Jastrzębska Spółka Węglowa na fali wzrostu
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Jeszcze nie jest za późno Dość nierównego traktowania! Ze szkoły do kopalni
Śląsko-Dąbrowska Solidarność zwróciła się do Ministra Energii
o odstąpienie od likwidacji kopalni Krupiński.

więcej s. 5

„Solidarność” JSW chce, by pracownicy SiG zostali zatrudnieni
bezpośrednio przez kopalnie JSW.

więcej s. 7

Szkoła wykształci kilkudziesięciu elektryków i mechaników-ślusarzy.
Będą mieli gwarancję pracy w JSW.

więcej s. 8



komentarz

Jarosław
Grzesik
Zaprzepaszczona

szansa

31 marca Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała kopalnię „Krupiński” Spółce Restrukturyzacji Kopalń,
co prawdopodobnie oznacza jej
definitywną likwidację. Apele samorządowców, działania podejmowane
związkowców, akcje protestacyjne
samych pracowników zakładu oraz
ich rodzin pozostały bez odpowiedzi. Rząd postanowił działać po
swojemu.
Miliony ton węgla koksowego,
które mogłyby przynieść wielomiliardowe zyski JSW i jej udziałowcom,
na razie nie zostaną wydobyte. Zastanawiającym jest fakt, że do samego końca tę błędną - moim zdaniem
- decyzję uzasadniano brakiem środków, które trzeba byłoby zainwestować, aby dotrzeć do tak zwanych złóż
orzeskich. To podobno 300 milionów
złotych czyli o mniej więcej 70 milionów mniej niż wyniósł ubiegłoroczny
zysk JSW. Chodzą słuchy, że pierwszy kwartał tego roku zamknie się zyskiem w wysokości 1,5 miliarda zł…
Dziwię się postawie zarządzających
Spółką i rządowi. Wszak argument
mówiący o braku pieniędzy stał się
nieaktualny. Środki się pojawiły, bo
zostały wypracowane przez załogi
jastrzębskich kopalń, jednak osobom
odpowiedzialnym za JSW zabrakło
odwagi, by ich część przeznaczyć na
inwestycje w „Krupińskim”. Realną
szansę na utrzymanie kilku tysięcy
miejsc pracy już teraz i olbrzymie zyski po prostu zaprzepaszczono.
Teraz należy bacznie obserwować, co się stanie ze wspomnianymi
przeze mnie „złożami orzeskimi”, które mógł eksploatować „Krupiński”. Jestem przekonany, że chętnych na wydobycie węgla koksowego typu 35 nie
zabraknie. Pytanie: co zrobi państwo?
Czy miliony ton (i miliardy złotych)
odda jakiemuś podmiotowi prywatnemu, czy przynajmniej pozostawi w
spokoju, tak by mogło na nich zarobić
w przyszłości?
Wracając do „działania rządu po
swojemu”, z pewnym niesmakiem
muszę stwierdzić, że jest go - niestety
- coraz więcej. Upublicznienia wyników audytów przeprowadzonych w
spółkach węglowych czy dokumentu
notyfikującego pomoc publiczną na
restrukturyzację branży chyba się nie
doczekamy. Programu dla górnictwa
na lata 2016-2030 też nie ma (jest rok
2017!). Zmiany organizacyjne, które
mają wyprowadzić sektor „na prostą”,
są podejmowane, przy tej jednak okazji pomija się głos strony społecznej,
czego najlepszym przykładem jest
opisana przeze mnie wcześniej sprawa „Krupińskiego”. Zaczyna być tego
trochę dużo. Przydałoby się przypomnieć panom ministrom, że są nimi
wyłącznie dzięki wyborcom, również
górnikom. Może się opamiętają, bo za
dwa lata ci właśnie wyborcy ocenią
efekty ministerialnych działań bądź
zaniechań.

fakty i opinie

POLITYKA ENERGETYCZNA

W oczekiwaniu na strategię
Najpóźniej do jesieni powstanie strategia dla polskiej energetyki do 2050 r. - zapowiedział
we wtorek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Jak powiedział Tobiszowski dziennikarzom w kuluarach II Edukacyjnego Forum Energetyki Jądrowej
proces budowania tej strategii jest
dlatego tak długotrwały i trudny,
bo rozwiązania jakie zostaną tam
zaproponowane mają charakter
„historyczny”. „Musimy zaprojektować to na dwa pokolenia” - powiedział Tobiszowski.
Wiceminister podkreślił, że w
budowaniu tej strategii jest bardzo
wiele niewiadomych; np. nie jest do
końca jasne, jakie ustalenia zapadną ostatecznie w takich kwestiach
jak zaproponowany przez Komisję
Europejską tzw. pakiet zimowy czy
kształt rynku energii. „To jest bardzo skomplikowane, jest bardzo
wiele wypadkowych, wiele nieznanych” - mówił.
Jego zdaniem, dopiero po dziesięciu latach będzie wiadomo, czy
modele, jakie zostały przyjęte do
budowy strategii energetycznej,
były właściwe. „Nie dlatego, że mieliśmy złych ekspertów, ale dlatego
że jest tyle niewiadomych” - mówił.
Pakiet zimowy, czyli osiem aktów prawnych „Czysta energia dla
wszystkich Europejczyków” - to
propozycje Komisji Europejskiej
dotyczące zmian na rynku energetycznym UE tak, by dopasować go
do potencjału sektora źródeł odnawialnych. Z jednej strony wykluczone mają być elementy wsparcia
dla OZE, z drugiej rynek ma się
zmienić tak, by było im łatwiej.
W pakiecie Komisja zapropono-

wała m.in. zakaz urzędowej regulacji cen energii, prawo do sprzedaży
mocy wytworzonych w przydomowych instalacjach, elastyczne, reagujące na ceny kontrakty - to propozycje, które - zdaniem KE - mają
pozytywnie odbić się na sytuacji
konsumentów w UE. KE chce też
podnieść cel efektywności energetycznej na 2030 r. do 30 proc., chodzi o bardziej oszczędne zużycie
energii. Będzie to oznaczać większy niż planowano wysiłek państw
członkowskich, by ograniczyć zużycie energii.
W pakiecie zapisano też limit emisji CO2 dla wspieranych z
publicznych pieniędzy wytwórców
energii elektrycznej, którzy mieliby
działać w ramach rynku mocy. Tzw.
rynek mocy to rodzaj pomocy publicznej polegającej na tym, że wytwórcy energii otrzymują pieniądze
nie tylko za energię dostarczoną,
ale też za gotowość jej dostarczenia. Zaproponowany przez KE limit
emisji na poziomie 550 gramów
CO2 na kilowatogodzinę - o ile
wszedłby w życie - uniemożliwiłby
finansowanie budowy nowych, opartych na węglu elektrowni w Polsce ze wsparcia, jakim jest rynek
mocy.
Polski sprzeciw budzi zapis pakietu dotyczący planów stworzenia
tzw. Regionalnych Centrów Operacyjnych, czyli propozycji przeniesienia odpowiedzialności za system
energetyczny z poziomu państwa
członkowskiego do regionu.

Odnosząc się do planów budowy elektrowni jądrowej wiceminister Tobiszowski powiedział, że
trzeba „nareszcie rozstrzygnąć i
podjąć stosowne działania o tym,
czy tylko mówimy, markujemy, czy
faktycznie widzimy sens budowy
elektrowni jądrowej ze wszystkimi
wyzwaniami i chcemy, by te wyzwania zostały realnie wykorzystane, co proponuje obecny rząd”
- powiedział.
Tobiszowski podkreślił, że
elektrownia jądrowa uzupełnieni

NA MARGINESIE

Prokuratura podtrzymuje zarzuty
Katowicka prokuratura nie zgadza się z uniewinnieniem b. szefów spółek węglowych od zarzutów korupcyjnych
przy zawieraniu kontraktów na sprzęt i usługi w górnictwie. Zaskarżyła wyroki w dwóch sprawach, które zapadły przed sądami I instancji.
Zakończone nieprawomocnymi uniewinnieniami procesy to część dużego
postępowania dotyczącego korupcji w
branży górniczej. Kilka lat temu ówczesna Prokuratura Apelacyjna w Katowicach
oskarżyła ok. 30 osób o przyjmowanie
łapówek na łączną kwotę ok. 9 mln zł.
Chodzi o korzyści majątkowe, które
miały być przekazywane przy okazji kontraktów zawieranych z międzynarodową
firmą Voest-Alpine Technika Górnicza i
Tunelowa. Najważniejszy świadek w tym
postępowaniu nie żyje od kilku lat - popełnił samobójstwo.
Według prokuratury i ABW, przestępczy proceder trwał od lat 90. i dotyczył dokonywania przez spółki węglowe i należące do nich zakłady górnicze
zakupów urządzeń i maszyn górniczych
oraz usług w zakresie remontów, serwisu, a także dostaw części zamiennych.
Postępowanie objęło nie tylko pracowników śląskich kopalń węgla kamiennego,
ale także spółek: KGHM Polska Miedź i
Lubelski Węgiel Bogdanka.

Według Prokuratury Regionalnej w
Katowicach, przed różnymi sądami toczy
się siedem różnych procesów związanych z tą sprawą. W listopadzie 2016 r. w
jednym z wątków sprawy Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód uniewinnił b. prezesa i
b. wiceprezesów kopalni Bogdanka, którym prokuratura zarzuciła przyjmowanie
wysokich łapówek od międzynarodowej
spółki. Podobny wyrok usłyszał mężczyzna, który miał im wręczać korzyści
majątkowe. Ten sam sąd uniewinnił też
od zarzutów korupcyjnych byłych szefów
KHW i b. należących do tej spółki kopalń.
Rzecznik Prokuratury Regionalnej w
Katowicach Ireneusz Kunert poinformował, że prokuratura odwołała się od obu
uniewinniających orzeczeń. Pierwsza
z rozpraw apelacyjnych odbędzie się w
najbliższy piątek przed katowickim sądem okręgowym.
Według informacji przedstawionej
przez rzecznika prokuratury, poza tymi
dwoma procesami przed sądami toczy
się jeszcze pięć innych. Przed sądem w

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

Tychach odpowiada trzech oskarżonych,
trwają przesłuchania świadków.
Przed sądem w Jaworznie trwa proces czterech oskarżonych.
Przewód sądowy znajduje się na
zaawansowanym etapie postępowania
dowodowego. Do przesłuchania pozostał co prawda świadek, niemniej wobec
zwrócenia się przez sąd do sądu austriackiego z zapytaniem o stan zaawansowania tamtejszego postępowania trudno jest określić przewidywany termin
wydania wyroku w I instancji — podał
rzecznik.
W piekarskim ośrodku zamiejscowym Sądu Rejonowego w Tarnowskich
Górach trwa postępowanie obejmujące
trzech oskarżonych. Tam do przesłuchania pozostał tylko jeden świadek.
W sądzie w Jastrzębiu-Zdroju toczy się
zaś postępowanie obejmujące sześciu oskarżonych, trwają przesłuchania
świadków i trudno przewidzieć, kiedy
zapadnie wyrok. Podobna sytuacja jest
w procesie trzech osób w Tychach.

miks energetyczny „w kontekście
wypełnienia założeń pakietu klimatycznego”. Wskazał, że może
być „potencjałem”, który sprawi, że
będzie można wybudować wokół
niej nowy przemysł i zaplecze intelektualne. „Byłoby dobrze, że jeśli
podejmiemy to wyzwanie i skutecznie podejmiemy taką inwestycję,
to żeby Polska zrobiła krok (...) i
mogły w tym partycypować firmy i
społeczeństwo.
red
Do Sądu Okręgowego w Katowicach trafiła natomiast sprawa przeciwko pracownikowi zagranicznego
koncernu Wacławowi B., oskarżonego o
wręczanie łapówek. To jego list, wskazujący na korupcję, zapoczątkował całe
postępowanie. Pod koniec 2016 r. sąd
uniewinnił go od niektórych zarzutów, a
za pozostałe - skazał na rok i dwa miesiące więzienia w zawieszeniu i grzywnę. Kilka dni temu prokuratura zaskarżyła ten wyrok do Sądu Apelacyjnego w
Katowicach.
Głównym świadkiem oskarżenia
w tej sprawie był biznesmen z branży
górniczej Andrzej J., który zeznał, że
szefom spółek węglowych i kopalń
wręczał łapówki. W czasie, który obejmuje postępowanie, był on szefem
dostarczającej górnicze kombajny
międzynarodowej firmy Voest-Alpine
Technika Górnicza i Tunelowa (później
zmieniła nazwę na Sandvik Mining and
Construction).
Według oskarżenia miał w przeszłości dawać łapówki lub polecać
innym to robić. Skorzystał z klauzuli
bezkarności, przysługującej osobom,
które ujawniły korupcję. Jego sprawa
została umorzona. Mężczyzna popełnił samobójstwo w 2014 r., jeszcze w
trakcie śledztwa.
red
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RYNEK WĘGLA

Bez paniki, węgla nie zabraknie
Polska Grupa Górnicza (PGG) w pierwszym kwartale 2017 r. wydobyła ok. 1 mln ton węgla mniej, niż to przewidywał
plan. W ślad za tym pojawiły się informacje, że na rynku zaczyna brakować węgla. Wydaje się jednak, że powodów
do paniki nie ma.
Zarząd PGG zareagował na te
doniesienia i zapewnił, że odbudowuje fronty wydobywcze i zwiększa
wydajność pracy. Obarczył też winą
poprzednie zarządy Kompanii Węglowej, które doprowadziły do tego,
że zmniejszyła się ilość ścian wydobywczych z 42,7 w roku 2014 do 36
w 2015 roku. Ponadto zakres robót
przygotowawczych zrealizowanych
w latach 2014 i 2015 zakładał dalsze zmniejszenie ilości ścian wydobywczych do 32 w roku 2017 roku.
Obecny zarząd PGG zapowiada,
że w 2017 r. uruchomione zostaną
dwie dodatkowe ściany wydobywcze w kopalni zespolonej Ruda oraz
okresowo ściana w kopalni Bolesław Śmiały.

Plan PGG ma być zrealizowany

- Spółka dostrzega problem
związany z wielkością wydobycia
i na bieżąco reaguje na sytuację.
Należy jednak pamiętać, że efekty podjętych działań będą w pełni
widoczne za ok. 2,5 roku, bo taki
jest czas potrzebny na zrealizowanie pełnego cyklu inwestycyjnego.
Spółka nie ocenia działań poprzednich władz, ale pojawiające się
obecnie pytania dotyczące zmniejszonej wielkości produkcji w sposób bezpośredni dotyczą podjętych
wtedy decyzji – czytamy w oświadczeniu PGG.
PGG poprzez m. in. zwiększenie frontu wydobywczego planuje
systematycznie zwiększać wydajność oraz osiągnąć w 2019 roku
stabilizację produkcji na poziomie nie mniejszym niż 32 mln ton
rocznie.
W marcu 2017 r. kopalnie opracowały „Programy działań na 2017
r.” , których celem jest ustabilizo-

wanie wydobycia i odtworzenie
frontu produkcyjnego. Planowane działania uwzględniają m.in.:
możliwości przyśpieszenia uruchomienia ścian, przyśpieszenia
rozcinki złoża w celu uruchomienia dodatkowych ścian w 2017 r.,
poprawy wydajności ścian (wykorzystanie czasu dyspozycyjnego
ściany) oraz podjęcia eksploatacji
w dni wolne. Dla stabilizacji produkcji zaplanowano także uruchomienie dodatkowej ścieżki eksploatacyjnej od trzeciego kwartału
2017 r. (począwszy od ściany 830
w pokł.405/2) w Ruchu Bielszowice; uruchomienie dodatkowej
ścieżki eksploatacyjnej w III kw. i
IV kw. 2017 r. (ściany 146 w pokł.
414/2 i 158 w pokł. 414/1) w Ruchu
Pokój oraz uruchomienie trzeciej
ściany w kopalni Bolesław Śmiały
okresowo od kwietnia do maja i od
listopada do grudnia 2017 r.
- Realizacja powyższych zamierzeń pozwoli osiągnąć w 2017 roku
oczekiwany poziom wydobycia
– zapewnia PGG.
Czy tak będzie zobaczymy.
Spore inwestycje w swoje trzy
kopalnie realizuje grupa Tauron,
chyba najważniejszą z nich jest budowa nowego szybu w Zakładzie
Górniczym Sobieski. Te nowe inwestycje doprowadzą do wzrostu
zdolności produkcyjnych Taurona.
Zwiększyć wydobycie węgla
może także kopalnia Bogdanka.
Podsumowując, w najbliższych
miesiącach nie powinno zabraknąć węgla. Jest już za nami zimowy
szczyt zapotrzebowania na energię,
a w tym i na węgiel, do najbliższej
zimy jest jeszcze kilka miesięcy, i
w tym czasie z pewnością uda się
przynajmniej częściowo odbudować

poziom inwestycji w górnictwie.
Wielce możliwe są rekordy zapotrzebowania na energię latem,
ale tu brak węgla nie jest najważniejszym zagrożeniem. Znacznie
groźniejsze są wysokie temperatury w rzekach i niskie stany wody
– ten splot wydarzeń doprowadził
do przerw w dostawach energii w
sierpniu 2015 r. Prądu wówczas
brakowało, ale nie z powodu braku węgla, ale z powodu wyłączeń
bloków energetycznych, które miały problemy z chłodzeniem. Teraz
może być podobnie.

Węgla będzie potrzeba mniej

Warto zwrócić uwagę, że
zmniejszenie ilości węgla na rynku może mieć pozytywny efekt w
postaci zwiększenia cen węgla. W

roku 2016 często mówiono, że na
rynku węgla panuje nadpodaż a
skoro jakiegoś towaru jest za dużo,
to muszą być jego niskie ceny. Jeżeli towaru jest mniej to jego cena
powinna rosnąć.
Pozostaje kwestia dostaw węgla w dłuższym okresie. Często się
mówi, że skoro budujemy nowe
elektrownie węglowe – a w Polsce
takich budów jest kilka – to będziemy potrzebowali więcej węgla.
Jest dokładnie odwrotnie! Nowe
elektrownie węglowe to mniejsze
zapotrzebowanie na węgiel! A dzieje się to z prostego powodu: nowe
elektrownie zastąpią stare, o dużej
emisji szkodliwych substancji i niskiej sprawności. Stare elektrownie
mają sprawność rzędu 33-36 proc.
a nowe ok. 45 proc. To oznacza, że

RUDA Przetarg na realizacji posiłków profilaktycznych na nowych zasadach

Czy Urasol straci monopol?
W Polskiej Grupie Górniczej szykuje się awantura o bony żywieniowe. Problem dotyczy zwłaszcza KWK Ruda. Wszystkie związki działające w tej kopalni wystąpiły o nowe zasady realizacji posiłków profilaktycznych. Wszystkie poza jednym – Sierpniem 80.
Ściślej chodzi o to, że związki zawodowe zaproponowały rozszerzenie
oferty handlowej o realizację bonów
w sklepach wielkopowierzchniowych.
Proces udzielania zamówień na dostawę bonów żywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych jest
zunifikowany, tj. obowiązują te same
zasady wyłaniania Wykonawców we
wszystkich Oddziałach Polskiej Grupy
Górniczej sp. z o.o., różnią się jedynie wymagania w zakresie lokalizacji
placówek handlowych i gastronomicznych, które są zwykle określane
w porozumieniu ze stroną społeczną
danego Oddziału, przy uwzględnieniu
miejsca zamieszkania pracowników.

Do tej pory swoisty monopol na realizację bonów na posiłki profilaktyczne
w Rudzie miała jedna firma – Urasol.
Spółka Urasol jest związana z osobą
Marcelego Morawskiego (jeden z najbardziej zaufanych ludzi przewodniczącego
Ziętka), szefa Sierpnia 80 w KWK Ruda
Ruch Halemba. Spółka jest związana
kapitałowo z klubem sportowym GKS
Urania Ruda Śląska, gdzie Murawski
jest wiceprezesem ds. finansowych, a
w zarządzie samej spółki Urasol zasiada
spokrewniona z nim Angelika Murawska. Osoby związane z rudzkim środowiskiem górniczym wiedzą doskonale
kto w Urasolu gra pierwsze skrzypce i
komu ten biznes służy.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się,
że ubiegłoroczny obrót spółki Urasol
w KWK Ruda przekroczył 20 mln zł.
Poza niewielkimi zleceniami na wydawanie posiłków profilaktycznych dla
uczniów skierowanych na praktyki w
Halembie, wspomniane miliony poszły
na realizacją bonów. Urasol realizował
je poprzez sieć wybranych sklepów
lokalnych. Spora część pracowników
kopalni skarżyła się jednak, że ceny
produktów w małych sklepach są
wyższe niż w supermarketach domagając się korekt w stosowanych dotąd
procedurach. Stąd mając na uwadze
te głosy większość organizacji związkowych w Rudzie zgłosiło zarządowi

PGG sugestie, by lista sklepów była
rozszerzona.
PGG zgodnie z nimi przygotowało
tak postępowanie, by w ofercie znalazły się sklepy wielkopowierzchniowe
(gdzie potentatem jest Sodexo), czym
raczej zarządzający spółką Urasol zachwyceni nie będą. Propozycję kryteriów oceny ofert w planowanym na
najbliższy czas postępowaniu komisja
przetargowa przedstawi wkrótce stronie społecznej Oddziału KWK Ruda
celem akceptacji. Zapewne, nie u
wszystkich organizacji związkowych
znajdzie ją.
jm

do wyprodukowania tej samej ilości
energii potrzeba będzie znacznie
mniej węgla!
Wiele mówi się także o rozwoju
ciepłownictwa – tu rzeczywiście
jest spory potencjał. Firmy ciepłownicze przestawiają się jednak
na bloki wielopaliwowe, gdzie może
być spalany węgiel kamienny, ale
także odpady oraz biomasa. Wydaje
się, że będzie to dominujący model
inwestycji w ciepłownictwie. Tam
też nowe bloki będą zastępowały
stare, opalane tylko węglem. Więc
znaczącego wzrostu zapotrzebowania na węgiel ze strony ciepłownictwa spodziewać się też nie należy.
A możliwy jest wręcz spadek tego
zapotrzebowania.
Wielce prawdopodobne jest
więc, że energetyka i ciepłownictwo
nie będą zwiększać swojego zapotrzebowania na węgiel kamienny.
W dłuższej perspektywie może
zacząć brakować węgla z powodu
zczerpywania się złóż obecnie funkcjonujących kopalń. Dlatego mówi
się coraz częściej o budowie nowych
kopalń. Większość projektów nowych kopalń wydaje się być jednak
wirtualnych. W mirę realnym projektem była kopalnia w Przeciszowie, którą chciała budować grupa
Kopex. Po przejęciu Kopexu przez
Famur z tego projektu zrezygnowano i wystawiono go na sprzedaż.
Famur jest grupą umiejącą dość dobrze liczyć pieniądze, skory byłby to
projekt perspektywiczny i opłacalny
to by go chyba nie sprzedawano.
W miarę realnym projektem
jest natomiast kopalnia Jan Karski, którą chce zbudować grupa
Prairie Mining w sąsiedztwie kopalni Bogdanka. Prairie prowadzi
analizy opłacalności odbudowy
kopalni Dębieńsko, gdzie ma być
wydobywany jednak węgiel koksujący. Od tych projektów do wydobycia pierwszej tony węgla jest
jednak daleka droga…
Igor D. Stanisławski
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Chcemy się skupić
na inwestycjach
O sytuacji ekonomicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), trwającym procesie restrukturyzacyjnym firmy i planach na przyszłość w kontekście coraz lepszych wyników JSW rozmawiamy
z wiceprezesem Zarządu Spółki do spraw ekonomicznych Robertem Ostrowskim.
większą część roku to była kwota
1 miliarda 300 milionów złotych.
Tymczasem jeszcze kilka miesięcy
temu nasza sytuacja była tak zła,
że do ostatniej chwili musieliśmy
zbierać pieniądze na wynagrodzenia, jeżdżąc po naszych klientach i
biorąc przedpłaty za węgiel.
SG: - I w tak tragicznym położeniu jeden z zagranicznych
banków chciał skorzystać z
„opcji put” - zażądać natychmiastowego wykupu obligacji
przez JSW, co mogło doprowadzić do obniżenia wartości
Spółki i jej niekontrolowanego przejęcia za kwotę 300
milionów zł. A może nie tyle
„mogło”, ile „miało”, czyli było
celowym działaniem ze strony
tego banku?

Solidarność
Górnicza:
- Chodzą pogłoski o nadspodziewanie dobrych wynikach
JSW za pierwszy kwartał bieżącego roku. Niektórzy mówią
wręcz o astronomicznej kwocie 1,5 miliarda złotych zysku.
To prawda?
Robert Ostrowski, zastępca prezesa Zarządu JSW do
spraw ekonomicznych: - Nie
mógłbym potwierdzić tych pogłosek, nawet gdybym chciał, bo wciąż
trwa proces zamykania ksiąg. Z
pewnością wynik JSW za pierwszy
kwartał, który zostanie opublikowany 24 maja, nie będzie zły. Ale
pamiętajmy, że powstał on w bardzo specyficznych okolicznościach.
Po pierwsze - jest konsekwencją
głębokich działań restrukturyzacyjnych, które były prowadzone
przez cały rok 2016. Chodzi o dość
radykalne oszczędności kosztowe.
Dzisiaj przekładają się one pozytywnie na kondycję Spółki. Do tego
mamy porozumienie „oszczędnościowe” ze stroną społeczną zawarte

we wrześniu 2015 roku, które efektywnie „działa” i przynosi pozytywne skutki. Należy przypomnieć,
że my i tak staraliśmy się wywiązywać ze swoich zobowiązań, wypłacając „czternastki” czy wyrównania
do nagrody barbórkowej. W bardzo
trudnych warunkach Spółka regulowała wynagrodzenia dla pracowników JSW w normalnych terminach,
chociaż w pewnych miesiącach było
to bardzo trudne. Na pewno był to
rok bardzo trudnych decyzji dla firmy, dla Zarządu, dla pracowników.
Po pewnym czasie łatwiej się o tym
mówi i komentuje. Przypomnę tutaj kolejną rzecz - przez pierwsze
trzy kwartały ubiegłego roku za
węgiel koksowy płacono około 80
dolarów za tonę. Tak niskich cen
nie było od wielu lat. Wszystkie
kopalnie JSW, może poza „Pniówkiem”, zanotowały straty. Wreszcie
kwestia, o której nie powinniśmy
zapominać - wciąż mamy bardzo
duże zobowiązania wobec instytucji finansowych. Chodzi o dług zaciągnięty na poczet zakupu kopalni „Knurów-Szczygłowice”. Przez

RO: - Faktycznie - postawa jednej z instytucji, która udziela nam
finansowania poprzez obligacje,
była bardzo agresywna. Pojawiła
się groźba użycia tak zwanej opcji
put. Według mnie nie było takiej
potrzeby, bo JSW jest firmą opartą na solidnych fundamentach.
To nie jest mała firma handlowa,
która nie ma aktywów, tylko duży
podmiot z kopalniami posiadającymi dobry węgiel. Sytuacja rynkowa była trudna, ale też mieliśmy
i mamy duży potencjał, aby podjąć
skuteczne działania ratunkowe.
Zaangażowanie głównego akcjonariusza, reprezentowanego przez
Ministerstwo Energii, Zarządu
oraz strony społecznej pozwoliło
uniknąć ryzyka wynikającego z
próby twardej egzekucji wierzytelności poprzez „opcję put”. Trudno
powiedzieć, dlaczego wspomniana instytucja tak się zachowała.
Można tutaj snuć różne teorie.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich stron uniknęliśmy
najgorszego. Wizja upadłości była
wtedy bardzo realna i trudno powiedzieć, czy byłaby to upadłość
kontrolowana.
SG: - Dzisiaj taki scenariusz nam raczej nie grozi…
RO: - W czasie negocjacji z wierzycielami finansowymi nie mogliśmy przewidzieć znaczącego wzrostu cen węgla, jaki miał miejsce w
czwartym kwartale 2016 roku, co
przełożyło się na zysk roczny JSW
sięgający 376 milionów zł. Teraz
powinniśmy być ostrożni i brać pod
uwagę możliwość załamania się
cen w przyszłości. Jesteśmy spółką giełdową. Nie możemy liczyć na
żadną pomoc publiczną. Musimy

być gotowi na ewentualne sytuacje
kryzysowe, bo zawsze mogą one doprowadzić JSW do upadłości. Nie
mamy kolejnych narzędzi, którymi moglibyśmy restrukturyzować
Spółkę. Sprzedaliśmy koksownię
„Victoria”, sprzedaliśmy SEJ wraz
z Przedsiębiorstwem Energetyki
Cieplnej. Dostaliśmy pieniądze,
które nam ratowały finansowanie
i płynność. Gdyby ktoś nie wierzył,
że czarny scenariusz jest możliwy,
niech spojrzy na przykład czeskiej
spółki OKD. Oni nie dali rady przetrwać kryzysu. Wielu firm usługowych, które z nami współpracowały od lat, też już nie ma na rynku.
Nam udało się przetrwać, bo z jednej strony mieliśmy co spieniężyć,
z drugiej - pracownicy zgodzili się
ponieść olbrzymie wyrzeczenia, co
ja i Zarząd zawsze będziemy podkreślać. Pod koniec ubiegłego roku
udało nam się jeszcze dodatkowo
wyemitować obligacje, dzięki czemu możemy budować „poduszkę
finansową” dla Spółki. W ten rok
weszliśmy z zupełnie inną sytuacją,
natomiast ryzyka zmiany obecnego
trendu cenowego i zejścia cen do
poziomu 80-100 dolarów za tonę
w przyszłości nikt nie może wykluczyć. Życzylibyśmy sobie wszyscy,
żeby tak nie było, ale nie mamy
na to wpływu. Musimy się do tego
przygotować. Znaczący wzrost cen
węgla koksowego, wynikający ze
zniszczeń, jakie spowodował ostatni cyklon w Australii, jest zjawiskiem krótkotrwałym. Przez kilka
kolejnych tygodni złapiemy pewien
„oddech cenowy”, co poprawi
nam wyniki i płynność, ale potem
wszystko wróci do normy.
SG: - Zarząd powinien też
jednak wiedzieć, co zrobić z
zyskiem, jeśli taki się pojawi.
RO: - Taki wariant też oczywiście bierzemy pod uwagę. Musimy
zachowywać się w sposób racjonalny. Jeśli w pierwszym kwartale
2017 roku wypracujemy zysk, będziemy chcieli odłożyć z tej kwoty
jakąś część do funduszu stabilizacyjnego typu FIZAN „na czarną
godzinę”. To jedna rzecz. Pamiętajmy też, że po tym „zaciskaniu
pasa” trzeba odbudować front robót przygotowawczych, zainwestować w prace korytarzowe i sprzęt,
chociażby w kompleksy ścianowe i
systemy transportu, które są mocno wyeksploatowane. Tworzymy
właśnie strategię dla całej grupy
kapitałowej do roku 2030, gdzie
przewidujemy także inwestycje
w nasze koksownie. One również
wymagają modernizacji, a w skali

grupy kapitałowej dają około 40
procent przychodów. Na to wszystko nakłada się kwestia obligacji,
które będziemy musieli wykupić.
Biorąc pod uwagę fakt, że rynki finansowe stały się bardzo ostrożne
w odniesieniu do branży górniczej,
musimy już teraz znaleźć sposób
na przetrwanie - i to nie w perspektywie kwartału czy roku, ale
wielu kolejnych lat.
SG: - Który z wymienionych
celów będzie priorytetem?
Może się przecież zdarzyć tak,
że pieniędzy nie starczy na
wszystko.
RO: - Poza wykupieniem obligacji skupimy się na inwestycjach.
Uważamy, że nasze kopalnie wciąż
mają spory i niewykorzystany potencjał, który będziemy chcieli uruchomić. Okresy zwrotu w sektorze
wydobywczym są dosyć długie.
Zdajemy sobie z tego sprawę. Nasz
cel jest taki, by w roku 2019 i dalszej perspektywie skupić się na węglu koksowym. Jeśli chodzi o węgiel
energetyczny, historia pokazała, że
do każdej wydobytej tony musieliśmy dokładać od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Docelowo, po
roku 2019, jak już zmodernizujemy
zakłady przeróbki mechanicznej
węgla na „Knurowie-Szczygłowicach” i „Budryku” - na co mamy
oddzielne finansowanie z Agencji
Rozwoju Przemysłu - chcemy, żeby
w naszym miksie produktowym 85
procent stanowił węgiel koksowy.
Na dzisiaj to jest około 68 procent.
To w dużym stopniu „uodporni”
Spółkę na skutki potencjalnych
kryzysów w przyszłości.
SG: - Na koniec pytanie,
które od półtora roku zadają
sobie i związkowcom tysiące
pracowników - kiedy elementy
płacowe zawieszone porozumieniem z 16 września 2015 r.
zostaną przywrócone?
RO: - To pytanie jest naturalne
i trudne zarazem. Podpisane przez
nas porozumienia zawierają harmonogramy: wykupu obligacji, jeśli
chodzi o porozumienie z instytucjami finansowymi i odwieszenia
składników wynagrodzeń w 2019
r., jeśli chodzi o porozumienie ze
stroną społeczną. Dobre wyniki za
jeden kwartał to trochę mało, by
jednoznacznie stwierdzić, że JSW
będzie stać na przyspieszenie realizacji któregokolwiek z tych harmonogramów. Jesteśmy przy tym
otwarci na dialog. Ponieważ czwarty kwartał roku 2016 nam się zamknął dużo lepiej niż zakładaliśmy,
po rozmowach z przedstawicielami
związków zawodowych wypłaciliśmy pracownikom jednorazową
nagrodę, a część załogi otrzymała
przeszeregowania kategorii płacowych. Jeżeli będzie nas na to stać,
jeżeli zabezpieczymy środki na wykup obligacji, na zwiększenie frontu
robót przygotowawczych, również
ze stroną społeczną będziemy rozmawiali o jakichś jednorazowych
wypłatach, które podreperują wynagrodzenia pracowników. Dużo
zależy od sytuacji rynkowej i cen
węgla.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał:
Krzysztof Leśniowski

wydarzenia
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KWK KRUPIŃSKI Apel Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność

Jeszcze nie jest za późno

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zwrócił się do Ministra Energii o podjęcie działań mających na
celu odstąpienie od procesu likwidacji kopalni Krupiński w Suszcu. – Tę kopalnię można i trzeba uratować. Jej zamknięcie
byłoby decyzją nieracjonalną ze względów i ekonomicznych, i społecznych – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
1 kwietnia mimo protestów

załogi, związków zawodowych i
reprezentantów lokalnej społeczności na mocy ubiegłorocznej decyzji Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej KWK
Krupiński została przekazana do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
1600 pracowników Krupińskiego zostało alokowanych do innych
kopalń JSW. Kilkaset z nich świadczy usługi dla SRK odzyskując w
Krupińskim maszyny i urządzeń
do podziemnej eksploatacji, które następnie mają trafić do innych
zakładów spółki. 500 pracowników
kopalni skorzystało z osłon socjalnych, w większości z urlopów górniczych.
Zdaniem władz śląsko-dąbrowskiej Solidarności przekazanie kopalni Krupiński do SRK nie
musi być wcale równoznaczne z zamknięciem zakładu. – Przykładem
może być kopalnia Brzeszcze, która
w ubiegłym roku przy pomocy SRK
została przekształcona w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością,
a następnie weszła w skład spółki
Tauron Wydobycie i obecnie funkcjonuje z powodzeniem. Dzięki

temu procesowi uratowano tysiące
miejsc pracy, a wchodząc w skład
Grupy Tauron Polska Energia spółka wydobywcza zyskała nowe możliwości. Z tego wzoru można skorzystać również w przypadku kopalni
Krupiński w Suszcu. Potrzebna jest
tylko dobra wola Ministra Energii i
pilne decyzje w sprawie zatrzymania procesu likwidacyjnego – czytamy w stanowisku ZR
– Jednocześnie Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
Solidarność deklaruje, że jest gotów wesprzeć wszystkie działania
mające na celu uratowanie kopalni Krupiński i przekształcenie jej
w ponownie dobrze funkcjonujący zakład dający miejsca pracy i
utrzymanie tysiącom mieszkańców
powiatu pszczyńskiego, przynoszący zysk naszemu regionowi oraz
gospodarce naszego kraju – podkreślono w stanowisku.
– Decyzję o rozpoczęciu procesu likwidacji kopalni podważali
nie tylko przedstawiciele związków zawodowych, samorządowcy
i lokalna społeczność, ale też liczne grono ekspertów, którzy wskazywali na bogate złoża węgla koksującego, które dają możliwość

długoletniej i opłacalnej eksploatacji. To są tysiące miejsc pracy i
bezpośrednio przy wydobyciu i w
otoczeniu. Warto podjąć wysiłek,
aby te miejsca pracy ratować, bo
to się wszystkim będzie opłacać i

lokalnej społeczności, i samorządowi i budżetowi państwa – dodaje szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.
Według szacunków ekspertów
złoża w obszarze objętym koncesją

dla KWK Krupiński oraz sąsiadujące z tym obszarem dają kopalni
perspektywę dalszego, opłacalnego
funkcjonowania przez 50-60 lat.
red

SRK przygotowała Program
Likwidacji Kopalni

Likwidacja kopalni węgla kamiennego Krupiński w Suszcu ma potrwać do 2020 roku; gotowy jest
program likwidacji kopalni, przedłożony obecnie do zatwierdzenia przez Ministerstwo Energii wynika z informacji Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK).
Kopalnia Krupiński trafiła do
spółki restrukturyzacyjnej w końcu
marca tego roku. Jej przekazanie
do likwidacji było częścią programu naprawczego Jastrzębskiej
Spółki Węglowej (JSW). 2,2-tysięcznej załodze kopalni zagwarantowano pracę w innych kopalniach
tej spółki lub możliwość skorzystania z osłon socjalnych.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń
przygotowała szczegółowy program
działań likwidacyjnych, wraz z harmonogramem realizacji. Zgodnie z
tym projektem, likwidacja zbędnej
infrastruktury zakładu powinna zakończyć się w 2020 r.
- Program likwidacji został
przekazany do Ministerstwa Energii, czekamy na jego zatwierdzenie
- powiedział rzecznik.
Na podstawie programu
sporządzane są roczne plany finansowe, umożliwiające przekazywanie środków budżetowych
na likwidację i prace zabezpieczające. Program powinien być
zatwierdzony na początku maja,
aby można było regulować zobowiązania finansowe związane z

prowadzonymi na terenie kopalni
robotami.
Z wcześniejszych zapowiedzi
przedstawicieli JSW wynika, że nie
cała infrastruktura Krupińskiego
będzie zlikwidowana - spółka odzyskuje obecnie maszyny i urządzenia, które zamierza wykorzystać w innych swoich kopalniach.
Na terenie kopalni Krupiński nadal
ma być także eksploatowany metan ze złóż węgla, a część obiektów
naziemnych może być wykorzystana na potrzeby centrum logistycznego, które JSW chce utworzyć dla
swojej grupy kapitałowej.
Przez kilka kolejnych miesięcy
ok. 650 pracowników JSW, oddelegowanych z innych kopalń spółki,
będzie jeszcze pracować na terenie
kopalni, zajmując się utrzymaniem
ruchu oraz odzyskiwaniem maszyn
i urządzeń nadających się do wykorzystania w innych zakładach.
Wszystkie obudowy zmechanizowane, przenośniki, stacje transformatorowe oraz inne maszyny
i urządzenia z Krupińskiego będą
przeniesione do innych kopalń.
Minister energii Krzysztof Tchó-

rzewski szacował wcześniej, że
dzięki temu JSW zaoszczędzi ok.
350 mln zł.
Do Spółki Restrukturyzacji Kopalń trafia majątek kopalń przeznaczony do likwidacji; spółka stara
się także zagospodarowywać poprzemysłowe tereny i obiekty. W
ciągu minionych dwóch lat likwidacja infrastruktury przekazanej do
SRK, osłony socjalne dla odchodzących górników oraz działania
polikwidacyjne i inne świadczenia
kosztowały w sumie blisko 1,5 mld
zł. Harmonogram likwidacji rozpisany jest obecnie do 2021 r.
Również w końcu marca br.
Katowicki Holding Węglowy przekazał do SRK wydzieloną część katowickiej kopalni Wieczorek wraz
z grupą 597 pracowników. Także
dla tego majątku SRK sporządziła
program likwidacji, przedłożony w
resorcie energii. Zakłada on zakończenie prac w 2018 r. Jeżeli jednak
z końcem roku 2017 do SRK trafi
pozostała część kopalni Wieczorek, wtedy program będzie zmodyfikowany.
red

PRZECZYTANE

OKD pod rządowym nadzorem

Tylko do końca przyszłego roku mają fedrować należące do OKD zakłady górnicze Darkov i Lazy. W 2021 r. zakończy wydobycie kopalnia ČSA, a dwa lata później ČSM – taki
jest ostateczny plan reorganizacji czeskiej spółki węglowej. Poinformował o tym jej prezes Jan Solich.
Ostateczny głos w sprawie restrukturyzacji nowej spółki węglowej, której nazwa
brzmi OKD Nastupnicka (Następna), zadecydują jednak inwestor strategiczny i walne
zebranie wierzycieli. Projekt reorganizacji
OKD trafił 15 bm. do Sądu Okręgowego w
Ostrawie.
Kilka dni wcześniej kierownictwo spółki
podało do wiadomości, że nie udało się znaleźć dla firmy prywatnego podmiotu strategicznego, w związku z czym zostaje ona
przejęta przez państwowe przedsiębiorstwo
Prisko, reprezentujące Ministerstwo Finansów
Republiki Czeskiej. OKD Nastupnicka przejmie
cały majątek starej spółki. Oszacowano go na
3,05 mld koron czeskich. W starej spółce OKD
pozostaną zaś długi po byłych właścicielach
ok. 20 mld koron.
- To jest najlepsze rozwiązanie, zarówno

z uwagi na kwestie socjalne, jak i dla wierzycieli. Postawienie OKD w stan likwidacji
niczego by nie rozwiązywało – podkreślił
Lee Louda, zarządca komisaryczny OKD.
Decyzja o przejęciu OKD przez państwo
uspokoiła nastroje panujące wśród załogi.
- Najważniejsze są dla nas sprawy
socjalnego zabezpieczenia pracowników i
rozłożony w czasie proces restrukturyzacji
– potwierdził Jaromir Pytlik, szef Porozumienia Związków Zawodowych w OKD.
Dodał, że z przyczyn naturalnych z pracy w spółce może odchodzić rocznie ok.
500 osób, czyli do 2023 r. 3,5 tys. zatrudnionych. Pozostali z 10 tys. pracowników
będą musieli postarać się do tego czasu o
pracę w innych sektorach gospodarki. Kaj
Źródło: nettg.pl
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Kolejny etap renegocjacji
porozumienia „oszczędnościowego”

Dobre wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) za pierwszy kwartał 2017 roku, które zostaną ogłoszone około 22
maja, będą podstawą do podjęcia kolejnych rozmów na temat złagodzenia zapisów porozumienia „oszczędnościowego”
z 16 września 2015 r. Wygląda na to, że początek roku bieżącego może być dla Spółki znacznie lepszy niż ostatnie trzy
miesiące roku ubiegłego.
Przypominamy, że benchmark (wskaźnik referencyjny) dla
węgla koksującego typu premium
na pierwszy kwartał 2017 r. osiągnął poziom 280 dolarów za tonę.
Chociaż nasz węgiel koksujący nie
osiąga aż tak dobrej jakości, a ceny
w Europie były znacznie niższe, to
średnia cena wydobywanego przez
JSW węgla typu 35 powinna osiągnąć poziom 180-200 dolarów za
tonę.
Aktualne zawirowania pogodowe w Australii sprzyjają wysokim
cenom węgla koksującego. Trudno

powiedzieć, jak długo ta hossa się
utrzyma. Naprawa szkód po cyklonie potrwa co najmniej kilka
tygodni, ponadto dostawy węgla
koksującego z Korei objęto międzynarodowym embargiem. Fakty
te wywołały dużą niepewność na
rynku, tym niemniej są to jednak
głównie problemy logistyczne, a nie
przerwy w wydobyciu, tak że węgiel ten prędzej czy później trafi do
obrotu na świecie. Mimo wszystko
spore wahania cen na międzynarodowych rynkach węgla sprawiają,
że do kasy JSW płyną dodatkowe

pieniądze, które przynajmniej w
części powinny obniżyć obciążenia
załogi wynikające z zapisów wspomnianego wcześniej porozumienia.
Będziemy podejmować wszelkie
możliwe działania, aby minimalizować skutki zawieszenia naszych
świadczeń pracowniczych, tak jak
to miało miejsce w przypadku rekompensaty za obniżoną nagrodę barbórkową. Nie mają racji ci,
którzy krzyczą, że te wszystkie
świadczenia zostały nam odebrane
na zawsze. Zresztą, ich kłamstwa

zdemaskuje czas. Wiemy, że rozsiewanie bzdur to dla tych ludzi
sens istnienia. Bez tego by ich po
prostu nie było. Dlatego, kiedy tylko mogą, szerzą nieprawdę niczym
„Gazeta Wybiórcza”. Jasno trzeba
powiedzieć, że nie robią przy tym
nic, co by mogło poprawić sytuację
pracowników - wiedzę mają na tyle
małą, że żaden z nich partner do
rozmów i nikt ich nie traktuje poważnie. Dlatego nie namawiamy ich
nawet do tego, by nas teraz wsparli,
bo mogliby tylko zaszkodzić. Damy
radę sami i zapewniamy pracowni-

ków JSW, że jeśli sytuacja finansowa Spółki na to pozwoli, będziemy
podejmować wszelkie działania,
aby jak najszybciej nasze uprawnienia pracownicze wróciły do
poprzedniej wysokości. Wtedy ci
wszyscy mądrale zaczną krzyczeć,
że to dzięki nim znowu jest dobrze,
że to oni są jedynymi prawdziwymi
zbawcami JSW, ale tym się przejmować nie zamierzamy.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”
JSW SA

NSZZ „Solidarność” JSW SA
organizacją reprezentatywną
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju IV Wydziału Pracy
z dnia 31 marca 2017 roku (sygn. akt 4Po44/16), na podstawie artykułu 24125a § 5
Kodeksu pracy stwierdzono reprezentatywność Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” JSW SA w Jastrzębiu-Zdroju. Tym samym zniknęła ostatnia
przeszkoda do podjęcia skutecznych negocjacji na temat treści nowego, jednolitego
układu zbiorowego pracy dla pracowników JSW.
Związki zawodowe uznane za reprezentatywne nabywają pełną zdolność do reprezentowania i obrony zbiorowych praw oraz interesów
pracowników, mogą uczestniczyć w dialogu
społecznym na szczeblu ponadzakładowym
oraz w zakładzie pracy, jak też posiadają szereg
uprawnień zastrzeżonych wyłącznie dla organizacji reprezentatywnych.
Reprezentatywność stanowi kategorię
prawną zbiorowych stosunków pracy, ma
zatem szczególne znaczenie w sprawach, w
których związek zawodowy zdolny jest do reprezentowania nie tylko swoich członków, ale
również wszystkich pracowników objętych
zakresem jego statutu. Najpełniej reprezentacja praw i interesów pracowniczych realizowana jest właśnie przez reprezentatywne organizacje związkowe. Pozostałe związki mają
mniej do powiedzenia. Mogą one, co prawda,

uczestniczyć w dialogu społecznym czy w
zarządzaniu sprawami gospodarczymi zakładu pracy lub przedsiębiorstwa, ale w zbiorowych stosunkach pracy uznaje się, że związki
zawodowe z formalnym przymiotem reprezentatywności mają szczególny społecznoprawny mandat do swobodnego działania dla
dobra wspólnego wszystkich pracowników.
Należy zwrócić uwagę, że przy zawieraniu
zakładowego układu zbiorowego pracy, nad
procedowaniem którego mogą uczestniczyć
wszystkie zakładowe organizacje związkowe,
warunkiem koniecznym jest porozumienie
co najmniej wszystkich reprezentatywnych
organizacji związkowych i pracodawcy. Bez
ich zgody nie może zostać zawarty zakładowy
układ zbiorowy pracy.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

Cierpliwość emerytów na wyczerpaniu
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski
zapewnił, że najpóźniej w kwietniu 2017 roku ministerialny projekt ustawy dotyczącej deputatów
węglowych dla emerytów górniczych trafi pod
obrady Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
(KERM), a następnie do Sejmu, gdzie zajmie się
nim - wraz z projektem obywatelskim - specjalna
podkomisja.
- Sprawa była na KERM, który poprosił o
dodatkowe informacje w tej sprawie (…); analizowany jest też projekt obywatelski, ponieważ te
dwa projekty mają się zderzyć. Myślę, że następne posiedzenia KERM powinny już rozstrzygnąć,
że trafia to do Sejmu i powołujemy stosowną

podkomisję, bo taki mamy cel - powiedział dziennikarzom.
Z kolei szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski ocenił, że ustawa dotycząca deputatów
węglowych dla emerytów górniczych powinna
zostać przyjęta w tym roku. Przyznał, że „jej tryb
idzie w tym momencie dosyć wolno z powodu konieczności wpasowania, w ramach priorytetów i
możliwości dochodowych budżetu i wydatków
budżetu z tego tytułu”.
Trzymamy ministrów za słowo, bo cierpliwość emerytów jest już na wyczerpaniu.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Dość nierównego
traktowania ludzi!

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) chce, by pracownicy dołowi spółki JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. (SiG) z oddziałów wsparcia produkcji zostali zatrudnieni bezpośrednio
przez kopalnie JSW. O zmianę sposobu funkcjonowania SiG jastrzębscy związkowcy apelują od lat. Kwestię tę wpisano do
zawartego 23 lutego 2015 roku porozumienia, które kończyło dwutygodniowy strajk.
Jastrzębie - Zdrój 28.03.2017 r.

Prezes Zarządu JSW S.A.
Daniel Ozon

Zdaniem przedstawicieli ZOK
zapis sprzed dwóch lat powinien
zostać zrealizowany właśnie teraz.
Z uwagi na prawne potwierdzenie
reprezentatywności NSZZ „Solidarność” JSW SA w najbliższym
czasie rozpoczną się rokowania
nad nowym, jednolitym układem
zbiorowym pracy dla pracowników
JSW. Dzięki przejęciu przez JSW
dotychczasowi pracownicy SiG mogliby zostać objęci takimi samymi
zasadami wynagradzania jak pozostali pracownicy Spółki.
W piśmie skierowanym na ręce
pełniącego obowiązki prezesa Zarządu JSW Daniela Ozona „Solidarność” wskazała, że wbrew pierwotnym założeniom i zapewnieniom
pracodawcy spółka SiG nie przyniosła Jastrzębskiej Spółce Węglowej
znaczących oszczędności. Straty
spółki-córki JSW za rok 2016 wyniosły kilka milionów złotych.
Przyczyniło się do tego kilka
czynników.
Zdaniem przedstawicieli strony
społecznej koszty pracy osoby zatrudnionej w SiG bywają znacznie
wyższe niż osoby zatrudnionej bezpośrednio w JSW.
- Dzieje się tak z kilku przyczyn.
Firma JSW Szkolenie i Górnictwo ma
własne kierownictwo i wielu pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, często dublując w
ten sposób struktury już istniejące w
JSW S.A., co generuje niepotrzebne

koszty. Pracowników wykorzystywanych w pracach dołowych kopalnia musi we wszystko wyposażyć,
natomiast pracownicy dozoru kopalni, pomimo, że SiG zatrudnia własny
dozór, muszą dodatkowo nadzorować ich pracę. Przyjęta koncepcja
zatrudnienia pracowników SiG powoduje często bałagan organizacyjny i stwarza poważne problemy przy
przestrzeganiu przepisów górniczych
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Niejednokrotnie istnieje potrzeba
dodatkowego szkolenia pracowników SiG na dole kopalni, ponieważ
nie mają oni odpowiednich kwalifikacji, na co niejednokrotnie nie ma
czasu - zwrócili uwagę przedstawiciele ZOK.
Problemem są również spory i
napięcia pomiędzy pracownikami
spółki-córki JSW a pracownikami
kopalń na tle obowiązujących systemów płacowych. Wynagrodzenia pracowników SiG pozbawione
są elementów motywacyjnych,
które stanowią istotną część wynagrodzenia górników zatrudnionych
przez JSW.
Do tego dochodzą różnice wynikające z charakteru umów będących podstawą świadczenia pracy
przez obydwie grupy.
- Pracownicy firmy SiG określają siebie jako pracowników „drugiego sortu”, gorzej traktowanych i
niesprawiedliwie wynagradzanych
za pracę, którą porównują do za-

trudnienia w „agencji pracy tymczasowej”, ponieważ często są zatrudnieni na umowach zawartych
na czas określony. W dzisiejszej rzeczywistości mamy sytuację, w której przy identycznej pracy, na tym
samym stanowisku, zatrudniani
są pracownicy Grupy Kapitałowej
JSW wynagradzani według trzech
różnych systemów wynagrodzeń,
co jest niezgodne z obowiązującym
prawem - napisali związkowcy.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW
SA chce, by Spółka „niezwłocznie”
rozpoczęła przejmowanie pracowników SiG, zwłaszcza że o podobnych planach mówił trzy miesiące
temu sam prezes Zarządu SiG Gabriel Cyrulik.
- Trwają koncepcyjne prace
przygotowawcze nad możliwością
przejścia pracowników oddziałów
wsparcia produkcji przy kopalniach
JSW bezpośrednio pod kopalnie stwierdził w rozmowie z dziennikarzem korporacyjnego miesięcznika
Jastrzębski Węgiel.
Według autorów wniosku odwlekanie w czasie zapowiedzianej
decyzji może spowodować dalszą
eskalację negatywnych zjawisk,
które wynikają z nierównego traktowania osób wykonujących tę
samą pracę.
Pełną treść pisma ZOK publikujemy obok.
MJ

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A. po raz kolejny wnosi o zatrudnienie pracowników dołowych spółki JSW Szkolenie i Górnictwo z oddziałów
wsparcia produkcji bezpośrednio pod kopalnie JSW S.A.
Powstanie Spółki JSW „Szkolenie i Górnictwo” miało przynieść duże
oszczędności w JSW S.A., czego nie udało się uzyskać, ponieważ Spółka
przyniosła w 2016 r. kilkumilionowe straty. Nieprawdą jest, że zatrudnienie
pracownika z tej firmy jest tańsze od utrzymania pracownika zatrudnionego
bezpośrednio w JSW S.A., gdyż w przypadku niektórych stanowisk pracy zachodzi relacja odwrotna, pracownik SiG jest droższy od pracownika kopalni.
Dzieje się tak z kilku przyczyn. Firma JSW Szkolenie i Górnictwo ma własne
kierownictwo i wielu pracowników nie zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, często dublując w ten sposób struktury już istniejące w JSW S.A., co
generuje niepotrzebne koszty. Pracowników wykorzystywanych w pracach
dołowych kopalnia musi we wszystko wyposażyć, natomiast pracownicy
dozoru kopalni, pomimo, że SiG zatrudnia własny dozór, muszą dodatkowo
nadzorować ich pracę. Przyjęta koncepcja zatrudnienia pracowników SiG
powoduje często bałagan organizacyjny i stwarza poważne problemy przy
przestrzeganiu przepisów górniczych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Niejednokrotnie istnieje potrzeba dodatkowego szkolenia pracowników
SiG na dole kopalni, ponieważ nie mają oni odpowiednich kwalifikacji, na
co niejednokrotnie nie ma czasu. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio pod
kopalnią są wynagradzani w dużym stopniu przez elementy motywacyjne,
natomiast pracownicy firmy SiG nie mogą otrzymywać np. premii motywacyjnych, co dezorganizuje pracę, prowadzi do napięć społecznych, braku
satysfakcji i niezadowolenia z pracy. Pracownicy firmy SiG określają siebie
jako pracowników „drugiego sortu”, gorzej traktowanych i niesprawiedliwie
wynagradzanych za pracę, którą porównują do zatrudnienia w „agencji pracy
tymczasowej”, ponieważ często są zatrudnieni na umowach zawartych na
czas określony. W dzisiejszej rzeczywistości mamy sytuację, w której przy
identycznej pracy, na tym samym stanowisku, zatrudniani są pracownicy
Grupy Kapitałowej JSW wynagradzani według trzech różnych systemów wynagrodzeń, co jest niezgodne z obowiązującym prawem.
Pracownicy firmy JSW SiG od dłuższego czasu są informowani o planach przejścia pracowników dołowych bezpośrednio pod kopalnie JSW S.A.,
o czym zresztą na łamach „Jastrzębskiego Węgla” mówił w styczniu Gabriel
Cyrulik, Prezes JSW Szkolenie i Górnictwo:
Trwają koncepcyjne prace przygotowawcze nad możliwością przejścia
pracowników oddziałów wsparcia produkcji przy kopalniach JSW bezpośrednio pod kopalnie.
W tej sytuacji dalsze odwlekanie decyzji powoduje, że pracownicy JSW
SiG czują się oszukiwani przez pracodawcę i należy spodziewać się radykalizacji nastrojów wśród jej pracowników, czego przykładem jest niedawne
referendum strajkowe. Niepokoi także coraz większy wpływ na pracowników
tej firmy populistycznych, destrukcyjnych i nastawionych na konflikt z pracodawcą organizacji związkowych.
Z wyżej wymienionych powodów ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A.
wnosi o niezwłoczne rozpoczęcie przyjmowania pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo bezpośrednio pod kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A. już od początku II kwartału 2017 r.
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KNURÓW Absolwenci knurowskiej „zawodówki” znajdą pracę w JSW

Ze szkoły do kopalni

Przedstawiciele Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i władz powiatu gliwickiego podpisali porozumienie,
zgodnie z którym JSW zorganizuje praktyczną naukę zawodu 60 uczniom szkoły branżowej stanowiącej część knurowskiego Zespołu Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 2, a następnie ich zatrudni. Gwarancję pracy otrzymają osoby, które z początkiem
września rozpoczną edukację w klasach kształcących elektryków i ślusarzy. Do podpisania umowy doszło 19 kwietnia w
siedzibie Starostwa Powiatowego.
JSW reprezentowali pełniący obowiązki prezesa Daniel Ozon oraz
zastępca prezesa do spraw pracy i
polityki społecznej Artur Wojtków,
zaś stronę samorządową - starosta
Waldemar Dombek oraz wicestarosta pani Ewa Jurczyga.
Obecny był także Krzysztof
Leśniowski - radny powiatowy i
szef Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, pomysłodawca przedsięwzięcia.
- Szkoła przyjmie 60 absolwentów gimnazjów z zamiarem
wykształcenia ich w zawodach
elektryk i mechanik-ślusarz. Oni
wszyscy będą mieli gwarancję
pracy w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Dla nauczycieli wspomnianych przeze mnie zawodów też
oznacza to swego rodzaju gwarancję zatrudnienia na najbliższe lata.
Sama szkoła nie będzie zmuszona
do rozstawania się z pracownikami dysponującymi dużą wiedzą i

doświadczeniem. Natomiast JSW
już dziś ma pewność, że za kilka lat
otrzyma kilkudziesięciu wysokiej
klasy fachowców, którzy od początku byli kształceni pod kątem
przyszłej pracy w kopalni. Zyskają
wszyscy - przekonywał po tym, jak
przedstawiciele stron złożyli podpisy pod porozumieniem.
Przyznał, że po raz pierwszy
na ten temat rozmawiał jeszcze z
poprzednim prezesem JSW Tomaszem Gawlikiem oraz wiceprezesem Arturem Wojtkowem w ubiegłym roku.
- Zawirowania kadrowe, jakie
miały miejsce w JSW, opóźniły całą
sprawę. Tak naprawdę zrobiliśmy
to na ostatnią chwilę, bo lada dzień
uczniowie ostatniej klasy gimnazjum będą decydować o swojej
przyszłości - zauważył.
Zdaniem Krzysztofa Leśniowskiego efektem zainicjowanych
działań powinna być popularyzacja
pracy w górnictwie, zaś dodatko-

wym zyskiem - uniknięcie kolejnej
„luki pokoleniowej” czyli sytuacji,
w której doświadczeni pracownicy
odchodzą z kopalń i nie mają komu
przekazać zdobytej wiedzy praktycznej. Mnożą się wtedy wypadki,
bo osoby nowe uczą się pewnych
nawyków „od zera”.
- Jeszcze nie tak dawno szkoły
górnicze przeżywały oblężenie, bo
kopalnie dawały pewne zatrudnienie, ale rozmaite sytuacje kryzysowe w sektorze wydobywczym
zniechęciły młodzież, która zaczęła
szukać pracy gdzie indziej. Gwarancje, jakie daje podpisane porozumienie, są próbą przekonania
młodych, że sytuacja się ustabilizowała, że znów warto wiązać z górnictwem swoją przyszłość - podsumował przewodniczący.
W trakcie samej uroczystości
głos zabierali przedstawiciele JSW
i władz powiatu gliwickiego.
- Czynnik ludzki to jest dla
nas podstawowe aktywo. Maszy-

nę można kupić, muszą być ludzie
- podkreślił p. o. prezesa Zarządu
JSW Daniel Ozon. - My tak widzimy właśnie zrównoważony rozwój,
o którym się dzisiaj dużo mówi,
o bliskiej współpracy przemysłu,
pracodawców, samorządów, świata
nauki, szkół - podstawowych, średnich, zawodowych oraz wyższych.
(…) Chcemy być atrakcyjnym pracodawcą dla młodych ludzi. (…) Dla
nas jest to istotne w momencie takim, kiedy - co trzeba jasno powiedzieć - jest odpływ kadr. Widzimy,
ile jest kwestii związanych z emigracją osób w różnych zawodach za
granicę, gdzie ta zagranica oferuje
bardziej atrakcyjne warunki płacy
i socjalne. Chcemy przyczynić się
do tego, żeby młodzi ludzie widzieli
tutaj nadzieję i perspektywę, i widzieli Jastrzębską Spółkę, polskie
górnictwo, jako atrakcyjne miejsce
pracy - zadeklarował.
Starosta Waldemar Dombek
nawiązał do sytuacji sprzed kilkunastu lat, gdy szkolnictwo zawodowe likwidowano.
- Pamiętam taką sesję Rady Powiatu, w 2000 roku, kiedy jedna

z naszych koleżanek mówiła: „nie
są potrzebne szkoły zawodowe, te
technika, tylko licea profilowane”.
(…) Teraz musimy tę lukę nadrabiać
- zauważył. - Chciałem podziękować radnemu Krzysztofowi Leśniowskiemu za to, że niezależnie od
pełnionych obowiązków włączył się
w działanie. Wielokrotnie mówił o
przywróceniu szkół zawodowych,
szkół górniczych, bo widział, że w
kopalniach potrzeba wykwalifikowanych pracowników. Dzisiaj te
marzenia się spełniają - dodał.
Słowom tym przysłuchiwała się
delegacja ZSZ nr 2: dyrektor placówki pani Grażyna Dąbrowska i
uczeń czwartej klasy technikum
Przemysław Grochal, który krótko
zdefiniował oczekiwania swojego
środowiska wobec szkoły.
- Stabilność jest dla nas najważniejsza. My (…) jesteśmy bardzo
zdecydowanymi ludźmi. Musimy
widzieć, co dostaniemy po zakończeniu nauki. Mając gwarancję pracy, możemy planować dalsze kroki
w naszym życiu - powiedział.
MJ

Praca i praktyki dla absolwentów uczelni
Studenci Politechniki Śląskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej będą mogli odbywać
praktyki w zakładach JSW. 19 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju podpisano w tej sprawie
stosowne porozumienia.
W ramach współpracy z uczelniami
Jastrzębska Spółka Węglowa zapewni
studentom możliwość odbycia praktyk
robotniczych i studenckich. Ponadto
spółka umożliwi studentom pozyski-

wanie tematów do prac dyplomowych
oraz umożliwi uczelniom organizowanie
wycieczek dydaktycznych dla studentów do swoich zakładów. Podpisane
umowy mają na celu przede wszyst-

kim zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami a JSW. Dla studentów
jest to szansa na dobre przygotowanie
zawodowe oraz zdobycie doświadczeń w trudnej sztuce górniczej.

- Podpisane dzisiaj porozumienia to jasny sygnał dla młodzieży
uczącej się w szkołach zawodowych
i studiującej na kierunkach związanych z górnictwem, że mogą wiązać
swoją przyszłość zawodową z naszą
spółką jako firmą perspektywiczną.
Będziemy działać na Śląsku przez
kolejne dziesięciolecia i będziemy
potrzebować wykwalifikowanej ka-

dry. Maszyny, nawet te najnowocześniejsze, można kupić, ale bez
pracowników żadna firma sobie nie
poradzi. Dzisiejsze porozumienia to
również dowód na to, że Jastrzębska Spółka Węglowa jest otwarta
na współpracę ze światem nauki,
samorządami, uczelniami i szkołami
- powiedział Daniel Ozon, p.o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
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ZAGAZOWANIE WĘGLA

Będzie gaz z węgla dla
polskiej chemii?
Budowa instalacji zgazowania węgla do wytwarzania produktów chemicznych to cel projektu, który wspólnie realizować będą Tauron i Grupa Azoty. Instalacja ma rocznie zużywać ok. 1 mln ton węgla kamiennego. List intencyjny
w tej sprawie podpisano 20 kwietnia br.
Strony listu intencyjnego uznały, 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.

Czyste technologie węglowe
w praktyce

- Budowa instalacji zgazowania
węgla jest przedsięwzięciem, które
w pełni wpisuje się w to, co rozumiemy jako czyste technologie węglowe.
Wspólnie z Grupą Azoty pokazujemy, że krajowy węgiel może być
bazą do budowania nowego biznesu i rozszerzania kompetencji obu
stron. Liczymy, że pokonanie barier,
które zawsze towarzyszą wdrażaniu
innowacyjnych projektów, otworzy
drogę do szerokiego wykorzystania
węgla kamiennego w nowych zastosowaniach - mówi prezes zarządu
Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk.
Koncepcja zakłada wykorzystanie krajowego węgla kamiennego
wydobywanego przez Tauron do
wytwarzania przez Grupę Azoty
m.in. produktów chemicznych, takich jak metanol czy amoniak.
Podpisanym dokumentem Grupa Azoty inicjuje wejście w nowy
segment produkcji chemikaliów dotychczas w całości importowanych
(metanol) lub produkowanych na
bazie sprowadzanego gazu ziemnego (amoniak).
- Inwestycja z Grupą Tauron
będzie miała szeroki i pozytywny
wymiar dla całej gospodarki. Bazując na sprawdzonych światowych
technologiach stawiamy na wydłużenie łańcucha wartości i oparcie w
kilkuletnim horyzoncie czasowym
znaczącej części produkcji Grupy
Azoty na krajowym gazie syntezowym otrzymywanym ze zgazowania
węgla – powiedział prezes zarządu
Grupy Azoty Wojciech Wardacki.
Podpisany list intencyjny określa ogólne ramy współpracy pomiędzy Grupą Azoty a Tauronem, które
wyraziły również wolę podpisania
dalszych umów, w tym umów związanych z utworzeniem wspólnej
spółki celowej. Miejscem planowanej inwestycji będzie Kędzierzyn
Koźle.

Potrzeba dużych pieniędzy

Szacowana wartość projektu
wynosić będzie od 400 do 600 mln
euro, w zależności od wybranej

wersji technologicznej. I tu wydaje
się być największy problem związany z tym projektem. Technologicznie wielkich wyzwań tu nie ma,
na świecie działa wiele instalacji
zgazowania węgla, można więc
skorzystać z istniejących wzorców,
koła wymyślać nie trzeba. Gaz syntezowy pozyskiwany z węgla stanowi surowiec do produkcji około 30
proc. światowego wolumenu metanolu.
Problemem mogą być pieniądze.
Dziś jedno euro kosztuje ok. 4,2 zł.
To oznacza, że wartość inwestycji to
ok. od 1,6 mld do 2,5 mld zł. To całkiem spore pieniądze, nawet jak dla
tak dużych firm jak Tauron i Azoty.
Warto pamiętać, że projekt zgazowania węgla w Kędzierzynie ma co
najmniej kilkanaście lat, spotykał
się on z politycznym poparciem, ale
rozbijał się o stronę finansową. Po
prostu uznawano, że jest to projekt
bardzo ryzykowny z finansowego
punktu widzenia. Teraz Tauron i
Grupa Azoty zapewniają, że projekt
będzie opłacalny.

nie krajowego węgla kamiennego
jest jedynym realnym sposobem
zagospodarowania nadprodukcji
węgla w Polsce. Substytucja gazu
ziemnego dla przemysłu chemicznego winna być ukierunkowana
na produkcję amoniaku względnie
metanolu.

Polityczne poparcie to za mało
dla realizacji tak kosztownego
przedsięwzięcia. Spora grupa
polskich naukowców przekonuje, że projekt zgazowania węgla i
produkcja gazu na potrzeby chemii może być w naszych warunkach opłacalna. Tauron i Grupa

Azoty wstępnie też to deklarują,
ale na razie konkretnych decyzji
inwestycyjnych nie podejmują.
Tych należy spodziewać się dopiero najwcześniej za kilka miesięcy.
Igor D. Stanisławski

Polityczne poparcie

Zawarta umowa pomiędzy Tauron i Grupa Azoty ma silne poparcie polityczne w rządzie.
- List intencyjny w sprawie budowy instalacji zgazowania węgla
to odważny krok ku przyszłości
energetyki opartej na nowych technologiach – powiedział minister
energii Krzysztof Tchórzewski.
Minister Tchórzewski zwrócił
także uwagę, że projekt jest szansą
na zgazowanie pierwszego miliona
ton węgla w 2020 r.
- W naszym najlepszym interesie jest to, żeby węgiel nie należał do przeszłości, nie stał się
przeżytkiem, tylko żeby należał
do przyszłości i miał zastosowanie w rozmaitych nowoczesnych
rozwiązaniach technologicznych
w przemyśle. Właśnie takiego typu
przedsięwzięcie dzisiaj symbolicznie zainicjowaliśmy - dodał podczas uroczystości podpisania listu
intencyjnego wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki.
Warto przypomnieć, że podczas
zeszłorocznej wizyty Mateusza
Morawieckiego oraz wiceministra
energii Grzegorza Tobiszowskiego
w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) rozmawiano
także o zgazowaniu węgla. Podczas dyskusji, w której uczestniczył
m.in. dyrektor IChPW Aleksander
Sobolewski, rozmawiano m.in. o
zgazowaniu węgla, co ma być substytucją gazu ziemnego. W ocenie
naukowców z Instytutu zgazowa-

Prosto od producenta, tanio, szybko, pewnie!
Transport gratis na terenie całego kraju!

Retopal, to polski, ekologiczny ekogroszek
przeznaczony do wszystkich typów węglowych
kotłów automatycznych. Posiada stabilnie wysokie
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Teraz dostęny jest w pierwszym w kraju
sklepie interenetowym producenta,
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GEO-METAN Zaczyna się rewolucja w wykorzystaniu metanu z kopalń węgla?

Gazownicy stawiają na metan
Z roku na rok rośnie ilość ujmowanego metanu w kopalniach węgla kamiennego, który jest potem wykorzystywany do
produkcji prądu i ciepła. W kolejnych latach ilość wykorzystywanego metanu powinna rosnąć, zaangażowała się w to m.in.
grupa PGNiG.
Z danych Agencji Rozwoju
Przemysłu (ARP) wynika, że w 2016
r. w powierzchniowych stacjach odmetanowania zostało ujętych 346,6
mln metrów sześciennych metanu,
czyli blisko 5 proc. więcej niż w
2015 r. Na własne potrzeby w 2016
r. kopalnie wykorzystały 147,6 mln
metrów sześciennych ujętego metanu, co jest ilością o 8 proc. większą
niż w roku 2015.
Te liczby są dobrą i złą wiadomością. Dobrą, ponieważ rośnie
ilość ujmowanego metanu a złą, ponieważ jest to nadal mniej niż połowa metanu wydzielanego przy wydobyciu węgla. Tylko w roku 2016 r.
przy wydobyciu węgla kamiennego
wydzieliło się 922,2 mln metrów
sześciennych metanu.
W kolejnych latach ilość ujmowanego i wykorzystywanego metanu z
pewnością będzie rosła. Stanie się to
m.in. dzięki aktywności spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), która postanowiła zaangażować się w wydobycie metanu.

Gazownicy pomogą górnikom
wykorzystywać metan

W marcu br. PGNiG przedstawiła nową strategię działalności
na lata 2017-2022. W tym okresie
grupa kapitałowa PGNiG zamierza
przeznaczyć ok. 680 mln zł na badania i rozwój oraz innowacje, co
daje kwotę ponad 100 mln zł rocznie. Do najważniejszych projektów,
które PGNiG będzie realizowało,
należy „Geo-Metan”. Ten projekt
ma na celu rozwój technologii pozwalających na wydobycie metanu
z pokładów węgla.
Te deklaracje przełożyły się już na
współpracę PGNiG z górnictwem. Już
w marcu PGNiG oraz PGNiG Termika (spółka z grupy PGNiG) i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisali
wspólny list intencyjny, w którym zadeklarowali pogłębienie współpracy
w pięciu obszarach: węgla kamiennego, metanu, gazu koksowniczego,
aktywów energetycznych i zaopatrzenia w media energetyczne. Spółki realizować będą także wspólnie
projekty w zakresie badań, rozwoju
i innowacji. Wspólne działania nie
tylko zwiększą efektywność spółek,
ale też pozytywnie wpłyną na rozwój
konkurencyjności i bezpieczeństwa
krajowego sektora wydobywczoenergetycznego.
W niektórych obszarach spółki
rozpoczęły współpracę już wcześniej. Przykładem takich działań jest
wypracowany i funkcjonujący już
model współpracy między Jastrzębską Spółką Węglową, a należącą do
grupy kapitałowej PGNiG Spółką
Energetyczną „Jastrzębie” (SEJ).
- SEJ świadczy usługi przemysłowego outsourcingu energetycznego dla JSW. Zgodnie z
przyjętą nową strategią część planowanych nakładów inwestycyjnych
zamierzamy przeznaczyć na projekty związane z pozyskaniem metanu
z obecnych i przyszłych obszarów

eksploatacji węgla kamiennego.
Odzyskany gaz chcielibyśmy zagospodarować na cele energetyczne.
W sferze naszych zainteresowań
pozostaje również gaz koksowniczy
– powiedział Piotr Woźniak, prezes
zarządu PGNiG.
Strony zadeklarowały wypracowanie jasnych i przejrzystych
zasad współpracy w każdym obszarze, uwzględnianie zasad poszanowania środowiska oraz możliwość
tworzenia i realizacji potencjalnych projektów z obszaru badań i
rozwoju.
– Zakładamy powołanie zespołów eksperckich, których zadaniem będzie uszczegółowienie
wymienionych w liście intencyjnym obszarów współdziałania.
Przygotowane zostaną rekomendacje działań z uwzględnieniem
optymalnych rozwiązań dla spółek. Będzie to solidna podstawa do
konkretnych decyzji biznesowych
– dodał Wojciech Dąbrowski, prezes PGNiG Termika.
Dzięki współpracy spółek zyska również Skarb Państwa, który
– jako ich główny akcjonariusz
– jest zainteresowany sukcesywnym ograniczaniem negatywnego
oddziaływania sektora wydobywczego na środowisko. Jednym ze
sposobów pozwalających to osiągnąć jest rozwój nowoczesnych i
innowacyjnych technologii przetwarzania i wykorzystania węgla,
gazu ziemnego, metanu oraz gazu
koksowniczego.
- Wspólne projekty przyczynią się do wzrostu wartości firm
poprzez efektywne wykorzystanie
posiadanych zasobów, najlepszych
kompetencji i unikalnych umiejętności grup kapitałowych oraz
wchodzących w ich skład wyspecjalizowanych spółek. Zakres planowanych działań idealnie wpisuje
się w tworzoną strategię JSW na
lata 2018-2030, która ma na celu
budowę pozycji spółki jako euro-

pejskiego lidera w swojej branży
odpornego na wahania rynku –
podkreślił Daniel Ozon, p. o. prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kopalnia Budryk sprzeda metan gminie Gierałtowice

To nie jedyna nowa inicjatywa
wykorzystania metanu. W kwietniu gmina Gierałtowice i kopalnia
Budryk (z JSW) zawarły porozumienie, w którym kopalnia zobowiązała się dostarczać gminie 10
metrów sześciennych metanu na
minutę.
Gmina Gierałtowice chcą wykorzystać metan do produkcji prądu i ciepła. W dwóch sołectwach
powstaną układy kogeneracyjne,
które zasilać będą budynki użyteczności publicznej. Zanim jednak gmina zacznie produkować
prąd i ciepło na własny użytek
będzie musiała wybudować kilkusetmetrowy gazociąg. Podpisane porozumienie pozwala gminie
podjąć starania o dofinansowanie
budowy rurociągu oraz układu kogeneracyjnego.
Metan do Gierałtowic będzie
transportowany ze stacji odmetanowania, którą przed dwoma laty
wybudowano przy szybie VI w Chudowie.
W 2016 r. przy stacji odmetanowania uruchomiono układ kogeneracyjny - 2 silniki o mocy ok.
4,0 MWe każdy w rejonie szybu
VI Chudów, co pozwoliło zmniejszyć emisję metanu do atmosfery o
ok. 8,0 mln metrów sześciennych.
Układ wytwarza energię elektryczną i ciepło. Produkcja energii elektrycznej w tym układzie wyniesie
5 tys. megawatogodzin (MWh) na
miesiąc, co stanowi 30 proc. aktualnego zapotrzebowania na energię
elektryczną kopalni Budryk. Całość
produkowanej energii elektrycznej
będzie zużywana przez kopalnię.
Da to oszczędności rzędu 850 ty-

sięcy złotych miesięcznie, a rocznie
nawet 10 mln zł.
- Aktualnie wykorzystujemy
koło pięćdziesięciu procent metanu. Zatem nie ma obawy, że zabraknie gazu dla Gierałtowic. Kopalnia
prowadzi prace koncepcyjne nad
maksymalnym
wykorzystaniem
metanu z odmetanowania - mówi
Andrzej Tabaka, główny energetyk
kopalni Budryk.

Nowe metody pozyskania
metanu

JSW współpracuje także przy
innych projektach mających wykorzystać metan. JSW uczestniczy
w międzynarodowym programie
badawczym GASDRAIN, którego liderem jest Główny Instytut
Górnictwa (GIG) z Katowic, celem
programu jest opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu
poprzez stymulacje pokładów węgla
celem zapobiegania zagrożeniom i
zwiększenia wydobycia węgla.
Program ma sprawdzić m.in.
czy do wydobycia metanu można
wykorzystać szczelinowanie hydrauliczne, które jest z powodzeniem stosowane np. przy wydobyciu tzw. gazu łupkowego.
Korzystna dla zwiększenia wykorzystania metanu jest niedawna
nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, która ułatwia pozyskiwanie
metanu z wygaszanych kopalń.
Nowelizacja pozwala na usunięcie
barier i eliminację zagrożeń dla
bezpieczeństwa pracy oraz uniknięcie strat, które wiążą się z aktualnie realizowanym procesem restrukturyzacyjnym obejmującym
między innymi zbywanie zakładów
górniczych bądź ich części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Wprowadzona zmiana ułatwi
również pozyskiwanie i zagospodarowanie metanu z wygaszanych

kopalń oraz zmianę dotychczasowej
praktyki wynikającej z prowadzonego odmetanowania. Może pozwolić to zarazem, na zwiększenie przychodów kopalń z tytułu zbywania
metanu, pozyskiwanego w trakcie
procesów wygaszania kopalń.

Będzie rewolucja metanowa?

Pojawia się pytanie, czy zwiększona aktywność spółek węglowych
w ujmowanie i wykorzystanie metanu, i zaangażowanie się w tą działalność takich gigantów jak PGNiG,
doprowadzi w Polsce do rewolucji
metanowej, podobnej nieco do rewolucji gazu łupkowego, do jakiej
doszło w Stanach Zjednoczonych. Z
pewnością rewolucji o podobnej skali raczej nie będzie: rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do poważnych zmian nie
tylko na amerykańskim rynku paliw
(gdzie pogorszyła znacząco pozycję węgla kamiennego), ale także na
rynku światowym. Wykorzystanie
metanu w Polsce niemal na pewno
nie doprowadzi do poważnych zmian
na międzynarodowym rynku paliw.
Może przynieść jednak zmiany na
krajowym rynku – pamiętajmy, że
wciąż więcej niż połowa ujmowanego
metanu z kopalń się marnuje. Ujęcie
całego metanu, który wydobywa się
przy działalności górniczej, z pewnością nie jest możliwe, ale na pewno
można zwiększyć ilość ujmowanego
metanu i wykorzystać go do celów
energetycznych, czyli do produkcji
prądu, ciepła i chłodu. Dzięki temu
spółki węglowe zmniejszą koszty
zakupu energii i ciepła a jednocześnie będą mogły liczyć na dodatkowe
przychody ze sprzedaży metanu lub
wyprodukowanego z niego prądu i
ciepła. To z pewnością będzie już zauważalne na polskim rynku energii i
na lokalnych rynkach ciepła. Warto
więc to zrobić!
Igor D. Stanisławski
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TAURON WYDOBYCIE XVII Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Do grobu księdza Jerzego Popiełuszki

W piątek 7 kwietnia br. członkowie NSZZ Solidarność z całej Polski uczestniczyli we mszy świętej i Drodze Krzyżowej w intencji ludzi pracy. To już XVII Ogólnopolska Droga Krzyżowa ulicami warszawskiego Żoliborza do grobu
księdza Jerzego Popiełuszki.
W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele różnych grup zawodowych,
a także poczty sztandarowe z całej
Polski, w tym poczet NSZZ Solidarność
ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG
Brzeszcze. Krzyż tradycyjnie nieśli: hutnicy, kolejarze, górnicy, stoczniowcy,
przedstawiciele służby zdrowia, handlu,
energetycy, nauczyciele, policjanci, żołnierze, delegaci z Regionów NSZZ „Solidarność”, a także młodzież.
- To ksiądz Jerzy nas tutaj groma-

dzi. W tym roku będziemy przeżywać
70 rocznicę Jego urodzin, jak również
45 rocznicę Jego święceń kapłańskich.
Dlatego hasło tegorocznej Drogi Krzyżowej brzmi: „Błogosławiony ksiądz Jerzy
– Kapłan według Bożego Serca” – powiedział ks. kanonik Michał Kotowski,
diecezjalny duszpasterz ludzi pracy.
Po raz kolejny Drogę Krzyżową na
Żoliborzu uświetniła swą grą górnicza
orkiestra dęta Zakładu Górniczego Sobieski. To już kolejny rok, jak jaworzniccy

muzycy dali popis muzyczny na tej uroczystości. Zaproszenie po raz drugi z kolei orkiestry TAURON Wydobycie S.A. ZG
Sobieski świadczy o wysokim kunszcie
artystów, którzy na co dzień związani są
z jaworznicką kopalnią, która wchodzi w
skład Grupy Kapitałowej TAURON. Zakładowa Orkiestra Dęta ZG Sobieski znana
jest w Jaworznie, uświetniając szereg
uroczystości państwowych jak również
kościelnych.

następna >
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Diagram: 16 x 12; kratka o wymiarach: 1,1 x 1,1 cm; całkowity rozmiar: 17,8 x 15,7 cm
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KRZYŻÓWKA
KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Odnowili ołtarz
św. Barbary

Rodzaj
pilnika

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA
podjęła Uchwalę o wyremontowaniu ołtarzu św. Barbary znajdującego się na Cechowni kopalni.
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Dzieli sąsiadów

wą historię. Szczęść Boże na zawsze
pozostanie z tą kopalnią i jej górnikami!
Dziękujemy wszystkim za pomoc przy
renowacji i odnowieniu tego szczególnego miejsca. Niech św. Barbara ma nas
zawsze w swojej opiece - Dariusz Dudek,
przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” przy PG SILESIA.
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Ołtarz był już nadszarpnięty zębem
czasu i wymagał odświeżenia i generalnego remontu. Obraz został ściągnięty,
wyczyszczony i odnowiony, a sam ołtarz zyskał nową paletę barw. Opiekę
nad tym miejscem zawsze sprawowała
Zakładowa Solidarność i tak już zostanie
na zawsze.
- To ważne miejsce w historii kopalni
a i sam obraz świętej ma długą i cieka-
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Rozwiązanie - aforyzm Cycerona.
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Sohttp://krzyzowki.pnet.pl/

lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl Wśród nadesłanych
odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w marcowej krzyżówce brzmi: Nicole Kidman.
Nagrody wylosowali: Ewa Szałaśna-Nagi z Brzeszcz oraz Szymon Jezierski z Porąbki. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

