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Solidarność dziękuje pracownikom kopalni

„Halemba” znów ocalona
Rozmowa z przewodniczącym Arturem Braszkiewiczem s. 6

O sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Nauczeni doświadczeniem…
Rozmowa z przewodniczącym Sławomirem Kozłowskim s. 4

WĘGIEL NA ZAKRĘCIE

„Jednorazówka” 
na początek
Po trudnych negocjacjach reprezentatywnym organizacjom 
związkowym w Tauron Wydobycie SA udało się wynegocjować 
porozumienie, zgodnie z którym pracownicy otrzymają „jednora-
zówkę” wynoszącą 1000 złotych brutto.

Nowe rozdanie 
w rządzie
Premier Mateusz Morawiecki 15 lipca 2019 r. powołał senatora Ada-
ma Gawędę na stanowisko wiceministra energii oraz pełnomocnika 
rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Śro-
dowisko górnicze odebrało tę nominację z dużymi nadziejami… 

Nowe przepisy, 
nowe szanse
Zmiana ustawodawstwa, która umożliwiła tworzenie naziemnych 
składów materiałów wybuchowych w kopalniach węgla kamienne-
go. Być może już wkrótce pierwszy taki skład powstanie na terenie 
kopalni „Budryk” w ramach programu Inteligentna kopalnia.
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JSW: W odpowiedzi 
Marianowi Kostempskiemu
Na kontrowersyjne stwierdzenia Ma-
riana Kostempskiego odnośnie sytu-
acji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
SA (JSW), jakie 10 lipca opublikował 
portal WNP.pl, zareagowały reprezen-
tatywne organizacje związkowe JSW 
SA. - Związkowcy z JSW uważają się 
chyba za “pępek świata” - powiedział 
były prezes Kopeksu. - Jeżeli związki 
zawodowe przesadnie chwalą prezesa 
[Daniela Ozona - przyp. red. SG], może 
to oznaczać, że coś nie gra. (...) Nie 
dziwię się odwołaniu prezesa Ozona - 
ocenił. Odpowiedź strony społecznej 
publikujemy poniżej.

* * *
Nie jesteśmy pępkiem świata, 

tak jak pan nie jest ekspertem ws. 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Tyl-
ko, że nam zależy na losie Firmy, w 
której pracujemy! Nie pozwolimy, by 
ktokolwiek doprowadził do sytuacji, 
jaką mieliśmy w 2015 roku, kiedy 
menadżerowie i politycy tak samo 
nieomylni jak pan, o mały włos nie 
doprowadzili do upadku JSW! Dla-
czego wtedy, w czasie największego 
kryzysu dla Jastrzębskiej Spółki, wie-
rzyciele (banki) zażądały gwarancji 
właśnie od strony społecznej? Powo-
łuje się pan na swoje doświadczenie 
w kierowaniu Kopeksem, to pozwala 
panu stawiać się w roli eksperta? 
Skoro był pan tak dobrym menadże-

rem, to co się stało z firmą, której 
był pan prezesem? Dlaczego Kopeks 
został połknięty przez Famur? Jeśli to 
co stało się z Kopeksem ma być miarą 
pana profesjonalizmu, pozwolimy so-
bie tego nie komentować i spuścimy 
na to zasłonę... milczenia! 

Nigdy nie broniliśmy prezesa Da-
niela Ozona, tylko dobrego menadże-
ra - Daniela Ozona! Ten człowiek w 
26-letniej historii JSW, był jednym z 
najjaśniejszych punktów naszej Firmy. 
Pomógł JSW S.A wstać z kolan, a na-
stępnie wywiązał się ze zobowiązań 
wobec wyrzeczeń Załogi, jakie wcze-
śniej poniosła, by ratować bankrutu-
jącą spółkę! Właśnie dlatego prezes 
Ozon cieszy się szacunkiem i powa-
żaniem nie tylko wśród Pracowników 
Spółki ale i społeczności naszego re-
gionu. Był jednym z niewielu, którzy 
dotrzymali słowa i zrobili wszystko, by 
ocalić Firmę! 

Panie Kostempski, Nie pozwolimy 
na to, by Jastrzębską Spółkę Węglo-
wą spotkał los Kopeksu! Dlatego nie 
proponujemy panu startu w wyścigu o 
fotel prezesa JSW! Raczej proszę po-
szukać w innych branżach, może w ja-
kiejś Spółdzielni...? Tylko proszę w CV 
pokazać, jak kończą duże firmy, kiedyś 
kierowane przez pana!

 Reprezentatywne organizacje związ-
kowe JSW SA

Nowe rozdanie w rządzie
PERSONALIA Nowy wiceminister ds. górnictwa

PREMIER Mateusz Morawiecki 15 lipca 2019 r. powołał senatora Adama Gawędę na stanowisko 
wiceministra energii oraz pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego. Adam Gawęda odpowiadać będzie w resorcie za sektor górnictwa oraz za innowacje 
i technologie.
ADAM Gawęda bezpośrednio 
poznał problemy górnictwa, sam 
przez lata pracował w branży. Swo-
ją pracę w górnictwie rozpoczął w 
kopalni Rydułtowy-Anna, gdzie był 
m.in. nadgórnikiem i sztygarem 
zmianowym. Potem pracował w 
Kompanii Węglowej (poprzed-
niczki PGG), gdzie był m.in. koor-
dynatorem Biura Strategii i koor-
dynatorem Zespołu Zarządzania 
Środkami Produkcji w Centrum 
Wydobywczym Południe.

Dialog ze stroną społeczną
Adam Gawęda zapowiedział, 

że problemy górnictwa zamierza 
rozwiązywać na drodze konsensu-
su i odpowiedzialnego dialogu ze 
stroną społeczną. Jego zdaniem, 
strona społeczna w górnictwie jest 
bardzo odpowiedzialnym partner-
em, choć wymagającym. 

- Strona społeczna widzi pro-
ces transformacji. Uważam, że 
jeśli siądziemy do stołu i w sposób 
uczciwy nakreślimy wspólne moż-
liwe cele do realizacji, i znajdzie-

my taki konsensus, to później w 
sposób odpowiedzialny będziemy 
go razem realizować. Dlatego upa-
truję dobrej współpracy ze stroną 
społeczną – mówił Adam Gawęda 
w wypowiedzi dla Polskiej Agencji 
Prasowej.

Przyznał, że rozmowy ze stroną 
społeczną są i będą trudne, ale wie, 
że wszystko to, co przy stole się 
uzgadniało, jeśli było uczciwie re-
alizowane, to strona społeczna po-
trafiła to docenić.

Stabilizacja sektora
Jak powiedział, w pierwszej 

kolejności musi dokonać analizy 
sytuacji całego sektora, aby prze-
konać się w jaki sposób funkcjonu-
je przyjęty przez rząd program dla 
sektora węgla kamiennego. 

- W moim przekonaniu, należy 
dokonać przeglądu tego programu 
i podnieść pod rozwagę wszystkie 
elementy związane z możliwym 
przyspieszeniem inwestycji, które 
pozwolą na umocnienie potencjału 
wydobywczego - powiedział Adam 

Gawęda.
Za priorytetowe uznał również 

działania związane z poprawą 
efektywności, unowocześnieniem 
sektora górnictwa węgla kamien-
nego oraz pozyskaniem nowych pól 
eksploatacyjnych i uruchomieniem 
perspektywicznych ścian.

Te wszystkie działania mają do-
prowadzić do tego, aby górnictwo 
mogło funkcjonować w pełni sta-
bilnie. 

Adam Gawęda zaznaczył, że 
górnictwo powinno być dostoso-
wane głównie do potrzeb energety-
ki zawodowej, dostarczając do niej 
paliwa, a także odpowiadać na po-
trzeby rynkowe. 

- Dobre górnictwo jest nam 
bardzo potrzebne, również w aspek-
cie wykorzystania nowoczesnych 
technologii - kogeneracyjnych czy 
poligeneracyjnych, tak aby mogło 
w perspektywie kilku najbliższych 
dekad być sektorem rentownym, 
dostosowanym do potrzeb energety-
ki – przekonywał Adam Gawęda. 

Jednym z najpoważniejszych 
wyzwań, z jakimi zmaga się polskie 
górnictwo, to duży import węgla. 
Adam Gawęda podkreślił, że duży 

import węgla jest efektem niedoin-
westowana górnictwa w poprzed-
nich latach, w efekcie czego nie było 
ono w stanie zapewnić dostaw węg-
la do energetyki na odpowiednim 
poziomie. 

Adam Gawęda odpowiada także 
za rozwój nowych technologii. Jego 
zdaniem to bardzo ważny obszar, 
który w przyszłości będzie drugim 
filarem rozwoju Śląska. Odpowied-
nie zapisy o nowych technologiach 
w regionie zawiera m.in. rządowa 
Strategia na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju oraz Program dla 
Śląska. 

Górnictwo bez wątpienia jest 
trudną branżą do kontrolowania i 
zarządzania, nie wszystkie kwestie 
zależą od rządu czy poszczególnych 
spółek węglowych, jak np. import 
węgla. Na pewno wiele można 
jednak zrobić. Górnictwo to wciąż 
bardzo ważny sektor w polskiej 
gospodarce, zapewniający dziesiąt-
ki tysięcy miejsc racy. Stabilność 
i dobre perspektywy branży są 
ważne dla stabilności rozwoju Śląs-
ka i Polski. 

Igor D. Stanisławski 

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wieść o tragicznej śmierci 

NASZYCH KOLEGÓW, 
którzy zginęli

w Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki-Staszic” w Katowicach.

Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia  
pogrążonym w żałobie Bliskim

składa

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego                                   
NSZZ „Solidarność” 

Sytuacja 
jest 
poważna
PO TYM, jak 17 lipca górnicza „Soli-
darność” zażądała zwołania Zespołu 
Trójstronnego do spraw Bezpieczeń-
stwa Socjalnego Górników w trybie 
pilnym, Zespół nareszcie się zebrał.

Podczas obrad przypomniałem 
wszystkim, że w lutym obiecano nam 
spotkanie z panem premierem oraz 
szefami resortów, które mają wpływ na 
sytuację górnictwa. Ta obietnica musi 
zostać zrealizowana, bo do tej pory sły-
szeliśmy tylko słowa rozmaitych polity-
ków z panem ministrem Tchórzewskim 
na czele, że udało się uratować sektor, 
że górnictwo „wstało z kolan”. To mogło 
robić wrażenie dwa lata temu, ale nie 
dzisiaj, kiedy spółki węglowe zmagają 
się z zupełnie nowymi problemami, na 
które - jak na razie - rząd nie reaguje.

Wciąż nie wiemy, co dalej z elektrow-
nią „Łaziska” i elektrownią „Rybnik”. Od 
ich dalszego losu, a przede wszystkim 
tego, czy będą to elektrownie węglowe 
czy też może jednak gazowe, zależy 
przyszłość zarówno kopalni „Bolesław 
Śmiały” („Łaziska”), jak i pozostałych 
kopalń PGG. Ewentualne przejście 
na gaz - o czym gdzieniegdzie można 
usłyszeć - oznaczać będzie dla naj-
większej spółki węglowej katastrofę.

Zawnioskowałem, by rząd przeka-
zał nam listę bloków energetycznych, 
które mają zostać wygaszone i tych, 
które mają zostać zrewitalizowane i 
nadal będą funkcjonować w oparciu o 
węgiel. Musimy wiedzieć, ile surowca 
będą potrzebowały elektrownie, a na ile 
trzeba będzie znaleźć rynek zbytu gdzie 
indziej. Taki bilans jest dziś niezbędny, 
abyśmy mogli myśleć o przyszłości 
kopalń w jakiejkolwiek perspektywie.

Omawiana była także kwestia 
najbardziej drażliwa, czyli wynagro-
dzenia. Wyartykułowaliśmy rządzą-
cym wprost, że dziś - wobec tego, jak 
rozwijają się inne branże i jak szybko 
rosną w nich płace - zarobek górnika 
przestał być w jakimkolwiek stopniu 
atrakcyjny, zwłaszcza w odniesieniu 
do ogromu pracy, którą pracownik 
kopalni musi wykonać i tego, w jak 
trudnych warunkach pracuje. Już teraz 
młodzi ludzie wybierają inne zawody, 
a klasy górnicze są puste. Sytuacja 
jest poważna, dlatego zarządy muszą 
nam powiedzieć, na jakie podwyżki 
mogą liczyć pracownicy w roku 2019, 
2020, 2021 i jaką część zysku będzie 
można przeznaczyć na wynagrodzenia. 
Inaczej - wobec braku kandydatów do 
pracy - branża sama się „zwinie”, bez 
ingerencji Unii Europejskiej czy in-
nych, niezbyt przyjaznych ośrodków. 
Na własne życzenie całkowicie uza-
leżnimy się od importu węgla. Pytanie 
na dziś brzmi - czy tego chce rząd?
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Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

NIE PRZEGAP OKAZJI!
DODATKOWE PIENIĄDZE NA PRZYSZŁOŚĆ dla CIEBIE I BLISKICH 
czyli Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.

• INTELIGENTNA PODWYŻKA – bo to DODATKOWE 3,5% 
od comiesięcznego wynagrodzenia (liczonego jako podstawa wymiaru składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

• TO PIENIĄDZE wpłacane na TWOJE KONTO w FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH 
PKO TFI – odkładasz i inwestujesz by mieć dodatkowy kapitał na emeryturę 
(lub dowolny cel – TY DECYDUJESZ NA CO WYDASZ SWOJE PIENIĄDZE).

• NIE MUSISZ TRUDZIĆ SIĘ Z DECYZJĄ, W CO I KIEDY ZAINWESTOWAĆ – WYBIERZ 
FUNDUSZ tzw. CYKLU ŻYCIA a fundusz zrobi wszystko za Ciebie!

• Możesz także odkładać więcej (jeśli chcesz) – wtedy skorzystasz z wynegocjowa-
nych bardzo niskich opłat i masz szansę na większe pieniądze w przyszłości.

• PPE to TWOJE PRYWATNE PIENIĄDZE (INWESTYCJE)!
• PIENIĄDZE SĄ DZIEDZICZONE – wyznacz OSOBĘ UPOSAŻONĄ i miej to z głowy!
• KIEDY SKORZYSTASZ Z TYCH PIENIĘDZY? – nawet już w wieku 55 lat, jeśli do tego 

czasu uzyskasz prawo do emerytury!
• JAK SKORZYSTAĆ Z TEJ OKAZJI? Przystąp do PPE w JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o.
• JAK PRZYSTĄPIĆ ?* To bardzo proste – wejdź na stronę internetową 

https://i-ppe.pl/jswsig/#/login wpisz trzycyfrowy kod 732 oraz kod z obrazka 
i wypełnij prosty formularz.

• Na formularzu w polu numer kadrowy wpisz NUMER KOMPUTERA.

ZAPISZ SIĘ DO PPE W JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO SP. Z O.O.  
I NIE PRZEGAP OKAZJI NA DODATKOWE PIENIĄDZE DLA SIEBIE I BLISKICH!
*Jedynym kryterium przystąpienia do PPE jest staż pracy powyżej 3 miesięcy.

 POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Nagroda dla pracowników

Węgiel na zakręcie
BRANŻA WĘGLOWA Refleksje po Zespole Trójstronnym… 

Po blisko czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości polityka rządu wobec sektora górnictwa wę-
gla kamiennego wydaje się być na zakręcie. Czy na moment przed wyborami parlamentarnymi nastąpi 
reset spojrzenia rządzących na węgiel i miejsce w polskiej gospodarce?

1 sierpnia blisko 42-tysięczna załoga Polskiej Grupy Górniczej (PGG) otrzyma jednorazową 
nagrodą pieniężną w wysokości od 900 zł do 1550 zł brutto, w zależności od miejsca 
zatrudnienia - wynika z informacji przekazanych pracownikom kopalń PGG.

UBIEGŁOROCZNY zysk netto 
największego polskiego produ-
centa węgla kamiennego wy-
niósł - jak informowała w marcu 
spółka - 493 mln zł. Przedsta-
wiciele górniczych związków 
wyrażali wówczas nadzieję, że 
część wypracowanych przez 
załogę środków trafi do gór-
ników w postaci jednorazowej 
nagrody. Z decyzjami w tej spra-
wie zarząd spółki czekał jednak 
do lipca, chcąc przeanalizować 
wyniki osiągnięte przez firmę w 
pierwszym półroczu.

Ostatecznie zarząd PGG zde-
cydował - o czym oficjalnie poin-

formowano w kopalniach - że 1 
sierpnia górnicy dołowi otrzymają 
po 1550 zł, pracownicy zatrudnie-
ni na stanowiskach robotniczych 
na powierzchni (w tym załoga 
zakładów przeróbki mechanicz-
nej węgla) 1200 zł, a pracownicy 
administracji 900 zł.

- Nagroda obejmie wszyst-
kich pracowników zatrudnionych 
na dzień 30 czerwca 2019 roku, 
czyli około 42 tys. osób - poin-
formował rzecznik PGG Tomasz 
Głogowski. Oficjalnie przedsta-
wiciele spółki nie podają kwot na-
grody ani łącznych kosztów tego 
świadczenia w spółce, traktując 

te informacje jako wewnętrzne 
sprawy przedsiębiorstwa.

W ocenie PGG, nie ma za-
grożeń dla wypłaty wszystkich 
należnych pracownikom świad-
czeń, w tym nagrody rocznej 
(tzw. czternastej pensji) czy 
premii barbórkowej.

- Pracownikom wypłaco-
no „czternastkę” za 2018 r., a 
części pracowników, którzy 
tak zadeklarowali, wypłacono 
także część “czternastki” za rok 
2019 - na razie pierwszą ratę. 
Na dzień dzisiejszy “barbórka” 
jest niezagrożona - zapewnił 
rzecznik.

SYTUACJA w górnictwie 
węgla kamiennego przed-
miotem obrad Trójstronnego 
Zespołu Branżowego ds. Bez-
pieczeństwa Socjalnego Gór-
ników. Już same dane staty-
styczne, jakie przedstawiła 
Agencja Rozwoju Przemysłu 
potwierdzają, że mamy do 
czynienia z niekorzystnymi 
trendami na rynku węgla ka-
miennego. Produkcja węgla 
kamiennego w czerwcu 2019 
r. w Polsce w porównaniu do 
analogicznego okresu roku 
ubiegłego spadła o 12,4 proc. 
i wyniosła 4,7 mln t. Spada 
zysk branży, spadają ceny wę-
gla. Jeśli coś rośnie to – nie-
stety – zwały przykopalniane, 
gdyż spada także sprzedaż 
węgla kamiennego z polskich 
kopalń. Na domiar złego 
wzrasta wciąż import węgla 
zza wschodniej granicy. Mało 
tego, nowe regulacje doty-
czące importu tzw. niesortu 

miały wyeliminować import 
złej jakości surowca. Okazuje 
się, że niesort jak wjeżdżał do 
Polski tak dalej wjeżdża. 

Nowy wiceminister ener-
gii Adam Gawęda poinformo-
wał, że obecnie trwa przegląd 
sytuacji w spółkach węglo-
wych, który będzie podstawą 
do konstruktywnych rozmów 
ze związkowcami.

– Dopiero po takim prze-
glądzie, po analizie wyników 
finansowych, będę mógł po-
wiedzieć, w jakiej rzeczywi-
ście sytuacji jest cała branża 
górnicza. Związkowcy sygna-
lizują tę sytuację, ale ja na tę 
chwilę nie mogę się do tego 
odnieść, bo dopiero po prze-
analizowaniu wszystkich wy-
ników będę mógł coś więcej 
powiedzieć albo będę miał 
wtedy nawet pełny obraz – 
powiedział Adam Gawęda.

Podczas spotkania roz-
mawiano o między innymi 

o sytuacji płacowej (o pro-
blemie tym pisze w swoim 
komentarzu przewodniczący 
Bogusław Hutek) oraz im-
porcie węgla z zagranicy. 

Bardzo ważną kwestią poru-
szaną podczas rozmów były 
zapasy węgla składowane na 
hałdach. Spółki energetycz-
ne kolejny raz wykazują się 
opieszałością w odbiorze za-
kontraktowanego węgla prze-
rzucając ciężar (koszt) skła-
dowania na spółki węglowe. 
Wiceminister Adam Gawęda 
zapowiedział, że wspomnia-
na sytuacja jest analizowana 
przez ministerstwo. 

- Węgiel jest dla naszej 
energetyki stabilizatorem i 
gwarantem bezpieczeństwa 
energetycznego. Polska, by 
sprostać tym wyzwaniom 
potrzebuje, nowych kopalń 
węgla kamiennego energe-
tycznego i koksowego – po-
wiedział minister energii 
Krzysztof Tchórzewski pod-
czas obrad Zespołu.

Zdaniem ministra Tchó-
rzewskiego, o niezrozumie-
niu górnictwa przekonujemy 
się w ostatnim czasie coraz 
częściej, czego dowodem są 
głosy nawołujące do szyb-
kiego odchodzenia od węgla. 
Zgodnie z polityką rządu wy-
rażoną m.in. w Programie 
dla sektora górnictwa węgla 
kamiennego oraz projekcie 
Polityki Energetycznej Pol-
ski, zmiany w sektorze gór-
niczym będą odbywać się 
ewolucyjnie.

- Mamy świadomość, że 
przyszłość górnictwa to ciągła 
praca nad poprawą wydajno-
ści, zwiększeniem produkcji, 
informatyzacją wydobycia i 
wprowadzanie innowacji. Do 
tego wszystkiego dochodzi 
jeszcze restrykcyjna, unijna 
polityka klimatyczna. 

Tyle, że zdaniem uczest-
niczących w spotkaniu przed-
stawicieli strony społecznej 
problem restrykcyjnej polity-
ki unijnej był bagatelizowany 
przez rządzących (a przynaj-
mniej przez część ministrów 
np. ministra środowiska). 
Świetnym przykładem jest tu 
problem cen emisji CO2. Dziś 
oscylują one na poziomie ok. 
30 euro za tonę, podczas gdy 
niespełna dwa lata temu ich 
koszt kształtował się poniżej 
10 euro. Nikt wówczas, ani w 
Ministerstwie Energii, ani w 
spółkach energetycznych nie 
pokusił się o interwencyjny 
zakup emisji, by zapobiec 
obecnym problemom. Czy 
trudno było przewidzieć, że 
ceny emisji nie będą wiecznie 
„szurowały po dnie”? 

Niestety, głos Polski w 
sprawie węgla i jego obrony w 
debatach unijnych, jak zauwa-
żono w dyskusji, nie jest już w 
ogóle brany pod uwagę. Dziś 
już zaczęto dekarbonizować 
europejskie rolnictwo, bo na 
górnictwie już dawno poło-
żono krzyżyk. Zapewne część 
polityków formacji rządzącej 
to nie zmartwi, gdyż już w ra-
mach wewnętrznych regulacji 
robili wszystko, by dekarbo-
nizować polską gospodarkę. 
Mowa tu choćby o minister 
Jadwidze Emilewicz.

W trudnym momencie 
dla polskiego górnictwa wę-
gla kamiennego przychodzi 
nowy wiceminister energii 
Adam Gawęda. Fakt, że wy-
wodzi się z sektora górnicze-
go pozwala sądzić, że sprawy 
górnictwa i polskiego węgla 
nie będą mu obojętne. Szu-
kając pewnych analogii jego 
sytuację można by porównać 
z selekcjonerem reprezentacji 
piłkarskiej. Przychodzi nowy 
trener by natchnąć drużynę, 
która potrzebuje nowych mo-
tywacji, nowych inspiracji. I 
choć do wyborów parlamen-
tarnych kilka miesięcy ufamy, 
że Adam Gawęda wniesie do 
resortu energii ożywczy po-
wiem nowego spojrzenia na 
polski węgiel. 

Krzysztof Leśniowski
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 65-lecie kapłaństwa Ks. Bernarda Czerneckiego

Jubileusz kapelana górniczej Solidarności

Nauczeni doświadczeniem, 
„nie chwalimy dnia…”
O NADZIEJACH związanych z zażegnaniem kryzysu w relacjach pomiędzy związkami zawodowymi funkcjonującymi 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) a resortem energii, oczekiwaniach strony społecznej wobec nowego 
Zarządu oraz Rady Nadzorczej JSW i szczegółach porozumienia, które pozwoliło wypłacić pracownikom Spółki 
dodatkową nagrodę pieniężną rozmawiamy z liderem Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
JSW SA Sławomirem Kozłowskim.

Solidarność Górnicza: - 
Zdecydowane stanowisko 
związków zawodowych wo-
bec zamieszania spowodo-
wanego niezrozumiałymi 
dla środowiska górniczego 
decyzjami kadrowymi Rady 
Nadzorczej JSW zmusiła po-
lityków odpowiedzialnych za 
sektor do zmiany postawy, co 
pozwoliło uspokoić sytuację. 
Jak największa organizacja 
związkowa funkcjonująca w 
JSW ocenia podjęte decyzje 
personalne? Czy - według 
NSZZ „Solidarność” - mogą 
one zagwarantować stabi-
lizację sytuacji Spółki, o co 
przez ostatnich kilka miesię-
cy się dopominaliście?

Sławomir Kozłowski, prze-
wodniczący ZOK NSZZ „So-
lidarność” JSW SA: - Panie 
redaktorze, dziś trudno cokolwiek 
powiedzieć jednoznacznie. To 
czas i działania zweryfikują ocenę 
pracy nowego Zarządu. Nauczeni 
doświadczeniem, „nie chwalimy 
dnia…”. W ciągu 26 lat istnienia 

JSW jako załoga widzieliśmy i 
przeżyliśmy tyle, że nie oceniamy 
już czegokolwiek czy kogokolwiek 
zbyt pochopnie. Wiele razy wyda-
wało się, że powinno być dobrze, a 
wychodziło różnie. Połowę składu 
Zarządu znamy doskonale z ostat-
niej kadencji. Jeśli panowie będą 
pracować tak dobrze, jak przez 
ostatnie 3 lata, jest szansa na usta-
bilizowanie sytuacji. A stabilność 
Spółki potrzebna jest wszystkim: 
załodze, inwestorom i naszej go-
spodarce. Już wystarczy miliono-
wych strat i giełdowych spadków 
cen akcji JSW. Żeby wykorzystać 
to nowe rozdanie, Ministerstwo 
Energii powinno dotrzymać lipco-
wych porozumień i skupić się na 
współpracy. Wtedy będzie szansa 
na dalszy rozwój firmy i powrót 
wiarygodności pana ministra.

A jak „Solidarność” oce-
nia postawę Rady Nadzorczej 
JSW? Czy tam możemy mówić 
o stabilizacji?

Ostatni rok był bardzo trud-
ny. Mimo dobrej sytuacji finanso-

wej Spółki, atmosfera w firmie nie 
była najlepsza. Nie ukrywajmy, że 
kluczowe znaczenie miały w tym 
wszystkim działania Rady Nad-
zorczej. Liczymy, że to się będzie 
zmieniać. Mamy nadzieję na nowe 
otwarcie także w Radzie. Wierzymy, 
że skład Rady Nadzorczej jeszcze się 
będzie krystalizował, tak by współ-
praca z Zarządem i stroną społeczną 
wróciła na normalne tory.

Bez względu na to, kto w 
danej chwili zarządza JSW, 
ustawową rolą związków za-
wodowych jest upominanie 
się o pełne respektowanie 
praw pracowniczych przez 
pracodawcę. Na jakich pro-
blemach, w ocenie „Solidar-
ności”, nowy Zarząd powi-
nien się skupić w pierwszej 
kolejności? Czego pracownicy 
Spółki oczekują teraz najbar-
dziej?

Pracownicy przede wszystkim 
powinni godnie zarabiać za swoją 
ciężką i niebezpieczną pracę. Mają 
się czuć bezpiecznie i nie powinny 

ich interesować gry oraz gierki po-
lityczne. Najważniejsze dla załogi i 
całej firmy są sprawy fundamental-
ne - jeśli będą kolejne inwestycje, 
przede wszystkim w zakresie wy-
dobycia, będzie front robót, będzie 
wydobycie i będą dobre wyniki, to 
wszyscy będą zadowoleni - zało-
ga, Zarząd i właściciel, czyli Skarb 
Państwa. Wystarczy powierzyć za-
rządzanie Jastrzębską Spółką Wę-
glową kompetentnym osobom, któ-
re skupią się na konkretnej pracy.

1 lipca reprezentatywne or-
ganizacje związkowe wynego-
cjowały porozumienie, które 
pozwoliło na wypłatę załodze 
JSW dodatkowej nagrody pie-
niężnej. To efekt kompromisu 
pomiędzy stroną społeczną a 
pracodawcą. Trzeba jednak 
zapytać wprost - jak „Solidar-
ność” widzi dalszą przyszłość 
polityki płacowej JSW?

Właśnie dotrzymanie słowa i 
wywiązanie się z postanowień tego 
porozumienia pozwoli zażegnać 
konflikty i spokojnie, stabilnie 

wrócić na ścieżkę rozwoju całej Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej. Przy-
pomnijmy, że trzeci punkt porozu-
mienia - czyli nagroda - został już 
zrealizowany. Pracownicy otrzy-
mali swoje pieniądze. Drugi punkt, 
czyli normalizacja sytuacji w fir-
mie, mamy nadzieję, że właśnie 
jest realizowany. Po stabilizacji w 
Zarządzie kolej na Radę Nadzor-
czą. No i wreszcie punkt najważ-
niejszy, który otwiera lipcowe po-
rozumienie - Ministerstwo Energii 
zagwarantowało, że nikt nie będzie 
decydował o wydawaniu wypraco-
wanych środków finansowych bez 
Pomocniczego Zespołu Sterujące-
go JSW, który ma za zadanie kon-
trolować każdą złotówkę przezna-
czaną na inwestycje wewnętrzne i 
zewnętrzne - tak, by w przyszłości 
nie można było wyprowadzić pie-
niędzy na bliżej nieokreśloną in-
westycję czy zakup zewnętrznych 
aktywów. Myślę, że to zagwarantu-
je nam większe bezpieczeństwo w 
czasach ewentualnego kryzysu.

rozmawiał: Marek Jurkowski

W UROCZYSTYM nabożeństwie w ko-
ściele „na górce” wzięli udział przedsta-
wiciele NSZZ Solidarność w tym władz 
Komisji Krajowej, Zarządu Regionu Ślą-
sko-Dąbrowskiego, Sekretariatu Górnic-
twa i Energetyki, Sekcji Krajowej Górnic-
twa Węgla Kamiennego oraz organizacji 
zakładowych związku w JSW SA. 

Nie mogło być inaczej, bowiem 
Ksiądz Prałat to duchowy opiekun i 
doradca jastrzębskich górników straj-
kujących pamiętnego sierpnia 1980 
r. Potem przez ćwierć wieku kapelan 
Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, na-
stępnie Solidarności górniczej. W sta-
nie wojennym - opiekun podziemnych 
struktur tego związku i jeden z organiza-
torów Komitetu Pomocy Internowanym 
i Poszkodowanym. Za swoje zasługi dla 
kraju został w 2017 roku uhonorowany 
najwyższym polskim odznaczeniem - 
Orderem Orła Białego. 

Redakcja miesięcznika „Solidarność 
Górnicza” dołącza się do licznych życzeń 
jakie odebrał Ksiądz Prałat: Niech służba 
Bogu i ludziom przynosi obfite owoce, a 
Bóg błogosławi oraz obdarza nieustannie 
zdrowiem, swoją łaską i pokojem w po-
dejmowaniu kolejnych wyzwań. 

kl

Ksiądz Bernard Czernecki, wieloletni proboszcz jastrzębskiego kościoła 
„na górce” (pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła), 
opiekun podziemnych struktur Związku po 13 grudnia 1981 roku świętował 
pod koniec czerwca 65-lecie swojego kapłaństwa. Ksiądz Bernard Czer-
necki w 1954 r. uzyskał święcenia kapłańskie, a 17 września 1986 r. otrzy-
mał godność prałata.
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TAURON WYDOBYCIE SA

„Jednorazówka” na początek
PO długotrwałych i trudnych negocjacjach reprezentatywnym organizacjom związkowym funkcjonującym w Tauron 
Wydobycie SA udało się wynegocjować porozumienie, zgodnie z którym pracownicy zatrudnieni według stanu na dzień 
18 lipca i będący w stanie zatrudnienia według stanu na dzień wypłaty najpóźniej do 31 lipca otrzymają „jednorazówkę” 
wynoszącą 1000 złotych brutto w przeliczeniu na pełny etat według stanu zatrudnienia z dnia 30 czerwca.

- MOGĘ zakomunikować, że 
mimo trudnej sytuacji finansowej, 
w jakiej znalazła się spółka Tauron 
Wydobycie, pracownicy kopalń 
otrzymają kwotę jednorazową. 
Reprezentatywnym organizacjom 
związkowym udało się przekonać 
Zarząd, by za ciężką i dobrze wyko-
nywaną pracę załogę wynagrodzić - 
powiedział Solidarności Górniczej 
wiceprzewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) 
NSZZ „Solidarność” Tauron Wy-
dobycie SA i lider związku w ZG 
„Brzeszcze” Stanisław Kłysz.

Wysokość indywidualnie wy-
liczanej „jednorazówki” ma zale-
żeć od ilości przepracowanych dni 
roboczych w okresie 1 stycznia-30 
czerwca bieżącego roku oraz kwo-
ty przypadającej na jeden prze-
pracowany dzień roboczy będącej 
ilorazem całego budżetu przezna-
czonego na realizację wypłaty oraz 
łącznej ilości dniówek przepra-
cowanych w pierwszym półroczu 
przez danego pracownika.

Do przepracowanych dni ro-
boczych zaliczono dniówki prze-
pracowane w dniach roboczych, 

wolne udzielone za przepracowane 
soboty, niedziele, święta i nadgo-
dziny w tak zwane dni czarne (od 
poniedziałku do piątku), delegacje 
i dniówko-delegacje w dni robo-
cze oraz kursy, szkolenia i badania 
lekarskie w dni robocze, a także 
dniówki urlopowe w dni robocze.

„Jednorazówkę” otrzymają 
również ci pracownicy, z którymi 
między 18 lipca a dniem wypła-
ty nastąpi rozwiązanie umowy o 
pracę w związku z przejściem na 
emeryturę lub rentę (artykuł 30 § 
1 Kodeksu pracy) lub nastąpi wyga-

śnięcie umowy o pracę w trybie art. 
63 Kodeksu pracy.

Należy zaznaczyć, że wypłaco-
na kwota nie będzie wliczana do 
podstawy wynagrodzenia za czas 
choroby, zasiłku chorobowego, ani 
też nie będzie składnikiem przy 
naliczaniu premii rocznej i innych 
składników wynagrodzenia.

Kolejnym krokiem ma być roz-
poczęcie negocjacji dotyczących 
poziomu wynagrodzeń zasadni-
czych.

- Zgodnie z tym, co zawarliśmy 
w porozumieniu, 25 lipca spotkała 

się Rada Społeczna Grupy Kapita-
łowej Tauron. Wyznaczono już ter-
miny kolejnych rozmów mających 
na celu doprowadzenie do dalszego 
wzrostu płac - poinformował Sta-
nisław Kłysz.

Pod dokumentem z 18 lipca 
widnieją podpisy przedstawicieli 
trzech związków zawodowych - w 
tym ZOK NSZZ „Solidarność” Tau-
ron Wydobycie SA - i dwóch wice-
prezesów Spółki: Andrzeja Okonia 
oraz Jacka Pytla. 

MJ

 KADRY

Karuzela zmian

3 LIPCA rada nadzorcza JSW rozstr-
zygnęła konkurs w części dotyczącej 
czterech wiceprezesów. Jednemu z 
nich - wiceprezesowi ds. handlu Ra-
fałowi Pasiece - powierzono pełnienie 
obowiązków prezesa do czasu wyboru 
właściwego szefa zarządu.

W zarządzie firmy nowej kadencji 
znaleźli się także dotychczasowy wice-
prezes ds. technicznych Tomasz Śledź 
oraz wiceprezes ds. strategii i rozwoju 
Artur Dyczko - wcześniej odwołany z 
tej funkcji przez radę nadzorczą w sty-
czniu br. Nowym wiceprezesem JSW 

ds. ekonomicznych został Radosław 
Załoziński. Swoją funkcję nadal pełni 
także wiceprezes ds. pracowniczych 
Artur Wojtków, wybrany na to stano-
wisko przez załogę w bezpośrednich 
wyborach. Zarząd JSW został wybrany 
na trzyletnią kadencję.

Tymczasem do nieoczekiwanej 
dymisji doszło w Tauron Wydobycie. 
Rezygnację z funkcji prezesa złożył 
pełniący ją zaledwie od początku czer-
wca Sławomir Obidziński. Zrobił to nie 
informując o jej przyczynach.

 ARCELORMITTAL

Sukces po proteście Solidarności!
ArcelorMittal podjął decyzję o bezterminowym odroczeniu planowanego 
wyłączenia pieca i stalowni w krakowskiej hucie. Decyzja ma związek 
z protestem tysiąca pracowników firmy, którzy w środę demonstrowali 
w Dąbrowie Górniczej.

ARCELORMITTAL Poland od września 
planował tymczasowo wstrzymać pra-
cę wielkiego pieca i stalowni w oddziale 
w Krakowie m.in. w związku z osłabie-
niem popytu na stal i rosnącymi cenami 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

25 lipca, dzień po demonstracji 
związków zawodowych przed siedzibą 
zarządu ArcelorMittal Poland w Dąbro-
wie Górniczej, spółka poinformowała 
o odłożeniu w czasie planowanego na 
wrzesień czasowego wygaszenia części 
surowcowej krakowskiej huty należącej 
do koncernu.

– Determinacja pracowników oraz 
działania Solidarności i pozostałych 
związków zawodowych przyniosły efekty. 
Zagrożenie dla setek miejsc pracy w Kra-
kowie zostało na razie oddalone – mówi 
Jerzy Goiński, przewodniczący Solidarno-
ści w dąbrowskim oddziale AMP.

 W komunikacie opublikowanym w 
serwisie internetowym ArcelorMittal 
Poland, firma poinformowała, że posta-
nowiła odroczyć tymczasowe wstrzy-
manie pracy wielkiego pieca i stalowni 

w Krakowie, aby „ponownie ocenić całą 
sytuację”. Jednocześnie firma wskazała, 
problemy, z którymi mierzy się całe eu-
ropejskie hutnictwo wciąż są aktualne. – 
Nadal borykamy się z wysokimi cenami 
surowców, rosnącymi kosztami upraw-
nień do emisji CO2 i niewystarczającymi 
środkami ochrony europejskiego ryn-
ku, co bezpośrednio przekłada się na 
ogromny wzrost importu z krajów trze-
cich – czytamy w komunikacie. 

W demonstracji przeprowadzonej 24 
lipca przed siedzibą zarządu AMP wzię-
ło udział ok. 1000 osób. Związkowcy 
zapowiedzieli kolejne akcje protestacyj-
ne, jeśli władze spółki nie wycofają się 
z planów wyłączenia wielkiego pieca i 
stalowni w krakowskiej hucie, co we-
dle wcześniejszych zapowiedzi firmy 
miało nastąpić we wrześniu. W części 
surowcowej oddziału AMP w Krakowie 
zatrudnionych jest ok. 1200 pracowni-
ków. Przypomnijmy także, że AMP to 
największy odbiorca węgla koksującego 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

jm

Rada nadzorcza JSW powołała Włodzimierza Hereźniaka na nowego 
prezesa zarządu spółki. Obejmie on stanowisko od 1 sierpnia 2019 r. 
W ogłoszonym przed tygodniem konkursie o stanowisko prezesa JSW 
ubiegało się czterech kandydatów.

 SKAT XXII Mistrzostwach Polski Górników

Szkaciorze w grze
249 zawodników z 44 drużyn wzięło udział w XXII Mistrzostwach Polski 
Górników w Skacie o Puchar Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.

ZWYCIĘZCĄ turnieju został 
Franciszek Pietrzyk z Klubu Ska-
towego „06 Kleofas Katowice”. Z 
sumą punktów 3341 wyprzedził 
Adama Kołodziejczyka, reprezen-
tanta klubu „OSP Lędziny”, zdo-

bywcę 3259 punktów. Na trzeciej 
pozycji z 3100 punktami uplaso-
wał się Roman Barczyk, zawodnik 
klubu „Silesia Tarnowskie Góry”.

W klasyfikacji drużynowej 
zwyciężyli zawodnicy z klubu 

„CHSM Chorzów”. Drugie i trze-
cie miejsce zajęły kolejno zespoły 
z katowickich klubów: „06Kle-
ofas” i „Amicus” KWK Staszic.

– Szkaciorze, którzy zaję-
li czołowe miejsca w turnieju, 
wykazali się bardzo dobrą kon-
centracją, umiejętnością prze-
widywania i szybkiego licze-
nia. To podstawa gry w skata 
– podkreśla Piotr Czypionka, 
przewodniczący Solidarno-
ści w kopalni Murcki-Staszic 
w Katowicach, a jednocześnie 
wiceprezes zarządu Polskiego 
Związku Skata i znany popu-
laryzator tej gry karcianej.

Mistrzostwa Polski Górników 
w Skacie odbyły się 30 czerwca w 
siedzibie Skat Klubu „Amicus” 
KWK Staszic znajdującej się w 
Domu Kultury w Katowicach-Gi-
szowcu. Organizatorem turnieju 
jest KSGiE NSZZ Solidarność.

 
BG
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„Halemba” znów ocalona
POLSKA GRUPA GÓRNICZA

PRACOWNICY KWK „Ruda” Ruch „Halemba” mogą odetchnąć z ulgą: powołany na wniosek NSZZ „Solidarność” zespół 
roboczy mający przeanalizować przyszłość funkcjonowania „Halemby” ustalił, że zakład będzie funkcjonował w obecnym 
kształcie, co trzy lata temu stanęło pod znakiem zapytania. O okolicznościach powołania zespołu, jego pracach i przyjętych 
wnioskach końcowych rozmawiamy z szefem zakładowej „Solidarności” Arturem Braszkiewiczem.

Solidarność Górnicza: - 
Zacznijmy od końca. Czy dziś 
NSZZ „Solidarność” może za-
pewnić wszystkich pracow-
ników Ruchu „Halemba”, że 
dalsze istnienie zakładu prze-
stało być zagrożone?

Artur Braszkiewicz, prze-
wodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Ruda” Ruch „Halemba”: - Za-
rząd Polskiej Grupy Górniczej wie-
lokrotnie zapewniał nas, że „Ha-
lemba” będzie istniała…

Ale w jakim kształcie?
I tutaj dochodzimy do sedna 

sprawy. W 2016 roku, podczas spo-
tkania z udziałem Zarządu PGG i 
dyrekcji kopalni, dowiedzieliśmy 
się od jednego z prezesów, że biz-
nesplan PGG przewiduje likwidację 
infrastruktury powierzchniowej 
Ruchu „Halemba” po 2021 roku. Do-
pytałem wtedy, o co konkretnie cho-
dzi, na co uzyskałem odpowiedź, że 
przestałby istnieć zakład przeróbki 
mechanicznej węgla, rozebranoby 
bocznicę kolejową, zlikwidowanoby 
także miejsce na zwały węgla. Pozo-
stałyby nam tylko ściany i ewentu-
alne roboty przygotowawcze, które 
moglibyśmy wykonywać, zaś cały 
urobek miał trafiać odstawą do 
„Bielszowic”, gdzie byłby wydoby-
wany na powierzchnię. Nasz szyb 
wydobywczy stałby się natomiast 
szybem wydechowym.

Znając życie, pracodawca 
nie widział wówczas żadnej 
innej możliwości…

Tak. Tradycyjnie już pojawiły 
się argumenty ekonomiczne. Była 
mowa o koniecznym ograniczaniu 
kosztów. Ktoś chyba uznał, że trze-

ba uzasadnić decyzję o zespoleniu 
kopalń - nadać jej jakikolwiek sens. 
Szkoda tylko, że się nie zastanowił, 
co w praktyce oznaczałaby likwida-
cja infrastruktury powierzchnio-
wej zarówno dla „Halemby”, jak i 
całej kopalni „Ruda”.

Jak zakładowa „Solidar-
ność” zareagowała na in-
formację o tym, że dalsze 
funkcjonowanie „Halemby” 
- nie pierwszy już zresztą raz 
- znów jest w pewnym sensie 
zagrożone?

Postanowiliśmy działać od razu 
i to w sposób zorganizowany. Zda-
waliśmy sobie sprawę, że możemy 
mieć do czynienia z pierwszym 
krokiem ku całkowitej likwidacji 
naszego zakładu pracy, dlatego za-
wnioskowaliśmy do wiceministra 
energii odpowiedzialnego za gór-
nictwo Grzegorza Tobiszowskiego 
o powołanie zespołu roboczego, 
który zająłby się szczegółową ana-
lizą konsekwencji wprowadzenia w 
życie założeń biznesplanu PGG dla 
Ruchu „Halemba”.

Długo trzeba było czekać 
na reakcję ministra?

Na szczęście była ona dosyć 
szybka. 13 października 2016 roku 
powołano sześcioosobowy zespół. 
Przedstawicielami pracodawcy 
były cztery osoby - wiceprezes PGG 
do spraw pracowniczych Jerzy 
Janczewski jako przewodniczący 
zespołu, wiceprezes PGG do spraw 
produkcji Piotr Bojarski, dyrek-
tor KWK „Ruda” Michał Piecha i 
naczelny inżynier KWK „Ruda” 
Ruch „Halemba” Krzysztof Kieł-
biowski. Stronę społeczną, oprócz 
mnie, reprezentował Józef Kowal-

czyk, mający olbrzymią wiedzę na 
temat funkcjonowania „Halemby” 
wieloletni przewodniczący kopal-
nianej „Solidarności”. Zapropo-
nowany przez nas katalog prac 
zespołu obejmował ocenę stanu 
wyjściowego Ruchu „Halemba”, w 
tym - aktualnej bazy zasobowej z 
uwarunkowaniami górniczo-geo-
logicznymi i powierzchniowymi, 
analizę harmonogramu biegu ścian 
i robót przygotowawczych, analizę 
działalności inwestycyjnej, analizę 
kierunków zbytu węgla oraz ana-
lizę stanu zatrudnienia. Punktem 
ostatnim miało być sporządzenie 
wniosków końcowych.

Wyjaśnijmy zatem, jakie 
było stanowisko NSZZ „So-
lidarność” w odniesieniu do 
planów Zarządu PGG i jakie 
skutki przyniosłoby ich wdro-
żenie.

Sprzeciwiliśmy się oczywiście 
temu, co chciał przeprowadzić Za-
rząd. Niektóre osoby na kopalni 
nam sprzyjały, inne - nieco mniej. 
Dla nas miało to jednak znacze-
nie drugorzędne, bo od początku 
zdawaliśmy sobie sprawę z tego, 
że nasze argumenty merytoryczne 
przeciwko decyzji kierownictwa 
PGG są bardzo mocne. Przy ich 
opracowywaniu korzystaliśmy z 
pomocy doświadczonych pracow-
ników kopalni, prawdziwych eks-
pertów w określonych dziedzinach. 
Idąc po kolei… Sprawa pierwsza 
- likwidacja zakładu przeróbczego 
w „Halembie” przy jednoczesnej li-
kwidacji „przeróbki” w Ruchu „Po-
kój” po 2021 roku doprowadziłaby 
do sytuacji, w której jedyny zakład 
przeróbki mechanicznej węgla dla 
całej kopalni „Ruda” znajdowałby 

się w Ruchu „Bielszowice”. Tam-
tejsza infrastruktura nie byłaby w 
stanie „obsłużyć” węgla zarówno 
z „Halemby”, jak i partii „Borowa” 
Ruchu „Bielszowice”. Sprawa dru-
ga - osobny zespół, powołany przez 
wiceprezesa PGG do spraw produk-
cji, zwrócił uwagę, że długość od-
stawy z obszarów, jakie „Halemba” 
ma eksploatować po 2021 roku, do 
szybu „V” Ruchu „Bielszowice” wy-
niosłaby 19 kilometrów, co byłoby 
kompletnie nieopłacalne. Sprawa 
trzecia - zbiornik, który umożliwia 
gromadzenie węgla surowego w ra-
zie awarii ciągu technologicznego 
na „przeróbce”, ma określoną po-
jemność. Ten bielszowicki daje nam 
mniej więcej 11 godzin na usunięcie 
awarii. Jeśli do tego momentu awa-
ria nie zostanie usunięta, staje cały 
ruch. Teraz wyobraźmy sobie, że 
zakład przeróbczy funkcjonuje tyl-
ko w Ruchu „Bielszowice” - każda 
większa awaria na „przeróbce” po-
wodowałaby wstrzymanie wydoby-
cia w całej kopalni „Ruda”. Dzięki 
istnieniu zakładu przeróbczego w 
Ruchu „Halemba” takich krytycz-
nych sytuacji możemy uniknąć. 
Sprawa czwarta - każdy poważny 
problem w wyrobisku, którym szła-
by odstawa węgla do „Bielszowic”, z 
perspektywy „Halemby” oznaczał-
by całkowite wstrzymanie wydo-
bycia. A to kilkanaście tysięcy ton 
węgla na dobę. Sprawa piąta - z szy-
bu wydobywczego „Grunwald III” 
chciano zrobić szyb wydechowy. 
Jest jednak poważna przeszkoda 
techniczna, które nie wzięto pod 
uwagę - „Grunwald III” jest zlo-
kalizowany w odległości jakichś 
kilkudziesięciu metrów od szybu 
„Grunwald IV”. Tak niewielka od-
ległość musi przecież powodować 
olbrzymie komplikacje, jeśli chodzi 
o sieć wentylacyjną wokół szybów, 
co wpływa na wentylację całej ko-
palni. Potrzeba chociażby dużej ilo-
ści śluz dla przemieszczających się 
ludzi i transportu. Wreszcie sprawa 
szósta, zostawiłem ją na koniec, bo 
jest szczególnie ważna - w samej 
„przeróbce” i działach z nią związa-
nych pracuje co najmniej 300 osób. 
Nie wszyscy ci ludzie znaleźliby 
pracę na „Bielszowicach”, bo mimo 
wszelkich odejść na emerytury, aż 
tylu pracowników tamten zakład 
przeróbczy nie byłby w stanie przy-
jąć. Jeśli weźmiemy pod uwagę fir-
my kooperujące, łącznie likwidacji 
uległoby około 500 miejsc pracy.

Jak przebiegały prace ze-
społu? Wasze argumenty były 
przyjmowane ze zrozumie-
niem, czy też z miejsca zostały 
odrzucone, bo nie wpisywa-
ły się we wspomniany bizne-
splan?

Zdarzały się tarcia, bo pra-
codawca bronił przygotowanego 

biznesplanu. Generalnie jednak 
rozmowy miały charakter bardzo 
merytoryczny i finalnie udało nam 
się porozumieć, co jest chyba naj-
ważniejsze. Największy problem 
stanowiło ustalenie brzmienia 
wniosków końcowych. W tej chwili 
mam przed sobą dokument „Wnio-
ski końcowe Zespołu Roboczego 
powołanego do oceny stanu aktu-
alnego i przyszłego Oddziału KWK 
Ruda Ruch Halemba”, pod którym 
22 maja bieżącego roku podpisali 
się wszyscy członkowie zespołu.

Co wynika z tego dokumen-
tu?

Przede wszystkim zapisano, że 
nie zapadły żadne decyzje - ani też 
nie planuje się podjęcia decyzji - co 
do przekierowania wydobycia z Ru-
chu „Halemba” na Ruch „Bielszo-
wice”. Ewentualne uruchomienie 
procesu inwestycyjnego zostanie 
natomiast poprzedzone szczegóło-
wą analizą i - co najważniejsze - bę-
dzie wcześniej omówione ze stroną 
społeczną. Przyjęliśmy do wiado-
mości, że drążone wyrobisko w po-
kładzie 405 - zwane chodnikiem po-
łączeniowym - będzie pełniło 
podstawową funkcję wentylacyjną, 
co jest niezbędne do usprawnienia 
układu wentylacyjnego całej ko-
palni „Ruda”. Roboty polegające na 
przebudowie wyrobisk wentylacyj-
nych będą prowadzone na bieżąco. 
Ponadto planuje się przeprowadze-
nie - niezbędnej z naszego punktu 
widzenia - inwestycji polegającej 
na pogłębieniu szybu „VI” Ruchu 
„Bielszowice”. Realizacja założeń 
katalogu prac zespołu ma być mo-
nitorowana w okresie półrocznym, 
zwłaszcza w odniesieniu do wielko-
ści wydobycia, postępu w robotach 
przygotowawczych, nakładów inwe-
stycyjnych i stanu zatrudnienia.

Czyli kwestia dalszego ist-
nienia „Halemby” została de-
finitywnie rozstrzygnięta?

Myślę, że tak. Czas rozwiązać 
kwestię wzrostu płac w PGG i ca-
łym górnictwie. To jednak temat 
na zupełnie inną dyskusję. Dzisiaj 
wszystkim osobom, które nam po-
magały i służyły swoją wiedzą w 
trakcie prac zespołu, chciałbym 
serdecznie podziękować. To, że 
„Halemba” będzie istniała, jest na-
szym wspólnym sukcesem, do któ-
rego wszyscy się przyczyniliśmy. 
Szczególne podziękowania kieruję 
do całej załogi, bo to dzięki jej za-
angażowaniu i pełnej poświęcenia 
pracy „Halemba” zaczęła wypra-
cowywać zyski, co z kolei ułatwiło 
nam walkę o dalsze istnienie zakła-
du. Można śmiało powiedzieć, że 
tak naprawdę górnicy sami urato-
wali swoją kopalnię.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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Bać się czy śmiać? 
POLITYKA Koalicja Obywatelska chce likwidacji górnictwa

 ZAPLECZE GÓRNICZE Firmy robót górniczych 

Pracownik na wagę… przetrwania
Firmy robót górniczych walczą dziś nie o kontrakty, bo zleceń ze strony spółek węglowych przybywa. Walczą dziś 
o pracowników, żeby mieć kim realizować zlecone prace. 
WYKONAWSTWO robót górniczych 
to dziś kluczowy element polityki in-
westycyjnej kopalń. Bez odpowiedniej 
ilości przodków nie będzie wydobycia. 
Nic dziwnego, że Jastrzębska Spółka 
Węglowa zdecydowała się na zakup naj-
większej na tym rynku firmy – Przedsię-
biorstwa Budowy Szybów. 

JSW potrzebuje PBSz między in-
nymi do pogłębiania już istniejących 
szybów oraz zintensyfikowania robót 
chodnikowych. Kopalnie JSW muszą 
pogłębić osiem szybów i trzy wydrążyć 
całkowicie od nowa. Przedsiębiorstwo 
wesprze zakłady Spółki także w drą-
żeniu wyrobisk korytarzowych uzupeł-
niając prace firm zewnętrznych. Należy 
pamiętać, że w kopalniach JSW rocznie 
wykonywanych jest 70 km prac chod-
nikowych. – Załoga PBSz jest bardzo 
usatysfakcjonowana decyzją o zakupie 
firmy, czekaliśmy aż ta transakcja zo-
stanie sfinalizowana – mówi Wojciech 
Trybuchowski, przewodniczący NSZZ 
„Solidarność” w PBSz. – Dołożymy 

wszelkich starań, by udowodnić, że 
skutki tej transakcji będą korzystne dla 
Grupy Kapitałowej JSW.

Przedsiębiorstwo ma unikatowe na 
polskim rynku kompetencje w zakresie 
projektowania i budowy szybów. Spółka 
z sukcesami realizuje złożone projekty 
dla polskiego górnictwa, współpracując 
aktywnie z Grupą Kapitałową JSW. Wy-
specjalizowana kadra Przedsiębiorstwa, 
która stanowi ponad 1000 pracowni-
ków, pomoże JSW w realizacji strategii 
na lata 2018-2030.

Druga z wielkich firm na zapleczu 
– Gliwicki Zakład Usług Górniczych, 
niegdyś część Kompanii Węglowej, 
przez swój rodowód jest utożsamia-
na z Polską Grupą Górniczą, która jest 
głównym zleceniodawcą dla firmy. Od 
dłuższego czasu spekuluje się na temat 
zakupu GZUG przez PGG, ale póki co do 
transakcji nie doszło, choć wydaje się to 
naturalny proces skoro kontrolę właści-
cielską nad dwiema firmami (nie tyle na 
wprost co poprzez spółki Skarbu Pań-

stwa) sprawuje Ministerstwo Energii. 
Zapewne taka transakcja dałaby impuls 
dalszego rozwoju firmy z Gliwic. 

Wyraźnie bowiem widać, że syner-
gie firm zaplecza górniczego ze spół-
kami węglowymi są dobrą zachętą dla 
kandydatów do pracy. 

Jak wobec tego radzą sobie mniej-
sze, prywatne firmy górnicze, które nie 
mogą liczyć na wsparcie właścicielskie 
spółek węglowych? Jedną z nich jest 
rybnickie Górnicze Przedsiębiorstwo 
Inwestycyjne, firma, która w tym roku 
świętuje 15-lecie działalności. 

W pierwszych latach istnienia, firma 
startowała w przetargach i  realizowała 
roboty górnicze drążeniowe w ramach 
konsorcjów z innymi spółkami. Samo-
dzielnej realizacji zadań podejmowała 
się w przypadku zleceń o szczególnym 
stopniu specjalizacji, np. przy napra-
wach podziemnych zbiorników czy przy 
pracach naprawczych w szybach. 

Szczególnie intensywny rozwój na-
stąpił w roku 2018, kiedy to zdecydowa-

no się na samodzielną realizację robót 
górniczych w zakresie drążenia wyro-
bisk kamiennych i wykonywania skrzy-
żowań wyrobisk udostępniających. W 
ścisłej współpracy ze spółkami węglo-
wymi załoga przedsiębiorstwa wyko-
nuje prace na rzecz kopalń rybnickich 
skupionych w ramach Polskiej Grupy 
Górniczej SA, Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA i Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń SA. Obecnie firma zatrudnia około 
210 pracowników. W tym 150 pracow-
ników fizycznych i 60 pracowników do-
zoru ruchu, nadzoru i administracji.

– W tej chwili kadry to podstawowy 
problem i nie chodzi tu już nawet tylko 
o pracowników o górniczych kwali-
fikacjach, ale właściwie wszystkich. 
Atrakcyjność branży niestety na tle in-
nych gałęzi spadła. Np. elektrycy są roz-
chwytywani w budownictwie, w prze-
myśle i ciężko ściągnąć ich pod ziemię 
– przyznaje Wiesław Grzybowski, wice-
prezes GPI. – Z uwagi na fakt, że o pra-
cowników jest coraz trudniej, stawiamy 

na mechanizację robót. Te czynności, 
które wykorzystując dzisiejszą myśl 
techniczną, da się zmechanizować, 
muszą być wykonywane przez maszy-
ny. Wyposażamy przodki w ładowarki, 
wozy wiertnicze, kolejki podwieszane 
i sprzęt pomocniczy. Dzięki temu uła-
twiamy pracę pracownikom i ograni-
czamy potrzeby osobowe. Ponadto 
zwracamy uwagę na jak najszybsze 
zdobywanie kwalifikacji przez pra-
cowników nowo przyjętych oraz stałe 
doskonalenie zawodowe pozostałych. 
Chcemy zachęcić nowych adeptów 
nie tylko gratyfikacją finansową, ale 
też perspektywą rozwoju i pewnej pra-
cy choćby poprzez delegowanie ich na 
specjalistyczne kursy zawodowe. 

Sytuacja związana z brakiem 
chętnych do pracy w kopalniach to 
zapewne szansa na ucywilizowanie 
standardów w prywatnych firmach 
usługowych. Jeszcze do niedawna 
statystyki dotyczące BHP w kopal-
niach węgla kamiennego wskazywały 
jasno odsetek wypadków w firmach 
usługowych w firmach prywatnych 
był dużo wyższy niż wśród pracowni-
ków kopalń. Oby ta sytuacja dokonała 
właściwej selekcji na zapleczu górni-
czym, które jest i będzie jeszcze przez 
wiele lat potrzebne naszym kopalniom 
w prawidłowym funkcjonowaniu. 

Igor D. Stanisławski 

KAMPANIA wyborcza przed 
jesiennymi wyborami parlamen-
tarnymi już się rozpoczęła. Swoje 
plany przedstawiła także Koalicja 
Obywatelska, czyli Platforma Oby-
watelska wraz z przystawkami jak 
Nowoczesna. 

Koalicja Obywatelska 12 i 13 
lipca zorganizowała Forum Pro-
gramowe, którego najważniejszym 
elementem było wystąpienie Grze-
gorza Schetyny. Przedstawił on 
sześć punktów programowych, 
zwanych popularnie „szóstką Sche-
tyny”. Ostatni, szósty punkt doty-
czył czystego powietrza i wody. 

Eliminacja węgla
- Jeśli nie dokonamy tu ra-

dykalnej zmiany, nasze dzieci nie 
zobaczą już świata jaki my znaliśmy. 
Już teraz choroby wywołane przez 
smog zagrażają prawidłowemu 
rozwojowi najmłodszych. Świeże 
powietrze już tylko z nazwy jest 
świeże, a znalezienie czystego 
wymaga wypraw i poszukiwań – 
nawoływał Grzegorz Schetyna.  

Jak mówił, zmiany klimatyczne 
z trudem przebijają się do naszej 
świadomości, ale pamiętajmy że nie 
jesteśmy wyspą, ani tym bardziej 
oddzielną planetą. Załamanie kli-
matyczne na świecie obejmie nas 
tak samo jak innych.

- Musimy działać. W ciągu ośmiu 
lat zredukujemy zanieczyszczenie 
powietrza w Polsce do poziomu w 
pełni bezpiecznego dla zdrowia. 

Służyć temu będzie nie tylko wymi-
ana pieców z dopłatą, którą już zapo-
wiadaliśmy, ale też nowe podejście 
do energetyki. Zobowiązujemy się, 
że do 2030 roku wyeliminujemy 
węgiel w ogrzewaniu domów i miesz-
kań, do 2035 – w ogrzewaniu syste-
mowym, a do 2040 – w energetyce 
– deklarował Grzegorz Schetyna. 

Schetyna nie powiedział jed-
nak, czym chce zastąpić węgiel, 
jeżeli wyeliminujemy go z ener-
getyki. Liderzy Platformy Oby-
watelskiej mówią, że w Polsce nie 
powinniśmy budować elektrowni 
jądrowych. Z dostępnych tech-
nologii pozostają więc tylko odna-
wialne źródła energii (OZE) i gaz. 

Kłamca albo nieuk
Rząd PiS chce rozwijać zarów-

no OZE jak i energetykę gazową. 
Państwowe firmy, jak PGE i Orlen, 
planuję inwestycje w farmy wi-
atrowe na Morzu Bałtyckim, pla-
nowane są także kolejne farmy wi-
atrowe na lądzie oraz elektrownie 
słoneczne (fotowoltaiczne). Budowę 
farm fotowoltaicznych, na razie 
niewielkich, rozpoczęła nawet Pol-
ska Grupa Górnicza (PGG). 

Państwowe firmy chcą rozwi-
jać również energetykę gazową. 
W czerwcu br. największa polska 
firma energetyczna, PGE, ogłosiła 
przetarg na budowę dwóch bloków 
gazowych w Zespole Elektrowni 
Dolna Odra o mocy od 650 do 717 
MWe każdy. 

Rząd PiS zaznacza jednak, że 
energia odnawialna i gaz mają być 
tylko uzupełnieniem węgla, a nie 
podstawą polskiej energetyki. Cał-
kowite odejście Polski od węgla w 
energetyce i to w ciągu najbliższych 
20 lat, co proponuje Grzegorz Sche-
tyna i Koalicja Obywatelska jest 
niemożliwe. Takie zapowiedzi świ-
adczą albo o nieznajomości sytuacji 
polskiej energetyki albo są wierut-
nym kłamstwem! Oba przypadki 
źle świadczą o Schetynie! 

Obecnie z węgla kamiennego 
i brunatnego w Polsce produkuje 
się prawie 80 proc. energii elek-
trycznej. Część starych węglowych 
bloków energetycznych będzie 
wyłączanych z powodu ich wieku i 
niespełniania współczesnych norm 
środowiskowych. W zamian pow-
stają nowe bloki. W 2019 r. oddano 
już do eksploatacji nowy blok na 
węgiel kamienny o mocy 900 MW 

w Elektrowni Opole. Trwa budowa 
drugiego takiego samego bloku. 
Także w 2019 r. ma zostać oddany 
blok na węgiel kamienny o mocy 
910 MW w Elektrowni Jaworzno 
III. Trwa także budowa bloku 496 
MW na węgiel brunatny w Elek-
trowni Turów. 

W ostatnich latach odda-
no nowe bloku w elektrowniach 
Bełchatów i Kozienice. Wszystkie 
te bloki mogą z powodzeniem pra-
cować znacznie dłużej niż do 2040 
roku! Spełniają one normy środow-
iskowe UE, zostały już poniesione 
koszty budowy i mogą one długo 
pracować, zapewniając stabilne do-
stawy prądu. Pamiętajmy, że odna-
wialne źródła energii są zależne od 
warunków pogodowych, jak wiatr i 
słońce, i dlatego nie mogą stanow-
ić podstawy energetyki. Mogą być 
tylko uzupełnieniem stabilnych 
źródeł energii, jakimi są elektrown-

ie węglowe. O tym Grzegorz Schety-
na nie mówi. 

Górnicy do szparagów?
Nie mów także i tym, że sektor 

węgla kamiennego i brunatnego, 
to stabilne miejsca pracy dla tysię-
cy osób. Obecnie tylko w branży 
węgla kamiennego bezpośrednio 
pracuje ponad 82 tysiące osób. Do 
tego dochodzą tysiące zatrudnion-
ych w sektorze węgla brunatnego 
oraz w firmach otoczenia górnic-
twa. Górnictwo wraz z otoczeniem 
to wciąż wielki pracodawca. Koal-
icja Obywatelska nie mówi, czym 
chce zstąpić te miejsca pracy, jeżeli 
zlikwidujemy energetykę węglową i 
górnictwo. Górnicy przestawią się 
na uprawę szparagów? Czy wszy-
scy będą stawiali wiatraki lub elek-
trownie słoneczne? Tego od Grze-
gorza Schetyny i jego partyjnych 
kolegów nie usłyszymy. 

Pamiętamy, jak Platforma 
Obywatelska poradziła sobie z ki-
erowaniem górnictwem w czasach 
8 lat swoich rządów. PO zostawiła 
kopalnie źle zarządzanie i niedo-
inwestowane, naprawa tego stanu 
rzeczy zajęła długie miesiące. Teraz 
PO planuje jeszcze coś gorszego od 
złego zarządzania – stopniową lik-
widację górnictwa do roku 2040 i 
likwidację dziesiątek tysięcy miejsc 
pracy! 

Całe szczęście jest w tym, że 
Schetyna, Koalicja Obywatelska 
i spółka w najbliższym czasie nie 
będą mieli okazji do tego, aby zre-
alizować swoje plany. Wszystkie 
sondaże przedwyborcze wskazują 
na przegraną Koalicji Obywatel-
skiej – różnice między sondażami 
dotyczą tylko rozmiarów porażki. 

Grzegorz Schetyna chce ucho-
dzić za poważnego polityka, powin-
ien więc przedstawiać poważne i 
realistyczne plany. Deklaracje ode-
jścia od węgla w ciepłownictwie do 
2035 roku i w energetyce do 2040 
roku są planami nierealistycznymi 
i śmiesznymi. 

Igor D. Stanisławski

Zobowiązujemy się, że do 2030 r. wyeliminujemy węgiel w ogrzewaniu domów i mieszkań,  
a do 2040 r. w energetyce – deklaruje Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej. 
Schetyna może sobie mówić co chce, bo i tak wyborów nie wygra. 
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SUW, czyli gospodarka obiegu 
zamkniętego w praktyce

LW BOGDANKA Stacja Uzdatniania Wody wsparciem dla kopalni

WODY dołowe nie muszą być odpadem. Mogą służyć zarówno do produkcji wód technologicznych jak i wody pitnej. 
Oto przykład realizacji koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym w lubelskiej Bogdance.
SPÓŁKA „Łęczyńska Energety-
ka”, wchodząca w skład GK LW Bog-
danka SA, przez wiele lat zakładała 
budowę Stacji Uzdatniania Wody 
(SUW) w Bogdance, wykorzystują-
cą wody dołowe z odwadniania ko-
palni razem z rozbudową istnieją-
cej ciepłowni na elektrociepłownię. 
Duże zapotrzebowanie obiegów 
chłodzących w układzie elektrocie-
płowni było podstawą do wstępne-
go doboru technologii uzdatniania 
wody dołowej wypompowywanej z 
wyrobisk górniczych na powierzch-
nię terenu w Bogdance. 

Prowadzone w 2012 r. uzgod-
nienia pomiędzy „Łęczyńską 
Energetyką” a LW Bogdanka SA 
zaowocowały wypracowaniem za-
łożeń SUW  -  Kopalnia, poza pla-
nowanym zwiększeniem rozbiorów 
wody pitnej, z uwagi na zwiększa-
jące się wydobycie węgla i budowę 
obiektu Centralnej Klimatyzacji, 
zgłosiła dodatkowe zapotrzebowa-
nie na nowy strumień wody tech-
nologicznej, którego ilość w ujęciu 
dobowym znacznie przewyższała 
możliwości istniejących ujęć wody 
podziemnej w Bogdance. Dodat-
kowa woda w ilości do 210 m3/h 
(ponad 1 mln m3 rocznie) miała 
być produkowana także dla po-
trzeb zasilania kopalnianej sieci 
przeciwpożarowej. Warto zazna-
czyć, iż realizowany wtedy poziom 
produkcji wody pitnej z ujęć wody 
podziemnych w Bogdance docho-
dził do 150 m3/h, a poziom roczny 
nie był większym niż 130 000 m3, 
czyli poniżej 15% ilości wody zama-
wianej dla sieci ppoż.  

Ostateczna koncepcja SUW 
opracowana została w II półroczu 
2012 r. i stała się podstawą przy-
gotowania warunków przetargo-
wych dla zadania realizowanego w 
konwencji „zaprojektuj i wybuduj”. 
Generalnym wykonawcą zadania 
została firma SEEN Technologie, 
która zaprojektowała i w 3 lata 
wybudowała nowe obiekty SUW w 
bezpośrednim sąsiedztwie oczysz-
czalni ścieków, którą w ramach tej 
samej umowy zmodernizowano, 
uwalniając tereny na  nową infra-
strukturę. Nowa instalacja budo-
wana była z założeniem możliwości 
jej dalszej rozbudowy dla potrzeb 
produkcji wody dla wcześniej opi-
sanej zakładanej elektrociepłowni 
czy zwiększania poziomu produko-
wanej wody przeciwpożarowej.

SUW - zlokalizowaną na terenie 
oczyszczalni ścieków w Bogdance - 
oddano do eksploatacji w grudniu 
2015 r.  Głównym celem zadania 
inwestycyjnego była budowa Stacji 
Uzdatniania Wody o wydajności 
ok. 5, 5 tys. m3 na dobę. Co osią-
gnięto dzięki tej proekologicznej 
inwestycji? 

Po pierwsze, produkcję wody 
pitnej z wód dołowych oraz oczysz-
czonych ścieków deszczowych – za-
bezpieczono tym samym bieżących 
i przyszłych potrzeb LW Bogdanka. 
Po drugie, produkcję wód techno-
logicznych z wód dołowych oraz 
oczyszczonych ścieków sanitarnych 
i deszczowych – zabezpieczenie 
bieżących i przyszłych potrzeb na 
różne rodzaje wód, m.in. p.poż. czy 
klimatyzacji pola Bogdanka. Ponad-

to, dostosowano pracę oczyszczalni 
ścieków do obowiązujących wyma-
gań prawnych. Co najważniejsze, za-
mknięto obiegi wodne, ścieków sa-
nitarnych i deszczowych w ramach 
pola wydobywczego Bogdanka, co 
skutkowało uzyskaniem efektu eko-
logicznego w postaci ograniczenia 
poboru wód podziemnych w Bog-
dance i Stefanowie i ograniczenia 
ilości odprowadzanych ścieków 
oczyszczonych w Bogdance.

Proces technologiczny produk-
cji wody w SUW oparty jest na no-
woczesnych technologiach firm Ge-
neral Electric oraz Oriontec. Woda 
dołowa z odwodnienia kopalni kie-

rowana jest do  zbiorników tereno-
wych 70 tys. m3, w których ulega 
wstępnej sedymentacji (oddziele-
nie zawiesiny). Ujęcie wody suro-
wej dla SUW zostało zabudowane 
na rurociągach grawitacyjnych 
DN600 odprowadzających wody 
dołowe ze wspomnianych zbiorni-
ków  do rowu opaskowego. 

Woda poddawana jest dwóm 
ogólnym procesom: wstępnego 
uzdatniania oraz odsalania i demi-
neralizacji. Produktami działania 
tych układów SUW są dwa pod-
stawowe strumienie wody: woda 
zdemineralizowana o zasoleniu 
ogólnym do 90 mg/l oraz woda 
zasolona pozbawioną zawiesiny 
ogólnej. Wymagane przez kopalnię 
rodzaje wód stanowią mieszaninę 
poszczególnych strumieni podsta-
wowych. Proporcje mieszania stru-
mieni podstawowych są dobierane 
dynamicznie w zależności od jako-
ści wody zasilającej SUW.

Dodatkowo, w odrębnej insta-
lacji, uzdatniane są podczyszczone 
w oczyszczalni ścieków ścieki sa-
nitarne. Woda pochodząca z tego 
procesu  dodawana jest tylko do 
wody p.poż.

Na żadnym etapie produkcji 
wody pitnej nie ma ona styczności 
ze ściekami sanitarnymi, czy to w 
postaci ścieków surowych, czy też 
z wodą powstałą po ich oczysz-
czeniu. Nie dodaje się też do wód 
środków chemicznych. Jedynie na 
końcu procesów technologicznych, 
przed skierowaniem do odbiorców, 
następuje dezynfekcja tych wód za 
pomocą podchlorynu sodowego, 
dozowanego do rurociągów wód. 

W tym miejscu warto podkre-
ślić, że woda pitna uzyskana w 
SUW nie tylko spełnia parametry 
określone w Rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 13 listopada 
2015 roku w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi, ale również posiada własności 
fizyko-chemiczne lepsze niż woda 
produkowana z ujęć głębinowych 
(woda bardziej miękka, z mniejszą 
zawartością związków chemicz-
nych).

Całkowity koszt SUW wyniósł 
40 mln zł, przy czym 26 580 tys. zł 
pochodziło z pożyczki Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Lubli-
nie, a pozostała część środków to 
kapitał własny Spółki.

W 2017 i 2018 roku nastąpiły 
kolejne rozbudowy układów we-
wnętrznych SUW, które pozwoliły 
na zwiększenie strumienia produ-
kowanej wody przeciwpożarowej 
do poziomu 450 m3/h (w 2015 roku 
była wartość 210 m3/h), co dopro-
wadziło do przekroczenia dobo-
wej wydajności SUW powyżej 10 
tys. m3/dobę. Koszt tych zadań to 
ok 10% dotychczasowej wartości 
SUW.

Prowadzona ciągła eksploatacja 
SUW od 2016 roku pozwoliła na 
wpisanie się w obecnie pożądane 
(ze względu na gwałtownie maleją-
ce zasoby naturalne) trendy oszczę-
dzania wód podziemnych czy 
powierzchniowych, a także ogra-
niczenia odprowadzenia oczysz-
czanych ścieków do otoczenia. 
Wdrożona zamknięta gospodarka 
wodno-ściekowa dla pola wydo-
bywczego Bogdanka, polegająca 
na wykorzystaniu wód dołowych, 
wód opadowych i oczyszczonych 
ścieków sanitarnych do produkcji 
wód technologicznych dla kopalni, 
przy całkowitym wyeliminowa-
niu zrzutu oczyszczonych ścieków 
do otoczenia, stała się wzorowym 
przykładem realizowania koncepcji 
gospodarki o obiegu zamkniętym 
(circular economy) i celów zrówno-
ważonego rozwoju. 

Budynek SUW za zbiornikami wody surowej (woda dołowa zmieszana z wodami opadowymi), po prawej stronie zbiornik wody 
przeciwpożarowej (550 m3).

Filtry szczelinowe.                                                                           Ciśnieniowe filtry piaskowo - antracytowe.
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Naziemne składy materiałów 
wybuchowych w kopalniach?
ZMIANA ustawodawstwa, która umożliwiła tworzenie naziemnych składów materiałów wybuchowych w kopalniach 
węgla kamiennego, zachęciła kierownictwo KWK „Budryk” do powołania interdyscyplinarnego zespołu, który ma 
opracować innowacyjny system magazynowania i wydawania materiałów wybuchowych. W jego skład weszli pracownicy 
kopalni, samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz JSW Innowacje SA. Ewentualna budowa składu naziemnego 
znacząco obniżyłaby koszty składowania tego typu materiałów i ułatwiłaby pracownikom ich pobór. Projekt jest częścią 
realizowanego przez JSW programu „Inteligentna kopalnia”.

JSW INNOWACJE Unikatowy projekt w KWK „Budryk”

- NIEZALEŻNIE od postępu 
technicznego w zakresie drążenia 
wyrobisk, materiały wybuchowe 
będą wykorzystywane w kopal-
niach węgla kamiennego do koń-
ca ich istnienia - mówi Sebastian 
Napieraj z JSW Innowacje SA. 
- Chodzi o trzy obszary. Pierwszy 
to drążenie przodków w skałach 
twardych, zwłaszcza tam, gdzie 
występuje wysokie zagrożenie me-
tanowe. Drugi to tak zwane strza-
ły torpedujące. Kopalnie schodzą z 
wydobyciem coraz niżej, przez co 
naprężenia w górotworze są coraz 
większe. W celu zminimalizowa-
nia skutków potencjalnych tąpnięć 
wykonywane są otwory o długości 
około 200 metrów, gdzie umieszcza 
się materiały wybuchowe i strzela. 
Strzały te sprawiają, że skała pęka, 
co zapobiega groźbie odpadnięcia 
dużego fragmentu skalnego pod-
czas eksploatacji. Trzeci obszar 
wiąże się natomiast z samą eks-
ploatacją. Każdy większy fragment 
skały, który nie przejdzie przez kru-
szarkę, musi zostać „odstrzelony” - 
wylicza.

Nowe przepisy, nowe szanse
Obecnie materiały wybuchowe 

pobierane są ze składów podziem-
nych zlokalizowanych na poszcze-
gólnych poziomach, bo do niedaw-
na ich składowanie na powierzchni 
było całkowicie zabronione.

- W tej chwili górnik, który 
zgłasza zapotrzebowanie na mate-
riały wybuchowe, zjeżdża na dół 
i udaje się wraz z uprawnionymi 
pracownikami do którejś komory. 
Tam pobiera odpowiednią ilość 
materiałów, po czym jedzie na 
miejsce, gdzie ma wykonać strzela-
nie. Jeśli pobrał za dużo materiału, 
musi go zwrócić do podziemnego 
magazynu - tłumaczy Sebastian 
Napieraj. - Restrykcyjne przepi-
sy, które wymuszały taką formę 
składowania materiałów wybucho-
wych w kopalniach węgla kamien-
nego, zmieniły się dwa lata temu. 
Pojawił się pomysł, żeby z tego 
skorzystać. Dzięki istnieniu składu 
naziemnego, o ile taki powstanie, 
pracownik będzie mógł pobrać ma-
teriały wybuchowe na powierzchni 
i zjechać w dowolne miejsce kopal-
ni - dodaje.

Korzyściom logistycznym towa-
rzyszą tutaj korzyści ekonomiczne, 
bo budowa składów naziemnych 
jest mniej więcej czterokrotnie tań-

sza od magazynów zlokalizowa-
nych pod ziemią.

Przyspieszyć rozwój kopalni
Jeśli chodzi o kopalnię „Bu-

dryk”, ciężar inwestycyjnych robót 
górniczych jest stopniowo przeno-
szony z zakładu głównego i szybu 
„III” zlokalizowanego w Ornonto-
wicach na szyb „VI” zlokalizowa-
ny w Chudowie. W ciągu ostatnich 
kilku lat szyb „VI” został pogłębio-
ny do swojego docelowego poziomu 
1290 i właśnie wokół niego nastąpi 
dalszy rozwój zakładu - zarówno na 
powierzchni, jak i pod ziemią. Je-
śli chodzi o roboty korytarzowe, z 
uwagi na budowę rejonu podszybia 
szybu „VI” na poziomie 1290, duża 
intensyfikacja robót strzałowych 
nastąpi w latach 2019-2025. Plano-
wana jest także znacząca rozbudo-
wa infrastruktury powierzchniowej 
przy szybie „VI”, który w niedalekiej 
przyszłości stanie się głównym szy-
bem zjazdowo-materiałowym ko-
palni.

Przeprowadzono już prognozę 
średnich planowanych miesięcz-
nych postępów robót drążenio-
wych za pomocą materiałów wybu-
chowych do roku 2030. Wykazała 
ona, że rozbudowa infrastruktury 

KWK „Budryk” wiązać się będzie 
z koniecznością prowadzenia robót 
strzałowych w dni wolne od pra-
cy. Zwłaszcza w pokładach 405/1 i 
405/2 występują bądź będą wystę-
pować tzw. zagrożenia skojarzone, 
co z dużym prawdopodobieństwem 
będzie wymagało prowadzenia ak-
tywnej profilaktyki z użyciem ma-
teriałów wybuchowych. Wykony-
wanie takich robót wymaga użycia 
dużej ilości materiałów wybucho-
wych - niejednokrotnie nawet 200 
kilogramów na jedno strzelanie.

- W tej chwili trwają prace „na 
strzał” w dwóch przodkach - drą-
żymy przekopy i podszybia. Zgod-
nie z orzeczeniem rzeczoznawcy, 
pod ziemią możemy zgromadzić 
najwyżej 250 kg materiałów wy-
buchowych. Mamy zatem pewne 
ograniczenia, co przekłada się na 
tempo prowadzonych prac. Poza 
tym roboty strzałowe prowadzi-
my wyłącznie w weekendy. Skład 
naziemny pozwoliłby je przyspie-
szyć, bo znacznie większą ilość 
środków strzałowych mielibyśmy 
na miejscu i nie trzeba byłoby ich 
każdorazowo sprowadzać. Można 
powiedzieć, że od realizacji tego 
projektu zależy tempo, w jakim na-
sza kopalnia będzie się rozwijała - 

zaznacza Adam Żołneczko z KWK 
„Budryk”.

Po pierwsze - bezpieczeństwo
Problemem pozostają obostrze-

nia prawne, jakie zostały nałożone 
na zakłady chcące posiadać taką 
infrastrukturę. Ponadto „Budryk” 
może być pierwszym miejscem, 
gdzie nowe przepisy zostaną zasto-
sowane, bo do tej pory na budowę 
składu naziemnego nie zdecydo-
wała się żadna z polskich spółek 
węglowych, co stanowi dodatkowe 
wyzwanie dla projektujących.

- Skład - ze względów bezpie-
czeństwa - musi być zlokalizowany 
w odpowiednio dużej odległości 
od rozmaitych obiektów. Trudno 
go „zmieścić” w konkretnym miej-
scu, jeśli wokół istnieje już jakaś 
zabudowa. Każde zmniejszenie od-
ległości od wymaganej przepisami 
zmusza inwestora do zastosowania 
dodatkowych zabezpieczeń. Można 
byłoby oczywiście zachować „usta-
wowe” odległości i zlokalizować go 
gdzie indziej, ale wtedy nie speł-
niałby on swojej roli i nie ułatwiał 
pracy górnikom - wręcz przeciw-
nie. Z kolei budowa komory pod-
ziemnej wymagałaby sporych na-
kładów finansowych, bo - w tym 

przypadku - należałoby wykonać 
między innymi 3 kilometrów wy-
robisk w celach wentylacyjnych - 
zwraca uwagę Sebastian Napieraj. 
- Chcemy się zatem podjąć zapro-
jektowania składu naziemnego, ale 
w taki sposób, żeby mógł on funk-
cjonować na terenie zakładu górni-
czego w bezpośrednim sąsiedztwie 
szybu „VI” - podkreśla.

Powstanie inwestycji, o ile w 
ogóle nastąpi, wiązać się będzie 
także z koniecznością zapobieże-
nia konsekwencjom występowania 
prądów błądzących, zastosowania 
możliwie niewielkiej ilości elemen-
tów stalowych, a także specjalnych 
kabli oraz gniazdek prądu, uzie-
mienia, odpowiednio zabezpieczo-
nych komputerów służących ewi-
dencji materiałów wybuchowych i 
monitorów w specjalnych obudo-
wach.

Na razie budowa składu znajdu-
je się w fazie koncepcyjnej. Ewen-
tualna realizacja projektu będzie 
wymagała pozyskania zgód ze 
strony szeregu instytucji: Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego - 
sprawującej nadzór nad obrotem 
materiałami wybuchowymi, Policji 
- ze względu na transport materia-
łów drogami publicznymi oraz wła-
ściwego Okręgowego Urzędu Gór-
niczego, który ma w tym zakresie 
własne przepisy.

Wystarczająco duży i jednocze-
śnie wybudowany relatywnie nie-
wielkim kosztem skład powierzch-
niowy byłby dobrą odpowiedzią 
na wyzwania, z jakimi ornonto-
wicka kopalnia będzie musiała 
się zmierzyć w ciągu najbliższych 
kilkunastu lat. Realizacja projektu 
znacząco usprawniłaby prace udo-
stępniające złoża węgla. Poprawiłby 
się także stan profilaktyki przeci-
wtąpaniowej. Wspomniany wcze-
śniej zespół, w ramach prowadzo-
nych prac badawczo-rozwojowych, 
przeanalizował już harmonogram 
robót przygotowawczych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem robót wy-
konywanych za pomocą materiałów 
wybuchowych. W celu opracowa-
nia sprawnie działającego systemu 
magazynowania i dostarczania 
środków strzałowych planuje się 
wykonanie szeregu testów i eks-
perymentów, których wyniki będą 
podstawą do zweryfikowania zało-
żeń projektowych budowy nowego 
systemu.

Marek Jurkowski
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12 ROZMAITOŚCI

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w czerwcowej  krzyżówce brzmi: Różne 
drogi prowadzą do celu. Nagrody wylosowali: Marzena Oślizło z Jastrzębia-Zdrój oraz Marcin Iciek ze Stryszawy. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.
Jednocześnie musimy przeprosić, iż przez niedopatrzenie powtórzyliśmy w ostatnim numerze krzyżówkę z lutowego wydania. 
Ufamy, że to ostatnia pomyłka tego rodzaju.

Wyjątkowa pielgrzymka
JSW Wdowy górników na audiencji u Papieża Franciszka W ŚRODĘ 12 czerwca br. wdowy tragicznie zmar-

łych pracowników z kopalni JSW wraz z dziećmi 
oraz rodzicami poszkodowanych górników 
wzięli udział w uroczystej audiencji u Ojca Świętego 
Papieża Franciszka w Watykanie. Inicjatywę 
pielgrzymki podjął Zarząd JSW wspólnie z jej 
reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi.  

PIELGRZYMKA została zorgani-
zowana z okazji pierwszej rocznicy 
tragicznych wydarzeń związanych 
z katastrofą w kopalni Zofiówka. W 
wyniku najsilniejszego w historii 
JSW tąpnięcia zginęło 5 górników. 

- Nie ma słów, które mogą 
wyrazić smutek, ból i rozpacz 
kiedy giną górnicy. Naszym mo-
ralnym obowiązkiem jest stałe 
otoczenie należytą opieką ich naj-
bliższych. Bardzo się cieszę, że  
w pielgrzymce do Stolicy Apo-
stolskiej wzięło udział aż 30 osób. 
Poza wdowami z dziećmi i naj-
bliższą rodziną ofiar katastrofy w 
kopalni Zofiówka do Rzymu poje-
chało również dwóch górników, któ-
rzy szczęśliwie ocaleli. - mówi Artur 
Dyczko, pełnomocnik zarządu JSW 
ds. Strategii i Rozwoju, jeden z głów-
nych inicjatorów  wyjazdu - Dzięki 
pomocy metropolity katowickie-
go Arcybiskupa Wiktora Skworca 
była to wyjątkowa pielgrzymka 
podczas której doszło do spotkania  
z Ojcem Świętym. Poza duchowy-
mi przeżyciami uczestnicy wyjazdu 
mieli również możliwość zobaczenia 
zabytków Rzymu.

Audiencja u Ojca Świętego
Wczesnym rankiem, przed spo-

tkaniem z Ojcem Świętym, uczest-
nicy audiencji wzięli udział w mszy 
świętej celebrowanej przez Arcybi-
skupa Wiktora Skworca przy grobie 
Świętego Jana Pawła II w Bazylice św. 
Piotra w Rzymie. Spotkanie z Papie-
żem miało miejsce podczas audiencji 
generalnej na placu św. Piotra. Dele-
gacja wdów została oficjalnie przy-
witana przez sekretarza papieskiego, 
który poinformował o tym tysiące 
zebranych wiernych. W tym czasie 
Papież Franciszek błogosławił tłum i 
zbliżał się do ołtarza. Następnie Oj-
ciec Święty wygłosił  krótką kateche-
zę tłumaczoną na wiele języków, po 
czym udał się do specjalnego sektora 
dla uprzywilejowanych „baciama-
no”, w którym zasiadły wdowy wraz  
z prezesem Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej Danielem Ozonem. Wkrótce 
potem nastąpił uroczysty moment 
spotkania i pozdrowienia Papieża. 
Część delegacji z kopalni Zofiówka 
uścisnęła Papieża, pozostała część 
symbolicznie ucałowała papieski 
pierścień. Papież Franciszek otrzy-
mał z rąk prezesa Daniela Ozona ar-
chiwalną mapę Polski, a od jednej z 
wdów figurę św. Barbary specjalnie 
na tę okazję wykonaną z węgla. 

- Kiedy na początku czerwca za-
dzwonił do mnie dyrektor kopalni, 
aby zaprosić na wyjazd do Watyka-
nu, w pierwszej chwili powiedzia-
łam, że nie jadę. Doradził, żebym 
to na spokojnie przemyślała i miał 
rację. Taki wyjazd może się wię-
cej w życiu nie zdarzyć, dlatego już 

następnego dnia byłam pewna że 
wezmę udział w pielgrzymce. Kiedy 
zorientowałam się, że audiencja wy-
pada w dniu moich urodzin poczu-
łam, że ten wyjazd to dar od mojego 
męża – mówi Edyta Nogły – Audien-
cja i bezpośrednie spotkanie z Pa-
pieżem to wielkie i niezapomniane 
przeżycie. Z jednej strony czułam 
euforię, a z drugiej ogromny smutek, 
że nie ma ze mną mojego męża i nie 
mogę mu o tym opowiedzieć.

Wieczne miasto
Uczestnicy pielgrzymki, dzień 

przed audiencją u Ojca Świętego, 
pod opieką przewodników zwiedzili 
Muzea Watykańskie oraz bazylikę 
św. Piotra, a także Kaplicę Sykstyń-
ską, gdzie odbywa się konklawe. 
Wspólnie podziwiali słynne freski 
Michała Anioła, m.in. „Sąd Osta-
teczny”. Pielgrzymi mieli również 
okazję zobaczyć Koloseum i odbyli 
także spacer trasą Rzymu antycz-
nego: Forum Romanum, Kapitol 
z pomnikiem Marka Aureliusza, 
Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny 
i statuą króla Wiktora Emmanuela.  
W dniu audiencji u Papieża, tuż po 
jej zakończeniu, udali się na spa-
cer po Rzymie barokowym trasą 
słynnych fontann i lodziarni: Plac 
Navona z Fontanną Czterech Rzek, 
Panteon, Fontanna di Trevi, oraz 
Schody Hiszpańskie.  Następnego 
dnia przed odlotem do Polski zdą-
żyli odwiedzić jeszcze Bazylikę  św. 
Jana na Lateranie.

- Bardzo się cieszę, że mieliśmy 
okazję zobaczyć najciekawsze miej-
sca w Rzymie z Fontanną di Trevii, 
która mi najbardziej przypadła do 
gustu, mimo że wokół niej był tłum 
turystów. Z całego serca dziękuję 
Spółce. Jestem naprawdę wdzięcz-
na, że pomyśleli o mnie, moim synu, 
o nas wszystkich i że zorganizowano 
tak fantastyczny wyjazd. - dodaje 
Edyta Nogły.

Ku pamięci ofiar tragedii 
na kopalni Zofiówka

5 maja 2018 roku doszło do jedne-
go z najtragiczniejszych wypadków 
w polskim górnictwie w ostatnich la-
tach. W wyniku najsilniejszego w hi-
storii Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
tąpnięcia zginęło pięciu górników.  
Rok później w Ruchu Zofiówka upa-
miętniono górników, którzy odeszli 
na wieczną szychtę. W kopalnianej 
cechowni wdowa po górniku, wspól-
nie z przedstawicielkami zarządu 
JSW oraz prałat Bernard Czernecki 
odsłonili tablicę poświęconą wszyst-
kim ofiarom wypadków górniczych 
w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu–
Zdroju. 

jm


