Węglowa jest wprawdzie firmą
notowaną na giełdzie, czyli
jest częściowo sprywatyzowana, ale wciąż to skarb

państwa jest jej głównym
akcjonariuszem, a jak wiadomo w takich podmiotach jest
większa gwarancja przestrzegania praw pracowniczych.
Jednak to, że spółka jest notowana na giełdzie ma także
pozytywne aspekty, bo jest
ona bardziej transparentna.
W przeciwieństwie do niej
Kompania Węglowa jest spółką znacznie bardziej podatną
na wpływy polityczne. Szanse, żeby Kompanią zarządzali
fachowcy z prawdziwego zdarzenia są niewielkie. Co nowy
zarząd, to nowe rozdanie
polityczne. Efekty takich gierek widać dziś w całej rozciągłości - przyznaje Krzysztof
Leśniowski, przewodniczący
NSZZ Solidarność w KWK
„ K nu r ó w - S z c z y g ł o w i c e ”
Ruch „Knurów”.
jac
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Grzesik na kolejną kadencję
Ostatniego dnia marca obradowało w Knurowie sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA (KW). Związkowcy zdecydowali, że Jarosław
Grzesik pokieruje kompanijną „S” przez kolejne 4 lata. Dotychczasowy przewodniczący był jedynym kandydatem i otrzymał 44 z 45 głosów oddanych przez delegatów.

Józef Kowalczyk z KWK „HalembaWirek” wziął pod ogień pytań przedstawicieli zarządu Kompanii Węglowej.
Dopytywał m.in. o kwestie zagrożonych
wówczas wynagrodzeń kwietniowych.
Zebranie największej w kraju,
liczącej ponad 18 tysięcy członków
struktury związkowej zrzeszającej
pracowników jednej firmy, rozpoczęła tradycyjna chwila ciszy ku
czci tych, którzy w ostatnim czasie
odeszli „na wieczną szychtę”.
Wśród zaproszonych gości znaleźli
się przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, pełniący obowiązki prezesa koordynator
prac Zarządu KW Marek Uszko oraz
wiceprezes Zarządu KW do spraw
pracowniczych Piotr Rykala.

Niegdyś bronili innych,
dzisiaj bronią się sami

Występujący w podwójnej roli
– gościa i delegata – przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik

Kolorz podziękował pracownikom
Kompanii za przystąpienie do ubiegłorocznego generalnego strajku
solidarnościowego. Zwrócił uwagę,
że od 26 marca 2013 roku, gdy na 4
godziny stanęło kilkaset zakładów
pracy z Górnego Śląska i Zagłębia
Dąbrowskiego, diametralnie zmieniła się sytuacja samej Kompanii.
- Wtedy wielu z przymrużeniem
oka podchodziło do pomysłu generalnego strajku solidarnościowego, bo wydawało się, że Kompania
jest w dobrej sytuacji, a górnicy po
raz kolejny stają w obronie innych,
przeżywających trudności branż.
Dzisiaj, jak wiemy, sami pracownicy Kompanii Węglowej znaleźli się
w trudnej sytuacji – mówił, nawiązując do kilkumiesięcznej batalii o
złagodzenie skutków wprowadzenia programu restrukturyzacyjnego dla KW.
Duda: Likwidacja „branżowych” emerytur? Pracujący emeryci to ułatwią Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda nawiązał
do kwestii branżowych uprawnień
emerytalnych, ostrzegając przed
tolerowaniem sytuacji, gdy emeryci nadal pracują w kopalniach, co
– jego zdaniem – zostanie jeszcze
wykorzystane przy kolejnej próbie
likwidacji „górniczych emerytur”.
– Pokazaliśmy przez ostatnie
lata, że jesteśmy silni, dzięki czemu
nikomu nie przyszło do głowy, by
ruszać kwestię górniczych emerytur – powiedział Duda. Jednocześnie stwierdził, że należy być ostrożnym, bo politycy tylko czekają na

Z

przejaw słabości w środowisku
górniczym, by uprawnienia przysługujące pracownikom przemysłu
wydobywczego odebrać.
Grzesik: Nie koszty, a brak
przychodów głównym problemem
Kompanii Koordynator prac Zarządu KW i pełniący obowiązki prezesa Marek Uszko mówił o trudnej
sytuacji Spółki, zwłaszcza w kontekście dobiegającego końca łagodnego sezonu zimowego. Gwałtowny
spadek zapotrzebowania na węgiel,
m.in. brak odbiorów surowca przez
energetykę, pogłębił tylko złą sytuację, w jakiej znalazła się Spółka, co
– jak stwierdził – zmusza do umiejętności zawierania kompromisów i
stronę związkową, i Zarząd.
„Korespondencyjną” odpowiedzią na wystąpienie pełniącego
obowiązki prezesa było sprawozdanie przewodniczącego kompanijnej
„Solidarności” za lata 2010-2014.
Jarosław Grzesik przypomniał,
że podstawowym problemem największej polskiej spółki węglowej
nie są zbyt wysokie koszty, czym
pracodawca uzasadnia wszelkie
cięcia, a brak przychodów i nieudolność Zarządu w pozyskiwaniu
rynków zbytu węgla. Wcześniej
dotychczasowy lider największego
związku zawodowego działającego
w Kompanii przypomniał treść porozumień płacowych zawartych na
przestrzeni ostatnich czterech lat.
Podziękował również wszystkim
uczestnikom akcji protestacyjnych,
które często decydowały o dalszym
przebiegu rozmów z pracodawcą i

pozwalały uzgodnić zapisy korzystniejsze z punktu widzenia samych
pracowników.

Wybory, stanowiska,
uchwały...

Jedynym kandydatem na przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA
był Jarosław Grzesik, który otrzymał niemal jednogłośne poparcie
ze strony delegatów. W kolejnych
głosowaniach wybrane zostały pozostałe władze kompanijnej „S” Zakładowa Komisja Koordynacyjna
i Zakładowa Koordynacyjna Komisja Rewizyjna – oraz reprezentujący pracowników KW delegaci na
Walne Zebranie Delegatów śląskodąbrowskiej „S”.
Delegaci przyjęli dwa stanowiska, jedną uchwałę o charakterze
merytorycznym i jeden wniosek.
Ten ostatni zobowiązuje Prezy-

okazji Świąt Wielkanocnych życzymy całej Braci Górniczej, naszym Partnerom,
Współpracownikom i Przyjaciołom, wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze.
Niech czas wielkanocny rozkwitnie mocą waszych marzeń
i sprawi aby nigdy nie zabrakło Wam sił do ich urzeczywistniania.
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
Węglokoks Kraj Sp. z o.o.



dium kompanijnej „S” do podjęcia
działań mających powstrzymać
proceder zatrudniania w dni wolne
od pracy pracowników posiadających uprawnienia emerytalne.
W pierwszym z przyjętych stanowisk zawnioskowano do Zarządu
KW o niezwłoczne podjęcie działań
mających na celu zweryfikowanie podziału grup pracowniczych
i przywrócenia grupy „pracowników inżynieryjno-technicznych na
powierzchni” w zakładach i kopalniach. Związkowcy zwrócili uwagę, że wydane w ubiegłym roku
zarządzenie kwalifikujące pracowników inżynieryjno-technicznych
do grupy administracji jest nieadekwatne do zakresu prac i wykonywanych przez nich obowiązków.
- Ponadto można odnieść wrażenie,
że pracownicy ci zostają ukarani
za wysiłek włożony w zdobywanie
specjalistycznego wykształcenia,
doświadczenia i wiedzy – czytamy
w zakończeniu stanowiska.
Drugie stanowisko dotyczy
zmiany zasad realizacji deputatów
węglowych dla emerytów (wypłata
gotówkowa). W związku z tym Zakładowe Koordynacyjne Zebranie
Delegatów zwróciło się do Zarządu
KW o pokrycie należnej akcyzy.
Uchwałą natomiast zobowiązano Prezydium kompanijnej „S” do
podjęcia działań, które uniemożliwią
wydawanie rządowych koncesji na
wydobywanie węgla w sposób zagrażający funkcjonowaniu Kompanii i
innym polskim podmiotom wydobywającym i sprzedającym węgiel.
Marek Jurkowski



wydarzenia

PG SILESIA

Porozumieli się...

Związkowcy z Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. I przedstawiciele Zarządu Spółki podpisali porozumienie wstrzymujące rozmowy na temat
wysokości rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia do końca czerwca. Jednocześnie ustalono, że wartość odpisu na bony świąteczne
dla pracowników wzrośnie z dotychczasowych 130 złotych do 180 złotych. Ten
ostatni zapis wchodzi w życie natychmiast i będzie dotyczył bonów z tytułu
zbliżającej się Wielkiejnocy.
Do rokowań w sprawie wysokości wskaźnika dla pracowników
„Silesii” doszło na wniosek zakładowych struktur NSZZ „Solidarność”.
– W naszym układzie zbiorowym mamy zapisane, że tabele płac „z urzędu” wzrastają o
wartość średniorocznej inflacji
z poprzednich trzech lat. Negocjacje dotyczyć będą podwyżek
dla pozostałych pracowników
– zapowiadał po złożeniu wniosku przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
PG „Silesia” Sp. z o.o. Dariusz
Dudek.
Pierwsze spotkanie zespołów negocjacyjnych odbyło się 22
stycznia. Strona związkowa zażą-

dała wtedy przedstawienia danych
pozwalających ocenić stopień realizacji funduszu płac w roku 2013
oraz materiałów pomocnych w ocenie obecnej kondycji finansowej
Spółki.
Po kilku kolejnych spotkaniach
z przedstawicielami pracodawcy
związkowcy zgodzili się, by rozmowy, które zgodnie z układem
zbiorowym powinny rozstrzygnąć
się do końca pierwszego kwartału,
zawiesić na 3 miesiące.
– Otrzymaliśmy od pracodawcy dane, których się domagaliśmy.
Wedle wszelkich prognoz Spółka
ma zacząć osiągać lepsze wyniki
w trzecim i czwartym kwartale,
stąd przyjęcie propozycji zawieszenia negocjacji płacowych teraz i

wznowienia ich w drugim półroczu
– wyjaśnia związkowe stanowisko
przewodniczący zakładowej „S” w
czechowickiej kopalni. - Sytuacja
w górnictwie jest dość trudna. My
żyjemy z tego co zarobimy i na żadne wsparcie finansowe z zewnątrz
liczyć nie możemy – dodaje.
Strony porozumienia ustaliły pięć punktów warunkujących
zawieszenie rozmów. Znalazły
się tam kwestie takie jak m.in.
wspomniane już podwyższenie
wartości odpisu na bony świąteczne dla pracowników i zmiany w systemie dokonywania
przeszeregowań.
mj

HOLDING Podsumowanie i nowe otwarcie w ZOK-u

Zmiana warty

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) ma nowego przewodniczącego. Delegaci na Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów holdingowej „S”
powierzyli tę funkcję Piotrowi Czypionce z KWK „Murcki-Staszic” Ruch
„Staszic”, który zastąpił dotychczasowego lidera Ryszarda Baczyńskiego
(KWK „Wieczorek”).

Oprócz wyboru władz związkowych na
rozpoczynającą się kadencję 2014-2018,
delegaci dyskutowali o sytuacji KHW w
kontekście sytuacji całej branży. Wielu z
nich wskazywało na fakt, że problemy,
które dotknęły Kompanię Węglową SA
podobne są do problemów Holdingu.
Brak reakcji na niekorzystne zjawiska
może oznaczać podobne konsekwencje w najbliższej przyszłości. - Kuleje u
nas sprzedaż węgla, co wynika z błęd-

nej polityki prowadzonej przez właściciela. Brakuje myślenia strategicznego
w kwestii zdobywania rynków zbytu, a
zarządzający sektorem nie mają wizji
rozwoju polskiego górnictwa - wymienia
bolączki firmy, wiążąc je z problemami
całego sektora, wiceprzewodniczący
„S” w KHW Piotr Bienek. Zaznacza, że
wszystkie te tematy zostaną poruszone
podczas postulowanego spotkania z kierownictwem Holdingu.
Przedstawiciele pracowników kopalń
KHW zrzeszonych w „S” wypracowali
treść wniosku, w którym domagają się
od rządu wprowadzenia określonych
parametrów jakościowych węgla sprowadzanego do Polski. Projekt stanowiska ma zostać zgłoszony i rozpatrzony
podczas zaplanowanego na koniec maja
Walnego Zebrania Delegatów Sekcji
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ „Solidarność”.
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ZarzÈd i Pracownicy
Kompanijnego OĂrodka Szkolenia sp. z. o. o.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Niedotrzymane umowy

Solidarność z Jastrzębskiej Spółki Węglowej protestuje przeciwko zatrudnianiu górników do pracy w kopalniach przez
nową spółkę JSW Szkolenia i Górnictwo.
Reprezentatywne centrale
związkowe działające JSW wysłały
w tej sprawie listy protestacyjne
m.in. do prezydenta Bronisława
Komorowskiego, premiera Donalda Tuska, wicepremiera i ministra
gospodarki Janusza Piechocińskiego, a także do wiceministra gospodarki odpowiedzialnego za górnictwo Tomasza Tomczykiewicza.
Wcześniej wystosowały list otwarty do władz samorządowych gmin
z okolic Jastrzębia, oskarżając Zarząd JSW o niedotrzymywanie zobowiązań wynikających z porozumień zawartych pomiędzy Spółką a
tymi gminami. Kierownictwo JSW
obiecało, że zatrudni absolwentów
miejscowych szkół górniczych, jednak młodym ludziom zaoferowano
pracę w spółce działającej na zasadach agencji pracy tymczasowej.
– Nie ma i nie będzie naszej
zgody na zatrudnianie górników
na umowach śmieciowych i funkcjonowanie w ramach Grupy Kapitałowej JSW spółek przypomina-

jących agencje pracy tymczasowej
– zaznacza wiceszef Solidarności w
spółce.
W styczniu tego roku Walne
Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki
Węglowej podjęło uchwałę o powołaniu spółki JSW Szkolenia i Górnictwo. W założeniu nowy podmiot
miał się zajmować prowadzeniem
szkoleń dla pracowników Grupy
Kapitałowej JSW. Okazuje się jednak, że prawdziwy cel działalności
spółki jest zupełnie inny. - Ma ona
się zajmować zatrudnianiem ludzi
do pracy w kopalniach. W marcu
mieliśmy ostatnie przyjęcia bezpośrednio do JSW S.A. Od kwietnia
nowi pracownicy mają być zatrudniani wyłącznie przez JSW Szkolenia i Górnictwo – mówi Roman
Brudziński.
Jak wskazuje wiceprzewodniczący, dzięki takiemu zabiegowi zarząd JSW będzie mógł zatrudniać nowych pracowników
z pominięciem wszystkich porozumień zawartych w przeszłości

ze stroną społeczną. - Jak udało
nam się ustalić, pracownicy mają
być zatrudniani wyłącznie na czas
określony. Pierwsza umowa ma
być na trzy miesiące, dwie kolejne
na trzy lata. Ludzie będą pracować średnio pięć dni w siedmiodniowym tygodniu pracy, czyli
np. od środy do niedzieli. Zostaną też pozbawieni m.in. czternastej pensji i deputatu węglowego,
a Barbórkę dostaną dopiero po
dwóch latach pracy, z tym że jej
wysokość będzie wyliczana na
innych, niekorzystnych zasadach
– podkreśla Brudziński.
Rozczarowania nie kryją sami
zainteresowani.
– Gwarancja pracy w JSW była
dla głównym bodźcem przy wyborze szkoły. Ciężko pracowaliśmy,
aby znaleźć się wśród najlepszych
absolwentów. Dzisiaj nikt nie wie,
co z nami będzie. Czujemy się trochę oszukani. Umów należy dotrzymywać, szczególnie jeżeli te
umowy dotyczą czyjejś przyszłości.
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Tego właśnie oczekujemy od JSW,
wywiązania się z zawartej umowy
i niczego więcej – podkreśla Kamil
Skowronek, który w ubiegłym roku
ukończył Technikum Górnicze
w Pawłowicach, uzyskując jeden
z najlepszych wyników w swoim
roczniku.
Oszukani mogą się czuć także
przedstawiciele samorządów. Porozumienia dotyczące zatrudniania
absolwentów szkół górniczych zostały zawarte z gminami JastrzębieZdrój, Wodzisław Śląski, Pszczyna,
Pawłowice i Ornontowice.
Związkowcy ostrzegają, że takie postępowanie podważa wiarygodność Spółki w ogóle, co może
spowodować pogorszenie się relacji
z samorządami gmin, na terenie
których JSW prowadzi działalność
górniczą. Jak istotne są te relacje,
pokazuje przykład Żor, gdzie władze nie zgadzają się na eksploatację węgla pod kolejnymi obszarami
miasta, choć spora część mieszkańców wciąż pracuje w jastrzębskich

kopalniach, a wydobycie miałoby
być prowadzone w dużej mierze
na terenach niezamieszkałych.
Przedstawiciele strony związkowej odnieśli się do tego przykładu
i stwierdzili, że wobec łamania kolejnych zobowiązań przez Zarząd
JSW ostrożność żorskich samorządowców może mieć pewne podstawy.
Zdaniem Romana Brudzińskiego zarząd JSW wprowadził w błąd
nie tylko absolwentów górniczych
szkół i gminy, z którymi podpisał
umowy, ale także Radę Nadzorczą i
Walne Zgromadzenie spółki.
Temat ten był poruszony podczas ostatniego posiedzenia Rady
Nadzorczej (które tym razem odbyło się w Warszawie). Obecny na
posiedzeniu prezes Jarosław Zagórowski stwierdził jedynie, że jest
on zdeterminowany we wprowadzaniu tego typu rozwiązań i nie
odstąpi od nich.
Jm
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Węgiel wcale nie jest brudny
benzynowej byłaby droższa. Odpowiednie regulacje środowiskowe i
podatkowe sprawiły, że paliwo to
stało się standardem. Niestety, na
rynku węgla i paliw stałych stosowanych w gospodarce komunalnej, nie ma odpowiednich zachęt,
by którykolwiek z producentów
podjął się produkcji paliwa bezdymnego.

Rozmowa z dr Aleksandrem Sobolewski, dyrektorem Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu
Czy można spalać węgiel w
sposób przyjazny dla środowiska?
Oczywiście, że można, dotyczy to zarówno dużych instalacji
przemysłowych jak i indywidualnych kotłów o małej mocy. W
obiektach zawodowych takich jak
elektrownie czy duże ciepłownie
funkcjonują rozbudowane układy
oczyszczania spalin - odsiarczania, odazotowania itd. Ze spalinami z takich obiektów można w
zasadzie zrobić wszystko, włącznie z usunięciem rtęci oraz innych
substancji toksycznych. Problem
emisji ze spalania dotyczy bardziej
indywidualnych
użytkowników
węgla, bo w zależności od stosowanych technik szkodliwość spalania
może być zarówno mała, jak i bardzo duża. Mówiąc prosto - to samo
paliwo węglowe może być spalone
w dobry sposób jak i w zły.
Co znaczy dobry i zły sposób?
Dobry sposób to tzw. spalanie
współprądowe, co oznacza, że produkty spalania zawierające m.in.
ciężkie frakcje węglowodorów (a
popularnie mówiąc smoły) przechodzą przez strefę wysokiej temperatury, gdzie dokonuje się ich rozkład
termiczny. Zły sposób – spalania
przeciwprądowe - stosowany jest
w starych kotłach o niskiej sprawności cieplnej, gdzie brakuje strefy
rozkładu termicznego i dopalania
produktów pirolizy węgla. W efek-

cie do atmosfery uwalniają się m.in.
wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne i duża ilość drobnego
pyłu, czyli substancje toksyczne i
kancerogenne widoczne w postaci
zółtobrunatnego dymu. Od reżimu
procesu spalania i konstrukcji paleniska zależy jakość spalania, a im
jest ono lepsze tym emisja do środowiska jest mniejsza.
Czy jakość paliwa może tu
odgrywać rolę?
Oczywiście, że może i zazwyczaj
odgrywa. W tym kontekście pojawia się nawet opcja wprowadzenia
na rynek paliwa bezdymnego, czyli węgla kamiennego przetworzonego termicznie w odpowiednich
instalacjach, w których następuje
redukcja zanieczyszczeń. Węglowe paliwo bezdymne to po części
paliwo zbliżone parametrami do
koksu, które zawiera jednak znacznie więcej części lotnych – przez co
ulega łatwiej zapłonowi. Techniki
produkcji takiego paliwa są znane,
aczkolwiek paliwa takiego na rynku aktualnie nie ma.
Jak się domyślam dlatego,
iż jego produkcja jest za droga?
Owszem. Przypomina to nieco sytuację z benzyną bezołowiową wprowadzana na rynek 20 lat
temu. Benzyna ta nie pojawiałaby
się w sprzedaży, gdyby miał o tym
decydować jedynie rachunek ekonomiczny – po prostu na stacji

Jeśli nie paliwo bezdymne
to zostaje nam przynajmniej
dobry ekogroszek?
Na dziś jest to opcja bezwzględnie najbardziej atrakcyjna. Mówimy tu jednak o ekogroszku o kontrolowanej jakości pochodzącym z
węgla kamiennego, a nie sprzedawanym pod szyldem ekogroszku
węglu brunatnym. Jeśli taki węgiel
(ekogroszek) zostanie spalony w
nowoczesnym piecu retortowym
to emisja z jego spalania będzie
porównywalna ze spalaniem węgla
w elektrowni. W tym miejscu pojawia się małe “ale”, bowiem trzeba
by wyjść do dużej części ubogiego
społeczeństwa i powiedzieć: „kup
sobie piec retortowy”. Niestety nowoczesny piec z instalacja to wydatek rzędu nawet kilkunastu tysięcy
złotych. Biorąc nawet pod uwagę
możliwości dofinansowania zakupu takiego źródła energii to i tak
dla wielu mieszkańców Polski jest
to bariera nie do pokonania. A zatem myśląc o tym, jak ograniczyć
problem niskiej emisji trzeba pomyśleć o tej części społeczeństwa,
która w piecach domowych spala
odpady czy węgiel najgorszej jakości taki jak muł węglowy. Potrzeba
tu zmian systemowych. W perspektywie kilku lat (a więc zanim
wprowadzimy powszechnie ciepło
systemowe lub gaz) jedyne możliwe rozwiązanie dla znacznej części
społeczeństwa to wprowadzenie na
rynek niskoemisyjnych paliw węglowych.
Tyle wystarczy?
Nie wystarczy, ale od czegoś
trzeba zacząć. Paliwa niskoemisyjne i nowoczesne kotły węglowe to
jedno. Drugie to edukacja społeczna wsparta odpowiednim systemem kontroli.
Co ma Pan na myśli?
Myślę tu o obligatoryjnym
stosowaniu „czujek dymowych i

Kotły węglowe cieszą się
zaintersowaniem
Rośnie zainteresowanie kotłami węglowymi – podaje dziennik Rzeczpospolita. O te urządzenia pyta dziś o 30 proc. więcej klientów – wynika z ankiety przeprowadzonej w marcu
przez Platformę Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe.
Nie wiadomo jeszcze, jak
to wpłynie na faktyczną sprzedaż tych urządzeń. Jak tłumaczy Krzysztof Trzopek, prezes
PPUGPS, efekty tego zainteresowania będziemy mogli obserwować dopiero za kilka miesięcy,
bo tyle przeważnie trwa proces
wyboru sposobu ogrzewania
domu. Na razie widać zwiększony

ruch na stronach internetowych,
gdzie sprzedawane są kotły węglowe, a o urządzenia na paliwa
stałe częściej niż dotąd pytają też
hurtownicy, właściciele sklepów i
przedstawiciele handlowi.
Jak twierdzi Trzopek może
być bezpośredni efekt konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego, który
rodzi wśród Polaków obawę o

zakręcenie kurka z gazem i ropą
naftową, z której produkowany
jest olej opałowy. Z podobną
sytuacją mieliśmy do czynienia
już kilkukrotnie, zwłaszcza w
2009 roku, w trakcie przedłużających się negocjacji z Gazpromem.
źródło: rp.pl

popiołowych”, których zadaniem
byłby stały monitoring spalin wydostających się na zewnątrz poprzez komin. Do tego jednak potrzeba zmian prawnych, bo dziś
straż miejska nie ma możliwości
wejścia na daną posesję, by zbadać
czym jej właściciel pali w piecu.
Może prościej byłoby wymusić określone zmiany na
producentach kotłów, tak by z
rynku znikły urządzenia o niskiej sprawności?
Po części ma Pan rację. Ostatnio taki zakaz wprowadzono w
Czechach, gdzie zakazano sprzedaży kotłów poniżej 3 klasy według
normy europejskiej. Czy u nas byłby możliwy podobny ruch? Jasne!
Wystarczy jedno rozporządzenie.
Dodatkowo wprowadzamy okres
przejściowy na sukcesywną wymianę starych kotłów na nowe o
wyższej sprawności i niższej emisji i wszystko gra. Niestety i w tym
przypadku powraca pytanie o koszty - co na to powie społeczeństwo?
No, ale przecież są fundusze unijne, w którym ochrona
środowiska jest traktowana
priorytetowo.
Oczywiście, że jest taka możliwość i należy ją wykorzystać. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że
społeczeństwo dzieli się na część
aktywną i pasywną. Pierwsza grupa zainteresuje się danym programem, tym co ma zrobić, wypisze
wniosek, zgłosi się po dotację, a następnie ją rozliczy. Jednak jest też
ta druga grupa, bardziej pasywna,
mniej świadoma zagrożeń wynikających ze złego spalania, paląca węgiel i odpady w tzw. kopciuchach.
A może ciepło systemowe
to jakieś rozwiązanie?
Doskonałe, bo dzięki temu nie
trzeba eliminować z rynku węgla,
a jednocześnie można we właściwy
sposób zadbać o środowisko. Oczywiście dla odbiorcy jest to nieznacznie wyższy koszt, ale za to zyskuje
on czystą energię. Tylko, że niestety
nie wszędzie istnieje możliwość dotarcia z nitką ciepłowniczą.
Wierzy Pan, że Kraków poradzi sobie z niską emisją poprzez prawny zakaz stosowania węgla?

Pytanie z zakresu wiary
(śmiech), ale spróbuję się do niego odnieść. Otóż, kiedy Kraków
wprowadził w życie stosowną
uchwałę o zakazie stosowania węgla do naszego Instytutu w Zabrzu
przybyli eksperci Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Krakowie z jego szefostwem na
czele z prośbą o wsparcie i pomoc
przy realizacji tejże uchwały. Radni wyznaczyli bowiem termin realizacji, ale nikt nie pomyślał nad
odpowiednimi sposobami i kosztami. Decyzja radnych wywołała
zrozumiałe zaniepokojenie wśród
odpowiednich służb. Cóż, z tego,
że dysponujemy odpowiednią
technologią skoro to tylko mały
wycinek problemu. Tu jest wskazane wypracowanie rozwiązań
systemowych obejmujących: technologię, prawo i finanse. Te trzy
sfery muszą być kompatybilne.
Mamy akurat lata wyborcze i być
może część polityków powie: OK,
chcemy ten problem skutecznie
rozwiązać. Bo trzeba go rozwiązać,
gdyż stan powietrza w Polsce jest
dramatyczny, czego dowodem jest
to, iż nie tylko Kraków, ale i Nowy
Sącz oraz wiele miasteczek Małopolski jak i miasta śląskie (Zabrze i Ruda Śląska) znajduje się w
czołówce najbardziej zanieczyszczonych pod względem powietrza
miast w Europie. Nie możemy
sobie na to pozwolić, by w XXI
wieku nasze miasta figurowały na
tejże niechlubnej liście. Dlatego
też uważam, że to co się wydarzyło w Krakowie było potrzebne, bo
gdyby nie wspomniana uchwała to
nie mielibyśmy dziś dyskusji społecznej na temat problemu niskiej
emisji.
To może za przykładem
Krakowa zrezygnować w Polsce z węgla?
Nie ma takiej potrzeby, bo węgiel nie jest złym paliwem, nie jest
brudnym paliwem tylko trzeba go
odpowiednio spalić bez uszczerbku dla otoczenia, a można to zrobić
bez większego trudu.
Rozmawiał: Jacek Srokowski
przedruk z magazynu C - czasopisma
korporacyjnego Grupy Kapitałowej
Węglokoks
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Chlubny rekord

Ostatnia czynna w Sosnowcu kopalnia węgla kamiennego wpisała się do
historii górnictwa. „Kazimierz-Juliusz” fedruje 12 lat bez śmiertelnego
wypadku. To rekord w polskim górnictwie węgla kamiennego.
Sosnowiecka kopalnia zdetronizowała
poprzednią rekordzistkę - KWK Janinę,
której załoga wydobywała węgiel bez ofiar
śmiertelnych przez osiem lat. A mimo to
sosnowiecka kopalnia w tym roku nie
znalazła się w ścisłej czołówce liderów
bezpieczeństwa pracy. Liderów wskazują
wymierzalne kryteria, na których opiera
się konkurs „Bezpieczna Kopalnia”, organizowany przez Wyższy Urząd Górniczy, Fundację „Bezpieczne Górnictwo”
im. prof. Wacława Cybulskiego oraz
Szkołę Eksploatacji Podziemnej Celem
konkursu jest promowanie osiągnięć w
zakresie bezpieczeństwa pracy w polskich kopalniach oraz wyróżnianie tych
spośród nich, które wykazują największą dbałość o przestrzeganie przepisów
i zasad BHP. W Konkursie „Bezpieczna
Kopalnia” oceniane i porównywane są
wskaźniki bezpieczeństwa pracy w 31
kopalniach wydobywających węgiel
kamienny oraz trzech eksploatujących
złoża rudy miedzi.

- W konkursie „Bezpieczna Kopalnia” mamy ustalone od wielu już lat
rygory oceny sytuacji w zakładach górniczych. Główne kryteria rankingowego
sita to: trzy kolejne lata bez wypadków
śmiertelnych, liczba wypadków lekkich,
liczba kolejnych dni bez wypadku w roku
konkursu oraz występujące zagrożenia
naturalne, liczebność załogi i wielkość
wydobycia w bieżącym roku. Kopalnia
„Kazimierz Juliusz” nie znalazła się
wśród liderów ponieważ miała słabsze
niż zwycięzcy wskaźniki obrazujące
wypadkowość ogółem, w tym liczbę
wypadków lekkich. Jest zakładem małym o trudnym warunkach górniczych.
Doceniamy wysiłki sosnowieckiej załogi w utrzymaniu standardów bezpieczeństwa i to przy nie spotykanych w
innych kopalniach systemach wydobycia. Zasłużyli na najwyższe uznanie,
choć do miejsca na tak zwanym pudle
zabrakło im kilka punktów – mówi Mirosław Koziura, wiceprezes wykonujący

obowiązki prezesa WUG.
W tym roku wszystkie miejsca na
podium za wyniki uzyskane w 2013
roku przypadły kopalniom należącym
do Kompanii Węglowej SA. Kapituła
Konkursu w kategorii „kopalnia węgla
kamiennego” pierwsze miejsce przyznała ex aequo: KWK Jankowice i KWK
Brzeszcze, natomiast II miejsce zajęła
KWK Bolesław Śmiały. Laureatami III
miejsca ex aequo zostały: KWK Piast
oraz KWK Ziemowit.
W branży górniczej najwięcej niebezpiecznych zdarzeń występuję w kopalniach węgla kamiennego. Dlatego w
wieloletniej strategii nadzoru górniczego zakładano, że wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków w przeliczeniu
na liczbę zatrudnionych) będzie malał o
pięć procent rocznie. W ubiegłym roku
według wyliczeń WUG jest na poziomie
0,19. To już czwarty rok z rzędu, gdy
odnotowywany jest w tym zakresie postęp.

- Oczekiwaliśmy zmniejszenia liczby
wypadków o 25 procent, a uzyskaliśmy
31,8 procent. Taki wynik cieszy, m.in.
w kontekście naszej dorocznej 16 już
Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia w polskim górnictwie”.
Na efekty w zakresie bhp pracuje się
przez kilka lat. To nie są spektakularne
wyczyny. Lepsze wskaźniki wypadkowości wynikają nie tylko ze zmiany
mentalności kierownictwa kopalń i samych górników. Zachowanie ludzi było
wzmocnione sprzyjającymi bezpieczeństwu inwestycjami, lepszą organizacji
pracy i większą konsekwencja i sprawnością działania kopalnianego nadzoru
– mówi Koziura.
Liderzy w Konkursie „Bezpieczna
Kopalnia” zmieniają się niemal co roku z
oczywistych powodów. Czasami chwila
nieuwagi niszczy wieloletnie wysiłki. Z

analizy 19-letnich werdyktów Wielkiej
Kapituły Konkursu wynika, że na symbolicznym pudle zwycięzców najczęściej
znajdowała się załoga KWK „KazimierzJuliusz”, która siedmiokrotnie plasowała
się na trzecim miejscu. Do grona medalistów w wyścigu bezpieczeństwa sześć
razy wchodziła KWK „Bolesław – Śmiały” (dwa razy zajęła II miejsce, czterokrotnie III lokatę). Pięciokrotnie wśród najbezpieczniejszych zakładów górniczych byli
reprezentanci kopalni „Pokój” (dwa razy
- I miejsce, raz - II, i dwa razy - III). Czterokrotnie wśród liderów BHP byli przedstawiciele KWK: „Jankowice” (czterokrotnie
- I miejsce), „Ziemowit” (dwa razy -I miejsce, raz - II i raz - III), „Brzeszcze” ( raz - I
miejsce, dwa razy - II i raz III miejsce).
jm
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23 Europejski Stół Węglowy
Bruksela, 19 marzec 2014 r.
kolejnym następnym wielkim projektem integracyjnym Europy.

Eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz,
przewodniczący Europejskiego Stołu Węglowego
powiedział na ostatnim spotkaniu, że Unia Europejska - widać to jasno - zmienia kierunek. Teraz
bezpieczeństwo energetyczne to dla UE priorytet!
Bo to rzeczywiście ostatni moment na wypracowanie i wdrożenie wspólnej polityki energetycznej
dla Krajów Członkowskich! Takiej wspólnej polityki Unia ciągle nie ma ani wobec Rosji, ani wobec
Stanów Zjednoczonych, Norwegii, ani innych
dostawców surowców i energii.
Istniejące zasoby węgla kamiennego i brunatnego w Polsce są co prawda gwarantem
bezpieczeństwa energetycznego, ale tylko wtedy,
gdy istnieje przemysł górniczy zdolny do pozyskania paliw kopalnych. Po stronie szans rozwojowych dla górnictwa węglowego w Polsce należy
zapisać zatem nie tylko sam potencjał „zasobowy”
tkwiący w fizycznie rozumianych zasobach węgla,
ale też w majątku produkcyjnym górnictwa i energetyki bazującej na węglu oraz w kapitale ludzkim, pracującym w tych sektorach i w sektorach
powiązanych- zaznaczył poseł.
Niedawna zapaść gospodarki światowej, z której
nadal usiłujemy się wydobyć, spotęgowała niepewność i uwypukliła słabości poszczególnych państw
w sferze bezpieczeństwa energetycznego i ochrony
środowiska naturalnego. Od początku spotkań przy
Stole Węglowym jasno stawia się tezę, że to właśnie
węgiel jest tym surowcem jaki daje nam, a Polsce w
szczególności, naturalne poczucie bezpieczeństwa.
Na szczęście za gruntowną zmianą i porzuceniem
dotychczasowej, krótkowzrocznej polityki klimatyczno-eregetycznej Unii Europejskiej opowiada się
coraz liczniejsza grupa polityków.
Jakie zatem najważniejsze tendencje zarysowują się w ewoluującym ciągle scenariuszu, który
będzie determinować przyszłą politykę energetyczną Unii Europejskiej do 2030 roku? Energetyka,
środowisko naturalne i gospodarka są wzajemnie
powiązane. To powiązanie wpływa na międzynarodową politykę i samo jest przez nią kształtowane.
Wspólna polityka energetyczna musi być i będzie

Przy marcowym Europejskim Stole Węglowym
w Brukseli z przedstawicielem komisarza UE ds.
energii Guenthera Oettingera - Dominikiem Ristorim spotkali się deputowani wraz z reprezentantami przemysłu z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Czech,
Słowacji, Polski, Rumunii i innych krajów. Najwięksi
europejscy gracze sektora konwencjonalnej energetyki węglowej zrzeszeni w Euracoal oraz środkowoeuropejskim stowarzyszeniu CEEP wystosowali
wezwanie do rewizji dotychczasowej polityki klimatyczno - energetycznej UE - „Plan działań dla węgla w XXI wieku” (Action Plan for Coal in the 21st
Century).
Przedstawiciele branży energetycznej wezwali
tym samym Komisję Europejską do współpracy z
przemysłem węglowym w przyjęciu planu działań
dla węgla. W przedstawionym dokumencie przypomnieli, że węgiel był fundamentem integracji europejskiej. Ma on nie tylko chwalebną przeszłość,
ale może też mieć równie wspaniałą przyszłość. W
UE 88 proc. naszych rezerw energetycznych leży
w złożach węglowych pod naszymi stopami. W
dokumencie czytamy również, że emisje wszelkich
zanieczyszczeń zostały radykalnie zmniejszone w
rezultacie prowadzenia ambitnej polityki ochrony
środowiska, a Europa jest liderem nowych technologii węglowych. Węgiel gwarantuje stabilną produkcję energii oraz pozwala na tworzenie dobrych
jakościowo miejsc pracy i sprzyja przyrostowi dobrobytu. Mimo tego przyszłość węgla w Europie wystawiono na próbę w starciu z przesadnie ambitną
polityką klimatyczną. Modernizacja i zastępowanie
istniejących siłowni opalanych węglem nowszymi
jest bardzo praktycznym i osiągalnym krokiem.

Optymistą po rozmowach brukselskich był
Paweł Smoleń, prezydent Euracoal. Kluczowym argumentem, który zaczął docierać do świadomości w państwach UE, jest dzisiaj poziom cen

energii, niezmiernie wysoki w Europie wskutek
wieloletniej dogmatycznej polityki ochrony klimatu. Prowadzona zbyt ambitnie nad głowami
mieszkańców Unii i często wbrew ich potrzebom
ekonomicznym, okazała się ona kontrproduktyw-

na i Komisja Europejska zaczyna się do tego otwarcie przyznawać – powiedział.
Energetyka konwencjonalna może spełniać
przy użyciu nowych technologii wyśrubowane

PREZENTACJE
normy ochrony środowiska. Dotychczas unijny
przesąd głosił, że np. Dania jest bardzo „zielona” a Polska „czarna”. Udowodniliśmy, że to
nieprawda, bo w tej Danii aż 48 proc. energii
ciągle wytwarza się z węgla. Wiele zachodnich
państw ma dużo większe emisje, niż nasz kraj tłumaczył Bogdan Janicki starszy doradca CEEP,
wspominając, że jeszcze kilka lat temu, gdy europosłowie Christian Ehler i Bogdan Marcinkiewicz zaczynali swą ofensywę w obronie węgla
w Parlamencie Europejskim, byli na „samobójczych pozycjach”. Dzisiaj mają satysfakcję i
odbierają gratulacje.

KWIECIEŃ 2014

Dominique Ristori, dyrektor ds. energii
Komisji Europejskiej obiecał w Brukseli, że węgiel

4
SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA

powinien stać się odtąd pełnoprawnym składnikiem
miksów energetycznych państw członkowskich Unii
Europejskiej obok gazu, ropy naftowej i OZE. Musimy stworzyć o wiele lepsze warunki dla osiągnięcia
doskonałej równowagi między wszystkimi uczestnikami rynku, uwzględniając kryterium pełnej konkurencyjności przemysłów, a wyrażanym politycznie pragnieniem oczyszczania powietrza, którym
oddychamy w Europie, biorąc też pod uwagę takie
elementy, które zapewnią nam trwałość obranych
rozwiązań. W nowym podejściu do sprawy absolutnie kluczowym pojęciem będzie zatem równowaga
- powiedział Dominique Ristori, przedstawiciel Komisji Europejskiej.
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Na filozofii ekologicznej pojawia się coraz
więcej rys. Mówiliśmy o stanowisku polskich środowisk gospodarczych, ale przecież także polski
rząd - jako jedyny - zgłaszał odrębne stanowisko
na forum unijnym. Obecnie słychać też głosy innych państw, że po przeanalizowaniu celów klimatycznych nie do końca godzą się z propozycjami KE. Wydaje mi się, że po odsunięciu decyzji w
sprawie pakietu - a to też było istotne, żeby dać
sobie czas na zebranie argumentów i przemyślenie sytuacji - zaczniemy mieć coraz więcej stronników. - komentuje Jarosław Zagórowski,
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Wydarzenia polityczne na Ukrainie pokazują
wyraźnie, że nawet wydawałoby się najtrwalsze
obietnice współpracy energetycznej stają się
tylko mało znaczącymi zapewnieniami i nasze europejskie podejście do gwarancji bezpieczeństwa
energetycznego musi ulec zmianie - podsumował
eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz.
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Rozwiązanie - aforyzm
Magdaleny Samozwaniec.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej
prosimy2 przesyłać4 na adres: Sekcja
1
Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ
„Solidarność”, ul. Floriana
2
6
7 7, 40286 Katowice lub drogą mailową: redak3
9
cja@solidarnoscgornicza.org.pl
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Tym samym literom zostały
przypisane te same liczby.
W tabelce ujawniono niektóre przyporządkowania.
Dla ułatwienia wypisano
objaśnienia w kolejności
przypadkowej.
W rozwiązaniu należy podać
liczbę wystąpień litery D.
• Sceniczny taniec artystyczny
• Gad zamieszkujący nad
Nilem
• Narodowy sport japoński
• „Salon” w chacie
• Jedna z możliwości do wyboru
• Daleko do komfortu
• Rezydencja magnacka
• To, co nęci
• Na twarzy kominiarza
• Ajencja, arenda
• „... światów” w tytule powieści Wellsa
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BRAKUJĄCE SAMOGŁOSKI

Ile rowków (przeciętnie) ma winylowa
płyta długogrająca, tzw. long play, z jednej strony?
Wolno się pomylić o 3.

Z podanego poniżej znanego polskiego przysłowia usunięto
wszystkie samogłoski. Czy potrafisz je prawidłowo odczytać?

http://krzyzowki.pnet.pl/
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POZIOMO/PIONOWO:
1) Uchwyt filiżanki
2) Nauczył się bez pomocy
nauczyciela
3) Fałszywa skromność
4) Duchowny prawosławny
5) Zwalczany przez partyzantów
6) Czar rzucany na kogoś
7) Kucharz okrętowy
8) Jon o ładunku dodatnim
9) Poczucie godności osobistej
10) Chroni głowę motocyklisty
11) Trawiasta równina
12) Zespół komórek organicznych
13) Jednostka kąta płaskiego
14) „Lekarstwo” na kaca
15) Kilof dla górnika
16) Mieszkanka stolicy Grecji

4[D[ǗǴMJXZDI QPHPEOZDI
DRABINKA SZUROWA
QFOZDIXJBSZJOBE[JFJ
Z burty statku zwiesza się drabinka szurowa w ten sposób,
ƴXJǌU8JFMLBOPDOZDI
że ledwie
dosięga powierzchni wody. Szczeble drabinki
rozmieszczone są w odległości 25 centymetrów. Ile szczebli
PSB[
znajdzie się pod wodą,
gdy podczas przypływu morza woda
podniesie się o 90 centymetrów?
3"%04/&(0"--&-6+"
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Każdy odgadnięty wyraz wpisujemy do diagramu dwukrotnie:
poziomo i pionowo.
Rozwiązanie powstanie po odczytaniu wierszami liter z wyróżnionych pól.
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Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody.
Miłej5zabawy.
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