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WYCIEKAJĄCE MILIONY Z JSW

Antywęglowa propaganda Chętnych ponad limit
Chłopaki
z „Jedności”
Wszyscy ubrani na czarno, na koszulkach zaciśnięta pięść, Co jakiś czas pojawiają się opracowania i raporty starające się Zainteresowanie pracowników skorzystaniem z osłon górgroźne miny - słowem, strach się bać. Zachowują się jak święte
krowy, przekonani o swojej nietykalności.
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pokazać Polskę jako gospodarczy skansen, ponieważ wciąż niczych jest ogromne – wynika z ankiet przeprowadzonych w
używa ona dużo węgla i emituje duże ilości dwutlenku węgla.
spółkach węglowych.

więcej s. 9

więcej s. 4



komentarz

Jarosław
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Oby to co złe
już
za nami
Jesteśmy świeżo po ogłoszeniu wyni-

ków audytu w trzeciej z kontrolowanych
firm górniczych – Jastrzębskiej Spółce
Węglowej. Czy wyniki audytu mnie zaskakują? Nie. Przez kilka ostatnich lat
informowaliśmy – delikatnie mówiąc - o
niefrasobliwości w zarządzaniu tą spółką przez Jarosława Zagórowskiego i
jego ekipę. Staraliśmy się zwrócić uwagę opinii publicznej na patologie jakie
mają miejsce w tej spółce, bo widzieliśmy, że pieniądze z niej wylewają się nie
małym strumieniem. Nie wiedzieliśmy
oczywiście o skali procederu, która w
świetle ujawnionych faktów poraża.
Zagórowski starał się odwrócić uwagę
opinii publicznej wskazując na rzekomy
populizm związkowców. Dziś chyba już
nikt nie ma wątpliwości kto miał rację.
Satysfakcja to żadna widząc stan w jakim znalazła się JSW, niegdyś chluba
polskiego górnictwa. Gorsza, że nowy
zarząd z prezesem Gawlikiem na czele
dość powolnie zabiera się do czyszczenia tej „Stajni Augiasza” jak sygnalizują
mi koledzy z Jastrzębia. Ufam, że minister Tchórzewski dotrzyma wkrótce
obietnicy wymieniając radę nadzorczą
JSW, której spora część członków zasiada już w niej od lat i przez ten czas
biernie przyglądała się powolnemu rozkradaniu firmy, bo tak trzeba nazwać
rzeczy po imieniu.
W świetle tych wszystkich negatywnych informacji wypływających ze
spółek węglowych nie dziwi mnie, że tak
wielu pracowników kopalń wyraża zainteresowanie wcześniejszym odejściem
z pracy na świadczenia osłonowe, w
tym głównie urlopy górnicze. Potrafię
to rzecz jasna zrozumieć, bo praca w
firmie z tzw. przejściami niekoniecznie
musi sprawiać satysfakcję. Oczywiście,
choć to rozumiem to jednak się tym
martwię, bo z kopalń odchodzić będą
najbardziej doświadczeni pracownicy
co w konsekwencji niekoniecznie musi
zwiększyć efektywność produkcji zakładów górniczych.
Ponad rok temu moją rodzimą kopalnię „Bobrek” opuściła znaczna część
doświadczonych górników (ponad 30
proc.), którzy poprzez Ruch „Centrum”
odeszli do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Początek nie był łatwy, ale z czasem pozostała część pracowników dała
radę, ale okupione było to bardzo ciężką pracą, bo nowy pracodawca już na
wstępie postawił sprawę jasno – kopalnia ma osiągać zysk. Ludziom, którym
kilka miesięcy wcześniej powiedziano,
że ich kopalnia przeznaczona jest do
zamknięcia nie trzeba było tłumaczyć,
że od jakości ich pracy zależy byt ich
oraz ich rodzin. Uwierzyli w wizję, że
górnictwo węglowe to może być dobry
biznes. Bo tak jest. Kopalnie potrzebują
jednak nie tylko dobrego zarządzania,
ale także życzliwego otoczenia – m.in.
ze strony Państwa, samorządów, ale
także mediów, które wciąż widzą w nas
skansen gospodarczy, zamiast dostrzegać to co jest w tej branży najcenniejsze
– uczciwie i rzetelnie pracujących ludzi,
którzy chcą tę branżę zmieniać w nowoczesną gałąź przemysłu.

fakty i opinie
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Minister energii Krzysztof Tchórzewski został zarejestrowany przez komunistyczne służby i upoważniony do prac tajnych - doniósł pod koniec czerwca niszowy tygodnik „Gazeta Finansowa”. Tego
newsa powtórzyły inne gazety i portale. Sygnalizowany przez nas problem dyskredytowania osób
ścisłego kierownictwa resortu energii nasila się.
Kierowane przez Krzysztofa Tchórzewskiego Ministerstwo
Energii stało się jednym z najpotężniejszych resortów w rządzie Beaty
Szydło. Sprawuje nadzór nad górnictwem i spółkami: Polską Grupą
Energetyczną, Tauronem, Eneą
oraz Energą. 1 lipca minister przejął nadzór nad spółkami paliwowymi, m.in. PKN Orlen, Grupa Lotos,
PGNiG. Tekst w „Gazecie Finansowej” sugerujący jego związki z bezpieką, ukazał się dzień wcześniej.
Czy Krzysztof Tchórzewski miał
związki ze Służbą Bezpieczeństwa?
Jeśli by tak było, to nie mógłby być
ani ministrem, ani posłem. W PiS
przywiązuje się dużą wagę do lustracji i raczej w jej szeregach nie
ma miejsca dla agentów komunistycznych służb.
Zdaniem ministra, sugerowanie
jego związków z SB ma na celu, by
podał się do dymisji. On jednak nie
zamierza tego robić. A na pewno już
nie z powodu rzekomej współpracy
ze służbami specjalnymi.
– Chyba naruszam czyjeś interesy. Jestem pracowity i dokładny.
Nie przepuszczę żadnej fuszerki.
Niewykluczone, że ktoś się tego boi
– mówi Krzysztof Tchórzewski.
– W latach 80. Tchórzewski nie
był pierwszoplanową postacią siedleckiego podziemia. Ale robił dużo
dobrego, dając na przykład pieniądze, by rodziny internowanych
mogły odwiedzić swoich bliskich w

więzieniach – mówi Tomasz Olko,
dawny działacz siedleckiego podziemia. – Na pewno nie donosił. SB
na jego temat zbierała informacje.
Tajni współpracownicy na PKP byli
zobligowani do donoszenia.
Jak mówią dawni koledzy ministra z podziemia SB próbowała
nawet zwerbować brata Tchórzewskiego, by mieć do niego łatwiejszy
dostęp. Bez skutku.
Sprawę rzekomej współpracy
ministra Tchórzewskiego opisał
niedawno także „Tygodnik Siedlecki”. Po informacji, że minister był w
czasach PRL „upoważniony do prac
tajnych”, do redakcji tygodnika dotarła fotokopia innego dokumentu z
lat 80. Dokument z 14 grudnia 1981
roku (drugi dzień stanu wojennego)
dotyczy przekazania powielacza
do Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej.
„W dniu dzisiejszym o godz.
20.30 zgłosili się do KWMO obywatele Krzysztof Tchórzewski i Marek
Biały, którzy dobrowolnie dostarczyli powielacz marki „Cyklos” Typ
M 206 Nr 1060197-1/81 stanowiący
własność NSZZ „Solidarność” Oddział Siedlce, do depozytu”.
Pod dokumentem podpisy K.
Tchórzewskiego i M. Białego oraz
oficera odbierającego sprzęt.
Czytając ten dokument bez poznania okoliczności, w których powstał, można wyciągnąć wniosek,
że tuż po wprowadzeniu stanu wo-

jennego przewodniczący i wiceprzewodniczący siedleckiej „Solidarności” stali się tak praworządni, że
sami z siebie oddają bezpiece sprzęt
poligraficzny. Prawda jest inna.
13 grudnia 1981 r. powielacz i
część dokumentów z lokalu „Solidarności” (ul. Kochanowskiego w
Siedlcach) trafiło do zakonu sióstr
benedyktynek. Okazało się, że o tej
„dziupli” wie również SB.
– Drugiego dnia stanu wojennego, około godz. 20 w moim
mieszkaniu pojawił się Krzysztof
Tchórzewski. Powiedział, że musimy oddać powielacz, o którym wiedział, że jest u sióstr, bo SB zrobi
tam rewizję. Prosił, żebym z nim
pojechał, bo siostry mogą mu nie
dać sprzętu, gdyż to nie on go tam
zawoził – wspomina Marek Biały, wówczas wiceprzewodniczący
siedleckiego oddziału NSZZ „Solidarność”.
Po zapakowaniu maszyny do
„malucha”, udali się pod KWMO
przy ul. Prusa. Krzysztof Tchórzewski wziął powielacz pod pachę
i poszedł na komendę. Marek Biały
został w samochodzie.
– Po kilku minutach przyszedł
Krzysiek z pokwitowaniem i powiedział, żebym podpisał. Podpisa-

CZECHY

łem – mówi Marek Biały. – To był
bardzo wysłużony sprzęt. Bez żalu
się z nim rozstałem.
– Na ich miejscu postąpiłbym
tak samo. Należało zrobić wszystko,
by chronić siostry, które nam przez
cały okres stanu wojennego bardzo
pomagały – mówi Tomasz Olko.
I dodaje: – Boli mnie, że na takie
tematy jednoznacznie wypowiadają się ludzie, którzy, poza szkodzeniem, nic dobrego dla podziemia
nie zrobili.
źródło: Tygodnik Siedlecki
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E-węgiel
już w sprzedaży

Od prywatyzacji
do afery

Stało się to, co miało się już stać wiele lat temu. Pierwsza spółka węglowa, czyli Polska Grupa Węglowa uruchomiła sklep internetowy z paczkowanym węglem. W połowie sierpnia przez
internet będzie można kupić także węgiel z Katowickiego Holdingu Węglowego.

Czym może skończyć się prywatyzacja
górnictwa węgla kamiennego unaocznia
nam dziś przypadek czeskiego OKD. Jak
podał portal górniczy nettg funkcjonariusze czeskiej policji antykorupcyjnej weszli
kilka dni temu do siedziby zarządu spółki
OKD w Karwinie. Stało się to na polecenie
prokuratury w Ołomuńcu i związane jest z
piątkowym postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Ołomuńcu, który badał odwołanie holdingu NWR (dawnego właściciela
OKD) od decyzji w sprawie trybu przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
Badając dokumenty związane z przepływami finansowymi pomiędzy spółką OKD,
a holdingiem NWR, sąd dopatrzył się wielu
niejasności - podano w komunikacie.
Stwierdzono m.in, że zarząd OKD
z jednaj strony ręczył za opiewające na
miliardy koron obligacje, z drugiej zaś

Uruchomienie sprzedaży przez
internet ma ułatwić dostęp do tego
produktu i wzmocnić pozycję polskich
producentów wobec podobnego węgla z importu. Może także pozwolić
zmniejszyć marżę dzięki bezpośredniemu dotarciu do klienta.
Sklep oferuje węgiel w paletach
o masie jednej tony, składających się
z 40 worków po 25 kg. Jednorazowo
możliwy jest zakup od 1 do 5 palet.
Obowiązuje jedna cena z dostawą w
całym kraju. Złożenie zamówienia i
płatność za węgiel realizowane są
poprzez intuicyjny interfejs, można
także dokonać zakupu z urządzeń mobilnych. Bezpłatna dostawa (w ciągu
trzech dni od dokonania płatności)
odbywa się za pośrednictwem firmy
kurierskiej.

wyprowadzał majątek firmy na zewnątrz.
Sąd miał wątpliwości, co do sposobu
przeniesienia niektórych nieruchomości
z OKD do innych spółek. Jako przykład
podano substancję mieszkaniową, która
obecnie ma zupełnie innego właściciela,
nad którym kontrolę sprawuje nieznana
bliżej firma z Luksemburga, nieruchomości związane z energetyką przejęła
spółka Veolia Průmyslové služby, z kolei
właścicielem infrastruktury powierzchniowej stała się spółka Arsenal Land.
Podkreślono też fakt, że w 2010 r.
właściciele OKD przeznaczyli prawie 12
mld koron na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, zamiast spłacić części zadłużenia, co nosi znamiona świadomego
działania, zarówno na szkodę spółki jak
i wierzyciela.

Gazeta Sekcji Krajowej Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158
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W świecie dominującego już ecommerce sprzedaż on-line to nic
nadzwyczajnego. Przez internet można
już kupić wszystko, a jednak rodzimi
producenci węgla skutecznie bronili się
przed e-sprzedażą, bo pewnie nie chcieli
zaszkodzić interesom swoich dealerów,
a może po prostu nie wierzyli w potencjał nowoczesnych narzędzi sprzedaży
bazując na sprawdzonych wzorcach.
Pierwszy dzień e-sprzedaży w
PGG zburzył kompletnie oklepane
schematy, bo jak się dowiedzieliśmy
towar przygotowany na wiele dni do
przodu sprzedał się na pniu. Chciałoby się powiedzieć handlowcom z PGG
– brawo, no, ale umówmy się, nie wypada, bo im po prostu nie wypadało
już dalej z tym zwlekać.
jm
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Bezzasadne wydatki,
brak inwestycji

Szereg bezzasadnych wydatków, przerost zatrudnienia jeśli chodzi o kadrę zarządzającą oraz zbyt
mało inwestycji - to podstawowe wnioski płynące z audytu podsumowującego funkcjonowanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) w latach 2005-2016. Krytyczne uwagi dotyczą przede wszystkim lat 2012-2014. Współtworzony przez związkowców zespół audytorski zakończył pracę.

Audyt JSW został przeprowadzony z inicjatywy Ministerstwa
Energii. Wykonał go powołany
przez Radę Nadzorczą Spółki 12osobowy zespół, którym pokierował poseł Grzegorz Matusiak (Prawo i Sprawiedliwość).
Miejscem poniedziałkowej prezentacji wyników audytu była siedziba Zarządu Spółki.

Miliony na doradztwo
i reklamę

Według audytorów znaczącym
obciążeniem firmy w analizowanym okresie były usługi doradcze i
prawne oraz sponsoring i wydatki
na reklamę. Od 2005 do 2016 roku
przeznaczono na ten cel ponad 365
milionów złotych, przy czym wydawane kwoty systematycznie rosły
- z 23 mln zł w latach 2005-2007
do ponad 170 mln zł w latach 20122014 (sam sponsoring pochłonął
ponad 40 mln zł; dla porównania w latach 2005-2007 przeznaczono
na ten cel... 17 tysięcy zł.
Nawet debiut giełdowy JSW
nie tłumaczy skali wydatków na
doradztwo. A już fakt, iż w kryzysowym 2015 r. wydano na doradztwo blisko 36 milionów zakrawa
na kpinę. To samo dotyczy pierwszego kwartału 2016 r., kiedy wydane zostało prawie 9 mln złotych.
Zadziwia, że wielkość wydatków
znacząco wzrosła w okresie kiedy zarząd JSW podpisał wysokie
kontrakty menadżerskie. Czyżby
Panowie uznali, że do wzrostu
ich zarobków należy wprost proporcjonalnie wynagrodzić swoich
doradców? Co więcej, milionowe
kontrakty zawierano bez procedury przetargowej.
Rozrzutnej polityce w sferze
doradczej i marketingowej towa-

rzyszyła systematycznie pogarszająca się sytuacja finansowa JSW.
Tylko w 2014 roku zadłużenie
wzrosło o 2,7 miliarda zł do niemal
8 mld zł. Właśnie wtedy Spółka zaciągając ponad 1 mld zł kredytu
- kupiła od Kompanii Węglowej SA
kopalnię „Knurów-Szczygłowice”
za 1,49 mld zł.
Równocześnie ograniczono wydatki na inwestycje. Ich realizację
miały umożliwić między innymi
środki pozyskane dzięki debiutowi giełdowemu JSW, ale cały zysk
- 5 mld zł - błyskawicznie przejął
Skarb Państwa.
A jak już inwestowano to w
znaczącym stopniu była to błędna i ryzykowna polityka inwestycyjna prowadzona nie tylko przez
poprzednie zarządy, ale i kierownictwa kopalń.
Przykładem jest tu inwestycja
w Polu Bzie-Dębina. Kosztowała
ona dotąd blisko 280 mln zł, lecz
nie przyniosła spodziewanych
rezultatów. Ryzykowna decyzja
spowodowała, że kopalnie (ruchy)
Borynia, Zofiówka i Jastrzębie zaniechały pewniejszych inwestycji
w macierzystych pokładach, co
dziś skutkuje ograniczoną zdolnością produkcyjną spółki. To jasno pokazuje, że Zagórowski i jego
ekipa nie potrafili zaprognozować
przyszłości spółki, uważając, że
już będzie tylko dobrze.
Jeśli do tego dołożymy niejasną
politykę zakupową (m.in. nieprecyzyjne szacunki, nieprecyzyjne
kryteria) służącą pewnie różnym
przekrętom to trudno się dziwić,
że dziś spółka znajduje się w tej a
nie innej sytuacji.
Audytorzy zwrócili także uwagę nad nadmierne zatrudnienie w
spółkach Grupy JSW, wymieniając
przykładowo SEJ SA, na margi-

nesie, której prezesem był do niedawna obecny szef JSW Tomasz
Gawlik. Ogólna liczba pracowników SEJ przekracza 2-3 krotnie
zatrudnienie w podobnych firmach
tej branży. Na dodatek, firma ta zatrudnia ponad 1/3 pracowników w
sferze nieprodukcyjnej, mając na
stanie 3 prezesów, 12 dyrektorów
i 17 kierowników działów!
Oprócz przykładów niegospodarności w skali „makro”, zespół audytorski zwrócił uwagę na
szereg innych wydatków, które
- według nich - również nie miały uzasadnienia. I tak: za 76 mln
zł wyremontowano siedzibę Zarządu Spółki, choć taniej byłoby
wybudować podobny biurowiec
„od zera”. Na remont hotelu Różany Gaj w Gdyni wydano niemal 28
mln zł. Teraz JSW chce się pozbyć
obiektu, jednak nie może znaleźć
nabywcy nawet za 24 mln zł. A jeśli przyjmiemy założenie, że hotel
będzie dzierżawiony za 900 tys. zł
rocznie, zwrot inwestycji nastąpi
za mniej więcej 30 lat.

Wyciągnąć jak najlepsze
wnioski

Do wyników audytu odnieśli
się przedstawiciele resortu energii. W trakcie konferencji prasowej zorganizowanej po tym, jak
wnioski zespołu audytorskiego
poznali związkowcy, głos zabierali
minister energii Krzysztof Tchórzewski i jego zastępca Grzegorz
Tobiszowski.
- Tego typu błędy w zarządzaniu, które były pokazywane, że
coś, co niekoniecznie jest potrzebne Spółce, jak hotele czy różnego
typu zbędne aktywa - remonty, na
które duże pieniądze były łożone
w sytuacji, kiedy już w Spółce nie

było pieniędzy - to wywołuje taką
konsternację, ale i także musi wywołać konkretne refleksje, jeśli
chodzi o wnioski - stwierdził szef
resortu energii. - Ważnym jest,
żeby te wnioski z tego audytu nie
tylko były wyciągnięte w takim
kierunku, żeby były wskazane
osoby, które nie dopełniły obowiązków, (...) ale także, żeby były
wyciągnięte jak najlepsze wnioski
na przyszłość. Co do tego mam
przekonanie, że tak będzie. I tutaj
wspólnie z Zarządem, ze stroną
społeczną chcemy właśnie w takim
kierunku iść, żeby ta firma stawała się coraz lepsza. Przed nami są
jeszcze negocjacje ze stroną finansową, żeby właśnie z tymi instytucjami, które finansowały JSW,
dojść do porozumienia, żeby sobie
poradzić z takimi sprawami, które
doprowadziły do tego, że to zadłużenie Spółki jest za duże - dodał.
Krzysztof Tchórzewski zapowiedział podjęcie kroków w celu
upublicznienia szczegółowej treści
raportu podsumowującego audyt.
Obecnie dokument nie może być
ujawniony ze względu na fakt, iż
JSW jest spółką giełdową, a członkowie zespołu audytorskiego podpisali klauzulę poufności.
- Szczegółowe przedstawienie
tych wyników dla załogi i Zarządu oraz publiczne będzie mogło
nastąpić po zatwierdzeniu takiego
wniosku przez Radę Nadzorczą.
Ja się zobowiązałem dzisiaj przed
Zarządem i stroną społeczną,
że jako przedstawiciel jednego z
właścicieli, czyli Skarbu Państwa,
złożę wniosek formalny o to, żeby
ten audyt stał się dokumentem
publicznie dostępnym, a więc żeby zgodnie z procedurami obowiązującymi spółki giełdowe, po
wniosku Zarządu, został on (...)

opublikowany, a więc udostępniony wszystkim zainteresowanym
- oświadczył.

Spółka przetrwała dzięki
załodze

Wiceminister energii, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Grzegorz Tobiszowski wskazał
na istotną rolę strony związkowej,
której przedstawiciele od lat wskazywali na nieprawidłowości potwierdzone teraz przez zespół audytorski. W swojej wypowiedzi
wyraził jednak opinię, że teraz
najważniejsza będzie skuteczna restrukturyzacja JSW, tak by Spółka
mogła dalej funkcjonować, wkrótce
zaś wyjść „na prostą”. Przypomniał
o drastycznych krokach oszczędnościowych, jakie poniosła załoga,
co uchroniło firmę przed koniecznością ogłoszenia upadłości.
- W zeszłym roku, we wrześniu
(...) podpisano stosowne porozumienie, które sprawiło, że powstały
pewne wyrzeczenia po stronie pracowników. To one też sprawiły, że
dzisiaj możemy ratować Jastrzębską Spółkę Węglową i za to należy
bardzo podziękować, i to przypomnieć - powiedział wiceminister
odpowiedzialny za polskie górnictwo węgla kamiennego.
Według prezesa Zarządu JSW
Tomasza Gawlika audyt był prowadzony bardzo skrupulatnie - kopalnia po kopalni - dzięki czemu już
teraz można założyć, że przedstawione wnioski z pewnością zostaną
wykorzystane w procesie naprawczym Spółki.
- Jesteśmy w trudnym procesie restrukturyzacji, więc takie
informacje, takie wnioski, które
będą przedstawione, z którymi się
zapoznamy oczywiście, ze strony
audytorów, będą dla nas ogromnym wsparciem - posłużą nam na
stworzenie jeszcze lepszego planu
restrukturyzacji. (...) Mogę zapewnić, że te wszystkie wnioski, które
tam się pojawią, będą dogłębnie
przeanalizowane i wykorzystane w
ramach procesu restrukturyzacji usłyszeli dziennikarze.

Brudziński: Mówiliśmy o tym
półtora roku temu

Wynikami audytu nie jest zaskoczony wiceprzewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” JSW SA
Roman Brudziński, członek zespołu audytorskiego.
- Dla nas wnioski z audytu są
tak naprawdę tylko potwierdzeniem tego, o czym mówiliśmy w
czasie strajku półtora roku temu.
Dzięki pracy w zespole audytorskim mogliśmy poznać dokumenty
mówiące o wszystkich nieprawidłowościach, do jakich dochodziło
za czasów prezesury Jarosława Zagórowskiego. Zyskaliśmy pewność,
że o niektórych sprawach należy
powiadomić odpowiednie organa,
które będą w stanie ocenić określone działania, bo my nie mamy
takich kompetencji, by komukolwiek stawiać zarzuty - skomentował wicelider jastrzębskiej „Solidarności”.
Wyraził przy tym nadzieję, że
raport poaudytowy trafi do wiadomości publicznej możliwie szybko.
Marek Jurkowski
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RESTRUKTURYZACJA Duże zainteresowanie urlopami górniczymi

Chętnych ponad limit
Zainteresowanie pracowników
skorzystaniem z osłon górniczych jest
ogromne – wynika z ankiet przeprowadzonych w spółkach węglowych.
Ze wstępnych informacji jakie podała Polska Grupa Górnicza wynikało, że
chęć skorzystania z pakietów osłonowych
wyraziło 4,5 tys. pracowników PGG. Po
dokładnym podsumowaniu deklaracji w
dniu 18 maja, okazało się, że liczba ta jest
jeszcze większa. Chęć odejścia z pracy i
skorzystanie z pakietu osłonowego wyraziło ostatecznie 4837 osób. Z tej liczby
3916 pracowników dołowych wyraziło zainteresowanie urlopami górniczymi, 419
chęć skorzystania z urlopów dla pracowników przeróbki, zaś 502 pracowników
powierzchni wyraziło zainteresowanie
jednorazowymi odprawami pieniężnymi.
- Sondaż potwierdził nasze szacunki.
Skala zainteresowania osłonami pokrywa się z wielkością odejść prognozowaną
w porozumieniu ze stroną społeczną o
utworzeniu PGG – mówi Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy PGG.
Jednocześnie spółka zapewnia, że nie
zamierza przeprowadzać zwolnień wśród
pracowników PGG. Redukcja zatrudnienia nastąpi tylko w ramach porozumienia, na podstawie dobrowolnych odejść
pracowników w momencie przekazania
majątku do SRK. Obecnie obowiązujące
przepisy zezwalają na przekazywanie do
SRK nie tylko całych kopalń, ale także części zakładów górniczych wraz z załogą.
W Jastrzębskiej Spółki Węglowej 2
794 osób zadeklarowało chęć skorzystania z urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych. To również
więcej niż zakładano. Z pakietu osłonowego będą mogli skorzystać pracownicy,
który zdecydowali się przejść do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń.
Jest to jeden z elementów realizowanego przez zarząd spółki programu
restrukturyzacji, który zakłada przekazanie części majątku Ruchu Jas-Mos
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W
Ruchu Jas-Mos wyeksploatowano już
najbardziej efektywne złoża. Z powodu
bardzo trudnej sytuacji finansowej JSW
konieczne są więc zmiany, aby zapewnić
kopalni i jej pracownikom bezpieczną
przyszłość.
Liczba chętnych przewyższa limit,
który został określony na poziomie 2500
osób. Wśród chętnych 2 794 osób, 2 214
osób to pracownicy dołowi uprawnieni do urlopu górniczego, 174 osoby to

pracownicy przeróbki, którzy też chcą
skorzystać z urlopów, natomiast na jednorazowe odprawy zdecydowało się 406
osób. W pierwszej kolejności będą brani
pod uwagę pracownicy kopalni Jas-Mos,
bo właśnie zasoby tej kopalni się kończą i
część tego zakładu przechodzi do SRK.
Podobny sondaż, prowadzony wcześniej w Katowickim Holdingu Węglowym
(KHW), wykazał, iż w tej spółce zainteresowanych osłonami jest ok. 1,7 tys.
pracowników.
Skorzystanie z osłon umożliwia tzw.
ustawa górnicza. Zgodnie z ustawą do
urlopu górniczego są uprawnieni pracownicy zatrudnieni pod ziemią, którym
brakuje do emerytury nie więcej niż 4
lata oraz pracownicy zakładu przeróbki
mechanicznej węgla, którym zostało do
emerytury nie więcej niż 3 lata. Z jednorazowych odpraw pieniężnych mogą skorzystać pracownicy powierzchni (także
zakładów przeróbczych), którzy przepracowali w przedsiębiorstwie górniczym co
najmniej 5 lat, a do emerytury zostało im
więcej niż 12 miesięcy. Odprawy i urlopy górnicze przysługują uprawnionym
pracownikom, którzy z macierzystych

Krok
w dobrą stronę

kopalń trafiają – wraz z przekazywanym
przez spółki węglowe majątkiem – do
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Od maja ubiegłego roku trafiło tam w
sumie 7939 pracowników kopalń lub tzw.
ruchów górniczych: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni przejęła
później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary i
Anna.
Spośród blisko 8 tys. pracowników,
którzy trafili do SRK, wnioski o skorzystanie z osłon złożyło 4569 osób (dane z
końca czerwca), z których 4357 odeszło
już na urlopy (2868 górników dołowych
i 214 pracowników przeróbki) lub wzięło
odprawy pieniężne (1275 osób). Łączny
koszt osłon dla tych, którzy już z nich korzystają, to kilkaset milionów zł.
Najwięcej osób korzystających dotąd ze
świadczeń socjalnych to pracownicy kopalni Anna (1247 osób), Centrum (967) oraz
ruchu Boże Dary (859). Z kopalni Brzeszcze odeszły na osłony 484 osoby, z kopalni
Makoszowy 470, z kopalni Mysłowice 284,
a z kopalni Kazimierz-Juliusz 46.

KHW Program naprawczy spółki

Niedoszacowane potrzeby

Katowicki Holding Węglowy potrzebuje wsparcia finansowego rzędu 700 mln zł, wobec wcześniejszych szacunków mówiących o 300-500 mln zł. Niebawem zapadną
decyzje o sposobie restrukturyzacji KHW - poinformował w czwartek w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
Odpowiadając na pytanie posłów PiS dotyczące postępów w restrukturyzacji górnictwa wiceminister poinformował, że rozważany jest udział
w procesie restrukturyzacji holdingu trzeciego
podmiotu, oprócz koncernu energetycznego Enea
oraz katowickiego Węglokoksu. W najbliższych
tygodniach mają również zapaść decyzje, czy nastąpi dokapitalizowanie KHW czy też - z wykorzystaniem aktywów holdingu - powstanie nowa spółka z udziałem inwestorów. Robocza nazwa KHW

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

w nowej formule to „Polski Holding Węglowy”.
„Trwa proces rozstrzygania struktury prawno-organizacyjnej. Obecny zarząd, po przeprowadzeniu analizy, stwierdził, iż zakładane wcześniej
środki potrzebne w procesie restrukturyzacyjnym
są założone o wiele mniejsze; mówiło się o 300
mln zł, obecny zarząd po głębszej analizie stwierdził, że środki, które pozwolą realnie przeprowadzić proces restrukturyzacji w KHW, są na poziomie 700 mln zł” - powiedział wiceminister.

jm

- To dobra decyzja i pierwszy krok w dobrym kierunku - powiedział przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Polskiej
Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) Bogusław Hutek,
komentując fakt zatrudnienia 170 absolwentów szkół
górniczych przez PGG z początkiem lipca. 110 absolwentów podjęło pracę w KWK „ROW” Ruch „Jankowice”, a 60 - w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice”. Będą
tam wykonywać zadania, które do tej pory wykonywali pracownicy firm zewnętrznych.
Koszt zatrudnienia nowych pracowników ma nie
przekraczać kosztu zlecania usług podmiotom obcym.
Decyzja dotycząca zatrudnienia absolwentów szkół
górniczych zapadła pod koniec czerwca. Po jej podjęciu kierownictwo Spółki skierowało na ręce przewodniczących central związkowych skupiających pracowników PGG pismo dotyczące „warunków zatrudniania
w 2016r. absolwentów szkół zasadniczych i średnich
posiadających gwarancje zatrudnienia”.
- Uprzejmie informujemy, że Zarząd PGG sp. z o.o.
mając na uwadze racjonalizację kosztów ponoszonych
przez kopalnie na wykonywanie niektórych robót pod
ziemią zlecanych lub przewidywanych do zlecenia
firmom obcym a także umożliwienie wywiązania się
z gwarancji zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych i średnich, podjął w dniu 23.06.2016r. Uchwałę
dopuszczającą przyjęcie do pracy w PGG sp. z o.o. takich absolwentów - czytamy w piśmie.
Zdaniem Bogusława Hutka kopalnie już dawno powinny podjąć działania mające na celu „odzyskanie”
zadań, których nie muszą wykonywać tak zwane firmy
okołogórnicze.
- Przypomnę, że strona społeczna od dłuższego
czasu domagała się przeglądu zadań wykonywanych
przez firmy zewnętrzne i - jeśli to możliwe - przekazywania tych zadań pracownikom własnym. Zatrudnienie grupy absolwentów szkół górniczych od 1 lipca może być oczywiście dobrym początkiem całego
procesu, ale może być też tak, że skończy się na tych
zrealizowanych już przyjęciach - powiedział przewodniczący. - Poza tym oczekujemy od pracodawcy
przeprowadzenia pełnej i rzetelnej analizy udziału
firm zewnętrznych w kopalniach, bo chcielibyśmy
wreszcie usłyszeć, które to „prace specjalistyczne”
muszą wykonywać podmioty spoza PGG i dlaczego
„muszą” je wykonywać, a które mogą wykonywać
pracownicy kopalni. To ma być jasny i czytelny podział, tak by na przyszłość nikt nie mógł arbitralnie
powierzać firmom obcym zadań możliwych do realizacji we własnym zakresie. Będziemy poruszać ten
temat podczas kolejnych spotkań z przedstawicielami Zarządu Polskiej Grupy Górniczej - zapowiedział
lider największej organizacji związkowej zrzeszającej
pracowników PGG.

Złożony z czterech kopalń Katowicki Holding
Węglowy jest jedną z trzech największych spółek węglowych; zatrudnia blisko 14 tys. osób.
W maju tego roku szef resortu energii Krzysztof
Tchórzewski szacował potrzeby finansowe KHW
na ok. 500 mln zł. Okazało się jednak, że ta kwota, po analizach nowego zarządu, podlega weryfikacji. Nowy zarząd holdingu przedłożył nowy
biznesplan, ujmujący zwiększone zapotrzebowanie na kapitał.
„Obecnie podmiotami, które mają być zaangażowane w program restrukturyzacji, są spółka Węglokoks SA jak również spółka energetyczna Enea,
która złożyła w zeszłym roku akces. W związku z
tym, że będzie potrzebna większa pula środków do
zaangażowania w proces restrukturyzacji, te dwa
podmioty są poważnie brane pod uwagę. Nie wykluczamy, i jeszcze analizujemy (...) czy czasem
nie zaangażować trzeciego podmiotu, ale to rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dwóch-trzech
tygodni” - powiedział wiceminister.

Zapowiedział, że uaktualniony biznesplan KHW
zostanie zaprezentowany w przyszłym tygodniu.
Kontynuowane będą też rozmowy z instytucjami
finansowymi. Tobiszowski przyznał, że wszystkie aktywa holdingu są zastawione, a spółka ma
problemy z płynnością, choć dotąd wywiązuje się
ze wszystkich zobowiązań płacowych. Na zapłatę
czekają natomiast kontrahenci firmy.
Wkrótce ma rozstrzygnąć się, czy restrukturyzacja KHW nastąpi poprzez dokapitalizowanie czy
powołanie nowej spółki.
Niedawno prezes Węglokoksu Sławomir Obidziński podał, że firma analizuje możliwość swojego zaangażowania w restrukturyzację KHW,
jednak nie odegra w tym procesie wiodącej roli.
„Obecnie wraz Eneą bierzemy udział w pracach
analitycznych dotyczących możliwego zaangażowania się w restrukturyzację KHW. Wstępne
analizy wskazują, że ze względu na nasze obecne
zdolności finansowe, nie będziemy odgrywać w
tym procesie wiodącej roli” – powiedział prezes.

wydarzenia, opinie
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KATOWICE obradował Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników

Trójstronna debata
o kondycji branży

W Katowicach, z udziałem wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego oraz rodziny, pracy i polityki społecznej - Stanisława Szweda, obradował Zespół Trójstronny do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.
Rozmowy przedstawicieli strony społecznej, pracodawców i rządu dotyczyły bieżącej kondycji branży oraz prac nad programem dla górnictwa
węgla kamiennego 2016-2030.
Uczestnicy dyskusji analizowali
wstępną część programu, gdzie znalazły się informacje dotyczące aktualnej
sytuacji na światowym, europejskim i
polskim rynku węgla. Uwzględniono
dane statystyczne opisujące kondycję
górnictwa - relacje pomiędzy podażą a
popytem, wydobyciem a sprzedażą.
Kolejne rozdziały programu
funkcjonowania górnictwa mają

być przygotowywane przez zespół,
który utworzą przedstawiciele
związków zawodowych, pracodawców i rządu. Efekty prac 10-osobowego gremium będą omawiane na
bieżąco podczas kolejnych zebrań
Zespołu Trójstronnego, tak by z
całym dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki rozwoju
polskiego górnictwa zdążyć przed

końcem roku. Przypomnijmy, że
obowiązująca przez osiem lat (a wypracowana przy udziale ówczesnego ministra gospodarki Krzysztofa
Tchórzewskiego) rządowa „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce” z końcem 2015
roku wygasła. Mimo związkowych
apeli, gabinet pani premier Ewy Kopacz nie podjął skutecznych działań

na rzecz wypracowania nowego dokumentu ramowego dla sektora.

Co z „Makoszowami”?

Osobną część zebrania poświęcono realizacji porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 r. przez
przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, pracodawców i ówczesnego
rządu.
- Wiemy dobrze, że nie została
rozwiązana kwestia kopalni „Makoszowy”. Pytałem o to panów ministrów. Inni związkowcy również.
Wspólnie podkreśliliśmy, że należy
jak najszybciej znaleźć potencjalnego inwestora, tak by problem
dalszego funkcjonowania zakładu
wreszcie rozwiązać, a pracowników
uwolnić od niepewności, jaka towarzyszy im od ponad roku. Według
ministra Tobiszowskiego resort prowadzi tutaj odpowiednie działania,
ale potrzebuje czasu. Główną przeszkodą w skutecznym poszukiwaniu
inwestorów jest dekoniunktura na
rynku surowcowym. Sprawę, rzecz
jasna, zamierzamy monitorować.
Gwarantowane przez rząd styczniowe porozumienie sprzed półtora
roku musi zostać zrealizowane w
całości - powiedział po zakończeniu
rozmów wiceprzewodniczący Sekcji
Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Stanisław
Kłysz.
Członkowie Zespołu Trójstronnego podsumowali wyniki audytów
trzech największych spółek węglowych w Polsce.
Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
NSZZ „Solidarność” Kazimierz Grajcarek wnioskował o wyciągnięcie
konsekwencji wobec osób, których
decyzje doprowadziły Jastrzębską
Spółkę Węglową SA do bezpośredniego zagrożenia upadłością.

Kwestia deputatu
na dobrej drodze

Związkowcy pytali delegację
rządową, na jakim etapie są prace
związane ze zmniejszeniem obciążeń fiskalnych wobec spółek sektora wydobywczego.

Niby wszystko gra…

Rośnie wydobycie, rośnie sprzedaż, straty maleją - to pierwsze efekty wdrażanego programu
naprawczego w górnictwie węgla kamiennego. Jeszcze w tym roku zakończone zostaną prace
nad program dla sektora górnictwa węgla kamiennego 2016-2030. W zasadzie nie ma się do
czego przyczepić. A jednak są sprawy, które budzą nasze poważne zaniepokojenie.

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku wydobycie węgla kamiennego wzrosło o 315 tysięcy
ton w porównaniu do analogicznego czasu roku
ubiegłego (wzrost o 1,2 proc.). W tym samym czasie znacznie poprawiła się sprzedaż - o 740 tysięcy
ton. Z 28,5 miliona sprzedanego węgla - 88 proc.
trafiło na rynek krajowy - głównie do energetyki.
W pięciu miesiącach 2016 roku wynik ze sprzedaży był o ćwierć miliarda złotych lepszy niż w
analogicznym czasie roku 2015. Wciąż jednak jest
ujemy (-970 mln zł). Znacznie lepiej wygląda wynik
finansowy netto polskiego górnictwa. W omawianym czasie wyniósł -10,3 mln złotych i był o ponad
1,1 miliarda złotych lepszy. Na wysokość straty
netto wpływają jednak wyniki na pozostałej działalności oraz sprawy księgowe. Warto zaznaczyć,
że średnia cena węgla w ciągu roku spadła o 41
złotych na tonę. To spadek ceny aż o 15 procent.
Oczywiście są sprawy, które wymagają
uregulowania jak np. wypracowanie rozwiązań
prawnych dla importu węgla spoza Unii Europej-

skiej, zwłaszcza z Rosji, które wyrównają szanse
polskich producentów. Według resortu energii
takie regulacje maja być gotowe we wrześniu.
Większość z tych, którzy obserwują na co
dzień branżę górniczą przyzna, że ministrowie
Krzysztof Tchórzewski i jego pierwszy zastępca Grzegorz Tobiszowski wykonali dotąd kawał
solidnej roboty ratując przed upadłością polskie
kopalnie poczynając od Jastrzębskiej Spółki Węglowej na Polskiej Grupie Górniczej kończąc. Notabene, nie sposób nie zauważyć tego, że panowie
tworzą niezły, zgrany duet (choć obaj różnią się
dość wyraźnie temperamentami), co na tle niektórych ministerstw stanowi wartość dodaną.
Nie wszystko jest jednak tak różowe. Na niedawnej prezentacji wyników audytu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej przewodniczący jastrzębskiego ZOK Sławomir Kozłowski trafnie zauważył,
że choć wiele rzeczy zmieniło się na plus to jedno
czego nie można zrozumieć to fakt, że przy nowej
władzy pozostaje wiele osób związanych z byłą

opcją PO-PSL. Wciąż wysokie stanowiska w
spółkach zachowują osoby skompromitowane
w latach poprzednich poczynając od średniego
szczebla zarządzania, czyli wszystkich stanowisk
dyrektorskich w spółkach kończąc na radach
nadzorczych. Po druzgocących wynikach audytu w JSW aż dziw bierze, że takie osoby jak pan
Myrczek, czy pani Trzaskalska wciąż zachowali
stanowiska. Wierzymy jednak w zapewnienie
ministra Tchórzewskiego, że lada dzień osoby
te stracą miejsca w radzie nadzorczej JSW.
Wywołany Sławek Kozłowski wskazał nie
tylko na osoby w spółkach, ale także na ludzi w
ścisłym kierownictwie ministerstwa, którzy nie
wiedzieć czemu zachowali stanowiska. Wspomniał o wiceministrze Wojciechu Kowalczyku,
jak i szarej eminencji ministerstwa, czyli Małgorzacie Niezgodzie, dyrektor departamentu
nadzoru właścicielskiego. To przecież oni stali
za prezesem Kompanii Węglowej Krzysztofem
Sędzikowskim (a także doradcą zarządu JSW!).
Facet miał wyciągnąć Kompanię z tarapatów finansowych lecz tego nie zrobił. Udało mu się za
to wydać w krótkim czasie na różnego rodzaju
doradców kilkadziesiąt milionów złotych. Ponoć
było to aż 80 milionów złotych. Przy 365 milionach wydanych w JSW wydaje się to niewiele,
ale zważywszy, że wydano te pieniądze raptem w
kilkanaście miesięcy oddaje to skalę patologii.

- Przedsiębiorstwa górnicze płacą 34 rodzaje podatków, przy czym
9 z nich to podatki nakładane wyłącznie na firmy funkcjonujące w
branży wydobywczej. Podmioty z
pozostałych gałęzi gospodarki tych
dziewięciu podatków nie płacą.
Kwestię likwidacji przynajmniej
niektórych zobowiązań poruszaliśmy wielokrotnie i często spotykaliśmy się ze zrozumieniem, ale nie
szły za tym jakiekolwiek konkretne
decyzje. Dzisiaj sytuacja spółek węglowych jest już na tyle trudna, że
rząd powinien podjąć odpowiednie
kroki w oczekiwanym przez nas kierunku. Jeśli tak się nie stanie, niektóre firmy mogą upaść - zaznaczył
Stanisław Kłysz.
Poruszono również sprawę procedowanych projektów nowelizacji
ustawy „górniczej” w kwestii ujednolicenia zasad wypłaty deputatu
węglowego. Centrale związkowe
chcą przywrócenia prawa do deputatu wszystkim emerytom i rencistom
przy jednoczesnym przeniesieniu
obowiązku realizacji świadczenia
na budżet państwa. Przeniesienie
kosztu wypłaty deputatu ze spółek węglowych na budżet państwa
odciążyłoby przedsiębiorstwa górnicze i obniżyło koszt wydobycia
węgla, zapewniając jednocześnie
równe traktowanie wszystkim „górniczym” emerytom i rencistom. Pod
obywatelskim projektem zmian w
ustawie „górniczej”, który 29 marca
trafił do Sejmu, podpisało się ponad
126 tysięcy osób. Własny projekt
nowelizacji ustawy przygotowało
Ministerstwo Energii.
- Ze strony ministra Tobiszowskiego uzyskaliśmy potwierdzenie,
że jednocześnie - i nad jednym,
i nad drugim projektem - trwają
prace. Są jeszcze uzgodnienia międzyresortowe. Prawdopodobnie już
we wrześniu będzie można przystąpić do prac nad ujednoliconym
projektem noweli. Wszyscy liczymy
na to, że jej przyjęcie pozwoli uporządkować bałagan, jaki zapanował
wokół deputatów - skomentował
wiceprzewodniczący górniczej „Solidarności”.
Marek Jurkowski

Odnosząc się z wielkim szacunkiem do pracy ministrów Tchórzewskiego i Tobiszowskiego,
nie mogę oprzeć się myśli, iż ścisłe kierownictwo
resortu otacza pajęczyna różnych interesów. I
trudno się dziwić, skoro ministerstwo energii
to dziś jeden z kluczowych resortów gospodarczych, gdzie sprawowany jest nadzór nie tylko
nad spółkami węglowymi, ale także koncernami
energetycznymi i paliwowymi. Pieniądze z nich
wylewają się wręcz strumieniami do wielkich
firm doradczych typu PwC, KPMG, Deloitte czy
Ernst & Young. I żeby wszystkie analizy doradcze
były zawsze trafione to pewnie bym to jeszcze
zrozumiał. Przykład wyceny KWK Knurów-Szczygłowice dokonanej przez PwC przed transakcją
zakupu tej kopalni przez JSW wskazuje na poważne i kosztowne błędy, jakich dopuściła się firma
(jest to zresztą wykazane w audycie JSW). Co
gorsza, wiele analiz wykonywanych przez wspomniane międzynarodowe korporacje doradcze
– śmiem twierdzić - godzi w polski interes stanu.
Nie wierzę, że osoby, które zlecają tym firmom
analizy nie mają tego świadomości. Nie wierzę
także, że w Polsce nie ma doradców, którzy by
znacznie bardziej fachowo i rzetelnie, za mniejsze
pieniądze doradzali zarządom naszych firm. Ale
czy wówczas interes by się tak dobrze kręcił?
Krzysztof Leśniowski
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Chłopaki z „Jedności”
Wszyscy ubrani na czarno, na koszulkach zaciśnięta pięść, groźne miny - słowem, strach się
bać. Nie dziwi fakt, że szefa chłopaków z „Jedności” i kilku jego kolegów z „Budryka” zwolniono dyscyplinarnie z pracy między innymi za pobicie kolegi z kopalni, za mobbing, zastraszanie
i nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Jeden podjeżdża pod Spółkę taką bryką, że
nawet Zagórowski gorszą jeździł. Zachowują się jak święte krowy, przekonani o swojej nietykalności.
Podczas spotkania poświęconego
prezentacji ogólnych wyników audytu JSW chłopaki z „Jedności” opanowali cały pierwszy rząd miejsc
przeznaczonych dla przedstawicieli
załogi. Narobili zdjęć, ponagrywali
wypowiedzi, aby znów siać zamęt
i naginać prawdę do swoich celów.
Internet wszystko przyjmie, na Facebooku wszystko można napisać,
wszystkich oczernić i zmieszać z
błotem.
Naprzeciwko nieomylnych zasiedli prezesi JSW i ministrowie
rządu Rzeczypospolitej - między
innymi po to, by usłyszeć od jednego z nich, że audyt to „obraz
nędzy i rozpaczy”, a nie kilkudziesięciostronicowy materiał, który
powstawał społecznie przez trzy
miesiące. Nikt za tę kolosalną pracę
nie weźmie złotówki, a na jej efekty trzeba będzie jeszcze poczekać.
JSW jest spółką giełdową, dlatego też wszelkie dane mogące mieć
wpływ na wartość akcji muszą być
jednocześnie udostępnione wszystkim inwestorom. W przeciwnym
razie publikującemu grożą poważne konsekwencje prawne. Dzisiaj
pełna treść audytu znana jest Radzie Nadzorczej oraz Ministerstwu
Energii, od których zależy, jaki będzie dalszy los całego dokumentu.
Minister Krzysztof Tchórzewski
zapowiedział podjęcie kroków w
celu upublicznienia szczegółowej
treści raportu podsumowującego audyt. Obecnie dokument nie
może być ujawniony ze względu na
fakt, iż JSW jest spółką giełdową, a
członkowie zespołu audytorskiego
podpisali klauzulę poufności. Gwoli przypomnienia należy zaznaczyć,
że reprezentatywne organizacje

związkowe JSW SA przesłały do
prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
przez Zarząd JSW pod kierownictwem Jarosława Zagórowskiego ze
względu na jego liczne „dokonania”,
a Związek Zawodowy „Jedność” nie
widział takiej potrzeby - dlaczego?!
Tymczasem Zarząd JSW - w wyniku ujawnienia jego pseudodokonań
- nie otrzymał absolutorium za
2015 rok na czerwcowym Walnym
Zebraniu Akcjonariuszy Spółki.
Chłopaki z „Jedności” nie rozumieją tych oczywistych faktów.
Zresztą, nikt od nich tego nie wymaga - wiadomo, że natura niejednemu rozumu poskąpiła, drugiemu
zaś głupoty dała w nadmiarze. Szkoda tylko, że po raz kolejny nagadali
bzdur i trzeba się było wstydzić za
wszechmocnych,
wszechwiedzących i nieomylnych chłopaków z
„Jedności”. W dobie totalnego kryzysu, braku pieniędzy na wszystko,
gdy do ostatniego dnia żebrze się
o kasę na wypłaty, po raz kolejny
musieliśmy słuchać o sporach zbiorowych i żądaniach podwyżek płac
w imię tak zwanego wyrównywania zarobków. Chłopcy z „Jedności” najwyraźniej nie rozumieją, że
jak nie będzie JSW, to może nie
być kopalń i pracy dla ich załóg, a
jak nie będzie pracowników, to nie
będzie też związków zawodowych
- „Jedności” też. W tak niepewnych
czasach niepotrzebne są pozwy do
sądów czy też wrzaskliwe konferencje prasowe, bo każdy szum wokół
JSW może wywołać szkody nie do
naprawienia - zwłaszcza, że swoją
niekompetencją i populizmem popisują się chłopcy przed ludźmi, od
których zależy „być albo nie być”

Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeżeli negocjuje się z bankami, prosi
o kolejne pieniądze, a w ratowanie
firmy angażuje ministrów polskiego
rządu, to wierzyciele Spółki patrzą
na ręce wszystkim i nawet oszołomów z „Jedności” postrzegają jako
zagrożenie dla przyszłości przedsiębiorstwa. Zastanawiam się, o co
tym działaczom chodzi? Czy o godne reprezentowanie pracowników i
dbałość o przyszłość firmy, czy też
ich działalność jest po prostu doskonałym sposobem na dzielenie się
związkową kasą, pozyskanie środków na wystrój biur, na oddelegowania i inne geszefty? Zresztą, już
teraz chłopaki z „Jedności” zdążyli
się o te profity między sobą mocno
pokłócić. Włamują się nawet do tych
swoich biur, aby wyczyścić wszelkie
ślady po świństewkach, jakich się
dopuścili. Głośno o tym na Facebooku i innych forach internetowych.
Dochodzą mnie słuchy, że członkowie tej organizacji w końcu zainteresowali się, za co „Boryniak” podaje do prokuratury swojego szefa W.
W., choć jeszcze niedawno obydwaj
byli w takiej dobrej komitywie. Z
drugiej strony szef „Jedności”, emeryt, podobno wyrzuca „Boryniaka”
w związku z defraudacją związkowych pieniędzy. Wygląda jednak
na to, że „Boryniak” sam ze swoimi członkami wyszedł ze struktur
„Jedności” JSW i wycofał żądania
ze sporów zbiorowych. Po tej decyzji
mediator prowadzący mediacje będące elementem sporu zbiorowego
„Jedności” zdecydował, że w takiej
sytuacji należy przerwać rokowania
i ewentualnie zacząć wszystko od
początku.
Śmiesznie to wszystko wygląda.

Urlopy górnicze w JSW
Wśród pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) posiadających dostatecznie długi staż pracy głośno jest o możliwości przejścia na KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”, a w
dalszej perspektywie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), w celu skorzystania z tak zwanego
urlopu górniczego. Nie do końca precyzyjne przepisy z tym związane spowodowały konieczność wynegocjowania dwóch porozumień, które dostatecznie zabezpieczyły zarówno pracowników, jak i pracodawcę.
Co do pierwszego porozumienia, dla
pracodawcy konieczny był zapis, że
pracownik, godząc się na przejście do
SRK, nie będzie ubiegał się o odszkodowania wynikające z gwarancji zatrudnienia, o których mowa w porozumieniu z dnia 5 maja 2011 roku. Natomiast
pracownicy wyrażający chęć przejścia
na urlopy górnicze potrzebowali dodatkowych gwarancji, że w razie jakiejkolwiek pomyłki przy ustalaniu prawa do
skorzystania z tego środka osłonowego
będą mogli z powrotem podjąć pracę w
JSW na dotychczasowych zasadach.
Konieczne było również zawarcie
trójstronnego porozumienia odnośnie
gwarancji, pod którym - oprócz JSW i
strony pracowniczej - podpisał się przed-

stawiciel SRK. Niezbędne okazało się
określenie ostatecznego terminu odejścia
na urlop górniczy, ponieważ opieszałość
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
znana jest wszystkim - na przykład niektórzy pracownicy kopalń dotychczas
przekazanych do SRK z innych spółek
węglowych czekali na weryfikację swoich
uprawnień grubo ponad miesiąc. Należało także określić wszystkie zasady wynagradzania pracowników przechodzących
do SRK, o których nie było mowy w
ustawie. Postanowiono, że Zarząd SRK
będzie realizował zasady wynagradzania
stosowane w Ruchu „Jas-Mos” w dniu
przejęcia wyżej wymienionych pracowników, co będzie dotyczyć np. odpraw
emerytalnych. Konieczne były także

gwarancje, że Zarząd SRK nie będzie stawiał przeszkód w przypadku konieczności ponownego zatrudnienia pracownika
przez JSW. Przed odejściem do SRK - do
31 sierpnia 2016 r. - pracownik zostanie
powiadomiony o wysokości przysługującego mu świadczenia i dopiero wtedy
będzie podejmował decyzję co do skorzystania z oferty. Jednocześnie umożliwi
mu się wystąpienie do ZUS o potwierdzenie stażu pracy uprawniającego do
przejścia na urlop górniczy. W tym celu
JSW przygotuje i wyśle podpisane przez
pracownika wnioski do ZUS. Przejście do
SRK ma nastąpić nie wcześniej niż 1 października 2016 r.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

Składka w Związku Zawodowym
„Jedność” to podobno złotówka
od członka, cóż więc można było tutaj zdefraudować? Na samo utrzymanie biura za mało. Ciekawe też,
że tutaj złotówka, a na „Budryku”
składka to procent z zarobku. Czyżby jedni drugich utrzymywali? A
może, jak plotka głosi, członkowie
z pełną składką utrzymują swojego
szefa naczelnego, emeryta W. W.,
który z działalności związkowej (?!)
zrobił sobie podobno niezłe źródło
dodatkowych dochodów. Czy rzeczywiście członkowie tamtej „Jedności” wiedzą, że płacą „biednemu”
emerytowi, byłemu nadsztygarowi i
członkowi Rady Nadzorczej „Budryka”, głównemu przeciwnikowi wejścia tej kopalni w struktury JSW,
wcale niezłą wypłatę w wysokości
przekraczającej zarobki górników
ze ściany? Nie chce się wierzyć, aby
jeden człowiek aż tak ogłupił tylu
pracowników JSW, chociaż przyglądając się tej organizacji można
odnieść wrażenie, że przypomina ona sektę, a jej szef - wielkiego
guru. Wysoko postawieni działacze
„Jedności” powinni jednak posiadać wiedzę w tym temacie, dlatego
zachęcam członków tej organizacji
do wyjaśniania i prostowania krążących plotek.
Aż dziw bierze, że z chłopakami
z „Jedności” ktokolwiek chce jeszcze rozmawiać. Czyżby nie wszyscy

rozumieli, że ich działania są tylko
i wyłącznie destrukcyjne, że szkodzą naszej Spółce? Przecież tak
naprawdę nie wiadomo, kto stoi za
panem W. W. - zażartym wrogiem
przejęcia kopalni „Budryk” przez
JSW i przywódcą najdłuższego
strajku w historii powojennego
górnictwa, bardzo dobrym znajomym pana Markowskiego, byłego
dyrektora „Budryka” i wiceministra górnictwa. Markowski jest
teraz prezesem firmy o angielskobrzmiącej nazwie, ale z kapitałem
niemieckim, która to firma była i
w dalszym ciągu jest zainteresowana niektórymi kopalniami naszej Spółki. Jeśli jednak weźmiemy
pod uwagę fakt, że załoga nie ma
wiedzy o rzeczywistej sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej - częściowo z winy pracodawcy, który nie
informuje w dostatecznym stopniu
pracowników o sytuacji firmy - nie
można się dziwić, że niektórzy pracownicy wierzą we wszystko, co
wmawiają im chłopaki z „Jedności”,
i że ta pseudozwiązkowa organizacja może stanowić realne zagrożenie dla przyszłości JSW. Niestety,
głupota często bywa zaraźliwa.
Obserwator

KWK KRUPIŃSKI

Analizowana przyszłość
Przyszłość kopalni Krupiński od dłuższego czasu jest przedmiotem
dyskusji i analiz. Niedawna wypowiedź wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego w Sejmie stawia perspektywy tej kopalni pod dużym znakiem zapytania.
Należąca do Jastrzębskiej Spółki
Węglowej kopalnia Krupiński w Suszcu
przyniesie w tym roku ok. 200 mln zł
strat i ma problem, aby w przyszłości
osiągnąć rentowność - poinformował
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.
„Po analizie okazuje się, że kopalnia Krupiński ma problem, aby osiągnąć wynik dodatni w swojej działalności” - powiedział w czwartek w Sejmie
wiceminister, odpowiadając na pytania posłów PiS dotyczące postępów w
restrukturyzacji górnictwa.
W tym kontekście Tobiszowski
przywołał oczekiwania Komisji Europejskiej, która analizuje program
naprawczy dla polskiego górnictwa;
Komisja spodziewa się, że w perspektywie kilku lat restrukturyzowane kopalnie powinny osiągnąć dodatnie wyniki, co w przypadku kopalni Krupiński
może się nie udać.
„Kopalnia Krupiński ma koncesję
(na wydobycie węgla - PAP) do 2030
roku, a więc i tak do tego czasu musimy mierzyć, jak dalej ta kopalnia ma

funkcjonować. W tym roku zamierzony wynik to minus 200 mln zł na
koniec roku, a więc jest to duże wyzwanie. Dlatego jesteśmy w dialogu ze
stroną społeczną, aby rozstrzygnąć co
dalej będziemy z tą kopalnią czynić w
kontekście całego procesu restrukturyzacyjnego JSW” - powiedział wiceminister energii.
Wiceminister nie powiedział, czy
jest to przesądzone; przyznał jednak, że
przyszłość kopalni jest analizowana.
„W momencie, kiedy mamy problem z nakładami inwestycyjnymi, aby
można było osiągnąć dodatni wynik,
pojawia się pytanie, jaka jest przyszłość danego zakładu górniczego
- czy on się już wyczerpał, czy należy
rzeczywiście tam inwestować” - mówił Tobiszowski posłom.
Przypomniał, że nawet w przypadku przekazania kopalni do SRK, nikt
nie traci pracy: załoga może dobrowolnie skorzystać z osłon socjalnych (urlopów górniczych lub jednorazowych
odpraw pieniężnych) lub znajduje pracę w innych kopalniach spółki.
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JSW: Pracownicy przeróbki
nie trafią do JZR
- Zarząd JSW S.A., biorąc pod uwagę stanowisko związków zawodowych (...), podjął decyzję o odstąpieniu od planowanego przejścia
w trybie art. 23.1 Kodeksu Pracy pracowników ZPMW [Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla - przyp. red. SG] KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz pracowników ZPMW KWK „Budryk” do JZR [Jastrzębskich Zakładów Remontowych - przyp. red. SG] Sp. z o.o. - pismo
zawierające oświadczenie tej treści otrzymały związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW).
Pracownicy przeróbki pozostaną zatem w strukturach kopalń,
a ich warunki pracy i płacy się nie
zmienią.

Przejdą tylko zakłady

Przedstawiciele
kierownictwa
Spółki zapewnili, że przekazanie
zakładów przeróbki mechanicznej
węgla z KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Budryk” do Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z
o.o. (JZR) dotyczyć będzie wyłącznie
wniesienia w formie aportu do JZR
wydzielonych składników majątków w postaci samych zakładów.
Dokument podpisany przez prezesa Zarządu JSW Tomasza Gawlika
oraz wiceprezesa do spraw pracy i
polityki społecznej Artura Wojtkowa mówi też o konieczności zawarcia
nowego porozumienia zbiorowego,
w którym pracodawca i organizacje
związkowe „przyznają pracownikom
ZPMW prawo do odmowy przejścia
do JZR sp. z o.o. i wolę pozostania
w zatrudnieniu JSW S.A.”. Wymóg
ten jest konsekwencją wydanego 13
listopada 2013 roku orzeczenia Sądu
Najwyższego (sygn. akt I PK 107/13)
dotyczącego realizacji zamiaru odstąpienia od przejęcia w trybie artykułu
23.1 Kodeksu pracy pracowników
przez podmiot przejmujący zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Dotrzymać udzielonych
gwarancji

1 lipca reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w
JSW sprzeciwiły się próbie przenie-

sienia pracowników trzech zakładów
przeróbczych z kopalń „Budryk”
i „Knurów-Szczygłowice” (Ruch
„Knurów”, Ruch „Szczygłowice”) do
JZR, co zapowiedział Zarząd JSW.
Odpowiadając
pracodawcy,
przedstawiciele organizacji reprezentatywnych przypomnieli, że w
poprzedzającym debiut giełdowy
Spółki porozumieniu zawartym 5
maja 2011 roku pracownicy kopalń
JSW zostali objęci 10-letnimi gwarancjami zatrudnienia i zachowania
dotychczasowych zasad wynagradzania.
Ponadto - zgodnie z porozumieniem sprzed pięciu lat - warunki
umów o pracę pracowników zakładów JSW mają pozostawać bez zmian
i nie podlegać wypowiedzeniom do
czasu zarejestrowania i wdrożenia w
życie jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW SA, przy czym postanowienia porozumienia mają również
zastosowanie przy ustalaniu warunków umów o pracę po dniu zawarcia
porozumienia.
Przejęcie pracowników przez
JZR w trybie artykułu 23.1 Kodeksu
pracy bez ich zgody skutkowałoby
koniecznością wypłaty tym pracownikom sporych pieniędzy.
Strona społeczna nie kwestionowała natomiast konieczności przeniesienia do JZR infrastruktury i
budynków zakładów przeróbczych,
dzięki czemu możliwe będzie pozyskanie dodatkowych środków
finansowych na ich remont.
mj

Jastrzębski ZOK w sprawie „przeróbek”
Ostatnio wiodącym tematem w rozmowach przedstawicieli strony związkowej z kierownictwem Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) było przejście obydwu zakładów przeróbki mechanicznej węgla z KWK
„Knurów-Szczygłowice” i zakładu przeróbczego z KWK „Budryk” do Jastrzębskich Zakładów Remontowych (JZR) Sp. z o.o.
Przyczyną powyższego przejścia
jest plan rozwoju oraz rozszerzenia zakresu działalności spółki JZR należącej
do grupy kapitałowej JSW. Obejmuje
on realizację zadania inwestycyjnego
dotyczącego KWK „Knurów-Szczygłowice” oraz KWK „Budryk” polegającego na niezbędnej modernizacji zakładów przeróbki mechanicznej węgla
w tych kopalniach, na które to zadanie
JSW nie posiada środków finansowych. JZR podjęła już rozmowy z ministrem skarbu w sprawie możliwości
współfinansowania inwestycji ze
środków Funduszu Restrukturyzacji
Przedsiębiorców (FRP). Niezbędnym
elementem umożliwiającym realizację planowanych inwestycji, oprócz
wspomnianych środków FRP, będzie
wkład własny JZR w formie wniesionego aportem majątku zakładów
przeróbczych z KWK „Knurów-Szczygłowice” i KWK „Budryk”, co mogłoby być związane z przejęciem części
pracowników tych kopalń do JZR w
trybie artykułu 231 Kodeksu pracy.
Po ludzku mówiąc: kopalnie „Budryk” i „Knurów-Szczygłowice” bez
drogiej modernizacji zakładów przeróbki węgla nie będą w perspektywie
2-3 lat osiągać zysków. Dla przyszłego bytu tych kopalń inwestycje te są

niezbędne, a kasa Spółki jest pusta,
znaleziono więc takie rozwiązanie,
by w dużej części pokryć koszty tej
modernizacji ze źródeł zewnętrznych. Chodzi o olbrzymią kwotę potrzeba aż 400 milionów złotych, a
udało się załatwić około 290 mln.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” JSW SA
nie wyraziła zgody na przeniesienie
pracowników wyżej wymienionych
kopalń do JZR, co nie oznacza braku
zgody na przejęcie przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe środków

KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE

O „czternastkę” upomną się w sądzie
Brak pozytywnej odpowiedzi Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) na związkowe pismo w sprawie wypłaty „czternastej pensji” pracownikom administracji KWK „Knurów-Szczygłowice” sprawił, że dwie organizacje - NSZZ „Solidarność” i Związek Zawodowy „Kadra” - zdecydowały o
wsparciu osób chcących wywalczyć świadczenie na drodze sądowej. Członkowie związków podpisują deklaracje przekazania pełnomocnictw kancelarii prawnej, która będzie ich reprezentować przed wymiarem sprawiedliwości.
Zgodnie z porozumieniem podpisanym
13 stycznia bieżącego roku pracownicy
administracji KWK „Knurów-Szczygłowice” mieli otrzymać „czternastkę” za
rok 2015 najpóźniej 1 czerwca.
W § 2 porozumienia zbiorowego
dotyczącego ustalenia zasad wyliczania oraz terminu wypłaty 14-tej pensji
za 2015 r. dla pracowników JSW SA z
13 stycznia zapisano, że „wypłata tzw.
14-tej pensji za 2015 r. dla pracowników JSW S.A.” nastąpi „w terminie do
1 czerwca 2016 r.”. Gwarancję realizacji nagrody rocznej miała też dawać
uchwała Zarządu JSW nr 10/VIII/2016.
6 czerwca związkowcy z KWK
„Knurów-Szczygłowice” przypomnieli o

tym fakcie prezesowi JSW Tomaszowi
Gawlikowi, kierując na jego ręce pismo,
w którym wyrazili nadzieję, że „pracownicy powierzchni (...) nie będą dyskryminowani a będą traktowani na równi
z pracownikami pozostałych kopalń
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i
należne im wynagrodzenie zostanie wypłacone w trybie natychmiastowym”.
- Jeśli rozsądnej odpowiedzi nie otrzymamy, zaś gwarantowane świadczenie
nie zostanie pracownikom powierzchni
wypłacone, z pewnością pomożemy
osobom zainteresowanym złożeniem pozwów sądowych przeciwko pracodawcy
- zapowiadał wówczas przewodniczący
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch
„Knurów” Krzysztof Leśniowski. - Nie do
zaakceptowania jest sytuacja, gdy jedna
ze stron łamie przyjęte wcześniej zobowiązania, górnicy na tym tracą i nic się
nie dzieje. W przeciwnym wypadku każde
porozumienie można byłoby łamać bez
konsekwencji - uzasadniał.
Tymczasem Zarząd oświadczył,
że w odniesieniu do załogi KWK „Knurów-Szczygłowice” JSW stosuje zasady
wynikające z porozumienia zawartego
20 grudnia 2004 r. pomiędzy Zarządem
Kompanii Węglowej SA (KW) a związkami
zawodowymi oraz zasady wynagradzania
wynikające z innych porozumień zawartych w KW do dnia przejęcia pracowników

KWK „Knurów-Szczygłowice” przez JSW
SA w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy. Według pracodawcy kolejne porozumienia
nie zmieniły sytuacji pracowników administracji KWK „Knurów-Szczygłowice”.
Stanowisko kierownictwa Spółki
skłoniło NSZZ „Solidarność” i ZZ „Kadra”
do rozpoczęcia akcji przyjmowania deklaracji o przekazaniu pełnomocnictw kancelarii prawnej, która poprowadzi sprawy
sądowe wytoczone JSW przez poszkodowanych pracowników administracji.
Od 12 lipca deklaracje można składać w siedzibach zakładowych struktur
obydwu związków zawodowych.
Jak informuje Krzysztof Leśniowski, na taki krok zdecydowało się już

trwałych tych zakładów. Stanowisko
„Solidarności” i innych związków
zawodowych zostało uwzględnione
przez Zarząd JSW, który wycofał się
z pomysłu przekazania pracowników
do JZR. Pracownicy będą musieli złożyć u pracodawcy pisemne oświadczenia o braku zgody na przejście do
JZR, a wszelkie dotychczasowe zasady ich wynagradzania i zatrudnienia
nie ulegną zmianie, łącznie z gwarancjami zatrudnienia zapisanymi w
porozumieniu z 5 maja 2011 roku.
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

kilkadziesiąt osób.
- Uzyskaniem należnej „czternastki”
może być zainteresowanych ponad 300
pracowników. Zachęcam do złożenia
deklaracji wszystkich członków „Solidarności” i „Kadry”, bo choć trudno byłoby wyrokować już dziś, jak zakończy
się cała sprawa, jestem przekonany, że
jest spora szansa na wygraną. Inaczej
byśmy się w to nie angażowali. A inni
pracownicy, jeśli mają ochotę, niech idą
do swoich związków zawodowych. Myślę, że warto powalczyć o niemałe przecież pieniądze - mówi przewodniczący.
Członek „Solidarności” czy „Kadry”, który zdecyduje się na przekazanie pełnomocnictwa kancelarii prawnej, nie poniesie z tego tytułu żadnych
kosztów.
- Wszelkie opłaty procesowe i
sądowe zostaną pokryte przez nasze
komisje zakładowe. Dla pracownika
będzie to procedura całkowicie bezkosztowa - podkreśla Krzysztof Leśniowski.
Akcja przyjmowania deklaracji ma
potrwać około dwóch tygodni.
mj
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RYNEK MOCY

Żeby nie zabrakło energii

Już za kilka lat w Polsce mogą pojawić się trwałe niedobory energii elektrycznej. Żeby temu zaradzić Ministerstwo Energii zaproponowało wprowadzenie tzw. rynku mocy, który ma przyśpieszyć
budowę nowych bloków energetycznych.
- W celu zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii dla
wszystkich odbiorców w Polsce w
długiej perspektywie, planujemy
wprowadzenie rynku mocy. Jego
kluczowym zdaniem będzie stworzenie zachęt do podejmowania decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych - mówi Krzysztof Tchórzewski,
minister energii.
Ministerstwo Energii chce, aby
ustawa wprowadzająca rynek mocy
została przyjęta jeszcze w tym roku.
Z prognoz Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), które są
odpowiedzialne za prawidłowe działanie polskiego systemu elektroenergetycznego wynika, że w kilku miesiącach w latach 2021-22 pojawią się
duże niedobory energii, a już w roku
2026 energii zacznie brakować już
we wszystkich miesiącach. Na pierwszy rzut oka rok 2026 wydaje się dość
odległy – to dopiero za 10 lat. Jednak
jeśli chodzi o inwestycje energetyczne, to perspektywa roku 2026 odległa nie jest, ponieważ przygotowanie
i budowa nowego bloku energetycznego zajmuje kilka lat. Czasu więc za
bardzo nie ma.

Elektrownie są, ale nieprzewidywalne

W drugim kwartale 2016 r. moc
osiągalna w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE) przekroczyła granicę 40 tys. MW. Ministerstwo Energii zwraca uwagę, że
przyrost mocy następuje głównie w
źródłach niesterowalnych, które nie
mogą zagwarantować dostępności
mocy w okresach największego zapotrzebowania na moc lub w okresie
zagrożenia bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej do odbiorców
końcowych. Było to doskonale widać
w sierpniu 2015 r. kiedy w polskim
systemie zabrakło energii. Wówczas

w Polsce moc farm wiatrowych wynosiła ok. 4,2 tys. MW a były chwile,
że pracowały tylko farmy o mocy 100
MW, ponieważ nie wiał wiatr.
Jednocześnie
systematycznie
zmniejsza się udział sterowalnych
źródeł konwencjonalnych w pokryciu zapotrzebowania na energię, nie
zmniejszając jednak potrzeby ich
utrzymania i rozwoju dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii.
PSE prognozują, że całkowite zapotrzebowanie na nowe elektrownie
do 2035 roku wynosi od ok. 23 tys.
MW do ok. 30 tys. MW. Problem jest
taki, że przy obecnych cenach energii elektrycznej na rynku hurtowym
budowa nowych bloków grupom
energetycznym się nie opłaca. Obecnie jest budowanych kilka nowych
bloków energetycznych w Polsce i
istnieje duże ryzyko, że już od chwili
uruchomienia będą one przynosiły
straty finansowe. Chcąc tego uniknąć i przyśpieszyć budowę kolejnych
bloków Ministerstwo Energii zaproponowało właśnie wprowadzenie
rynku mocy.
Ministerstwo Energii podkreśla
przy tym, że rynek energii w chwili
obecnej jest zakłócony systemami
wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii.
– Stawia tym samym w trudnej
sytuacji elektrownie konwencjonalne, które decydują o bezpieczeństwie
pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – dodaje Krzysztof
Tchórzewski.
Ocenia, że trwanie w obecnym
modelu rynku energii może spowodować pogłębianie się problemu z
wystarczalnością mocy, co w efekcie
mogłoby prowadzić do uzależnienia
Polski od importu energii z zagranicy.
- To bardzo ważny element polskiej strategii, utrzymania generacji
energii będącej w naszej dyspozycji
– zauważa Piotr Naimski, pełno-

mocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.
Pierwsza aukcja na rynku mocy
dla dostaw energii w roku 2021 zaplanowana jest na listopad/grudzień
2017 r.
Ministerstwo Energii podkreśla,
że w wielu krajach Unii Europejskiej
istnieją systemy zabezpieczające
dostępność mocy wytwórczych na
odpowiednim poziomie, polskie rozwiązanie ma być podobne do tego, jakie obowiązuję w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych.

Nowe elektrownie węglowe

Z rynku mocy mają skorzystać
bloki energetyczne, które są już budowane, a więc blok 1075 MW w
Elektrowni Kozienice, blok 910 MW
w Elektrowni Jaworzno III oraz dwa
bloki po 900 MW w Elektrowni Opole. Wszystkie one będą spalały węgiel
kamienny.
Niedawno rozpoczęto budowę
bloku 450 MW w Elektrowni Turów, który będzie opalany węglem
brunatnym. 29 czerwca br. wmurowano symboliczny kamień węgielny

pod budowę tego bloku. Wartość tej
inwestycji to prawie 4 mld zł. To największa, ale nie jedyna inwestycja
realizowana w Elektrowni Turów. Do
eksploatacji oddano Instalację Odsiarczania Spalin (IOS) dla bloków 46, a w planie inwestycyjnym znajduje
się także kompleksowa modernizacja bloków 1-3. Dzięki realizacji tych
projektów Elektrownia Turów będzie
mogła produkować energię w sposób
efektywny i bardziej przyjazny dla
środowiska jeszcze przez co najmniej
30 lat.
Trwa dyskusja nad budową kolejnych bloków energetycznych. Wydaje
się, że najbardziej realnym projektem jest budowa bloku 1000 MW w
Elektrowni Ostrołęka, należącej do
grupy Energa.
W
ocenie
ministra
Tchórzewskiego, Ostrołęka
jest
miejscem, gdzie wybudowanie nowej elektrowni może odbyć się najszybciej.
Minister zapowiedział, że Energa
jest gotowa do przygotowania przetargu na realizację tej inwestycji.
- Wykonawca może zacząć reali-

zację inwestycji za ok. 1,5 roku. Inwestycja w Ostrołęce to koszt nie mniej
niż 5,5 mld zł., połowę tej kwoty będzie musiała wyłożyć spółka – poinformował Krzysztof Tchórzewski.
Trwają dyskusje nad przygotowaniem inwestycji w kolejne bloki
węglowe.

Wiele korzyści

Inwestycje w nowe bloki energetyczne, choć są bardzo korzystne,
przynoszą wiele korzyści. Po pierwsze powstają nowoczesne, światowej
klasy moce wytwórcze, które wykorzystują krajowe paliwo, jakim jest
węgiel kamienny i brunatny, w więc
wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.
Jednocześnie nowe bloki energetyczne to znacznie mniej emisji
CO2 i innych substancji. Krzysztof
Tchórzewski
za najskuteczniejsze
działania prowadzące do ograniczania emisji zanieczyszczeń i gazów
cieplarnianych uznaje m.in. eliminowanie strat energii poprzez wdrażanie wysokoefektywnych technologii
energetycznych, modernizację istniejących sieci elektroenergetycznych i
ciepłowniczych oraz systemów zarządzania energią.
- Transformacja polskiej energetyki w kierunku niskoemisyjnym
musi przebiegać przy zachowaniu
bezpieczeństwa energetycznego oraz
przy wykorzystaniu krajowych zasobów energetycznych - przypomina
minister Tchórzewski.
Nowe inwestycje mają duży
wpływ na poprawę stanu krajowej
gospodarki, co doskonale widać na
przykładzie budowy nowych bloków
w Elektrowni Opole.
- Inwestycja w Opolu jest kołem
zamachowym polskiej gospodarki.
Aż 70 procent wartości wszystkich
zamówień trafiło do polskich firm, a z
każdej wydawanej przez nas złotówki
70 groszy zostaje w Polsce. Inwestycja to również tysiące miejsc pracy,
obecnie na placu budowy pracuje
dzienne ponad 3 tys. osób, a docelowo ta liczba sięgnie nawet 5 tys. – informuje Henryk Baranowski, prezes
PGE Polskiej Grupy Energetycznej,
w skład której wchodzi Elektrownia
Opole.
Wartość inwestycji w Opolu to
ok. 11,6 mld zł, więc 70 proc. z tej
kwoty oznacza ponad 7 mld zł jakie
trafi do polskich firm i polskich pracowników.
Igor D. Stanisławski

PG „SILESIA”

184 metry postępu!
O dobrych wynikach osiąganych ostatnio przez czechowicką kopalnię „Silesia” informują związkowcy z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Górniczego (PG) „Silesia” Sp. z o.o. - Za
miesiąc czerwiec ściana 101 zdołała samodzielnie wydobyć średnio na dobę blisko 9,5 tysięcy ton urobku, a postęp ściany wyniósł 184 metry - piszą w komunikacie przesłanym Solidarności Górniczej. Liczba ta robi wrażenie tym bardziej, że „po drodze” wystąpiły problemy techniczne maszyny wyciągowej.
PG „Silesia” Sp. z o.o. eksploatuje
węgiel w dwóch partiach złoża systemem ścianowym z zawałem stropu:
ścianą 101 w pokładzie 325/1 (partia
zachodnia) oraz niedawno uruchomioną ścianą 161 w pokładzie 315
(partia centralna). Równolegle trwa
rozcinka nowych pól eksploatacyjnych: ściany 352 w pokładzie 315
(partia zachodnia) oraz ściany 333 w
pokładzie 330 (partia wschodnia).
Zgoda kierownika ruchu zakładu

górniczego na zbrojenie ściany 101
zapadła 2 marca bieżącego roku. Niecałe dwa miesiące później, 26 kwietnia,
ruszyło wydobycie z zazbrojonej ściany. Znacznie wcześniej, bo 27 kwietnia
2014 roku, ruszyły prace związane ze
zbrojeniem ściany 161. Zgodę na eksploatację wydano 13 czerwca br. Od
tego momentu „Silesia” wydobywa węgiel z dwóch ścian. Ich szerokość wynosi 250 metrów, a średnia miąższość
pokładu - 2,5 metra. „101” fedruje od-

dział wydobywczy G1, zaś „161” - G2.
Ściany wyposażono w kompleksy ścianowe wyprodukowane przez
Famur: kombajn FS 400, przenośnik
ścianowy Nowomag 850, przenośnik
podścianowy Nowomag 850, pociąg
aparaturowy Becker, agregaty ciśnieniowe Wichary. Różne są natomiast
sekcje obudowy zmechanizowanej: Fazos 14-41 w przypadku ściany 101, a
Fazos 14-34 w przypadku ściany 161.
Wydobycie prowadzone jest w IV ka-

tegorii zagrożenia metanowego, I stopniu zagrożenia wodnego oraz klasie B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
- Obecnie fedrunek rozkłada się
na dwie ściany, a średnia to blisko 12
tysięcy ton urobku na dobę - mówi z
dumą szef zakładowej „Solidarności”
Dariusz Dudek. - Chciałoby się w tym
miejscu powiedzieć: „och, to wąskie
gardło - bo gdyby nie ono…”. Ale cóż…

Kopalnia powstała w 1902 roku. Wówczas jej moce produkcyjne były wystarczające, a wybudowane szyby spełniały oczekiwania właścicieli. Mamy
jednak nadzieję, że i ten problem uda
nam się wkrótce rozwiązać, a nasza
„staruszka”, kopalnia „Silesia”, pokaże
wszystkim, że stać ją na jeszcze więcej - podsumowuje przewodniczący.
MJ
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ENERGIA Komu szkodzi polski węgiel?

Antywęglowa propaganda
– mity bez faktów
Co jakiś czas pojawiają się opracowania i raporty starające się pokazać Polskę jako gospodarczy
skansen, ponieważ wciąż używa ona dużo węgla i emituje duże ilości dwutlenku węgla. Szkoda
tylko, że te dokumenty powtarzają mity a nie pokazują faktów – a fakty są takie, że Polska znacząco
ogranicza emisje CO2 i nie należy do największych jego emitentów w Europie.
Jednym z ostatnich przykładów antywęglowego lobbingu jest
opublikowany na początku lipca
br. raport zatytułowany „Ciemna
chmura Europy: Jak kraje spalające węgiel sprawiają, że ich sąsiedzi
chorują”. Został on napisany przez
międzynarodowe organizacje Health and Environment Alliance
(HEAL), Climate Action Network
Europe (CAN), WWF oraz Sandbag. Organizacje podkreślają, że
odchodzenie od energetyki opartej
na węglu przyniosłoby ogromne
korzyści zdrowotne dla wszystkich
mieszkańców
Europy.

Fakty są inne…

Rzeczywistość przedstawia się
nieco inaczej, niż chcieliby to widzieć autorzy takich raportów jak
„Ciemna chmura Europy”. Z danych przedstawionych w lipcu 2016
r. przez europejski urząd statystyczny (Eurostat) wynika, że w 2014 r.
Polska odpowiadała za 8,64 proc.
emisji CO2 z 28 krajów Unii Europejskiej. Liderem wielości emisji

dzi o redukcję emisji CO2. Z drugiej strony, udział polskiego sektora
wytwarzania energii elektrycznej,
zarówno w ujęciu regionalnym jak i
globalnym, nie ma większego wpływu na światowe emisje dwutlenku
węgla do atmosfery. Od 1988 r. (rok
bazowy dla Polski określony w Protokole z Kioto), emisje CO2 ze wszystkich sektorów polskiej gospodarki
zostały obniżone o ok. 30 proc. Tym
samym, Polska jest liderem wśród
państw UE, jeśli chodzi o realizację
zobowiązań klimatycznych wynikających z aktów prawa międzynarodowego. Wiele zamożniejszych państw
(m.in. Włochy, Francja, Holandia)
nie osiągnęło średniej redukcji UE
15, bądź tez nawet zwiększyło swoje
emisje (m.in. Austria, Hiszpania).
Emisje CO2 z krajowego sektora
energetycznego zostały do 2014 r.
zredukowane o 36 proc. względem
roku 1988. Tym samym polska energetyka wyznacza kierunek redukcji
emisji gazów cieplarnianych i w pełni kontrybuuje do osiągnięcia celów
polityki klimatycznej zarówno na
poziomie międzynarodowym jak i
Unii Europejskiej.
To, że w ostatnich latach Polska
znacząco redukuje swoje emisje CO2
potwierdza Eurostat. Z jego danych
wynika, że w roku 2014 Polska wyemitowała łącznie 382 mln ton CO2
rocznie, podczas gdy w roku 2005
było to 397,9 mln ton a w roku 1990
aż 473,5 mln ton.

Brakuje informacji

Wielki truciciel?

W dokumencie czytamy, że emisje z samej energetyki węglowej
(węgiel kamienny i brunatny) są
odpowiedzialne w Europie za ponad
22,9 tys. przedwczesnych zgonów i
dziesiątki tysięcy schorzeń rocznie
- począwszy od chorób serca po nowotwory. Dodatkowo, generują one
nawet 62,3 miliardów euro kosztów
zdrowotnych związanych ze skutkami oddychania zanieczyszczonym
powietrzem.
- Niestety, polskie elektrownie
przodują w emisji zanieczyszczeń na
tle całej Europy, powodując każdego
roku ponad 5800 przedwczesnych
zgonów, w tym 4690 za granicą.
Pogorszenie zdrowia spowodowane oddychaniem zanieczyszczonym
powietrzem generuje także koszty
zdrowotne obciążające całe społeczeństwo  – mówi Weronika Piestrzyńska z polskiego oddziału
Health and Environment Alliance
(HEAL Polska).
Na europejskim tle liderem emisji zanieczyszczeń ma być polska
energetyka.
- Polski sektor energetyczny
truje najbardziej ze wszystkich w
Europie. Jeżeli chcemy oddychać
czystym powietrzem, to warunkiem
koniecznym jest odejście od węgla w
kraju i jednocześnie łączenie wysiłku transformacji energetycznej również z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej - dodaje Darek
Urbaniak z Fundacji WWF Polska.



były Niemcy, które odpowiadały aż
za 21,93 proc. emisji z 28 państw
UE, Wielka Brytania miała udział
12,60 proc., Francja odpowiadała
za 10,76 proc. emisji CO2 a Włochy
za 9,69 proc. Było więc kilka państw
UE, które miały udział emisji CO2
w UE większy niż Polska.
Wielkość emisji CO2 z poszczególnych krajów nie jest jednak
najlepszym wskaźnikiem, ponieważ zależy ona w dużej mierze od
wielkości krajów – wiadomo, że
duże kraje emitują więcej niż kraje
mniejsze.
Znacznie lepszym wskaźnikiem
jest wielkość emisji CO2 na głowę
mieszkańca. W tej statystyce Polska także nie wypada źle. Eurostat
wylicza, że w roku 2013 (brak nowszych opracowań) średnia emisja
CO2 na głowę mieszkańca wyniosła 11,00 ton. Jest kilka krajów UE,
gdzie te emisje były większe. Liderem emisji CO2 w UE jest Luksemburg, który emituje aż 22,9 tony na
mieszkańca rocznie. Warto zwrócić
uwagę, że wśród państw o największej emisyjności CO2 na jednego
mieszkańca są kraje przedstawiające się jako liderzy zielonej gospodarki i energetyki odnawialnej – to
jest Holandia z emisją 12,32 ton i
Niemcy z emisją 11,9 ton. Niewiele
mniej niż Polska emituje Dania –
10,27 ton (szczegółowe dane patrz
tabela).
Z danych przedstawionych
przez portal WysokieNapięcie wynika, że najwięksi emitenci CO2 w
europejskim systemie handlu emisjami w 2015 roku to nie były fir-

my Polskie. Największy udział miał
niemiecki koncern RWE z 144 mln
ton CO2, następnie był szwedzki
Vattenfall (który jest właścicielem
m.in. elektrowni na węgiel brunatny w Niemczech) z 90 mln ton CO2,
potem włoski z 71 mln ton CO2 i
niemiecki E.ON z 60 mln ton CO2.
Na piątym miejscu była Polska Grupa Energetyczna z 58 mln ton CO2.

Energetyka ogranicza emisje

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), zrzeszający największe firmy energetyczne z Polski
przypomina, że sektor dużej energetyki systemowej od kilkunastu
lat skutecznie i ogromnym wysiłkiem finansowym redukuje emisje
zanieczyszczeń. Zgodnie z danymi
przestawionymi przez Krajowy
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w latach
2005- 2014 całkowite emisje dwutlenku siarki (SO2) w Polsce spadły
o 30 proc., a emisje w sektorze produkcji i transformacji energii spadły
aż o 53 proc.
Uwzględniając dane bezwzględne (tony na rok) sektor energetyczny
w Polsce zredukował roczne emisje
ponad dwukrotnie (z 812 290 ton w
roku w 2005 r. do 379 551,90 ton w
roku w 2014 r.).
Roczne emisje w sektorze komunalnym i mieszkaniowym wzrosły
w tym samym czasie o 23 proc., natomiast w sektorze spalania w przemyśle wzrosły aż o 39 proc. Oznacza
to, że pozostałe sektory gospodarki
na przestrzeni ostatnich 10 lat znacząco podniosły emisje SO2, nato-

miast rzeczywisty wysiłek redukcyjny został poniesiony przez sektor
energetyczny.
Sektor energetyki systemowej
należy również do wiodących jeśli
chodzi o redukcję emisji NOx. W
latach 2005-2014 redukcja emisji
NOx poprzez procesy spalania w
sektorze produkcji i transformacji
energii w Polsce wyniosła blisko 27
proc.
Ponadto, sektor energetyczny w
Polsce zakłada w strategii swojego
funkcjonowania dalszą redukcję
emisji szkodliwych substancji. Przykładowo, tylko Polska Grupa Energetyczna zredukuje swoje emisje NOx
oraz SO2 w okresie 2013-2020 o odpowiednio 59 proc. i 40 proc. Tym
samym, przypisywanie sektorowi
wytwarzania energii elektrycznej w
Polsce głównej odpowiedzialności
za emisję szkodliwych substancji
(SO2, NOx i cząsteczek pyłu PM2,5)
pomija nie tylko rzeczywisty udział
sektora w całkowitych emisjach, ale
przede wszystkim fakt, że sektor ten
systematycznie redukuje i będzie
redukował swoje emisje, co nie jest
udziałem pozostałych emitentów.
Natomiast emisja cząsteczek
frakcji pyłu PM2,5 (stanowiącego
część smogu w miastach) pochodząca z procesów spalania w sektorze
produkcji i transformacji energii
stanowiła w 2014 r. jedynie 9,9 proc.
całkowitej emisji w Polsce. Oznacza
to, że energetyka systemowa nie
jest głównym emitentem cząsteczek
pyłu PM2,5 w Polsce.
Warta także wskazać, że Polska
jest europejskim liderem, jeśli cho-

Na tle innych państw Unii Europejskiej Polska nie prezentuje
się wcale źle jeśli chodzi o poziom
emisji zanieczyszczeń. Trzeba podkreślić, że przypadku sektora energetycznego te emisje nadal będą
spadać, ponieważ buduje się kilka
nowych bloków energetycznych (i
planuje się nowe – o czym piszemy
w innym miejscu) na węgiel kamienny i brunatny, które będą emitowały o ok. 30 proc. CO2 mniej,
niż stare, obecnie pracujące bloki.
Z pewnością to, czego Polsce
brakuje, to dobra informacja na temat działań proekologicznych energetyki i – takich informacji brakuje
zarówno w Polsce jak i w innych
krajach. Media, często nie posiadające wiedzy o sektorze węglowym i
energetycznym, powtarzają opinie z
różnych raportów, które nie zawsze
przedstawiają rzetelną prawdę i często manipulują danymi. Nie chodzi
tu wcale o prymitywną propagandę
tylko pokazanie faktów: ile Polska
emituje obecnie, ile emitowała w
przeszłości, jak wygląda na tle innych państw UE i jak emisje będą
wyglądać w przyszłości. Przygotowanie takich danych i ich odpowiednie rozpropagowanie jest z pewnością lekcją do odrobienia dla polskich
firm węglowych i energetycznych.
Igor D. Stanisławski
EMISJA CO2 NA 1 MIESZKAŃCA
ROCZNIE, W TONACH

Luksemburg
Estonia
Irlandia
Czechy
Holandia
Finlandia
Niemcy
Belgia
Polska
Dania

- 22,90
- 16,55
- 13,21
- 12,39
- 12,32
- 11,98
- 11,90
- 11,06
- 11,00
- 10,27

Źródło: Eurostat, dane za 2013 r.

10

wydarzenia

RZĄD Wzrost płacy minimalnej i obniżenie wieku emerytalnego

W kierunku ludzkiej godności

Rząd zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. wynosiło 2000 zł brutto.
Oznacza to wzrost o 8,1 proc. (150 zł) w stosunku do 2016 r. - obecnie pensja minimalna to 1 850 zł
brutto. Trwają także prace nad obniżeniem wieku emerytalnego.
Kwota 2000 zł brutto stanowiłaby 47,04 proc. prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.
- Kierując się odpowiedzialnością za budżet państwa, za sytuację
finansów i za los polskich obywateli,
myśląc o godności polskich obywateli, rząd zdecydował, że w przyszłym
roku minimalne wynagrodzenie
będzie wynosiło 2 tys. zł - powiedziała premier Beata Szydło.
Co warte podkreślenia, wraz
ze wzrostem płacy minimalnej
wzrosną także inne świadczenia,
takie jak odprawa przy zwolnieniu grupowym, wynosząca piętnastokrotność płacy minimalnej,
dodatek za pracę w porze nocnej,
wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego i macierzyńskiego.

Spory wokół wysokości płacy
minimalnej

Projektem podwyższenia płacy
minimalnej 14 lipca br. zajmowała się Rada Dialogu Społecznego,
w której zasiadają przedstawiciele
związków zawodowych, pracodawców oraz strony rządowej. Rada

nie uzgodniła jednak wspólnego stanowiska ws. minimalnego
wynagrodzenia, ponieważ pracodawcy uznali, że proponowana podwyżka jest zbyt wysoka.
W związku z brakiem decyzji Rady Dialogu Społecznego,
ostateczną decyzję w sprawie wysokości płacy minimalnej, do 15
września br., podejmie rząd.
- Skutki podwyższenia płacy
minimalnej dla budżetu to 240
mln, jednak celem i zadaniem
podniesienia płacy minimalnej
było doprowadzenie do takiego
poziomu
wynagradzania, które
powodowałoby poprawę sytuacji
dochodowej osób najniżej, do tej
pory wynagradzanych - komentuje
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.   
Każda podwyżka płacy minimalnej realnie przekłada się
na poprawę sytuacji najsłabiej
zarabiających
pracowników.
W przypadku przyjęcia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. w wysokości 2000
zł minimalna stawka godzinowa
wyniosłaby 13 zł. Minimalna płaca miesięczna dotyczy pracowników zatrudnionych na umowy

o pracę. W Polsce wielu pracowników zatrudnionych jest także
na innych zasadach, jak np. umowa-zlecenie. Od 1 stycznia 2017 r.
dla pracujących na określonych
umowach zlecenia oraz umowach
o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka
godzinowa w wysokości 13 zł.
W Polsce płaca minimalna od
2007 roku wzrosła z 936 zł do 1850
zł w 2016 r., ale wciąż jest jednak
dużo niższa niż w krajach Europy
zachodniej. Z zestawienia europejskiego urzędu statystycznego (Eu-

rostat) wynika, że w styczniu 2016
r. największa płaca minimalna w
państwach UE była w Luksemburgu i wyniosła 1922,9 euro! Znacznie
wyższa niż w Polsce płaca minimalna jest również w Irlandii, gdzie wynosi 1546,3 euro, Wielkiej Brytanii
- 1529 euro, Holandii - 1507,8 euro,
Belgii - 1501,8, Niemczech – 1473
a także we Francji - 1466,6 euro.

Obniżenie wieku emerytalnego

Rząd pracuje także nad obniżeniem wieku emerytalnego. Na
posiedzeniu 19 lipca br. rząd po-

tekst sponsorowany

Polska Grupa Górnicza
sprzedaje węgiel przez internet
W tym miesiącu Polska Grupa Górnicza jako
pierwszy producent na polskim rynku uruchomiła
sprzedaż węgla za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego na stronie firmy: www.pgg.pl.
Dzisiaj każdy, w dowolnym miejscu w Polsce, może
poprzez „kliknięcie” klawiszem zamówić oryginalny
ekogroszek Retopal z transportem bezpośrednio do
domu. Sklep oferuje Retopal w paletach o masie 1 t,
składających się z 40 worków po 25 kg. Jednorazowo możliwy jest zakup od 1 do 5 palet. Nasi klienci mogą kupować w sklepie internetowym także z
urządzeń mobilnych, a zapłaty mogą być realizowane wygodnymi szybkimi płatnościami dotpay. Obowiązuje jedna cena z dostawą na terenie całego kraju. Potwierdzeniem zapotrzebowania na taką formę
obsługi klienta jest sprzedaż węgla na poziomie ok.
1650 ton markowego paliwa węglowego „Retopal”
od początku funkcjonowania sklepu internetowego.
Czynnikami decydującymi o popularności towaru
okazały się zarówno zaufanie do marki produktu, jak
i jego cena.Cena produktu kształtowana jest poprzez
rynek, natomiast dostępność wynika wyłącznie z
możliwości produkcyjnych linii paczkującej oraz logistyki sprzedaży. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie klientów zakupem węgla przez sklep internetowy, PGG prowadzi intensywne działania mające
na celu zwiększenie ilości ekogroszku dostępnego w
naszym e-sklepie.
Przygotowania do uruchomiania pierwszego

w Polsce sklepu z ekogroszkiem trwały od
kilku miesięcy. W pierwszym etapie w kopalni Piast-Ziemowit Ruch Piast powstała
w pełni automatyczna linia do paczkowania
węgla. Zautomatyzowany jest zarówno proces paczkowania jak układania węgla na
paletach. Podczas workowania precyzyjnie kontrolowana jest zawartość każdego
worka, w tym zwłaszcza pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia częściami
metalowymi. Specjalnie na potrzeby linii
paczkującej został zaprojektowany nowy
wzór worka. „Czysty” ekogroszek trafiający do klienta to paliwo o stabilnej jakości, dające gwarancję optymalnej, bezawaryjnej pracy kotła . Sam „system”
sprzedaży, czyli sklep internetowy został przygotowany przez wewnętrzne
służby informatyczne PGG – Zakład
Informatyki i Telekomunikacji, który
zintegrował system z systemem wewnętrznym przedsiębiorstwa. Pierwszy miesiąc pokazał, że taka forma
sprzedaży spotkała się z bardzo pozytywną reakcją klientów, znacząco
ułatwiając sposób zakupu węgla i
umożliwiając bezpośredni dostęp
do markowego ekogroszku będącego wyznacznikiem jakości na rynku.

zytywnie zaopiniował prezydencki projekt nowelizacji ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Jest on
zbieżny z zadeklarowanym w expose
premier Beaty Szydło powrotem do
powszechnego wieku emerytalnego
obowiązującegoprzed1stycznia2013r.
Według projektu prezydenckiego wiek emerytalny powinien wynosić co najmniej 60 lat
w przypadku kobiet i co najmniej
65 lat w przypadku mężczyzn.
Nowe propozycje przewidują także uchylenie przepisów dotyczących emerytury przejściowej.
Projekt prezydencki opiera się
na założeniu, iż decyzja o momencie zakończenia okresu aktywności zawodowej powinna być w
większym stopniu pozostawiona
samemu pracownikowi. Decyzja
ta w dużej mierze jest uzależniona od indywidualnej sytuacji pracownika w zakresie jego zdrowia,
sytuacji i pozycji na rynku pracy,
planów dotyczących długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej oraz określonych
oczekiwań związanych z wysokością otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych.
Obecny algorytm świadczenia promuje osoby z długoletnim
stażem ubezpieczeniowym i preferuje jak najdłuższe pozostawanie w aktywności zawodowej.
Sprawa obniżenia wieku emerytalnego nie jest jeszcze przesądzona, rząd zarekomendował
Sejmowi, aby popracował jeszcze
nad tym projektem, więc mogą
się tu pojawiać różne rozwiązania i pomysły. Decyzja kierunkowa już jednak zapadła.
Igor D. Stanisławski
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FINANSE Prawdziwe oblicze bankowej superoferty pożyczkowej

Zadłużonko, minipętla, turbospirala

Któż z nas nie słyszał o „miniratce”, „wypożyczce”, „pożyczce z gwarancją” czy o „sianie od bociana”? Instytucje finansowe
prześcigają się w wymyślaniu sloganów i haseł reklamowych, które mają nas upewnić, że biorąc u nich pożyczkę, robimy
interes życia. W rzeczywistości nie jest tak kolorowo.
Dlaczego musimy być
oszukiwani?

Na rynku finansowym trwa
zacięta walka o klienta. Nie oznacza to, że banksterzy zrezygnują
z części swoich zysków na rzecz
pozyskania
nowych
klientów.
Wręcz przeciwnie, kampanie reklamowe kosztują coraz więcej i
przynoszą coraz słabsze efekty,
więc produkty finansowe w nich
promowane nie mogą być tanie.
Z drugiej strony 5 marca 2015
roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopę lombardową do 2,5 procent, co spowodowało, że od tego
dnia wysokość oprocentowania
kredytu konsumenckiego nie może
przekroczyć 10 proc. w skali roku.
Jest to znaczące ograniczenie możliwości generowania przychodu.
Dla porównania: jeszcze na początku 2013 r. maksymalne oprocentowanie wynosiło 22 proc. w skali
roku. Skoro nie da się już zarabiać
na oprocentowaniu, trzeba sięgnąć
do kieszeni klienta z innej strony.

Prowizja, opłaty manipulacyjne,
opłaty początkowe…
W przeciwieństwie do oprocentowania wysokość prowizji, opłat
manipulacyjnych czy innych kosztów pozaodsetkowych do 10 marca
2016 r. nie była w żaden sposób ograniczona i rządziła się tylko jedną
„zasadą”: hulaj dusza! 11 marca 2016
r. weszła w życie tak zwana ustawa
antylichwiarska, która wprowadziła ograniczenie pozaodsetkowych
kosztów kredytu do wysokości 25
proc. jego wartości na początku oraz

30 proc. w każdym kolejnym roku
spłaty. Łącznie nie mogą one przekroczyć równowartości kwoty wypłaconej pożyczkobiorcy. Dzięki tej
ustawie ukrócone zostały lichwiarskie praktyki firm pożyczkowych,
których pozaodsetkowe koszty kredytów często szły nawet w kilkaset procent w skali roku. Z drugiej
strony klienci banków i SKOK-ów
nie odczuli tego ograniczenia przestrzeń im pozostawiona nadal
stanowi doskonałe pole do koszenia z kasy zwykłych obywateli.

To „język korzyści”,
a nie kłamstwo!

Odwiecznie
nierozstrzygnięty
filozoficzny dylemat „czy przemilczana prawda jest kłamstwem?” jest
furtką, przez którą codziennie przechodzą setki tysięcy marketingowców na całym świecie, wymyślając
nowe slogany reklamowe i kierując
się tzw. językiem korzyści. „Język
korzyści” to nic innego jak zasada
opisywania zjawisk i przedmiotów w
samych superlatywach z bezwzględnym pominięciem najbardziej nawet
oczywistych faktów przemawiających na ich niekorzyść. Tym sposobem pożyczka o oprocentowaniu 0
proc., prowizji 25 proc. na wejściu
i z opłatą manipulacyjną za każdy
rok obsługi pożyczki (tzw. opłata za
wypożyczenie) w wysokości 20 proc.
zostanie nam objawiona jako „najtańsza na rynku prosta pożyczka 0
proc.!”. W rzeczywistości pożyczając
10 tysięcy złotych na 3 lata, zwrócimy banksterowi prawie 17 tysięcy zł.
Uwaga! To nie jest fikcja, taki produkt jest na rynku obecny - jest wy-

Słownik bankstera
Oprocentowanie kredytu - zwane
również odsetkami (do 10 procent,
czasem obniżane nawet do 0 proc.
dla mocnego efektu marketingowego)
- pobierane zazwyczaj z każdą spłacaną ratą za bieżący okres pożyczki.
W przypadku wcześniejszej spłaty
pożyczki oprocentowanie od okresu
przyszłego nie zostanie naliczone.

Obowiązkowe ubezpieczenie kredytu (od 10 do nawet 30 proc. wartości
kredytu) - czysty zysk dla bankstera i
dodatkowe zabezpieczenie dla niego na
wypadek Twojego zgonu. Jest to również zabezpieczenie Twojej rodziny na
wypadek śmierci, jednak w porównaniu
do innych ubezpieczeń na życie dostępnych na rynku - przeważnie drogie.

Prowizja (średniorynkowo kształtująca się na poziomie od 7 do nawet 25
proc.) - czysty zysk na początku. Całą
kasę z prowizji bankster traktuje jako
swój przychód. Dodatkowo, nawet w
przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, prowizja nie podlega zwrotowi.

Nieobowiązkowe ubezpieczenie kredytu - czasem ubezpieczenie kredytu
nie jest obowiązkowe, nieskorzystanie
z ubezpieczenia w takim przypadku
wiąże się jednak zazwyczaj z naliczeniem wyższej prowizji od pożyczki.

Opłata manipulacyjna (od 1 do 10
proc.) - inaczej nazwana prowizja, najczęściej uzasadniana kosztem przeprowadzenia procesu udzielania pożyczki.
Ma charakter bezzwrotny - nie odzyskasz jej spłacając kredyt wcześniej.

Rolowanie - często sprzedawane
nam jako „dobór gotówki do istniejącego kredytu” lub „możliwość obniżenia
raty”. W rzeczywistości - w większości
przypadków jest to zaciąganie nowej
pożyczki na większą niż poprzednia
kwotę i spłata tej starej w całości. Efekt
dla bankstera - będzie mógł pobrać kolejną prowizję od pieniędzy, które już
dawno Tobie pożyczył.

Opłata początkowa (od 1 do 10
proc.) - jak wyżej. Czysty zysk bankstera na początku.

soce prawdopodobne, że zetknąłeś
się z jego urzekającą prostotą i epatującą ciepłem przekazu reklamą!

Nie dajmy się „rolować”!

Załóżmy jednak, że zauroczenie
przekazem naszej ulubionej aktorki, sportowca albo jego żony wzięło
w nas górę i już wzięliśmy reklamowaną pożyczkę. Jest nam dobrze: na
koncie „górka”, więc można odprężyć się przed nowym telewizorem ze
schłodzonym w nowej lodówce piwem i… poczekać na telefon od mojego nowego wierzyciela. Być może
REklama

już za miesiąc, a najpóźniej za pół
roku na pewno zadzwoni przedstawiciel Twojego banku i będzie miał
„ofertę przygotowaną specjalnie
dla Ciebie” - oczywiście pod warunkiem, że terminowo uregulujesz swoje raty. „Język korzyści”,
tym razem spersonalizowany („Panie Janeczku…” itd.) oraz dostoso-

wany do Twojego profilu klienta,
popłynie jak miód przez słuchawkę i ucho, wprost na Twoje serce.
Pozostań jednak czujny - zanim
zgodzisz się na cokolwiek upewnij
się, że te niesamowite korzyści są
dla Ciebie, a nie dla bankstera.
PS

Darmowa, obiektywna porada finansowa dla członków „Solidarności”

Jeżeli masz jakieś pytania lub problem ze swoim kredytem, skontaktuj się z nami
mailowo (finanse@solidarnoscgornicza.org.pl) lub listownie. Opisz swój problem,
a nasz redakcyjny ekspert do spraw finansów odpowie na wszystkie Twoje pytania
i doradzi nieodpłatnie.
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W trosce o zdrowie górnika

O znaczeniu zawodu górnika w naszym regionie nie trzeba nikogo przekonywać. Etos podziemnego fedrunku
przekazywany jest z pokolenia na pokolenie od wieków. Niestety kopalniane życie to nie tylko szykowne mundury
galowe, ale przede wszystkim codzienny trud pracy w ciężkich warunkach. Każda wydobyta tona węgla to ryzyko
utraty zdrowia, a w skrajnych warunkach, nawet i życia.

Jak podaje Wyższy Urząd Górniczy, w
samym 2015 roku doszło w kopalniach węgla
kamiennego do 1702 wypadków, w tym 12
śmiertelnych. Za każdym z nich stoją ludzie
zmagający się z walką o powrót do pełnej
sprawności lub adaptacją do codziennego życia. Według statystyk WUG wypadkom ulegają
najczęściej młodzi pracownicy o stażu pracy
do 5 lat, oraz doświadczeni górnicy, pracujący powyżej 20 lat. Jak widać, wypadek pod
ziemią może spotkać każdego, niezależnie od
wieku i doświadczenia. Problemy zdrowotne
górników to nie tylko następstwa wypadków,
ale przede wszystkim skutki pracy w niejednokrotnie skrajnych warunkach, prowadzących
do przeciążeń stawów i kręgosłupa. Co w
związku z tym zrobić, aby w warunkach utraty
sprawności fizycznej umożliwić jak najszybszy powrót do pracy?
Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych
profesjonalistów.
Doskonałym
rozwiązaniem staje się propozycja zespołu
specjalistów z Centrum Fizjoterapii FIZJOFIT.

Ośrodek zlokalizowany w sercu Górnego Śląska- na pograniczu Gliwic i Knurowa, oferuje
kompleksową opiekę w dysfunkcjach narządu
ruchu. Z wykorzystaniem najwyższej klasy
urządzeń diagnostyczno – terapeutycznych,
grupa wyspecjalizowanych terapeutów ocenia
i leczy schorzenia narządu ruchu w każdym
aspekcie ich przebiegu. Do dyspozycji pacjentów pozostają lekarze różnych specjalności, rehabilitanci, trenerzy motoryczni oraz
psycholog. Leczenie w Fizjoficie przebiega
wielokierunkowo i kompleksowo. Cechą charakterystyczną metod leczniczych ośrodka jest
optymalnie skrócony czas powrotu do aktywności zawodowej, rekreacyjnej czy sportowej.
W myśl zasady: „lepiej zapobiegać niż leczyć”,
górnicy mogą ponadto skorzystać z treningów
pomagających przeciwdziałać przeciążeniom
występujących w ich pracy.
Wszystkim pracownikom kopalń życzymy
zdrowia i „szczęśliwej szychty”.
Centrum Fizjoterapii Fizjofit Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 19, 44-141 Gliwice
fizjofit@fizjofit.pl
www.fizjofit.pl
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w czerwcowej
krzyżówce brzmi: Lepsze swoje klamki niż cudze zamki. Nagrody wylosowali: Marek Andrusiewicz z Rudy Śląskiej
i Zbigniew Kozieł z Tychów. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

