
MAJ
2013	
NR	5	(116)

ISSN	1425-8021 GAZETA SEKCJI KRAJOWEJ GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”                   www.solidarnoscgornicza.org.pl

ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ                           NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

więcej s. 4

strona 6-7

W stronę czystego węgla

Sławomir Kozłowski, szef “Solidarności” w JSW

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę
O rozmowach których nigdy nie było s. 2
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     KHW: Spór o płace

Nie było dialogu, nie ma porozumienia

Kwitnie handel witualnym papierami

Lichwa nie próżnuje
Chętni na akcje Kompanii Węglowej  s. 5

Tomasz Margaret 
Tomczykiewicz 

bierze się 
za likwidację 

polskiego 
górnictwa

Kosztem wielu milionów otwarto w Katowicach nowoczesne Centrum 
Czystych Technologii Węglowych. Pytanie tylko, na ile instytucja ta może 
pomóc branży węglowej w Polsce? 

ZarZąd Katowickiego Holdingu Węglowego SA jednostronnie zdecydował o 3-procento-
wym wzroście stawek osobistego zaszeregowania pracowników kopalń i zakładów KHW 
z dniem 1 czerwca br. oraz o wypłacie premii w wysokości 1000 zł brutto dla każdego 
zatrudnionego według stanu na dzień 31 maja. Komunikat o nieuzgodnionej ze związkow-
cami decyzji opublikowano w Internecie i kopalnianych gablotach po ogłoszeniu przerwy w 
toczących się rozmowach dotyczących tegorocznej polityki płacowej.
- Jesteśmy oburzeni postępowaniem kierownictwa Spółki, tym bardziej, że jeszcze wczoraj 
wszystko wskazywało na możliwość dojścia do porozumienia - mówi Piotr Bienek z hol-
dingowej „Solidarności”. 

 

      Koniec sporu w Koksownii „Przyjaźń”

Podwyżki po pięciu latach
Spór zbiorowy organizacji związkowych z Zarządem Koksowni �Przyjaźń� SA zakończył 
się podpisaniem porozumienia gwarantującego pierwsze od pięciu lat podwyżki płac dla 
pracowników zakładu. Nagrodę z tytułu Dnia Hutnika, wypłacaną dotychczas ratalnie, co 
miesiąc, w wysokości zależnej od stażu, włączono  do płacy zasadniczej. To kwota rzędu 
300-600 zł. Ustalono też, że zlikwidowany dodatek z Karty Hutnika zostanie zrekompenso-
wany. Wysokość rekompensaty wyniesie od 300 do 450 zł. 
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Jarosław
Grzesik

Mistrz zakulisowych gier 
PraCOWiTy mistrz zakulisowych gier – to najczęściej spotykana charakterystyka Tomasz Tomczy-
kiewicza, szefa śląskiej Platformy Obywatelskiej, jednocześnie wiceministra gospodarki odpowie-
dzialnego w resorcie za górnictwo. 

Złośliwi nazywają go człowiekiem o długich 
rękach, któremu lepiej się nie narażać. Tomczy-
kiewicz w oczach swoich przyjaciół i oponentów 
politycznych potrafi zjednać zwolenników i sku-
tecznie eliminować wrogów, którzy jego zdaniem 
zagrażają jednomyślności partii, a może jeszcze 
bardziej jego pozycji partyjnej. 

Przed rozpoczęciem aktywności politycznej 
znany był w rodzinnej Pszczynie jako przedsię-
biorca handlujący mięsem. Od 1990 r. był rad-
nym, by w 1998 r. zostać burmistrzem Pszczyny 
i radnym Sejmiku. 

Swoją polityczną karierę zaczynał od Unii 

Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę

Polityki Realnej, od 1996 r. działał w rozłamo-
wej partii Stronnictwo Polityki Realnej. Wraz z 
SPR wchodzi w skład koalicji AWS a następnie 
do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Po-
przez Stronnictwo doszlusował do powstającej 
w 2001 roku Platformy Obywatelskiej.

Niemal od samego początku rządzi niepo-
dzielnie śląską Platformą. Na zjeździe w 2003 r. 
pokonał a później usunął z partii rywala, prezy-
denta Gliwic Zygmunta Frankiewicza. W 2008 
po dwóch latach doprowadził do obalenia zbyt 
mało dyspozycyjnego marszałka województwa z 
Gliwic Janusza Moszyńskiego zawiązując sojusz 
z SLD, PSL i ... Prawicą Rzeczypospolitej Marka 
Jurka.

– Moszyński i Frankiewicz to była próba 
rozłamu w Platformie Obywatelskiej. Udawanie, 
że się nic nie dzieje, byłoby głupotą. Musiałem 
pozbyć się ich z partii. Najtrudniej było z mar-
szałkiem sejmiku i choć budowanie koalicji do 
jego odwołania zajęło mi rok, to dałem radę – z 
satysfakcją podkreśla Tomczykiewicz.

Wspomnieć należy, że jeszcze wcześniej przy 
wsparciu Moszyńskiego i Frankiewicza spacy-
fikował Grzegorza Dolniaka, posła z Będzina, 
który był wyróżniającym się w Warszawie par-
lamentarzystą z naszego regionu.

Premier Tusk szybko zauważył spryt i bez-
względność Tomczykiewicza, dostrzegając jed-
nak, że szef śląskiej Platformy Obywatelskiej jest 
osobą pozbawioną charyzmy, więc nie będzie dla 
niego zagrożeniem. Dzięki tym cechom wdrapał 

się na szczyt – został przewodniczącym Klubu 
Parlamentarnego PO.

Ostatnią jego ofiarą jest jego wieloletni przy-
jaciel, były już marszałek Adam Matusiewicz, z 
którym działał politycznie już od czasów UPR, 
którego uczynił skarbnikiem Pszczyny, gdy był 
burmistrzem tego miasta. 

- Matusiewicz zapłacił politycznie nie tyle za 
burdel w Kolejach Śląskich, co za fakt, że urósł 
za bardzo w oczach Tomczykiewicza. Grudnio-
we wydarzenia na torach były już tylko preteks-
tem do tego, żeby się go pozbyć – mówi jeden z 
działaczy PO. 

W resorcie gospodarki, do którego trafił pod 
koniec 2011 roku również jego zainteresowanie 
bardziej wzbudzają kwestie personalne niż me-
rytoryczne, wszak od dłuższego czasu starał się 
odzyskać zawłaszczone w rządzie przez PSL spra-
wy górniczego Śląska dla partyjnego aparatu, a 
może jeszcze bardziej dla zaufanych sobie ludzi. I 
od początku było jasne, że w zespole z Waldema-
rem Pawlakiem nie będzie mu po drodze. Kiedy 
w rządzie Pawlaka zastąpił Janusz Piechociński 
wydawało się, że będzie mu łatwiej. Wnet się 
jednak okazało, że i między nimi nie zaiskrzyło 
porozumienie. Pytanie czy ostatnie nieodpowie-
dzialne wypowiedzi to przejaw własnych ambicji, 
próba zaistnienia publicznego, a może też sposób, 
by odwrócić uwagę od licznych afer z udziałem 
działaczy śląskiej Platformy Obywatelskiej? 

Michał Jakubowski

Mróz wiecznie żywy…

WaLdEMar Mróz po tym jak światło 
dzienne ujrzały informacje na temat 
jego agenturalnej przeszłości przestał 
być traktowany z właściwą estymą 
w środowisku górniczym. Świade-
ctwem, że jego obecności nie potrak-
tował także poważnie organizator wy-
darzenia jest rozsyłana po mediach 
lista z cytatami panelistów sesji. 
Znalazły się na niej cytaty wszystkich 
oprócz Waldemara Mroza. 

Jego obecność w towarzystwie 
tłumaczy poniekąd tupet z jakiego 
Waldemar Mróz słynie. To jednak nie 
tłumaczy do końca dlaczego Roman 
łój, prezes Katowickiego Holdingu 
Węglowego w tak spektakularny 
sposób wystawia na szwank wize-
runek spółki.

Waldemar Mróz formalnie wciąż 
pełni funkcję członka zarządu KHW, 
tyle, że jedynie do czasu najbliższe-
go walnego zgromadzenia władz 
spółki, które powoła nowy zarząd, w 
którym zabrakło miejsca dla Mroza 
(po tym jak bezapelacyjnie przegrał 
wybory wśród załogi Holdingu). A 
jednak wciąż jest to osoba, która 
ma dużo do powiedzenia w KHW. 
W nowym zarządzie spółki znalazło 
się miejsce dla zaufanego człowieka 
Mroza, byłego już dyrektora KWK 
Wesoła-Mysłowice Roberta łasku-
dy, którego miejsce w kopalni zajął 

inny zaufany Mroza – Eugeniusz 
Małobędzki. Dla samego Mroza 
też już szykowana jest ponoć cie-
pła posadka w KHW. Mówi się, że 
miałby pokierować jedną ze spółek 
zależnych Holdingu. 

Nas to jednak nie dziwi. 12 lat 
panowania Waldemara Mroza wy-
starczyło, by poukładać według 
siebie holdingowe klocki, kupić 
sobie przychylność dużej części 
związków zawodowych w KHW, 
osób ze świata polityki. W ostatnich 
dniach torpedując każdą próbę sfi-
nalizowania negocjacji płacowych 
w KHW Waldemar Mróz wciąż 
udowadnia jak ważną wciąż jest 
postacią spółki. Może się wkrótce 
okazać, że z tylnego siedzenia to 
wciąż on będzie kierował Katowi-
ckim Holdingiem Węglowym.

Jacek Srokowski

Europejski Kongres Gospodarczy, za stołem panelistów sesji poświęco-
nej problemom górnictwa węgla kamiennego same tuzy branży górniczej 
wraz zaproszonymi gośćmi z zagranicy. Przy każdym tabliczka informa-
cyjna (nazwisko, funkcja). Tylko w jednym miejscu coś się nie zgadza. 
Przy tabliczce roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego 
zasiada jego zastępca – Waldemar Mróz. Nie sposób ukryć zażenowania 
wśród uczestników sesji.

JSW Prowokacja zarządu

MEdIaLNa wypowiedź wiceprezesa Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Ro-
berta Kozłowskiego o konieczności wpro-
wadzenia sześciodniowego tygodnia pracy 
w Spółce zaskoczyła pracowników kopalń. 
Oburzeni są związkowcy, bo Kozłowski 
zasugerował, że Zarząd JSW rozmawia z 
nimi na ten temat, co - jak podkreślają - 
nigdy nie miało miejsca. Nie zmieniają też 
zdania odnośnie długości tygodnia pracy. 
- Soboty, niedziele i święta powinny być 
dniami wolnymi od pracy - mówi lider „So-
lidarności” w JSW Sławomir Kozłowski.

Zdaniem wiceprezesa JSW do spraw 
ekonomicznych Roberta Kozłowskiego, 
kopalnie powinny dążyć do jak najlepszego 
wykorzystania posiadanego majątku pro-
dukcyjnego. Temu właśnie oraz zwiększe-
niu konkurencyjności Spółki miałby służyć 
pomysł wydłużenia tygodnia pracy.

- Dzisiaj sztywne prawa pracy po-
zwalają na pięciodniowy system pracy w 
kopalniach, które historycznie zawierały 
różnego typu porozumienia o charakte-
rze wewnętrznym ze stroną społeczną. 
Stały się one obowiązującymi normami 
prawa pracy wewnątrz danej spółki gór-
niczej. Musimy to podejście uelastycz-
nić, bo bez lepszego wykorzystania tego 
majątku, w który zainwestowaliśmy, nie 
będzie zmniejszenia kosztów na jednostkę 
produkcji - wyjaśniał wiceprezes w wypo-
wiedzi opublikowanej m.in. przez portal 
górniczy Nettg.pl, dodając przy tym, że na 
temat zmian prowadzone są konsultacje 
ze związkami zawodowymi. - Staramy się 
to wprowadzać powoli, w partnerstwie ze 
stroną społeczną - zaznaczył.

To ostatnie zdanie rozsierdziło Sławo-
mira Kozłowskiego, przewodniczącego „S” 
w JSW. - Żadnych rozmów na temat wpro-
wadzenia sześciodniowego tygodnia pracy 
nie prowadziliśmy. Stanowisko związków 
zawodowych, w tym „Solidarności”, jest 
jednoznaczne - soboty, niedziele i święta są 
i powinny być dniami wolnymi od pracy. Nic 
mi nie wiadomo na temat rozmów, o któ-
rych wspomina w wypowiedzi udzielonej 
mediom członek Zarządu JSW pan Robert 
Kozłowski. Przykro mi, że próbę tworzenia 
nowego wewnątrzukładowego prawa pracy 
pracodawca rozpoczyna za pośrednictwem 
mediów - komentuje szef największej orga-
nizacji związkowej działającej w Spółce.

Po publikacji słów wiceprezesa JSW w 
siedzibach zakładowych struktur „Solidar-
ności” rozdzwoniły się telefony. - Dzwonili 
nasi członkowie i mówili, by absolutnie nie 
iść na żadne ustępstwa, a w razie potrzeby 
przeprowadzić referendum wśród pracow-
ników JSW, którzy sami wypowiedzieliby 
się na temat wydłużenia tygodnia pracy. 
Jeśli Zarząd Spółki będzie się upierał przy 
swoim, takie referendum oczywiście prze-
prowadzimy - zapewnia związkowiec. - 
Opinię wiceprezesa traktujemy jako próbę 
sztucznego wywołania niepokojów wśród 
pracowników, co się może źle skończyć, 
bo jest takie powiedzenie, że kto sieje 
wiatr, ten zbiera burzę. Na przyszłość ra-
dziłbym, żeby członkowie kierownictwa 
JSW dokładniej analizowali treść swoich 
wypowiedzi przed ich upublicznieniem - 
kończy swoją wypowiedź przewodniczący 
jastrzębskiej „S”. 

mj

Zamykać, a może 
sprzedawać?
W KOPaLNIacH zawrzało po tym, jak 
wiceminister Tomczykiewicz napomknął 
coś o konieczności likwidacji nierentow-
nych kopalń. Nie dziwię się Waszemu 
zdenerwowaniu, bo cóż to oznacza „ko-
palnia trwale nierentowna”?

Historia polskiego górnictwa zna 
wiele przypadków tzw. trwale nieren-
townych kopalń, które po jakimś cza-
sie stawały się kopalniami wielce ren-
townymi i bardzo perspektywicznymi.

Jednym z najlepszych przykładów 
jest kopalnia „Bolesław Śmiały”, której 
w 2004 r. ówczesny zarząd Kompanii 
Węglowej nie dawał szans określając 
ją mianem trwale nierentownej. De-
terminacja załogi i związków zawo-
dowych ocaliła kopalnię. Wdrożono w 
niej program naprawczy, który szybko 
wykazał, jak bardzo pochopna byłaby 
decyzja o jej likwidacji. Dziś „Bolesław 
Śmiały” to jedna z najlepszych kopalń 
w strukturach spółki. Kolejnym przy-
kładem jest „Halemba”, która rzekomo 
ciągnęła na dno całą spółkę. Wystar-
czyło jednak kilkanaście miesięcy 
programu naprawczego, by kopalnia 
mogła udowodnić swoją wartość. 

Nawet „Bogdanka” - kopalnia sta-
wiana za wzór efektywności - przez dłu-
gie lata była uważana także za kopalnię 
trwale nierentowną, więc przyznam, 
że trudno mi zrozumieć słowa wypo-
wiadane przez jej prezesa o trwale nie-
rentownych kopalniach. Domyślam się 
jednak, że prywatna już spółka chętnie 
pozbyłaby się kilku kopalń ze Śląska i 
stąd ten udział w nagonce na rzekomo 
nierentowne kopalnie.

Wiemy, że obecnie sytuacja w 
górnictwie jest trudna, ale wynika to 
głównie z błędów popełnionych na po-
ziomie rządu i resortu. Z jednej strony 
mamy ok. 9 mln ton węgla na zwałach, 
a z drugiej rząd zezwala na import 
m.in. z Rosji 11 mln ton węgla po zani-
żonych cenach. To jest działanie prze-
ciwko interesom polskiej gospodarki 
i polskiego górnictwa. Do tego oczy-
wiście dochodzą błędy z przeszłości, 
dawne zaniechania inwestycyjne. Jed-
nak polskie górnictwo sobie poradzi, 
o ile nie będą mu w tym przeszkadzać 
niekompetentni ministrowie, których 
intencje są nie do końca czytelne. 

Niedawno dotarła do nas infor-
macja, iż jedną z kopalń (nie będę 
wymieniał konkretnej nazwy) odwie-
dzili chińscy przedsiębiorcy, którzy 
zadawali wiele precyzyjnych pytań, po 
czym można było wywnioskować o 
ich zainteresowaniu tymże zakładem. 
Mam poważne podstawy by sądzić, że 
cały ten zgiełk związany z likwidacją 
kopalń może prowadzić do intensyw-
nych działań prywatyzacyjnych. Nie 
przypadkiem ze strony resortu gospo-
darki padają coraz głośniej sugestie 
potrzeby dokonania zmian w strategii 
górnictwa węgla kamiennego. Obecny 
dokument wyłącza możliwość prywa-
tyzacji za pośrednictwem inwestorów 
strategicznych, dopuszcza jedynie 
możliwość prywatyzacji poprzez gieł-
dy z zachowaniem większościowego 
udziału Skarbu Państwa. I być może w 
całym tym zgiełku i zamieszaniu cho-
dzi o to, by wywrzeć na stronie spo-
łecznej presję dla przyzwolenia doko-
nania zmian po to, by nasze kopalnie 
trafiły w chińskie czy hinduskie ręce.
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TOMaSZ TOMCZyKieWiCZ odpowiedzialny w resorcie gospodarki za sprawy górnictwa, powiedział, że kilka polskich 
kopalń węgla kamiennego jest trwale nierentownych. Wskazał, że spółki węglowe powinny dostosować produkcję 
węgla do popytu na ten surowiec oraz nie obawiać się trudnych decyzji, także tych o zmniejszaniu zbędnych mocy 
produkcyjnych lub ich części. 

STANowiSKo
Sekcji Krajowej Górnictwa węgla Kamiennego 

NSZZ „Solidarność”

 Ze zdumieniem i oburzeniem przyjęliśmy publiczną 
wypowiedź wiceministra gospodarki Tomasza Tomczykiewicza, 
w której poinformował, że mamy w Polsce kilka „trwale nieren-
townych” kopalń i zasugerował konieczność ich likwidacji. Swoją 
niekompetentną i nieodpowiedzialną wypowiedzią wiceminister 
wywołał niepokój i wzburzenie wśród załóg górniczych oraz falę 
spekulacji na temat tego, jakie zakłady wydobywcze miałyby być 
likwidowane.

Oczekujemy od wiceministra Tomczykiewicza jasnych i pre-
cyzyjnych informacji, opartych o merytoryczną wiedzę. Mamy 
nadzieję, że zasięgnie on opinii u kompetentnych doradców, którzy 
posiadają pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania górnict-
wa węgla kamiennego, ale nie są uwikłani w interesy z kapitałem 
spekulacyjnym, zainteresowanym częścią polskich złóż węgla ka-
miennego.

Jednocześnie apelujemy do premiera Donalda Tuska oraz do 
wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
o zdyscyplinowanie swojego podwładnego, który swoim nieod-
powiedzialnym postępowaniem wywołuje niepokój społeczny na 
Śląsku.

Członkowie Rady SKGWK NSZZ „Solidarność” z cała mocą 
podkreślają, że w polskim górnictwie węgla kamiennego nie ma 
kopalń „trwale nierentownych”, a likwidowanie zakładów wydoby-
wczych jako sposób na poprawę sytuacji w branży jest działaniem, 
które dawno już się skompromitowało i nikt odpowiedzialny nie 
proponuje takiego rozwiązania. W kopalniach, których sytuacja 
ekonomiczna się pogorszyła, wprowadzane są programy naprawc-
ze celem przetrwania trudnego okresu dekoniunktury. Nikt odpow-
iedzialny i kompetentny nie mówi o likwidacji żadnej kopalni, bo 
powszechnie wiadomo, że w globalnej gospodarce rośnie znaczenie 
węgla kamiennego i do końca dekady stanie się on najpopularni-
ejszym nośnikiem energii na świecie, czego potwierdzeniem jest te-
goroczny raport Międzynarodowej Agencji Energii, a dla Polski po-
zostanie on surowcem strategicznym dla naszego bezpieczeństwa 
energetycznego.

Tomczykiewicz straszy 
likwidacją kopalń

„wiemy, że niektóre zakłady 
wydobywcze są trwale nieren-
towne. Odważne decyzje należeć 
będą do zarządów i rad nadzor-
czych. Trzeba też o tym rozma-
wiać ze związkami zawodowy-
mi” - wypowiedź wiceministra 
udzielona na początku maja Pol-
skiej Agencji Prasowej wywołała 
oburzenie związkowców, którzy 
odczytali to, jako sugestię likwi-
dacji kopalń. Co więcej, Tomczy-
kiewicz powtórzył jeszcze kilku-
krotnie publicznie ową tezę.

Górnicza Solidarność za-
apelowała do premiera Donalda 
Tuska i wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego o zdyscyplino-
wanie odpowiedzialnego za gór-
nictwo wiceministra gospodarki 
Tomasza Tomczykiewicza. - Wi-
ceminister Tomczykiewicz swo-
imi nieodpowiedzialnymi i nie-
kompetentnymi wypowiedziami 
wywołuje niepokój społeczny na 
Śląsku - mówi Jarosław Grzesik, 
szef górniczej Solidarności. 

Ze słów swojego zastępcy tłu-
maczyć musiał się szef resortu 
gospodarki Janusz Piechociński. 

- Nie należy zamykać nieren-
townych kopalń. Należy robić 
wszystko, aby także w górni-
ctwie węglowym, tak jak w in-
nych dziedzinach gospodarki 
była wysoka produktywność, 
wysoka efektywność, oczywiście 
przy chronieniu racjonalności w 
zatrudnieniu – stwierdził wice-
premier. - Kryzys, spowolnienie 
gospodarcze, kiedyś się zaczyna i 
kiedyś się kończy i polska gospo-
darka nie zrezygnuje w perspek-
tywie kilku pokoleń z zasobów 
węgla – dodał. 

Wypowiedź Tomczykiewicza 
wywołała niemałą konsternację 
w spółkach węglowych, które nie 
planowały likwidacji swoich ko-
palń. 

Joanna Strzelec-Łobodziń-

ska, prezes zarządu Kompanii 
Węglowej: Nie mamy zamiaru li-
kwidować kopalń poza tymi, któ-
re sczerpią złoże. 

Przedstawiciele Kompanii 
Węglowej przypomnieli od razu 
casus kopalni Bolesław Śmiały 
w Łaziskach Górnych, która po-
nad 10 lat temu została uznana 
za trwale nierentowną i przezna-
czona do likwidacji. Sprzeciwiła 
się temu jej załoga i związkowcy. 
Kopalnia wdrożyła program na-
prawczy. 

- Dziś należy do najlepszych 
zakładów w Kompanii Węglowej 
- podkreślił Zbigniew Madej, 
rzecznik spółki.

Madej przekonuje, że okreso-
wy spadek cen i zapotrzebowania 
na węgiel, wywołany kryzysem w 
światowej gospodarce, nie może 
być jedynym powodem decyzji o 
likwidacji kopalń.

- W naszej spółce przygotowy-
wany jest obecnie plan napraw-
czy, który będzie obowiązywał do 
2015 roku. O szczegółach powie-
my, gdy dokument zostanie ukoń-
czony i zatwierdzony przez władze 
spółki. Będzie też konsultowany 
ze stroną społeczną - powiedział 
Zbigniew Madej, rzecznik KW.

W podobnym duchu wypo-
wiadali się przedstawiciele Kato-
wickiego Holdingu Węglowego i 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- W górnictwie węgla ka-
miennego już od dawna nikt od-
powiedzialny nie używa pojęcia 
kopalń „trwale nierentownych”. 
To pojęcie zostało skompromi-
towane już kilkanaście lat temu, 
kiedy „reformowano” górnictwo, 
likwidując kopalnie. Żonglowa-
no wówczas tym pojęciem bez 
przerwy. W poniedziałek trwa-
le nierentowna była kopalnia X. 
We wtorek decyzją polityczną 
okazywała się rentowna, a na jej 
miejsce do likwidacji wyznacza-

no kopalnię Y, która jeszcze w po-
niedziałek była wskazywana jako 
jedna z przynoszących najlepsze 
wyniki ekonomiczne. Wiele rze-
komo trwale nierentownych ko-
palń fedruje do dziś - podkreśla 
Grzesik.

W kopalniach od razu atmo-
sfera zrobiła się napięta. Infor-
macja ta wywołała bowiem falę 
medialnych spekulacji na temat 
tego, o jakie konkretnie kopal-
nie może chodzić. Do tego dołą-
czyły wypowiedzi różnych pseu-
doekspertów, a i część polityków 
postanowiła wykorzystać to do 
swoich gier.

- Kopalnie trwale nierentow-
ne, w których występuje nadkon-
centracja górniczych zagrożeń, 
muszą być likwidowane, albo 
sprzedawane nowym właścicie-
lom, którzy poprzez nowe zasady 
organizacji pracy i poprzez in-
westycje będą mogli przedłużyć 
funkcjonowanie tych kopalń - 
dodał Janusz Steinhoff, dawniej 
jako wicepremier likwidator ko-
palń, dziś etatowy doradca wiel-
kiego biznesu.

Zdaniem przewodniczącego 
„Solidarności” w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej SA Sławomira 
Kozłowskiego, nieprzypadkowym 
może być fakt, że kontrowersyj-
ne słowa przedstawiciela rządu 
padły w momencie trudnej sytu-
acji na rynku węgla. - Sytuacja 
z rosnącymi zwałami już nieraz 
miała miejsce. Ale teraz nikt się 
nawet nie zastanawia jak rozwią-
zać problem, tylko od razu pada-
ją zapowiedzi zamykania kopalń. 
To jest oczywiście na rękę wiel-
kiemu biznesowi, który będzie 
miał ułatwiony handel węglem z 
importu czy też przymierza się 
do budowy własnych kopalń - po-
wiedział Kozłowski.   
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Nie było dialogu, 
nie ma porozumienia

     KOKSOWNia PrZyJaŹŃ 

Podwyżki po pięciu latach
Spór zbiorowy organizacji związkowych z Zarządem Koksowni „Przyjaźń” Sa 
zakończył się podpisaniem porozumienia gwarantującego pierwsze od pięciu 
lat podwyżki płac dla pracowników zakładu. Nagrodę z tytułu dnia Hutnika, 
wypłacaną dotychczas ratalnie, co miesiąc, w wysokości zależnej od stażu, 
włączono do płacy zasadniczej. To kwota rzędu 300-600 zł. Ustalono też, że 
zlikwidowany dodatek z Karty Hutnika zostanie zrekompensowany. Wysokość 
rekompensaty wyniesie od 300 do 450 zł.

asekuracja zarządu
Liderzy czterech organizacji związkowych działających w Lubelskim Węglu „Bogdanka” Sa wezwali kierow-
nictwo Spółki do respektowania tegorocznego porozumienia płacowego i przyjęcia takiego wskaźnika premii, 
który pozwoliłby skorygować wynagrodzenia za pierwsze miesiące bieżącego roku. różnice wobec płac w 
analogicznym okresie roku 2012 sięgają 300 złotych miesięcznie. To efekt kumulacji odejść na emeryturę w 
marcu i kwietniu: odprawy znacząco uszczupliły część funduszu płac przeznaczoną na premie.
- W PIErWSZYcH miesiącach ubiegłego 
roku premie były dość wysokie. Niższe 
premie w analogicznym okresie roku 
bieżącego spowodowały wyraźny spa-
dek zarobków. Nie znaczy to, co prawda, 
że w skali roku płace będą niższe, ale 
zależałoby nam na tym, by uzgodniony 
wzrost wynagrodzeń był przez pracow-
ników odczuwany natychmiast. Zdaniem 
Zarządu stać nas teraz na utrzymanie 
średniej dołowej premii w wysokości 25 
procent, a według nas mogłoby to być 28 
procent, stąd apel o ponowne przeana-
lizowanie sytuacji funduszu płac - mówi 
Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący 

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
LW „Bogdanka” SA.

Zdaniem Brzyskiego, jest stanowczo 
za wcześnie, by twierdzić, że porozumie-
nie płacowe nie zostanie zrealizowane w 
skali rocznej. - Jeżeli po czterech miesią-
cach mamy do czynienia z niedoszaco-
waniem funduszu to trudno powiedzieć, 
czy porozumienie płacowe zostanie, czy 
nie zostanie zrealizowane, bo zaległości 
zawsze można nadrobić w miesiącach 
późniejszych - tłumaczy. - Ostrożne po-
dejście Zarządu w tej kwestii może być 
asekuracją przed ewentualną powtórką 
sytuacji sprzed roku, gdy wskaźnik zo-

stał przekroczony o 1 procent - dodaje.
Tymczasem nieprzewidziany „niedo-

bór” w portfelach górników z „Bogdanki” 
urósł do 1200 złotych, co dla wielu go-
spodarstw domowych zaczęło stanowić 
kłopot. Związkowcy nie zamierzają się 
temu biernie przyglądać. Podkreślają, 
że będą nalegać na jak najszybsze wy-
równanie poziomu płac. - Problem (...) 
uznajemy za najwyższej wagi i w przy-
padku jego nierozwiązania podejmiemy 
działania przewidziane prawem - zapo-
wiedzieli w piśmie skierowanym na ręce 
pracodawcy. 

mj

KHW Spór o płace

kopalniach bardzo szybko pojawiły 
się plakaty o zarządzeniu płacowym 
prezesa, co może świadczyć o tym, 
że zostały przygotowane wcześniej 
i pracodawca wcale nie zamierzał z 
nami niczego negocjować, a odpo-
wiednie decyzje podjęto znacznie 
wcześniej - dodaje.

Odnosząc się do podpisanego 
przez prezesa KHW Romana Łoja 
i wiceprezesa Spółki Waldemara 
Mroza zarządzenia, Bienek zwraca 
uwagę, że jest ono zbyt ogólne i tak 
naprawdę niewiele mówi o polityce 
płacowej Spółki. - Na podstawie 
opublikowanej treści trudno cokol-
wiek wywnioskować. Nie wiemy, w 
jaki sposób miałyby zostać osiąg-
nięte przyrosty, o których mowa 
w zarządzeniu - poprzez obcięcie 
premii, systemu motywacyjnego, 

premii zadaniowych czy soboto-
niedziel. Nie mamy też żadnej pew-
ności, czy to będzie podwyżka, czy 
tylko regulacja płac - komentuje.

Wobec braku porozumienia, 
przedstawiciele związków zawo-
dowych znajdujących się w sporze 
zbiorowym z Zarządem KHW za-
mierzają się spotkać, by omówić 
sytuację i zaplanować dalsze dzia-
łania. Piotr Bienek podkreśla, że 
strona związkowa wciąż jest goto-
wa do podjęcia rozmów. - Potrzeba 
jednak dobrej woli obydwu stron. 
Jeśli jej nie będzie, w grę mogą 
wchodzić ostateczne rozwiązania 
przewidziane przez procedurę spo-
ru zbiorowego, choć tego chcieliby-
śmy uniknąć - zaznacza. 

mj

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego Sa (KHW) jednostronnie zdecydował o 3-procentowym wzroście stawek osobistego zasze-
regowania pracowników kopalń i zakładów KHW z dniem 1 czerwca br. oraz o wypłacie premii w wysokości 1000 zł brutto dla każdego 
zatrudnionego według stanu na dzień 31 maja. Komunikat o nieuzgodnionej ze związkowcami decyzji opublikowano w internecie i 
kopalnianych gablotach po ogłoszeniu przerwy w toczących się rozmowach dotyczących tegorocznej polityki płacowej.

- JeSTeśmy oburzeni postępowa-
niem kierownictwa Spółki, tym bar-
dziej, że jeszcze wczoraj wszystko 
wskazywało na możliwość dojścia 
do porozumienia - mówi Piotr Bie-
nek z holdingowej „Solidarności”.

Podjęta z pominięciem związ-
ków zawodowych decyzja Zarządu 
KHW oznacza, że spór zbiorowy 
toczący się pomiędzy sześcioma or-
ganizacjami związkowymi a praco-

dawcą trwa nadal. Strona społecz-
na domaga się 10-procentowego 
wzrostu wynagrodzeń, 2 tysięcy zł 
premii jednorazowej dla każdego 
zatrudnionego i 5-procentowego 
wzrostu wskaźnika płac. Podwyż-
ki miałyby zostać zrealizowane 
poprzez wzrost stawek osobistego 
zaszeregowania lub znany z Kom-
panii Węglowej SA system dopłat 
do dniówek.

- Dzisiaj chcieliśmy rozmawiać 
o wysokości, konkretnych kwotach 
dopłat do dniówek. Myśleliśmy o 
zmianie struktury funduszu płac, 
żeby pewne środki z soboto-niedziel 
i funduszu zadaniowego przezna-
czyć właśnie na dopłaty. Oni jednak 
powiedzieli, że my nie chcemy ich 
słuchać, dlatego nie będą z nami 
rozmawiać - relacjonuje Bienek. - 
Zastanawiający jest też fakt, że w 

BOGDaNKa Związkowy apel o respektowanie porozumienia

róWNOWarTOŚĆ Karty Hutnika, do 
której pracownik będzie uprawniony 30 
czerwca br., zasili jego wynagrodzenie 
miesięczne brutto z dniem 1 lipca, po 
rejestracji protokołów dodatkowych do 
Zakładowego Układu Zbiorowego Pra-
cy (ZUZP).

Wliczenie nagrody z tytułu Dnia 
Hutnika i dodatku z Karty Hutnika do 
wynagrodzenia automatycznie spowo-
duje wzrost wartości elementów wyni-
kających z wysokości wynagrodzenia: 
nagród jubileuszowych czy odpraw 
emerytalnych.

Wzrośnie też dodatek zmianowy, 
z 600 do 650 złotych, a za kwiecień i 
maj pracownicy otrzymają 8-procen-
tową premię.

W jednym z ostatnich paragrafów 
porozumienia znalazł się zapis, zgod-
nie z którym wysokość kwoty „dodat-
ku wigilijnego” oraz dzień jego wypłaty 
zostaną ustalone w czwartym kwartale 
bieżącego roku.

Porozumienie podpisali przedsta-
wiciele siedmiu związków zawodo-
wych. Spór zbiorowy trwał w zakładzie 
od początku lutego, jednak pierwsze 
pismo, w którym związkowcy domaga-
li się od kierownictwa koksowni podję-
cia rozmów na temat polityki płacowej 
w roku 2013 zostało wystosowane 7 
listopada ubiegłego roku. Strona spo-
łeczna postulowała:

- zwiększenie odpisu na Zakłado-
wy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 
2013 roku (zgodnie z artykułem 46. 
ZUZP),

- ustalenie terminu oraz wysokości 
podwyżek płac w 2013 roku,

- ustalenie wysokości dodatku z 
tytułu Dnia Hutnika (zgodnie z art. 73. 
ZUZP),

- ustalenie wysokości tzw. dodatku 
wigilijnego (zgodnie z art. 68. ZUZP).

Brak reakcji ze strony pracodawcy 
na przedstawione żądania połączony z 
propozycją podjęcia jakichkolwiek roz-
mów dopiero w drugim kwartale roku 
doprowadził do zaostrzenia sytuacji i 
wszczęcia procedury sporu zbiorowe-
go. Kolejne etapy procedury sporu nie 
przyniosły jednak rozstrzygnięć, toteż 
związkowcy zdecydowali o przeprowa-
dzeniu referendum strajkowego, które 
miało się odbyć 15 i 16 maja. Dopiero 
ten krok zmobilizował Zarząd Spółki do 
podjęcia efektywnego dialogu. Efek-
tem jest zawarte porozumienie - na 
dzień przed planowanym terminem 
referendum.

Nadal trwają rozmowy w spół-
kach-córkach Koksowni „Przyjaźń” 
SA, gdzie zakładowa „Solidarność” do-
maga się wprowadzenia tych samych 
rozwiązań płacowych, co w koksowni.

 
mj
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     STaNOWiSKO Solidarność Górnicza w sprawie drogi S1

Z uwzględnieniem interesu lokalnych społeczności
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko lokalizacji dróg na terenach prowadzonej i planowanej eksploatacji 
górniczej. członkowie rady górniczej „S” zajęli się też sprawą kontrowersyjnych lokalizacji drogi ekspresowej S1 w rejonie Brzeszcz i gminy Miedźna.
ZWIąZKOWcY przypominają, iż w przeszłości bu-
dowa autostrady A4 wyłączyła z eksploatacji m.in. 
znaczną część obszaru górniczego Kopalni „Ha-
lemba” w Rudzie Śląskiej. Skutki nieprzemyślanej 
decyzji kopalnia odczuwa do dziś, zmagając się z 
problemem rentowności a gospodarka narodowa 
utraciła bezpowrotnie ogromne ilości węgla, które 
mogłyby służyć bezpieczeństwu energetycznemu 
kraju.

Podobne problemy w krótkim czasie – zda-
niem związkowców - mogą dotknąć dwóch innych 
kopalń: KWK „Brzeszcze” w województwie mało-
polskim i PG „Silesia” w Czechowicach-Dziedzi-
cach (województwo śląskie). Funkcjonowaniu 
tych zakładów zagraża planowana budowa drogi 
ekspresowej S1, dla której Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad pierwotnie przedsta-
wiła cztery warianty przebiegu. Trzy z nich (wa-
rianty B, C i D) przecinały obszar górniczy KWK 
„Brzeszcze”. Czwarty wariant (A) wkracza na ob-
szary PG „Silesia”. Obecnie rozważane są dwa z 
nich, tj. warianty A i C.

Przyjęcie jednego z rozpatrywanych warian-
tów (C) doprowadzi do wyłączenia z wydobycia 
tak znacznej części złóż KWK „Brzeszcze”, że 
zakład trzeba będzie zamknąć. Wysokoenerge-
tyczny węgiel zlokalizowany w rejonie budowanej 
drogi służy do wzbogacania reszty surowca wy-
dobywanego przez kopalnię. Wstrzymanie wydo-
bycia pod terenami przeznaczonymi pod S1 spo-
wodowałoby jego utratę. Przepadłyby też środki 
już zainwestowane przez Kompanię Węglową SA 

w przygotowanie złóż aktualnie eksploatowanych. 
Wdrożenie drugiego wariantu (A) zaszkodzi nato-
miast czechowickiej „Silesii”, zmuszając zakład do 
ograniczenia wydobycia węgla z obecnie dostęp-
nych pól wydobywczych. Odetnie też kopalnię od 
obszarów rezerwowych, ograniczając perspekty-
wy rozwoju zakładu.

KWK „Brzeszcze” zatrudnia ponad trzy tysią-
ce pracowników. Jest największym pracodawcą 
w regionie i jednym z największych pracodaw-
ców w Małopolsce. PG „Silesia” to miejsce pracy 
dla ponad 1600 osób. Dalsze przyjęcia wiążą się 
ściśle z możliwościami wydobywczymi, które 
ograniczy budowa „ekspresówki”. - Niekorzyst-
na lokalizacja drogi S1 dla wymienionych zakła-
dów skutkować będzie katastrofą ekonomiczną i 

społeczną gmin, na terenie których one się znaj-
dują. Biorąc pod uwagę, że jedno miejsce pracy 
w górnictwie generuje 3-4 miejsca pracy w jego 
otoczeniu gospodarczym należy mieć świado-
mość, że pozbawionych pracy zostanie ponad 20 
tysięcy mieszkańców tych regionów - napisali 
związkowcy.

W konkluzji dokumentu Sekcja Krajowa Gór-
nictwa Węgla Kamiennego zażądała ponownego 
przeanalizowania lokalizacji trasy S1 oraz wpro-
wadzenia korekt, które sprawią, że przebieg drogi 
zacznie uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z koncesji i planów inwestycyjnych przedsiębior-
ców górniczych. 
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JSW akcje 
pracownicze 
od lipca 
w obrocie
W związku ze zbliżającym się upływem 
dwuletniego zakazu zbywalności akcje 
pracowniczych Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej spółka podejmie starania, 
aby umożliwić dopuszczenie i wprowa-
dzenie tych akcji 8 lipca 2013 r. na GPW 
– poinformowała JSW.

JSW debiutowała na warszawskiej 
giełdzie 6 lipca 2011 r. Załoga, która do-
stała pakiet 15 proc. udziałów nie mogła 
ich sprzedawać przez dwa lata. Dopusz-
czenie i wprowadzenie akcji pracowni-
czych do obrotu giełdowego wymaga 
spełnienia określonych wymogów praw-
nych, m.in. zatwierdzenia przez Komisję 
Nadzoru Finansowego prospektu emi-
syjnego, dokonania dematerializacji ak-
cji  i podjęcia przez zarząd GPW uchwał 
odnośnie dopuszczenia i wprowadzenia 
akcji pracowniczych do obrotu giełdo-
wego, „dlatego spółka będzie dokładać 
wszelkich starań, aby wszystkie te wy-
mogi zostały spełnione w planowanym 
terminie” – czytamy w komunikacie JSW. 
łączna liczba akcji pracowniczych JSW 
wynosi ponad 18 mln (łączna liczba akcji 
spółki to ponad 117 mln). Pracownicy, 
których akcje pracownicze zostały wy-
cofane z depozytu DM PKO BP, powinni 
złożyć odcinki zbiorowe akcji do DM PKO 
BP do 22 maja, aby akcje te mogły być 
przedmiotem obrotu na GPW z dniem 8 
lipca 2013 r.

„Większość akcji pracowniczych 
została prawidłowo objęta przez upraw-
nionych pracowników i znajduje się w 
depozycie prowadzonym przez DM PKO 
BP, dlatego w odniesieniu do tych akcji 
nie trzeba podejmować żadnych czynno-
ści, aby zostały one zdematerializowane i 
były przedmiotem obrotu na GPW z dniem 
8 lipca 2013 roku” – informuje JSW.

Obecna cena akcji JSW przekracza 
nieco 70 zł za walor, podczas gdy dwa 
lata temu startowały one z poziomu po-
nad 130 zł. 

Przedstawiciele związków zawodo-
wych w JSW namawiają pracowników 
do zachowania akcji, chcąc pokazać ich 
posiadaczom, że mając akcje też zara-
biają na dywidendzie. W ubiegłym roku 
dywidenda wynosiła 5,38 zł na walor, 
w tym ma to być 2,42 zł. Zakładając, 
że każdy z pracowników ma średnio ok. 
340 akcji może liczyć w tym roku na po-
nad 800 zł. 

jac

Lichwa nie próżnuje 
Na rynku papierów wartościowych kwitnie handel wirtualnymi akcjami pracowniczymi Kompanii 
Węglowej. Jedni chcą je kupić od pracowników, którym przysługiwałoby prawo nabycia akcji. 
inni chcą je już odsprzedać dalej. Zapewne z wielokrotnym zyskiem.

KOMPANIA WĘGLOWA 

Komu przysługują akcje pracownicze?
Temu, kto pracował w firmie państwowej w momen-

cie przekształcenia jej w komercyjną spółkę;  
- tym, którzy przepracowali minimum 10 lat w komer-

cjalizowanym przedsiębiorstwie, a przeszli na emerytu-
rę lub rentę, niezależnie od tego jak dawno to się stało; 
(pracownicy z minimum 10 letnim stażem, z którymi roz-
wiązano stosunek pracy z przyczyn od nich niezależnych, 
czyli np. z powodu zwolnień grupowych, niezależnie od 
tego jak dawno to się stało;

- osoby, które po przepracowaniu 10 lat zostały 
przejęte przez inne zakłady pracy.  Aby otrzymać akcje 
trzeba było pracować przez 10 lat niekoniecznie w jed-
nej firmie. Np. ktoś był zatrudniony w zakładzie, którego 

części majątku (lub cały zakład) zostały włączone do 
prywatyzowanej firmy, to też ma prawo do akcji. Ma 
to znaczenie, bo po 1989 r. doszło do połączenia wielu 
małych firm w większe (tzw. konsolidacja). Pracownicy 
zmieniali wtedy zakład nie z własnej woli; 

- prowadzący gospodarstwa rolnicy i rybacy, którzy 
w okresie pięciu lat przed przekształceniem państwowego 
przedsiębiorstwa dostarczali mu surowce.

Nie wystarczy mieć uprawnienia do bezpłatnych 
akcji, aby je otrzymać. Należy złożyć pisemne oświad-
czenie o zamiarze ich nabycia. Można to zrobić na dwa 
sposoby: osobiście w spółce albo pocztą - listem pole-
conym.

JAKo pierwsi problem ten już 
sygnalizowaliśmy kilka miesięcy 
temu. Dziś jednak werbowanie pra-
cowników i emerytów Kompanii 
Węglowej przybrało niespotykaną 
wcześniej siłę.

„Kupię przyszłe prawa do Akcji 
pracowniczych Kompanii Węglo-
wej, odbierz gotówkę już dziś, umo-
wa u notariusza, pokrywam koszty, 
gotówka od ręki” – tego rodzaju 
ogłoszenia wiszą już przed każdą 
kopalnią spółki. 

Funkcjonuje już określona 
stawka za odsprzedaż praw do akcji 
pracowniczych – 1000 zł. Wystar-
czy tylko umówić się z notariuszem, 
podpisać u niego pełnomocnictwo 
do dysponowania walorami Kom-
panii, a po upływie „karencji” 
(kiedy nie wolno sprzedać akcji, w 
przypadku JSW wynosi on 2 lata) 
wybrać się do domu maklerskiego 
celem przepisania na kupca prawa 
własności do tych papierów. Jeśli w 
międzyczasie KW będzie wypłacać 
dywidendę (dzielona jest między 
wszystkich akcjonariuszy) trafi ona 
do kieszeni górnika. 

sejfu. W wielu przypadkach, co 
udało nam się  ustalić, umowy te 
są traktowane na zasadzie umów 
pożyczek z wysokim oprocento-
waniem. 

Pieniądze trzeba będzie zwró-
cić nawet, jeśli w sytuacji nieza-
leżnej od pracownika do prywa-
tyzacji spółki nie dojdzie. Odsetki 
mogą być spore, bo termin debiutu 
giełdowego Kompanii Węglowej 
jest odkładany. Wcześniej mówiło 
się o 2014 r., ale dziś już jest nie-
mal pewne, że z uwagi na kryzys, 
nie ma co liczyć na przyszły rok. 

Pułapek jest zresztą więcej. 
Sprzedający akcje górnicy mogą 
nieświadomie przekazać nabyw-
cy również prawo do dywidendy 
(czyli wypłacanej przez spółkę 
„premii” dla posiadaczy akcji). 
Co gorsza, mogą zobowiązać się 
do zapłaty skarbówce podatku od 
późniejszej sprzedaży odpowied-
nio już droższych akcji. Kwota 
takiego podatku może być wyższa 
od tysiąca złotych, jakie zainkasu-
ją teraz do ręki.

Okazuje się, że proceder ten, 
wątpliwie uczciwy w sensie mo-
ralnym, nie jest niezgodny z 
przepisami prawa. Takie prakty-
ki zdarzały się już wcześniej. Dla 
przykładu w połowie lat 90. Za 1 

akcję pracowniczą KGHM płaco-
no w przedsprzedaży 3 zł, podczas 
gdy dziś ich cena oscyluje wokół 
140-160 zł. Ile można stracić na 
takim interesie świadczy także 
przykład Bogdanki, gdzie obecnie 
przeciętny pakiet akcji pracowni-
czych wart jest ok. 100 tys. zł. 

Jednak osób skuszonych szyb-
ką gotówką, jak się okazuje nie 
brakuje, gdyż prawa do akcji pra-
cowniczych Kompanii Węglowej 
już znalazły się we wtórnym obie-
gu.

„Sprzedam akcje pracownicze 
KW SA w pakietach. Zapraszam 
doradców finansowych do współ-
pracy” – znaleźliśmy ogłoszenie 
w internecie. Jest podany telefon 
i mail. 

- Pan się nie pomylił? Ma Pan 
na myśli Kompanię Węglową? – 
pytamy tajemniczego inwestora.

- Tak, chodzi o Kompanię Wę-
glową?

- Mógłby mi Pan coś więcej na 
ten temat powiedzieć?

- Spotkajmy się, tak przez te-
lefon to nie będę na ten temat roz-
mawiał – uciął nasze dociekania 
rozmówca.

Jacek Srokowski

Co się stanie, jeśli komuś z 
uczestniczących w procederze 
górników w międzyczasie się „od-
widzi” i - mimo podpisanego peł-
nomocnictwa - nie zgodzi się na 
przepisanie prawa własności? 

Nie tylko będzie musiał oddać 
pieniądze, ale zapłacić wysoką 
karę umowną. Tajemniczy inwe-
storzy nie podają skali, mało tego, 
nikt nie wie jak wygląda umowa, 
bo po jej podpisaniu trafia do 
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W stronę czystego węgla
PrODuKCJa energii w Polsce w ponad 90 proc. oparta jest na węglu. Jednak unia europejska dąży do ograniczenia funkcjo-
nowania tych źródeł energii ze względu na wysoki poziom emisji zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Od lat powtarza się, że 
jedyną szansą dla węgla są czyste technologie węglowe. Kosztem wiele milionów otwarto w Katowicach nowoczesne Cen-
trum Czystych Technologii Węglowych (CCTW). Pytanie tylko, na ile instytucja ta może pomóc branży węglowej w Polsce?
- NASZym zadaniem jest uczynić 
z węgla paliwo high-tech, przyjazne, 
czyste, nowoczesne. To centrum bę-
dzie użyteczne dla gospodarki, dla 
Polski i dla Europy, która - choć się 
do tego nie przyznaje - jest jednym 
z największych konsumentów węgla 
na świecie. Chcemy dać polskiemu 
węglowi szansę, by jeszcze przez 
wiele lat mógł być paliwem przy-
jaznym dla środowiska i akcepto-
walnym społecznie, spełniającym 
wyśrubowane unijne normy środo-
wiskowe - mówił podczas otwarcia 
CCTW prof. Józef Dubiński, dyrek-
tor Głównego Instytutu Górnictwa 
w Katowicach.

Laboratoria za miliony
Projekt Centrum Czystych 

Technologii Węglowych to naj-
większy projekt inwestycyjny w 
infrastrukturę badawczą na Śląsku 
– przedsięwzięcie podjęte przez 
Główny Instytut Górnictwa w Ka-
towicach (GIG), oraz Instytut Che-
micznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 
(IChPW). CCTW finansowane jest 
w ramach Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka, lata 
2007 -2013. Wartość tego projektu, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego wynosi 
prawie 162 mln zł (45 mln euro), a 
samo dofinansowanie ze środków 
unijnych około 137 mln zł (38 mln 
euro).

Na Centrum składa się zespół 
laboratoriów i zaplecze o łącznej 
powierzchni użytkowej ponad 9 
tys. m kw. Ośrodek obejmuje trzy 
części: laboratoria stworzone w ka-
towickim GIG oraz instalacje tech-
nologiczne w Zabrzu i Mikołowie. 
W nowym budynku w Katowicach, 
gdzie powstały specjalistyczne la-
boratoria, prowadzone będą prace 
łączące różne dziedziny nauki. Cho-
dzi m.in. o badania w zakresie włas-
ności ciał stałych, cieczy i gazów - w 
tym szczególnie paliw, a także ener-
getyki, inżynierii procesowej oraz 
nanotechnologii.

 Efektem prowadzonych tu ba-
dań ma być zminimalizowanie 
skutków wykorzystania węgla dla 
środowiska naturalnego, ale rów-
nież np. rozpoznanie potencjału 
składowania dwutlenku węgla, oce-
na jakości paliw stałych czy podnie-
sienie efektywności wytwarzania i 
użytkowania energii.

 Budynek, gdzie znalazły się 
laboratoria, o ciekawej architek-
turze, jest również zaawansowany 
technologicznie. To tzw. obiekt in-
teligentny, wykorzystujący systemy 
pozwalające na utrzymanie opty-
malnych dla człowieka parametrów 
pracy urządzeń wentylacji, klima-
tyzacji, ogrzewania itp.

 Oprócz zlokalizowanych w Ka-
towicach laboratoriów, w należącej 
do GIG Kopalni Doświadczalnej 
„Barbara” w Mikołowie powstał 

podziemny poligon do badań w 
zakresie zgazowania węgla; prze-
prowadzono tam już jedną tego 
typu próbę. Natomiast w naziem-
nej części kopalni utworzono nowe 
stanowiska badawcze do rozma-
itych badań. Powstał np. moduł 
oczyszczania i separacji gazów 
procesowych różnymi metodami, 
co może służyć badaniom w aspek-
cie usuwania dwutlenku węgla czy 
produkcji wodoru.

 Na terenie Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu po-
wstały instalacje technologiczne do 
doświadczeń na większą skalę oraz 
stanowiska badawcze w skali wiel-
kolaboratoryjnej, m.in. do badań z 
zakresu zgazowania i tzw. oxy-spa-
lania ciśnieniowego paliw stałych.

Centrum energetyki 
na dokładkę

Centrum Czystych Technologii 
Węglowych to nie jedyne zaprojek-
towane w ostatnim czasie zaplecze 
badawcze dla rozwoju technologii 
czystego spalania węgla w Polsce. 
Kilka tygodnie wcześniej Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
rozpoczęła budowę największego 
w historii uczelni przedsięwzięcia 
- Centrum Energetyki. Placówka o 
wartości prawie 190 mln zł będzie 
edukować i prowadzić badania we 
wszystkich obszarach energetyki.

- To potrzebna inwestycja, bo-
wiem już teraz jesteśmy najnowo-
cześniejszym w Polsce ośrodkiem, 
w którym ponad 150 profesorów 

zajmuje się tematyką energetyczną. 
Możemy śmiało powiedzieć że cen-
trum krajowej energetyki znajduje 
się w Krakowie - ocenił rektor AGH 
prof. Tadeusz Słomka.

 Centrum Energetyki AGH zło-
żone będzie z dwóch połączonych 
ze sobą budynków zlokalizowa-
nych przy ul. Czarnowiejskiej. Po-
wierzchnia użytkowa obiektu wy-
niesie ok. 15 tys. m kw.

 W kompleksie zlokalizowa-
nych zostanie 38 specjalistycz-
nych, nowoczesnych laboratoriów, 
służących zarówno badaniom ko-
mercyjnym, jak i rozwijaniu badań 
podstawowych w dziedzinie szero-
ko rozumianej energetyki. Jednym 
z istotnych elementów Centrum 
będą badania w zakresie tzw. czy-
stych technologii węglowych, pro-
wadzone i koordynowane przez 
krakowską uczelnię w ramach eu-
ropejskiego Węzła Wiedzy i Inno-
wacji (KIC InnoEnergy).

 Według władz AGH obiekt bę-
dzie służył nie tylko polskim na-
ukowcom, ale też gościom z całego 
świata, którzy będą tam prowadzi-
li wielokierunkowe badania nad 
energetyką.

Co to znaczy czysty węgiel?
W całym świecie prowadzo-

nych jest od lat co najmniej kilka 
wielkich programów badawczych 
w obszarze czystych technologii 
węglowych (amerykańskie progra-
my: Clean Coal Technology De-
monstration Programme, Vision21 

Program, Future Gen; kanadyjski 
Canadian Clean Power Cooalition; 
niemiecki Cooretec; australijski 
COAL21 action plan), nie licząc 
dziesiątek projektów, których za-
daniem było i jest uzyskanie z wę-
gla czegoś więcej niż tylko surowca 
służącego do zwykłego spalania. 
Takim przykładem jest produkcja 
paliwa z węgla prowadzona od wie-
lu lat przez południowoafrykański 
koncern Sasol. 

Przez czyste technologie wę-
glowe (CTW) należy rozumieć 
technologie zaprojektowane w celu 
poprawy skuteczności wydobycia, 
przeróbki, przetwarzania oraz uty-
lizacji węgla i zwiększenia akcepto-
walności tych procesów z punktu 
widzenia wpływu na środowisko 
naturalne. Ta klasyczna definicja 
pochodzi z opracowań Międzyna-
rodowej Organizacji Energetycz-
nej.

Termin „czyste technologie wę-
glowe” odnosi się do „całego łańcu-
cha węglowego” od wydobycia wę-
gla do utylizacji pozostałości jego 
wykorzystania. Wyróżnia się cztery 
główne podobszary CTW:

- wydobycie węgla, uwzględ-
niające zrównoważoną gospodarkę 
zasobami wraz z przeróbką węgla, 
rozumianą, jako proces przygoto-
wania węgla do użytkowania, naj-
częściej jest to tzw. mechaniczna 
przeróbka węgla,

- transport i składowanie wę-
gla,

- wykorzystanie węgla (w ener-
getyce oraz w przetwórstwo wę-

gla), wraz z wszelkimi działaniami 
zmniejszającymi wpływ wykorzy-
stania węgla na środowisko (poza 
zagadnieniem odpadów i „półpro-
duktów”),

- zagospodarowanie „pozosta-
łości” z wykorzystania węgla, czyli 
różnego rodzaju odpadów, a także 
półproduktów, nadających się do 
dalszego gospodarczego wykorzy-
stania.

Węgiel kamienny w Polsce sta-
nowi przede wszystkim surowiec 
energetyczny, stosowany zarówno 
w przemyśle jak i gospodarstwach 
domowych. Jedynie jego wysoko-
energetyczna odmiana zwana wę-
glem koksującym służy do produk-
cji  koksu, czyli wsadu do pieców 
metalurgicznych.

Węgiel węglowi nie równy
Tymczasem już dzieci w szko-

le podstawowej dowiadywały się 
na lekcjach, iż węgiel kamienny 
znajduje również zastosowanie w 
przemyśle chemicznym, gdzie wy-
korzystywany jest np. do produkcji 
kosmetyków i pestycydów. Produk-
ty przetwarzania węgla stosowane 
są np. do wytwarzania materiałów 
wybuchowych, leków, rozpuszczal-
ników, tłuszczy, środków pielęgna-
cyjnych oraz aromatów do ciast. 
Wykorzystywany jest również 
amoniak, który odzyskano z węgla 
kamiennego.

Można więc rzec, że polska go-
spodarka wykorzystuje węgiel w 
najbardziej prymitywny sposób. 
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Wiele jest w tym uwarunkowań hi-
storycznych. 

Pierwsze zawodowe elektro-
wnie. które zbudowano zarówno 
w Zagłębiu Krakowskim jak i Za-
głębiu Dąbrowskim na początku 
XX wieku, powstały nie dlatego, że 
było zapotrzebowanie na energię 
elektryczną, bo ta dopiero torowa-
ła sobie prawo obywatelstwa i była 
wówczas raczej luksusową nowin-
ką, a dlatego by przede wszystkim 
zagospodarować niesprzedawalne, 
bardzo zanieczyszczone miały i 
muły węglowe. Dobrej jakości wę-
giel trafiał najczęściej na eksport 
(w zasadzie dzieje się tak po dziś 
dzień).

- I to przeświadczenie, że w 
elektrowni spali się wszystko po-
kutuje niemal do dzisiaj. Budowane 
po II wojnie światowej elektrownie 
przystosowane były do spalania 
węgla nie wzbogaconego tylko tzw. 
surowych miałów energetycznych 
– przekonuje prof. Wiesław Bla-
schke z Polskiej Akademii Nauk. 

Elektrownie posiadały kotły do 
spalania węgla o zawartości po-
piołu od 20 do 35 proc. Im później 
budowane były elektrownie, tym 
wyższą zawartość popiołu w węglu 
przyjmowano jako paliwo gwaran-
cyjne i do tej jakości węgla dosto-
sowywano układy technologiczne 
elektrowni. Z tego też powodu, w 
poprzednim systemie funkcjono-
wania gospodarki, praktycznie nie 
budowano zakładów przeróbczych 
wzbogacających miały energetycz-
ne. Energetyka odbierała każdy 
węgiel. Nie przywiązywano więk-
szego znaczenia do problemu za-
nieczyszczania środowiska wsku-
tek spalania złej jakości węgla. 

- Obecnie mamy dziwną, niezro-
zumiałą dla mnie, sytuację. Można 
produkować lepszej jakości węgiel, 
a tymczasem przeprowadzone w 
ostatnich kilkunastu latach moder-
nizacje elektrowni i elektrociepłow-
ni nie zakładały dużych zmian w 
zakresie jakości dostarczanego do 
spalania węgla. W większości przy-
padków zakładano spalanie węgla 
o zawartości popiołu od 18 do 25 
proc. Podczas gdy usunięcie z urob-
ku węglowego tylko ziaren czystego 
kamienia pozwala na uzyskanie w 
ten sposób produktu zawierającego 
już tylko około 12-14 proc. popiołu. 
Energetyka stosuje więc do pro-
dukcji energii węgiel zawierający 
znaczne ilości kamienia. Jest to 
nonsens tak z technologicznego jak 
i ekonomicznego punktu widzenia. 
Spalanie złej jakości węgla powodu-
je zwiększenie kosztów pozyskania 
energii i pogorszenie sprawności 
przemian energetycznych. Jeżeli w 
programie „Polityki energetycznej” 
przewiduje się radykalne działania 
na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej oraz ograniczenia 
negatywnego wpływu na środowi-
sko, niezbędne jest nowe spojrzenie 
na procesy wzbogacania węgla dla 
energetyki. Do spalania powinien 
być kierowany „czysty” węgiel, a nie 
- jak dotychczas - węgiel „brudny” 
– twierdzi prof. Blaschke. 

europa stawia na węgiel, 
Polska…

W efekcie duża część polskich 
elektrowni i elektrociepłowni jest 
dziś nieefektywna (pomijając fakt, 
iż większość z nich wykorzystuje 
przestarzałe technologie spalania 
węgla). To w pewien sposób tłuma-
czy (choć nie do końca) dlaczego 

polska energetyka odwraca się od 
węgla w sytuacji, gdy w świecie na-
stępują renesans tego paliwa. Nie 
chodzi wyłącznie o azjatyckie ty-
grysy jak Chiny czy Indie. Według 
amerykańskiego World Resources 
Institute na pozwolenie na budowę 
czeka 69 elektrowni węglowych w 
Europie! Pogrążona w kryzysie Eu-
ropa stawia na tani węgiel kosztem 
drogiego gazu ziemnego. Przewagę 
węgla wzmacniają też wyjątkowo 
tanie prawa do emisji CO2 (ETS). 
Dziś za prawo do emisji tony dwu-
tlenku węgla nabywca musi zapła-
cić 6–7 euro, trzykrotnie mniej, 
niż pierwotnie zakładano. Jak wy-
licza Reuters, gaz mógłby wrócić 
do łaski konsumentów, gdyby cena 
praw do emisji wzrosła do 35 euro 
za tonę.

Renesans węgla na europej-
skim rynku nie byłby możliwy, 
gdyby nie rewolucja łupkowa w 
USA. Nadmiar gazu na amerykań-
skim rynku sprawił, że stał on się 
bardziej opłacalny przy produkcji 
prądu niż węgiel. W efekcie prze-
znaczony na rynek krajowy węgiel 
Amerykanie wysyłają za granicę. 
W ciągu pierwszych dziewięciu 
miesięcy 2012 r. amerykański eks-
port tego paliwa do Europy wzrósł 
o 26 proc. w porównaniu z 2011 r.

Tymczasem w Polsce obserwu-
jemy dość paradoksalną sytuację, 
iż kraj, który dysponuje ogrom-
nymi zasobami własnego węgla 
ogranicza jego zużycie na rzecz 
gazu ziemnego oraz energii odna-
wialnej. Tylko w ostatnim czasie 
zostały wstrzymane trzy duże, za-
awansowane projekty „węglowe”. 
Francuski EdF wstrzymał budowę 
nowego bloku energetycznego w 
Rybniku. Polska Grupa Energe-
tyczna odstąpiła od budowy dwóch 
nowych bloków węglowych w Elek-
trowni Opole. 

„Zmiany na rynku energetycz-
nym oraz w otoczeniu makroeko-
nomicznym ograniczyły efektyw-
ność ekonomiczną tej inwestycji 
dla PGE” - podała spółka w komu-
nikacie. Dodała, że przeprowadzo-
ne analizy wskazują, że ze względu 
na moce wytwórcze PGE, oparte 
głównie na węglu brunatnym, oraz 
inne projekty inwestycyjne prowa-
dzone w grupie, kontynuowanie 
projektu Opole II nie przyniosłoby 
wzrostu wartości dla akcjonariu-
szy spółki.

Nowa elektrownia węglowa w 
Ostrołęce o mocy 1000 MW miała 
być największą inwestycją ener-
getyczną na wschód od Wisły. Z 
niewyjaśnionych dotąd powodów, 
zarząd państwowej spółki Energa 
podjął decyzję o wstrzymaniu re-
alizowanej już inwestycji, na którą 
wydano ponad 200 mln zł.

Były już minister skarbu Miko-
łaj Budzanowski 24 marca br. tłu-
maczył w Sejmie, że inwestycję w 
Ostrołęce przerwano, bo nie miał 
kto finansować energii w oparciu 
o węgiel. Jak stwierdził, zarząd 
Grupy Energa rozpoczyna prace 
nad alternatywnym projektem 450 
MW, ale w oparciu o gaz.

Jednym z istotnych czynni-
ków wpływających na finansowa-
nie inwestycji energetycznych jest 
niepewność regulacji związanych 
z przyznawaniem nieodpłatnych 
uprawnień do emisji CO2 oraz cen 
uprawnień do emisji CO2 w na-
stępnym okresie rozliczeniowym 
oraz później. Jednak wspomniane 
trendy zachodnioeuropejskie stoją 

w sprzeczności z tą tezą. 
Jak wyliczyła niedawno agen-

cja Bloomberg, producenci prądu 
w Niemczech tracą 11,70 euro na 
każdym megawacie prądu wytwo-
rzonego za pomocą gazu. W przy-
padku węgla każdy MW przynosi 
14,22 euro zysku. Podobnie dzieje 
się w Belgii i Holandii.

Po raz pierwszy od pięciu lat wę-
giel stał się paliwem numer jeden w 
produkcji prądu w Wielkiej Brytanii. 
W ubiegłym roku aż 42,8 proc. bry-
tyjskiej energii elektrycznej wypro-
dukowano z tego surowca (30-proc. 
wzrost w porównaniu z 2011 r.). Taki 
sam wzrost udziału węgla w swoim 
bilansie energetycznym zanotowała 
też Portugalia, gdzie odpowiada on 
za 24 proc. wytworzonego prądu, a 
udział gazu ziemnego spadł od razu 
o 45 proc. Zużycie węgla wzrosło też 
w Niemczech, np. RWE zwiększył w 
ubiegłym roku udział elektryczno-
ści, jaką produkuje ze spalania wę-
gla, z 66 do 72 proc. 

energetyczna ruletka
Zdaniem Marcina Korolca, mi-

nistra środowiska, europejska ener-
getyka podlega dziś gwałtownym 
przemianom. Powód – działalność 
tradycyjnych elektrowni zmienia 
dotowany i chwiejny sektor od-
nawialnych źródeł energii, takich 
jak panele słoneczne czy wiatraki. 
– Dziś, w dużej części przez regula-
cje klimatyczne i politykę oraz libe-
ralizację, sektor energetyki w Unii 
Europejskiej z najbardziej stabilnej 
gałęzi gospodarki upodobnił się do 
gry w ruletkę – komentuje Marcin 
Korolec.

Wyniki polskich siłowni w dół 
pociągnęło spadające zapotrze-
bowanie na energię i wysoka cena 
krajowego węgla. Uprzywilejowana 
energia z odnawialnych źródeł też 
zrobiła swoje. To powoduje, że Tau-
ron i PGE chcą zamykać nierentow-
ne bloki energetyczne.

Nie brakuje zatem głosów, iż 
rząd Donalda Tuska, zgadzając się 
na pakiet klimatyczno-energetycz-
ny, umożliwił unijnym urzędnikom 
wpływanie na kształt struktury 
energetycznej kraju.

Polska osiągnęła w 2011 r. 10,4 
proc. udziału „zielonej” energii w 
konsumpcji energii ogółem, w po-
równaniu do 9,3 proc. w 2010 r. 

Celem Unii Europejskiej do 2020 
r. jest 20-proc. udział energii odna-
wialnej. Jest to średni cel dla całej 
UE, ale ciężar jego realizacji jest 
różnie rozłożony na poszczególne 
kraje członkowskie. I tak Polskę 
obowiązuje cel 15 proc. udziału 
energii ze źródeł odnawialnej w 
konsumpcji energii ogółem.

– Europa może i powinna być 
przewodnią siłą w walce ze zmia-
nami klimatycznymi, powinniśmy 
mówić jednym głosem. I musimy 
być mniej zależni od paliw kopal-
nych – mówiła podczas niedawnej 
wizyty w Polsce unijna komisarz ds. 
klimatu Connie Hedegaard. - Mam 
nadzieję, że Polska, która w tym 
roku będzie gospodarzem konferen-
cji klimatycznej, zgodzi się z nami, 
że świat ma problem z klimatem i 
musimy zmierzać do gospodarki ni-
skoemisyjnej. Do tego trzeba myśle-
nia w długiej perspektywie. Dlatego 
rozpoczynamy dyskusję nad celami 
klimatycznymi na kolejne lata, aby 
firmy wiedziały, dokąd zmierzamy, 
i mogły zaplanować inwestycje. Jest 
też dla nas oczywiste, że powin-
niśmy różnicować ambicję dla po-
szczególnych krajów UE. Myślę, że 
Polska może stopniowo zmniejszać 
swoją zależność od węgla, pomogą 
w tym innowacyjne technologie w 
przemyśle i transporcie oraz energo-
oszczędne rozwiązania w domach. 
Nie dyskutujmy, czy powinniśmy 
zapobiegać zmianom klimatycz-
nym, tylko jak to najlepiej robić. 

I być może dlatego Polska Gru-
pa Energetyczna zamiast angażo-
wać środki w budowę elektrowni 
węglowej robi ogromne zakupy na 
rynku energii odnawialnej. PGE 
chce np. przejąć farmy wiatrowe o 
mocy ponad 600 MW od duńskiej 
Dong Energy. 

Polityczna cenzura
- Węgiel jest generalnie rzecz 

biorąc wypierany w Unii Euro-
pejskiej z powodów doktrynalnej 
polityki. Ta polityka nie jest kon-
sekwencją uwarunkowań rynko-
wych, ale oczekiwań politycznych 
– uważa Marek Ściążko, dyrektor 
IChPW.

Ściążko  nie ma jednak wątpli-
wości, iż w Polsce należy rozwijać 
czyste technologie węglowe. 

- Politycy z UE często pytają z 

przekąsem: a co wy zrobiliście w 
zakresie nowych technologii węglo-
wych? Przeciwnicy węgla wskazują, 
że nie ma nawet nowych inwesty-
cji w tym zakresie. A więc rozwój 
czystych technologii węglowych, 
inwestycje w badania - będą istot-
nym elementem w negocjacjach do-
tyczących przyszłości węgla. Temu 
ma służyć działalność Centrum 
Czystych Technologii Węglowych. 
W tym projekcie powstała seria in-
stalacji o charakterze pilotażowym. 
W tym instalacje dotyczące usuwa-
nia dwutlenku węgla, potrafimy za-
demonstrować ten proces. A należy 
spoglądać w przyszłość. 

Te przyszłe rozwiązania to 
zdaniem Ściążko między innymi 
technologie oxyspalania i techno-
logie zgazowania z zastosowaniem 
dwutlenku węgla. Chodzi więc o 
taki swoisty recykling dwutlenku 
węgla. 

- Komisja Europejska narzu-
ca pompowanie dwutlenku węgla 
pod ziemię (chodzi o technologię 
CCS /Carbon Capture Storage/, 
czyli wychwytywanie i magazyno-
wanie podziemne CO2. Na temat 
CCS pisaliśmy obszernie w teberii 
nr 3/ numer dostępny w archiwum 
– red.). A my mówimy: zaraz, za-
raz, niekoniecznie, bo możliwy jest 
recykling dwutlenku węgla. Insta-
lacje w centrum powstały, jesteśmy 
w fazie rozruchu technologicznego. 
To nowatorskie rozwiązania, trze-
ba je będzie testować. Z pewnością 
węgiel pozostanie podstawowym 
surowcem energetycznym. Stanie 
się też surowcem dla chemii. Obec-
nie w Chinach 100 mln ton węgla 
rocznie idzie na potrzeby przemysłu 
chemicznego. A zatem to nie są żad-
ne mrzonki. To się rozwija. Węgiel 
będzie więc przerabiany. Jeszcze w 
XXI w. takim samym problemem, 
jak obecnie utylizacja dwutlenku 
węgla, może stać się dla naukowców 
kwestia odzyskania z węgla metali, 
takich jak rteć itp. Dlatego rósł bę-
dzie popyt na prace badawcze i od-
powiedzi naukowe a CCTW będzie 
coraz bardziej potrzebne.

Jakub Michalski

źródła: CCTW, AGH, PAP Nauka w 
Polsce, ogrzewnictwo.pl
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OPiNie Bogdan Marcinkiewicz Poseł do Parlamentu europejskiego 

Trwający w Stanach Zjednoczonych gi-
gantyczny boom łupkowy, gdzie gaz eksplo-
atuje się na potęgę, gdzie uruchamiają sie 
nowe zakłady produkcyjne, gdzie tworzą się 
nowe miejsca pracy, gdzie tanie paliwo na 
nowo rozpędza gospodarkę - przekłada się 
na codzienne sesje na Wall Street. Wszystkie 
walory zwiększają wartość. Tracą jedynie ci, 
którzy inwestowali w złoto. Ale i oni mogą 
spać spokojnie. Złoto prędzej czy później od-
robi stratę.

Tymczasem w Stanach Zjednoczonych 
ciężko mają producenci węgla, ze względu na 
nieustanną utratę rodzimych rynków zbytu. 
Dlatego ich wzrok coraz częściej zwraca się 
w stronę Europy. W Europie popyt na węgiel 
utrzymuje się na relatywnie stabilnym pozio-
mie. Import węgla kamiennego państw Unii 
Europejskiej zwiększył się ze 181,7 mln ton do 
197,9 mln ton. W strukturze dostawców zmniej-
szyły się udziały węgla z Indonezji, Polski i 
Południowej Afryki, które wyrównane zostały 
wzrostem importu  ze Stanów Zjednoczonych, 
Kolumbii i Rosji.

W Europie panuje co prawda wciąż moda na 
„Eko-energię”, ale zdaniem Amerykanów moda 

jak to moda, z czasem przemija. Zwłaszcza, 
gdy w kieszeniach jest już tylko podszewka. 

Uważam, że potrzeba nam szybkich i zde-
cydowanych decyzji, które wspomogą rodzi-
mych producentów energii ze źródeł pierwot-
nych. Skutki wysokich cen energii dla pozycji 
konkurencyjnej gospodarki UE był jednym z

głównych tematów szczytu Unii, który od-
był się 22 maja. W projekcie wniosków szczytu 
mowa jest m.in. o rozwoju rodzimych źródeł 
energii, do jakich zalicza się gaz łupkowy. Wie-
rzę, że węgiel i gaz łupkowy są paradoksalnie 
szansą na spełnienie marzeń o trwałej, konku-
rencyjnej i czystej energii na wspólnym rynku. 
Potrzebne jest wsparcie KE dla rozwoju stabilnej 
energetyki węglowej w Europie, poprzez szereg 
instrumentów inwestycyjno-finansowych. W 
Stanach Zjednoczonych ceny surowców są na 
niższym poziomie niż w UE za sprawą wydo-
bycia i eksploatacji gazu łupkowego. W toczą-
cej się dyskusji nad planami umowy o wolnym 
handlu z USA, w Brukseli można zauważyć 
zaniepokojenie o postępie liberalizacji obu ryn-
ków, a tym samym przewadze konkurencyjnej 
partnerów z USA, którzy dzięki „rewolucji łup-
kowej” mają dostęp do tańszej energii. m
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rozwój przemysłu to priorytet
AGH Spotkanie świata nauki i sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność”

ZNiKOMa innowacyjność polskiego przemysłu powoduje jego stopniowy upadek. Lekiem może być większa współpraca firm 
z polskimi instytucjami badawczymi i rozwojowymi. Nad wspólnymi działaniami w tym zakresie zastanawiali się w Krakowie 
przedstawiciele świata nauki i sekretariatów przemysłowych NSZZ „Solidarność”.

KrAKowSKA Akademia Gór-
niczo-Hutnicza gościła 20 maja br. 
przedstawicieli Krajowej Sekcji Na-
uki oraz sekretariatów przemysło-
wych NSZZ „Solidarność” na spot-
kaniu, którego głównym celem było 
nawiązanie bezpośrednich kontak-
tów pomiędzy światem nauki i pol-
skim przemysłem. Jak zaznaczyła 
gospodarz spotkania Maria Sapor, 
przewodnicząca KZ NSZZ „S” w 
AGH wspólne działania, które przy-
czyniać się będą do rozwoju polskiej 
gospodarki mają kolosalne znacze-
nie nie tylko dla kondycji polskich 
firm, ale przede wszystkim są re-
ceptą na wychodzenie przez Polskę 
z kryzysu ekonomicznego.

Zapaść polskiego przemysłu jest 
wynikiem braku innowacyjności 
polskiej gospodarki. Taką diagnozę 
postawił wprowadzający do obrad 
Edward Malec, przewodniczący 
KSN: „Od l. 70-tych dominuje po-
lityka nastawiona na import tech-
nologii z zagranicy. To wszystko 
powoduje, że w Polsce coraz mniej 
powstaje patentów europejskich, a 
nasz przemysł nie przyswaja także 
polskiej nauki.”

Zysk nie oznacza rozwoju
Znalazło to potwierdzenie w 

słowach przewodniczącego Sekcji 

Krajowej Górnictwa i Energety-
ki Kazimierza Grajcarka, który 
przyznał, że dziś pracodawcy w 
Polsce rzadko są zainteresowani 
rozwojem przemysłu, skupiając 
się wyłącznie na zysku. W podob-
nym tonie wypowiadał się Prorek-
tor ds. Ogólnych AGH prof. Miro-
sław Karbowniczek: „Celem wielu 
firm jest wyłącznie biznes, a nie 
rozwój, dlatego zainteresowanie 
wsparciem firm przez naukę jest 
tak małe.” Prorektor zwracał uwa-
gę na fakt, że jego uczelnia mimo 
tych problemów stara się nawią-
zywać kontakty z przemysłem i 
wykorzystując swój potencjał, 
świadczyć dla niego usługi. Ma to 
duże znaczenie dla firm, ale także 
dla uczelni, w której już 50% środ-
ków przeznaczanych na badania 
jest pozyskiwanych właśnie dzięki 
współpracy z przemysłem.

Nie zapominać o przemyśle
Szeroką analizę polskiej po-

lityki przemysłowej i możliwych 
obszarów działania NSZZ „Soli-
darność” w zakresie promowania 
innowacyjności i nawiązywania 
bezpośrednich kontaktów między 
uczelniami a przemysłem przed-
stawił Krzysztof Siciński z In-
stytutu Technik Innowacyjnych 

EMAG, będący przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji Nauki NSZZ 
„S” w Katowicach. Mimo niedobo-
ru środków finansowych na bada-
nia trzeba zauważyć, że w ramach 
programów operacyjnych przezna-
cza się fundusze na badania i in-
nowacje, które niestety nie zawsze 
są dobrze inwestowane. Siciński, 
uczestniczący w pracach m.in. Ko-
mitetu Monitorującego Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospo-
darka zwrócił uwagę na fakt, że 
dzięki tym funduszom możliwe 
jest nie tylko tworzenie nowych 
produktów i bardziej efektywnych 
technologii, ale również przygo-
towanie dużych projektów gospo-
darczych, które mogą pozwolić na 
rozwój polskiej gospodarki, wzrost 
zatrudnienia i rozwój zasobów 
ludzkich. „Poważnym wyzwaniem 
jest jednak fakt, że większość 
środków i programów jest adreso-
wana do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, natomiast braku-
je funduszy i projektów skierowa-
nych do dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych, które wymagają 
zaangażowania większych nakła-
dów finansowych, ale też potrafią 
w większym stopniu proponowane 
rozwiązania zdyskontować”. Rów-
nież zbyt duża biurokracja i ostre, 

rzadko przystające do realiów 
rynkowych wymogi powodują, że 
polskie firmy w ograniczonym za-
kresie chcą korzystać z wsparcia w 
zakresie badań i innowacji.

Nauka ma narodowość 
właściciela

Czy struktury „Solidarności” 
mogą tę sytuację zmienić? Ka-
zimierz Siciński proponował, by 
związek uczestnicząc w gremiach 
konsultacyjnych czy opiniotwór-
czych (m.in. w ramach Komisji 
Trójstronnej) starał się promować 
nowe programy i narzędzia, które 
zachęcą firmy do współpracy ze 
światem nauki i wdrażania inno-
wacyjnych rozwiązań. Przedsta-
wiciele Sekcji Krajowej Nauki po 
konsultacjach z sekretariatami 
przemysłowymi mogłyby prezen-
tować wspólne stanowisko w tych 
kwestiach, m.in. w ramach konsul-
tacji społecznych dotyczących Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój (2014-2020) oraz Progra-
mu Ramowego Unii Europejskiej 
„Horizon 2020”.

Dyskutanci przyznali, że wa-
runkiem zmiany sytuacji musi 
być aktywna polityka państwa. 
Tadeusz Ryśnik, przewodniczący 

Krajowej Sekcji Materiałów Bu-
dowlanych NSZZ „S” przywoływał 
przykład Niemiec, które aktywnie 
wspierają rozwój przemysłu. „Pod-
stawowym problemem jest kwe-
stia własności, bowiem nauka ma 
narodowość właścicieli” - celnie 
puentował, wskazując, że zachodni 
właściciele nie są zainteresowani 
wdrażaniem polskich rozwiązań. 
Edward Malec zastanawiał się z 
kolei, czy związki zawodowe nie 
powinny starać się wywierać na-
cisku na rząd, by ten wspierał pol-
ską technologię. Kilkukrotnie w 
dyskusji padł przykład przemysłu 
zbrojeniowego, który był gotowy 
do opracowania elementów tarczy 
rakietowej, ale plany i propozycje 
zostały wyłącznie na papierze.

Bez ochrony przemysłu nastę-
puje w Polsce jego upadek, pociąga-
jący za sobą nieodwracalną likwi-
dację tysięcy miejsc pracy. Rozwój 
przemysłu w Polsce jest jednym z 
najważniejszych zadań stojących 
przed państwem i wymaga wspól-
nych działań. „Solidarność” jest 
gotowa do takiej współpracy i ofe-
ruje swoją pomoc. Czy rząd z tej 
oferty skorzysta? Joanna

źródło: Solidarność Małopolska

Obecna trudna sytuacja gospodarcza na świecie, ale przede wszystkim w Europie bardzo mocno dotyka polskie górnictwo węgla kamiennego. Jakby tego było 
mało, trwająca rewolucja gazu łupkowego za oceanem i jej wpływ na procesy energetyczne w Europie Zachodniej może być gwoździem do trumny śląskiego 
górnictwa. To brzmi bardzo pesymistycznie.

Nie przestaję wierzyć w przyszłość 
opartą o węgiel i gaz z Polski
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Kapitał zaufania
Poczucie 
bezpieczeństwa 
priorytetem

agent ubezpieczeniowy 
a broker – jaka jest różnica?

GSU sprawdzony ubezpieczyciel

Od kwietnia ubiegłego roku gliwicka spółka GSu S.a. (dawniej Gliwicka Spółka ubezpieczeniowa) 
przejęła od Kompanii Węglowej wszystkie obowiązki organizacji i obsługi grupowych ubezpieczeń 
pracowniczych.

10 lat temu przy każdej z pię-
ciu spółek węglowych, z których  
powstawała Kompania Węglowa 
funkcjonowała agencja ubezpie-
czeniowa oraz broker ubezpiecze-
niowy (różnice – patrz ramka).  Z 
czasem ilość brokerów malała i w 
2005 r. pozostał tylko jeden bro-
ker obsługujący Kompanię Wę-
glową – Górnośląska Spółka Bro-
kerska Sp. z o.o. spółka zależna 
od GSU sp. z o.o. Zadaniem bro-
kera jest przede wszystkim ubez-
pieczenie majątku produkcyjnego 
kopalń i zakładów spółki, a także 
ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej.

W tym samym czasie w obrę-
bie Kompanii Węglowej działały 
jednak jeszcze cztery agencje 
ubezpieczeniowe. Ostatecznie 
odpadły z rynku górniczego te, 
które nie były powiązane kapita-
łowo z Kompanią Węglową. Obok 
GSU działała wciąż na rynku 
ubezpieczeń górniczych (głów-
nie pracowniczych) Nadwiślań-
ska Agencja Ubezpieczeniowa 
(NAU). Kompania Węglowa w 
ramach restrukturyzacji grupy 
kapitałowej podjęła w końcu de-
cyzję o włączeniu  NAU w struk-
tury GSU. 

W ten sposób od kwietnia 
ubiegłego roku pozostał jeden 
podmiot zależny własnościowo od 
Kompanii Węglowej, który pro-
wadzi wspólną politykę w zakre-
sie ubezpieczeń pracowniczych 
oraz innych świadczeń ubezpie-
czeniowych. 

- Dzięki temu możliwe było 
wprowadzenie jednej wspólnej 
oferty, standardów obsługi dla 
wszystkich pracowników Kompa-
nii Węglowej – podkreśla Andrzej 

Pawletko, prezes zarządu GSU SA.
Spółka ma zawarte umowy 

agencyjne z dziesięcioma główny-
mi zakładami ubezpieczeń dzia-
łającymi na rynku polskim. GSU 
SA dysponuje 60 biurami obsługi 
ubezpieczeń, w których pracu-
je ponad 150 etatowych wysoko 
wykwalifikowanych i doświad-
czonych pracowników. Ponadto, 
umowami cywilnoprawnymi ze 
spółką związanych jest około 400 

osób bezpośrednio obsługujących 
ubezpieczenia grupowe w firmach 
korzystających z usług GSU SA. 
Na podstawie tego potencjału oraz 
podpisanych umów agencyjnych z 
wiodącymi zakładami ubezpieczeń 
spółka oferuje obsługę ubezpieczeń 
między innymi w zakresie zawar-
cia umów ubezpieczenia, przyjęcia 
zgłoszeń o wypłatę świadczeń i 
odszkodowań oraz wypłaty świad-
czeń.

Spółka specjalizuje się w nastę-
pujących grupowych, zbiorowych i 
indywidualnych produktach ubez-
pieczeniowych: na życie, zdrowot-
nych, następstw nieszczęśliwych 
wypadków, odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej i w życiu pry-
watnym, pojazdów mechanicznych 
OC, AC, od następstw zdarzeń lo-
sowych mienia przedsiębiorstw i 
osób indywidualnych, innych do-
pasowanych do indywidualnych 
potrzeb klienta.

W zakresie ubezpieczeń ży-
ciowych niemal każdy pracownik 
Kompanii Węglowej korzysta z 
usług GSU. Dlaczego pracownicy 
chętnie z nich korzystają? A dla-
tego, że ubezpieczenia zbiorowe 
pozwalają w korzystnej cenie uzy-
skać szerokie spektrum świad-
czeń. 

Ubezpieczenia pracownicze 
w branży górniczej są wprawdzie 
obciążone dużym ryzykiem za-
wodowym. Jednak w przypadku 
pracowniczych ubezpieczeń zbio-
rowych najistotniejszą sprawą jest 
wielkość grupy, gdyż dla dużej 
grupy sprawdzają się tzw. mecha-
nizmy statystyczne. Dzięki temu 
ryzyko w górnictwie udaje się traf-
nie wycenić. 

Gdyby górnicy chcieli się 
ubezpieczać indywidualnie, a nie 
grupowo, cena polisy byłaby wie-
lokrotnie wyższa. Kiedy jednak 
ryzyko pracy górniczej rozkłada 
się na 60 tys. ubezpieczonych cena 

polisy staje się, mówiąc kolokwial-
nie, przyswajalna. 

Nie jest tajemnicą, że najwięk-
szą popularnością wśród pracow-
ników cieszą się ubezpieczenia 
oferowane przez PZU.

- Co nie znaczy, że nie stara-
my się prezentować pracowni-
kom oferty innych towarzystw 
ubezpieczeniowych. Zwłaszcza, 
że pozostałe towarzystwa oferują 
coraz lepszą jakość ubezpieczeń, 
nadganiając głównego ubezpieczy-
ciela. Wcześniej polecaliśmy pra-
cownikom ograniczoną ilość ofert 
znajdujących się na rynku, gdyż 
wiedzieliśmy, że w ładnym opako-
waniu nie zawsze jest dobry pro-
dukt. Jakość oferty ubezpieczenio-
wej weryfikują zdarzenia losowe, 
kiedy ubezpieczony musi skorzy-
stać z usług ubezpieczyciela. Dziś 
możemy ze spokojnym sumieniem 
oferować pracownikom Kompanii 
Węglowej znacznie więcej ofert 
ubezpieczeniowych – podkreśla 
prezes GSU.

GSU wychodząc naprzeciw po-
trzebom pracowników uruchomi 
wkrótce specjalny portal, w któ-
rym każdy ubezpieczony będzie 
na bieżąco informowany o swoich 
ubezpieczeniach oraz możliwo-
ści dodatkowych ubezpieczeń ko-
rzystnych z punktu widzenia jego 
interesów. 

Jacek Srokowski

mówi andrzej Pawletko, prezes za-
rządu GSU Sa

Nasza firma działa na rynku ubez-
pieczeniowym już od 19 lat. Przez te 
lata zbudowaliśmy relacje zaufania 
pomiędzy pracownikami GSU a pra-
cownikami kopalń.  Zaufanie jest 
bowiem największym kapitałem w 
naszej branży. W ubezpieczeniach 
sprzedaje się bowiem, jak ja to nazy-
wam, papier i wizję.  Nasza praca nie 
polega na tym, że wystawimy danej 
osobie polisę ubezpieczeniową i ska-
sujemy za nią prowizję. Nasza właści-
wa rola zaczyna się wtedy, gdy klient 
zostaje zmuszony do skorzystania z 
ubezpieczenia, począwszy od tego, 
że pomagamy mu zgłosić szkodę, a 
kończąc na pomocy w sytuacjach 
kiedy nasz klient ma problemy z 
wypłatą świadczenia z danego towa-
rzystwa. W skrajnych przypadkach 
oferujemy naszym klientom pomoc 
naszej kancelarii prawnej.

Funkcjonujemy w kopalniach od 
lat i dzięki temu pracownicy mają za-
ufanie do naszych ludzi. Pracownik 
kiedy chciał się ubezpieczyć wiedział 
gdzie pójść, kiedy potrzebował po-
mocy również wiedział do kogo się 
udać. Poczucie bezpieczeństwa na-
szego klienta jest dla nas zadaniem 
priorytetowym. 

 Na „pierwszy rzut” oka wydawać by się mogło, 
że różnica jest niewielka, przecież obaj są pośredni-
kami - w rzeczywistości, nic bardziej mylącego. Agent 
ubezpieczeniowy działa w imieniu zakładu ubezpieczeń 
i reprezentuje jego interesy, natomiast broker ubezpie-
czeniowy jest niezależnym pośrednikiem działającym w 
imieniu klienta, reprezentującym interesy tegoż klienta.

Na rynku oprócz agentów wyłącznych - działają-
cych w imieniu tylko jednego ubezpieczyciela – spot-
kamy także multiagentów, którzy oferują ubezpieczenia 
różnych zakładów ubezpieczeń (działają w ich imieniu i 
z każdym z nich mają podpisaną umowę o świadczenie 
usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, czyli są zwią-
zani z kilkoma zakładami ubezpieczeń).

 Agent ubezpieczeniowy posiada taryfy składek 
danego zakładu ubezpieczeń, na podstawie, których 
przedstawia klientowi ofertę. Broker ubezpieczeniowy 
natomiast negocjuje warunki umów ubezpieczenia z 
różnymi zakładami ubezpieczeń. Po przeanalizowaniu 
potrzeb klienta, broker składa zapytania do towarzystw 
ubezpieczeniowych, negocjuje oferty zarówno pod 
względem zakresu ochrony, jak i ceny (często porównu-
je się to do „szycia na miarę” ubezpieczenia dla klienta, 
bowiem często dany rodzaj ubezpieczenia trzeba do-
pasować do specyfiki jego działalności), a następnie 
przedstawia klientowi zebrane oferty wraz ze swoją 
rekomendacją.
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    PiaST

Zwycięska  „Solidarność”
W SOBOTę 11 maja br. w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr. 1 w Bieruniu, odbył 
się Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Związków Zawodowych o Mistrzostwo 
KWK „Piast”. W turnieju uczestniczyli Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”, 
Solidarność  80, Związek Zawodowy Ratowników Górniczych i Związek Zawodo-
wy Pracowników Dołowych.

Po zaciętej walce i sporych emocjach piłkarskich pierwsze miejsce zajęła 
drużyna „Solidarności” pokonując kolejno ZZPD 1 – 2, ZZ Ratowników 0 - 2 So-
lidarność – 80 0 – 11.

Dzięki temu sukcesowi drużyna „Solidarności” będzie reprezentowała Kopal-
nię „Piast” w turniejach i zawodach piłkarskich w sezonie 2013/2014.  Drużynę 
„Solidarności” reprezentowali: Matyja Wojciech, Chlebowski Krzysztof, Madeja 
Mirosław, Hamerla Dawid, Kula Rafał, Kubas Przemysław, Pałka Tomasz, Kucz 
Kamil, Kochan Dominik, Solorz Marcin.

Kapryśne morze
ZG SOBIESKI Nad Bałtyk tylko z Solidarnością

Kolejny raz NSZZ Solidarność w PKW Sa ZG Sobieski zorganizowała wycieczkę nad polski Bałtyk. W dniach od 
22 do 27 kwietnia członkowie związku wraz z rodzinami wypoczywali w malowniczym ośrodku „Pomorzanka” 
we Władysławowie.

WYcIEcZKa zorganizowana była z my-
ślą o amatorach wędkarstwa morskiego, 
jednak każdy uczestnik wycieczki znalazł 
coś dla siebie.

Pierwsze połowy dorsza nie do-
szły do skutku - złe warunki pogodowe 
uniemożliwiły wypłynąć w morze, więc 
wszyscy pojechali do Sopotu. Następne-
go dnia wędkarze spakowani czekali już 
na wypłynięcie na kutrze, jednak Bałtyk 

to kapryśne morze, w ostatniej chwili 
zmieniła się pogoda i kapitan portu nie 
wydał zgody na opuszczenie. W końcu 
udało się. W czwartek z samego rana 
wędkarze z jaworznickiej Solidarności 
wypłynęli w upragniony rejs kutrem o 
wdzięcznej nazwie „Feniks”. Szyper na-
mierzał ryby, aby każdy uczestnik mor-
skiej przygody był zadowolony. Późnym 
popołudniem wszyscy uczestnicy wy-

prawy cali i zdrowi powrócili do portu. 
Wędkarze mieli bardzo krótką noc, po-
nieważ w piątek o świcie musieli wstać, 
aby przygotować się do powtórnego 
wypłynięcia. Bryza morska łagodnie 
osiadała na twarzach wędkarzy, gdy pły-
nęli w głąb Bałtyku. Tym razem na łowi-
ska wypłynęli ekskluzywną jednostką o 
imieniu „Irena”. „Irena” to kuter typowo 
przystosowany dla wycieczkowiczów. 

Wygodne kajuty, miła i uczynna załoga, 
dawało się wyczuć przyjazną atmosferę 
niczym w ośrodku wypoczynkowym. 
Kołowanie po wielu dorszowych łowi-
skach niewiele dało, w tym dniu były 
marne połowy jednak wędkarze byli 
usatysfakcjonowani. Wszak nie do koń-
ca chodzi o ryby, w takich rejsach liczy 
się dobra zabawa i ten dreszczyk emocji, 
który towarzyszy laikom na otwartym 

morzu.  Tak jak i poprzednio wędkarze 
do portu przybili późnym popołudniem. 
A w sobotę 27 kwietnia wszyscy szczęś-
liwie dotarli do Jaworzna.  

 Wycieczka do Władysławowa zor-
ganizowana była przy dofinansowaniu z 
Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych Południowego Koncernu Wę-
glowego S.A.

    PG SiLeSia Zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego „Solidarności” 

udane wędkowanie
11 MaJa Br. punktualnie o godzinie 8.00 na stawie „Kozi” w Czechowicach-
Dziedzicach, rozpoczęły się zawody wędkarskie organizowane przez Komisje Za-
kładową NSZZ „Solidarność” przy PG Silesia. Choć aura tego dnia nie sprzyjała, 
to kolejny raz okazało się że wędkarzy nic nie odstraszy. W czasie czterogodzin-
nej rywalizacji uczestnicy przechodzili prawdziwą huśtawkę pogody. Związkowcy 
z Solidarności potwierdzili wysokie umiejętności, co chwilę łowiąc kolejne ryby, 
do siatek wkładano amury, karpie, leszcze, płocie, ukleje. Zwycięzcą tegorocz-
nych zawodów o Puchar Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” przy PG SILE-
SIA okazał się Marcin Michałek z wynikiem 3550 g, na drugim miejscu uplasował 
się Mirosław Sudoł 3200 g a trzeci był Bronisław Gola z wynikiem 2560 g.
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Dlaczego warto wybrać VOTuM?

andrzej Szmuc 
Kierownik Regionalny Votum S.A.

Zgłoś się po bezpłatną poradę prawną !!!!!

VOTUM S.A. to spółka notowana 
na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych, a efektywność naszych 
działań potwierdza ponad 100 tysięcy 
klientów.

Jesteśmy największą w Europie Środkowo-
Wschodniej kancelarią odszkodowawczą. Istotą 
naszej działalności jest pomoc poszkodowanym 
w uzyskiwaniu odszkodowań, w szczególności w 
postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody 
osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązko
wych.  Pozostający do dyspozycji klientów doradcy 
odszkodowawczy zapewniają profesjonalną obsługę 
prawną zarówno w postępowaniach polubownych, 
jak i na drodze sądowej. Od klientów nie pobieramy 
opłat wstępnych – nasze wynagrodzenie uzależnione 
jest od efektów naszych działań. Votum S.A córka 
Grupy Kapitałowej DSA powstała 2005r. pomagając 
klientom przed sądem reprezentują prawnicy z naszej 
kancelarii adwokatów i radców prawnych w siedzi-
bie we Wrocławiu. Ważnym obszarem działania jest 

tel.606 236 583, e-mail: andrzej.szmuc@votum-sa.pl

Wypadek górniczy!!!

Poszkodowany w wyniku wypadku przy pra-
cy górnik zwrócił się do pełnomocnika VOTUM z 
wnioskiem o zajęcie się sprawą związaną z do-
chodzeniem roszczeń będących wynikiem dozna-
nych przez niego obrażeń ciała. W dniu wypadku 
poszkodowany został oddelegowany do obsługi 
sekcji obudowy zmechanizowanej. W trakcie do-
konywania czynności załadunkowych podpór 
na przenośnik ścianowy pracownik dokonywał 
sprawdzenia ładunku. W tym samym czasie do-
szło do odspojenia się bryły węgla z ociosu, które 
uderzyły w stojącego na przenośniku poszkodo-
wanego. Zespół powypadkowy prowadzący po-

dla nas pomoc prawna, medyczna i finansowa of-
erowana poszkodowanym w wypadkach komunika-
cyjnych, w drodze do pracy , na terenie zakładu pracy 
, w kraju oraz za granicą , wypadki rolnicze oraz inne 
zdarzenia losowe.

W naszej Grupie Kapitałowej posiadamy 
również ośrodek NZOZ PcFr VOTUM S.a w Kra-
kowie funkcjonuje od 2008 roku i od początku 
specjalizuje się w pomocy osobom z ciężkimi dys-
funkcjami neurologicznymi. Trafiają tutaj zarówno 
poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych, 
jak i osoby z wrodzonymi wadami lub po innych 
urazach neurologicznych. Ośrodek dzięki nowoc-
zesnym metodom, dostosowywanemu indywidu-
alnie programowi rehabilitacji, możliwości uczest-
niczenia w zajęciach wraz z opiekunem, a przede 
wszystkim dzięki spektakularnym wynikom prow-
adzonej w nim rehabilitacji stał się znany nie tylko 
w całej Polsce, ale także za granicą.

W ubiegłym roku NSZZ Solidarność Region 
Śląsko-Dąbrowski – Votum SA. podpisano umowę 

o współpracy , mającej na celu niesienia pomocy i 
wsparcia osobom poszkodowanym.

Dzięki współpracy z NSZZ Solidarność-Votum 
możemy zagwarantować preferencyjne warunki dla 
poszkodowanych oraz ich rodzin.

stępowanie związane z wypadkiem wskazał, że 
do zdarzenia doszło na skutek niedostatecznego 
zabezpieczenia ociosu ścianowego, braku stałej 
kontroli ociosu i zaniechanie wykonania obrywki 
skał przed przystąpieniem do robót oraz z po-
wodu wykonywania transportu przenośnikiem 
zgrzebłowym niezgodnie z obowiązującą instruk-
cją. W wyniku uderzenia bryłą skalną poszkodo-
wany doznał obrażeń ciała w postaci: złamania 
trzonu prawej łopatki, złamania wyrostka po-
przecznego kręgu L4 oraz załamania miednicy. 
Lekarz orzecznik ZUS zdiagnozował 30% trwałe-
go uszczerbku, w wyniku czego wypłacono jed-
norazowe odszkodowania. W wyniku podjętych 
czynności pełnomocnik poszkodowanego ustalił 
warunki dopłaty dalszych świadczeń o zadość-
uczynienie z tytułu powstałego uszczerbku na 
kwotę blisko 70.000 zł, która zostanie przyzna-
na niezależnie od wypłaty dokonanej przez ZUS. 
Jednocześnie kwestią do ustalenia pozostaje wy-
sokość wynikających z wypadku kosztów oraz 
ewentualnych rent. 

Pod patronatem przewodniczącego
KNurÓW Pielgrzymka biegowa KrZyżÓWKa

Tuż przed „długim weekendem”, przy okazji wizyty w Knurowie, gdzie odbywało się Walne Zebranie 
delegatów kompanijnej „Solidarności”, przewodniczący Związku Piotr duda odwiedził proboszcza miej-
scowej parafii pw. św. cyryla i Metodego księdza andrzeja Wieczorka. Podczas spotkania z udziałem 
szefa „Solidarności” w KWK „Knurów-Szczygłowice” ruch „Knurów” Krzysztofa Leśniowskiego, duda 
poinformował o objęciu honorowym patronatem corocznego biegu upamiętniającego księdza Jerzego 
Popiełuszkę.

BIEG do grobu męczennika odbywa się od ośmiu lat, zawsze 
w okolicach rocznicy urodzin błogosławionego Kościoła ka-
tolickiego, legendarnego kapelana „Solidarności”, który przy-
szedł na świat 14 września 1947 roku w podlaskich Okopach. 
19 października 1984 roku, wracając z Bydgoszczy do War-
szawy, został uprowadzony, a następnie zamordowany przez 
funkcjonariuszy komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.

Pomysł pielgrzymki biegowej upamiętniającej patrona 
Związku narodził się w głowie Mariana Gruszki, knurowskie-
go radnego, działacza lokalnych struktur Akcji Katolickiej. 
Impreza ma charakter ponadregionalny. Start grupy śląskiej 
odbywa się sprzed katowickiego Pomnika Dziewięciu z Wujka. 
Tam uczestnicy biegu składają kwiaty, a następnie wyrusza-
ją na trasę. Biegną systemem sztafetowym, parami - zmiana 
następuje co 5 kilometrów. Pozostali uczestnicy odpoczywają 
w samochodzie zabezpieczającym pielgrzymkę. Równolegle, 
z Olsztyna, biegnie grupa warmińsko-mazurska, zaś tuż przed 
metą do biegaczy dołącza „pielgrzymująca” na rowerach gru-
pa mazowiecka. Ostatni odcinek pokonują wspólnie: zmierzają 
wszak do tego samego celu, jakim jest symboliczny grób ka-
pelana „S” na warszawskim Żoliborzu, przy kościele pw. św. 
Stanisława Kostki.

W organizacji wydarzenia od początku bierze udział Ko-
misja Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczy-
głowice” Ruch „Knurów”. Tegoroczny patronat przewodni-
czącego całej „S” - z nazwy honorowy - też ma być całkiem 
wymierny: Piotr Duda zapewnił o finansowym wsparciu biegu, 
jakiego udzieli Komisja Krajowa Związku.

Spotkanie Dudy, Leśniowskiego i księdza Wieczorka miało 
charakter nieformalny, stąd „na wokandzie” znalazły się inne, 
mniej lub bardziej istotne sprawy.

Ksiądz wspominał strajki jastrzębskich górników z 1988 
roku, które przyczyniły się do ostatecznej likwidacji ustroju 
komunistycznego w Polsce rok później. Duchowny był wów-
czas wikarym parafii pw. Najświętszej Marii Panny Matki Koś-
cioła („na górce”) w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie funkcję probosz-
cza sprawował ksiądz Bernard Czernecki, a plebania stanowiła 
miejsce spotkań członków zdelegalizowanej „Solidarności”.

Piotr Duda mówił o sprawach bieżących. Zapewnił, że 

jego zaangażowanie w ruch „oburzonych” nie ma podtekstu 
politycznego i nie jest próbą tworzenia nowego ugrupowania. 
Podkreślił, że wie co chce robić, że działalność związkowa po-
zostaje dla niego rzeczą najważniejszą, a rolą samej „S” pod 
jego kierownictwem będzie patrzenie rządzącym na ręce, nie 
zaś dążenie do przejęcia władzy.

rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajo-
wa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowi-
ce lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy.
rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: W kroplach dni powszednich 
tak samo jak i w morzu całe niebo można zobaczyć. Nagrody wylosowali: Danuta 
Pabiś z Żor oraz Dawid Skatuła z Radlina. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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Lekcja współczesnej historii
Noc Muzeów 2013

KiLKaSeT osób odwiedziło izbę Pamięci Kopalni Wujek podczas tegorocz-
nej Nocy Muzeów. W tym roku można było zwiedzić miejsca na terenie 
kopalni Wujek związane z pacyfikacją i śmiercią 9 górników.
Były to: łaźnia łańcuszkowa – w 
której odbyła się msza święta; plac 
przy kotłowni – miejsce gdzie zgi-
nęli górnicy; przyszybowy punkt 
opatrunkowy – w którym udzielano 
pomocy rannym górnikom; Stacja 
Ratownictwa Górniczego – gdzie 
złożono zastrzelonych górników.

Od godz. 17 do 24 Po Muzeum 
oprowadzali: Antoni Gierlotka, 
Krzysztof Pluszczyk, Stanisław 
Płatek i Jerzy Wartak, uczestnicy 
strajku na Kopalni Wujek w grud-
niu 1981 roku. 

Sala audiowizualna wypełniła 
się w całości o godz. 20, kiedy to 
rozpoczął się monodram „Osta-

nie tango Herberta” w wykonaniu 
Przemysława Tejkowskiego. Boha-
ter spektaklu opartego w całości na 
twórczości Zbigniewa Herberta, to 
kloszard rzucony na śmietnik życia, 
który wydobywając z ciszy wiersze 
poety stara się w rytmie tanga roz-
gryźć jego tajemnicę.

Ci, którzy odwiedzili Muzeum 
Izbę Pamięci Kopalni Wujek w so-
botę mogli również obejrzeć film 
dokumentalny „Życiorysy z blizna-
mi”, animację „Czarne serca” oraz 
zapis koncertu, który odbył się z 
okazji 30. Rocznicy pacyfikacji Ko-
palni Wujek w Katowicach – „Za 
wolność”. 


