Szef Solidarności w KWK „Bolesław-Śmiały”:

Wykorzystać efekt synergii

Rozmowa z przewodniczącym Bogdanem Syposzem s.
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Z korzyścią
dla obu stron

Apel o neutralność
klimatyczną

Damian Jonak
został promotorem

Krajowa energetyka zyskała ponad 1 mld zł z racji tego, że
kupuje węgiel u polskiego producenta, a nie z importu.

Społeczny PRE_COP24 zaapelował o zastąpienie pojęcia
„dekarbonizacji” pojęciem „neutralności klimatycznej”.

Damian Jonak, który wciąż walczy na ringu, pomagać będzie
przy organizacji gal oraz utalentowanym zawodnikom.
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Bogusław
Hutek

Albo jasne
stanowisko
rządu, albo…
Miesiąc temu wspominałem, że rozporządzenie określające parametry
paliw dopuszczonych do obrotu - akt
uzupełniający Ustawę o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw
- będzie miało dla górnictwa kluczowe
znaczenie. Czekaliśmy wówczas na
nie z pewnym niepokojem. Niestety,
okazało się, że był to niepokój uzasadniony.
Początkowo konsultacje u pani
minister Emilewicz i pana Piotra
Woźnego, pełnomocnika premiera do
spraw realizacji programu „Czyste powietrze”, pozwoliły wypracować założenia możliwe do przyjęcia. Teraz nagle zaproponowano rozwiązania, które
eliminują całkowicie polski węgiel z
gospodarstw komunalno-bytowych,
preferują natomiast węgiel rosyjski
oraz „paliwo bezdymne”, które produkują Anglicy.
Sprawa zmiany treści rozporządzenia wbrew wcześniejszym ustaleniom jest bulwersująca tym bardziej,
że po przeprowadzeniu pierwszych
konsultacji firmy funkcjonujące w
górnictwie - chociażby PGG czy
Węglokoks - poczyniły inwestycje
w kierunku produkcji „ekopaliw” do
nowych kotłów czy pieców. Ich stosowanie wymusza program „Czyste
powietrze”. Za chwilę jednak może się
okazać, że olbrzymie pieniądze zostały „wyrzucone w błoto”. Jeśli nic się
nie zmieni, część firm może zupełnie
upaść, zaś w innych zostaną przeprowadzone zwolnienia. W samej PGG
pracę może stracić około 14 tysięcy
osób. Poza tym straty finansowe Grupy sięgnęłyby od 1,5 do 2 miliardów
złotych, czego firma zwyczajnie by nie
przetrwała.
Jestem mocno zdziwiony faktem,
że kiedy premier Morawiecki przyjeżdża na Śląsk, zawsze podkreśla,
że węgiel jest potrzebny, tymczasem
jego ministrowie - poza szefem resortu
energii panem Krzysztofem Tchórzewskim i panem wiceministrem Grzegorzem Tobiszowskim - robią zupełnie co
innego. Podejmują decyzje korzystne
z punktu widzenia rosyjskich eksporterów węgla, a niekorzystne z punktu
widzenia polskich spółek węglowych
- również tych, których właścicielem
jest Skarb Państwa.
Najwyższy czas, by pan premier
jasno sformułował stanowisko kierowanego przezeń rządu wobec sektora
górnictwa węgla kamiennego. Tego
samego oczekujemy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jeśli odpowiedzi
na zadane przez nas pytania będą niekorzystne dla górnictwa, jeśli wprowadzone zostaną rozwiązania szkodzące
naszej branży i przed pracownikami
kopalń ze Śląska, Małopolski oraz
Lubelszczyzny stanie widmo utraty
miejsc pracy, będziemy musieli wyjść
na ulicę. Działania podejmowane przez
pana Woźnego taką perspektywę wyłącznie przybliżają.

fakty i opinie

STANOWISKA Pismo liderów górniczej Solidarności do Premiera

Działania przeciw
interesom Polski…
Przewodniczący Krajowego
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność oraz Krajowej
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego
NSZZ Solidarność sprzeciwiają się
zmianom w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o monitorowaniu
i kontrolowaniu jakości paliw stałych
zaproponowanym przez pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds.
Programu „Czyste Powietrze” Piotra
Woźnego. W ocenie szefów górniczych
struktur Solidarności wprowadzenie
takich wymagań jakościowych, jakie
zawarł w swojej propozycji pełnomocnik premiera, byłoby działaniem zagrażającym gospodarczym interesom
Polski i polskiego górnictwa.
27 sierpnia przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i
Energetyki NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik i szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek skierowali do
premiera Mateusza Morawieckiego
wystąpienie w tej sprawie, domagając
się wycofania rozwiązań zaproponowanych przez ministra Woźnego i
wprowadzenia rozporządzenia wykonawczego do ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw stałych w wersji zaproponowanej przez
resort energii.
W ocenie liderów górniczej Solidarności, parametry jakościowe dla
węgla kamiennego zawarte w propozycjach sformułowanych przez
pełnomocnika „uderzają w polskich
producentów, otwierając tym samym
szeroko rynek na węgiel z importu,
czyli w praktyce pochodzący głównie
z Rosji”. Związkowcy zwracają uwagę, że wskazany w projekcie ministra
Woźnego węgiel premium, jako proponowany do stosowania w kotłach

w Polsce, praktycznie nie jest nigdzie
w naszym kraju produkowany. Taką
możliwość ma tylko jedna polska kopalnia.
„Ponadto, według szacunków
naszych ekspertów, przedstawione
wymagania co do parametrów jakościowych węgla w praktyce zamykają
rynek komunalno-bytowy dla paliwa
produkowanego przez zakłady górnicze spółki Tauron Wydobycie oraz
Lubelski Węgiel „Bogdanka”, a także
drastycznie (o ok. 25-30 proc.) ograniczą przychody Polskiej Grupy Górniczej (patrz ramka obok). To może
doprowadzić do konieczności cięcia
zatrudnienia w spółkach węglowych
i utraty kilkunastu tysięcy miejsc
pracy w górnictwie” – czytamy w wystąpieniu przedstawicieli związku do
premiera.
„Obok dramatycznych konsekwencji społecznych, ten stan rzeczy będzie
miał też poważne skutki dla finansów
publicznych związane z ograniczeniem
wpływów z podatków i innych różnego rodzaju danin publiczno-prawnych
płynących z sektora górnictwa węgla
kamiennego do budżetu państwa. A
warto przypomnieć, że mówimy tu o
kwotach wielomiliardowych” – podkreślili szefowie górniczych struktur
Solidarności.
Reprezentanci związku zwracają
uwagę, że parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Energii zostały
już wcześniej uzgodnione zarówno
z producentami węgla, jak i stroną
społeczną. Dlatego ich zdaniem powinny w takim właśnie kształcie zostać przyjęte, a zmiany proponowane
przez ministra Piotra Woźnego winny
zostać wycofane.

Skutek przesłanych przez Pana Piotra Woźnego propozycji wymagań jakościowych węgla:

DEPUTAT WĘGLOWY Górnicze wdowy i sieroty otrzymają rekompensaty

Będzie pozytywny finał?
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do
bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. W praktyce dotyczy do
wdów i sierot górniczych. Rekompensaty może otrzymać 10 tys. osób.
Związki zawodowe, organizacje pracodawców i spółki węglowe miały czas
na przesłanie swoich uwag do projektu
ustawy do 30 sierpnia 2018 r. To oznacza, że być może jeszcze we wrześniu
ustawa trafi do Sejmu.
Ministerstwo Energii spodziewa się,
że rekompensaty te otrzyma do 10 tys.
osób, rekompensaty będą wypłacane
w wysokości 10 tys. zł. Oznacza to, że
cały program będzie kosztował prawie
100 mln zł.
Sprawa ciągnie się od wielu lat.
Kilka lat temu trudna sytuacja finansowa firm górniczych doprowadziła do
konieczności podjęcia decyzji o wprowadzeniu oszczędności finansowych.
Jedną z decyzji podejmowanych przez

zarządy spółek było ograniczenie przywilejów górniczych.
Ustawa z dnia 12 października
2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla objęła swoim zakresem
grupę emerytów i rencistów oraz wdowy, wdowców i sieroty po emerytach i
rencistach mających ustalone prawo do
renty rodzinnej.
W trakcie realizacji ustawy coraz
liczniej z postulatami o przyznanie prawa do rekompensaty zaczęły występować grupy pominięte w tej ustawie,
które, tak jak emeryci i renciści, utracili
prawo do bezpłatnego węgla, poprzez
jednostronne wypowiedzenie przez pracodawcę układów zbiorowych pracy lub

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

zawarcie porozumień pomiędzy stronami tych układów tj. stroną społeczną
oraz pracodawcą.
W Ministerstwie Energii została
przeprowadzona analiza obowiązujących w przedsiębiorstwach górniczych
układów zbiorowych pracy, porozumień
lub innych regulacji. Jej efektem było
przygotowanie projektu ustawy, który
wprowadza nową listę osób uprawnionych do świadczenia rekompensacyjnego.
Jak informuje Ministerstwo Energii,
nowy projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa
do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa
górniczego, ma za zadanie częściowo

wyrównać straty finansowe poniesione
przez osoby, które otrzymywały bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie, na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów prawa pracy i utraciły
je trwale wskutek wypowiedzenia układów zbiorowych pracy i porozumień z
nimi związanych w tym zakresie.
- Wprowadzenie ustawy przyczyni się do zmniejszenia napięć w środowisku górniczym oraz przywróci u
zainteresowanych poczucie równego
traktowania w zakresie uprawnień do
otrzymywania deputatu węglowego
– deklaruje Ministerstwo Energii.
Projekt ustawy był wcześniej omawiany w konsultacjach pomiędzy różnymi ministerstwami. Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii poinformował,
że zgodę na zapisy w projekcie ustawy
wydał m.in. minister finansów. Tak więc
nie ma już większych przeszkód, aby
ustawa mogła zostać skierowana do
konsultacji społecznych a potem do
Sejmu. Rekompensaty będą wypłacane
z budżetu państwa, więc opinia ministra
finansów była tu bardzo ważna.
Igor D. Stanisławski
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SMOG Wojna o normy jakościowe węgla

Czy to walka o powietrze?
Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, dzięki
której z rynku wyeliminowany zostanie węgiel najgorszej jakości (m.in. muły i flotokoncentraty). Pełnomocnik Prezesa Rady
Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, czyli niejaki Piotr Woźny chce wysadzić ustawę w powietrze. Pytanie czy
tylko z troski o płuca Polaków?

Piotr Woźny tylko z pozoru wygląda jak spadkobierca kultury hipisowskiej. Tak naprawdę to bardzo skuteczny biznesmen.
27 sierpnia Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i
technologii wraz ze wspomnianym
Piotrem Woźnym zaprezentowali opinii publicznej raport „Zewnętrzne koszty zdrowotne emisji
zanieczyszczeń powietrza z sektora
bytowo-komunalnego”. Podane informacje są zatrważające. Zanieczyszczone powietrze pochodzące z
tzw. niskiej emisji skróciło życie 19
tys. Polaków o łącznie 440 tys. lat.
Tym samym według dostępnych
wycen wartości przedwczesnych
zgonów i utraconych lat życia koszty zdrowotne niskiej emisji w Polsce wynosiły nawet 30 mld euro.
Winnym jest oczywiście… węgiel.
Prezentacja raportu nie była
przypadkowa. Pomiędzy minister
Emilewicz i jej człowiekiem, Piotrem Woźnym a Ministerstwem
Energii toczy się dyskusja dotycząca norm jakości paliw.

Nowe standardy dla węgla

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o systemie
monitorowania i kontrolowania jakości paliw, dzięki której z rynku
wyeliminowany zostanie węgiel
najgorszej jakości (m.in. muły i flotokoncentraty). Takie rozwiązanie
wprowadzane jest po raz pierwszy,
do tej pory jakość paliw stałych nie
była regulowana.
Wyznaczają one odpowiednie
standardy jakości dla paliw stałych
przeznaczonych do celów grzewczych w sektorze komunalno-bytowym. Ustawa dotyczy gospodarstw
domowych i małych jednostek spalania nie większych niż 1MW. Nowe
przepisy wyeliminują z rynku paliwa stałe najgorszej jakości czyli
niesortowane, muły węglowe czy
flotokoncentraty. Ustawę przyjął

Sejm i Senat, następnie podpisał ją
Prezydent RP.
Wejście w życie całego pakietu
rozwiązań prawnych dotyczących
jakości węgla przygotowanych
przez Ministerstwo Energii będzie
możliwe po wydaniu rozporządzeń
w sprawie: wymagań jakościowych,
metod badania, sposobu pobierania
próbek i wzoru świadectwa jakości
paliw stałych.
Projekty rozporządzeń były wielokrotnie omawiane i prezentowane podczas prac legislacyjnych nad
ustawą. Mało tego, rozporządzenia
były konsultowane i uzgadniane z
ministerstwami oraz licznymi podmiotami: przedsiębiorcami, stowarzyszeniami oraz instytucjami
naukowymi. Uczestniczyli w nich
m.in. przedstawiciele Polskiego
Alarmu Smogowego, Rady Dialogu
Społecznego, Izby Gospodarczej
Sprzedawców Polskiego Węgla,
Platformy Producentów Urządzeń
Grzewczych na Paliwa Stałe oraz
Instytut Chemicznej Przeróbki
Węgla. W sumie w konsultacjach
uczestniczyły 103 podmioty. Należy zaznaczyć, że do Ministerstwa
Energii wpłynęło wiele listów
obywateli, co świadczy o szerokim
odbiorze prowadzonych konsultacji. W pracach nad projektami
brał również udział Pełnomocnik
Prezesa Rady Ministrów do spraw
programu „Czyste Powietrze” Piotr
Woźny.

Wolta na finiszu

I nagle, kiedy cały proces legislacyjny był na finiszu, Woźny
wniósł zastrzeżenia do sposobu
konsultowania jednego z rozporządzeń, a mianowicie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Głównym adresatem rozporządzenia

ws. świadectw są przedsiębiorcy
wprowadzający do obrotu paliwa
stałe z przeznaczeniem do gospodarstw domowych, ponieważ na
nich ciąży obowiązek wystawienia
świadectwa. Z nimi też projekt ten
był konsultowany. Woźny uznał, że
okres konsultacji był zbyt krótki
(tydzień) oraz, że krąg instytucji
zbyt wąski, bo zabrakło np. ekologów. Dodatkowo wniósł uwagi do
tabel jakościowych węgla, które
wcześniej sam zaakceptował.
No i zaczęło się. W całą zawieruchę został uwikłany sam premier Morawiecki, który dał do
zrozumienia ministrowi energii, że
powinien przystać na propozycje
Woźnego. Swoje uwagi zaczęli zgłaszać ministrowie zdrowia i środowiska, przedstawiciele organizacji
ekologicznych itd.
Przedstawiciele Ministerstwa
Energii zastanawiają się czy intencją Pełnomocnika jest zbojkotowanie ustawy? Czy może wstrzymanie
wejścia w życie rozporządzeń, a
tym samym faktyczne zablokowanie mechanizmu kontroli jakości
paliw stałych?
Przyjęcie postulatu Pełnomocnika skutkować będzie bowiem
opóźnieniem wejścia w życie przepisów dotyczących wymagań jakościowych. Propozycja ta ewidentnie
ukierunkowana jest na zablokowanie funkcjonowania ustawy, bowiem wstrzymanie wejścia w życie
rozporządzeń spowoduje faktyczne
wstrzymanie zadziałania ustawy.
W aktualnej sytuacji przepisy mogłyby wejść najszybciej w styczniu
2019 roku. Wynika to z vacatio legis trwającego 1 miesiąc oraz 3 miesięcy notyfikacji.
Komu faktycznie mogłoby zależeć na wstrzymaniu ustawy?
Głównie importerom węgla zza
wschodniej granicy, bowiem ustawa wprowadzała zakaz importu
tzw. niesortu, który trafiał do Polski głównie z Rosji. I tu pojawia się

ciekawy wątek związany z panem
Woźnym. A mianowicie osoba Tomasza Szyszko, prezes zarządu Polfrost Terminal Sp. z o.o. potentata
na rynku przeładunku węgla rosyjskiego (posiada terminale w Braniewie i w Mamonowie). W 2017
r. przez terminale przewinęło się
ok. 7 mln ton surowca. Jak podaje
Dziennik Gazeta Prawna, terminale na każdej tonie przeładowanego
i sortowanego węgla zarabiały ok.
20 zł. Anonimowi rozmówcy z Ministerstwa Energii przyznają, że
Tomasz Szyszko wraz ze współpracownikami z Polfrost od dłuższego
czasu lobbował w ministerstwie za
zmianą przepisów, tak, by do Polski mógł w dalszym ciągu wjeżdżać
niesortowany węgiel, czyli co popadnie. Jednak nic nie wskórał.

Po co ma się przyjaciół?

Woźny z Szyszką znają się od
lat. Gdy ten ostatni był w 2000 roku
ministrem łączności w rządzie Jerzego Buzka, ściągnął Woźnego do
resortu - najpierw na stanowisko
dyrektora departamentu, a potem
wiceministra. Woźny jako dyrektor
departamentu w resorcie łączności
odpowiadał za zorganizowanie przetargu na koncesję telefonii mobilnej
trzeciej generacji (UMTS). Od tego
czasu kariera Woźnego potoczyła
się niczym w amerykańskim śnie.
Można zatem śmiało powiedzieć, że
Szyszko był ojcem chrzestnym kariery Piotra Woźnego.
Po odejściu z ministerstwa Woźny zaczął rozwijać swoją kancelarię
prawną GWW. To on stoi za obecnym kształtem prawa telekomunikacyjnego, jego ludzie współtworzyli dla UKE raport uzasadniający
podział TP SA i odcisnęli piętno na
prawie energetycznym. Uznawany
jest za skutecznego doradcę działających w Polsce telekomów, takich
jak choćby P4, operator sieci Play.
Stojąc na czele jednej z topowych
w Polsce kancelarii Woźnego stać

na takie ekstrawagancje jak ekskluzywny bentley. Jednym słowem
Woźny to skuteczny gracz, wybitny
lobbysta.
Czy bliska znajomość Woźnego
z Szyszko w kontekście ustawy o
jakości i monitorowania paliw coś
oznacza? Nie nam to dociekać. To
robota dla bardziej profesjonalnych
służb. Problem nie dotyka bowiem
jedynie tzw. niesortu. Zmiany jakie
zaproponował minister Woźny w
zakresie norm jakości paliw w istocie eliminują polski węgiel na rzecz
rosyjskiego, gdyż posiada on zwykle niższą zawartość siarki, o jaką
postuluje Woźny.
Na istotę problemu z punktu
widzenia ochrony zdrowia publicznego i czystości powietrza zwraca
uwagę szef Instytutu Chemicznej
Przeróbki Węgla Aleksander Sobolewski, który zwraca uwagę, że już
tylko wprowadzenie obowiązkowych świadectw jakości węgla idzie
w dobrą stronę i cywilizuje handel
w składach.
- Na początkowym etapie wdrażania ustawy limity dla siarki w węglu są drugorzędne. W Polsce mamy
problem głównie z nadmiernymi
stężeniami pyłów i benzo(a)pirenu
– ocenia w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej. I dodaje, że nie od razu
Kraków zbudowano.
Każdy kto zna uwarunkowania
związane z rynkiem ciepła w Polsce
wie doskonale, że węgiel dla wielu
gospodarstw w Polsce pozostanie
jeszcze przez dobrych kilkanaście
lat podstawowym paliwem grzewczym, bo nie ma możliwości, by doprowadzić do każdej jednej posesji
w Polsce rurę z gazem czy ciepłem
systemowym. Pytanie jest inne,
które przebrzmiewa z dyskusji na
temat norm jakości paliw. Jakim
węglem miliony Polaków będą palić w swoich kotłach – polskim czy
rosyjskim?
Krzysztof Leśniowski

STANOWISKO SEKCJI
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność” ma coraz większe wątpliwości co do intencji
rządu w sprawie przyszłości polskiego sektora wydobywczego. Pismo górniczej „Solidarności” zawierające krytykę
antywęglowych poczynań Piotra Woźnego, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw realizacji programu
„Czyste powietrze”, trafiło na biurko premiera Mateusza
Morawieckiego. Związkowcy żądają wyjaśnień. - Chcemy zwłaszcza uczciwej odpowiedzi, czy program „Czyste
powietrze” nie jest zawoalowaną próbą eliminacji węgla z
gospodarki - piszą.
Według największej organizacji związkowej funkcjonującej w polskim górnictwie istnieją poważne przesłanki by
twierdzić, że cel programu „Czyste powietrze” jest zgoła
inny, niż przywrócenie Polakom czystego powietrza.
- Program już w swoich pierwotnych zapisach praktycznie eliminuje możliwość ogrzewania prywatnych gospodarstw (...) węglem. Dalsze zapisy programu „Czyste

Powietrze” wprost uderzają w instalacje węglowe, nawet
te najbardziej nowoczesne. W programie zrezygnowano z
możliwości zakupu i montażu kotłów na paliwo stałe (węgiel
lub biomasa) dla budowanych jednorodzinnych budynków
mieszkalnych - wskazuje strona społeczna.
Argumentuje, że zapis mówiący o tym, iż jeśli w pobliżu
domu przebiega nitka gazociągu, to jest obowiązek przyłączenia się do tej instalacji i ogrzewania budynku gazem, stanowi ograniczenie swobód obywatelskich poprzez odebranie
ludziom prawa wyboru paliwa, którym chcą ogrzewać swoje
domy.
- Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii węgiel
też może być „czystym” surowcem. Niestety, Pan Piotr Woźny nie dopuszcza takiego rozwiązania, bo uważa, że węgiel
jest paliwem „brudnym” - zaznacza KSGWK…
Więcej: www.solidarnoscgornicza.org.pl
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FASER SA W kopalni „Knurów-Szczygłowice” testowano aparat ATU-1

Aparat na 5

W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Szczygłowice” testowano
aparaty tlenowe ucieczkowe ATU-1 po półrocznym użytkowaniu ich przez górników. Producentem sprzętu jest
tarnogórski Faser. Testy przeprowadzono w warunkach rzeczywistych, w symulowanej akcji ewakuacji załogi na poziomie
650, wyznaczonymi drogami ucieczkowymi nowo otwieranej ściany wydobywczej w pokładzie 408/3. Uczestniczyło
w nich pięciu pracowników JSW, w wieku od 21 do 37 lat, o zróżnicowanym wzroście oraz wadze.
Testy poprzedziło spotkanie w
Kopalnianej Stacji Ratownictwa
Górniczego (KSRG), podczas którego przedstawiciele Faser SA
przeprowadzili szkolenie i przedstawili najnowszy film instruktażowy poświęcony aparatowi
tlenowemu ucieczkowemu ATU1. Górnicy wyznaczeni do testów
zostali poinformowani, na co powinni zwracać uwagę podczas
użytkowania aparatów. Po zjeździe
na poziom 650 oraz dojściu do wyznaczonego miejsca użytkownicy
uruchomili aparaty, rozpoczynając
właściwy test aparatów w obecności przedstawicieli producenta.

Zadbano, by sprawdzian parametrów użytkowych sprzętu ochrony
dróg oddechowych był miarodajny,
przeprowadzając go w warunkach
rzeczywistych wycofania załogi z
rejonu zagrożonego. Po wyjeździe
na powierzchnię pracownicy JSW
oraz przedstawiciele firmy Faser
SA ponownie spotkali się w KSRG,
aby omówić wynik testów oraz
wypełnić ankiety, w których pytano uczestników między innymi o
ergonomię noszenia aparatu, jego
wagę, komfort użytkowania, opory
oddychania czy temperaturę oddychania. Górnicy wystawili też indywidualne oceny walorów aparatu.

Testujący aparaty ucieczkowe
ATU-1 docenili przede wszystkim
kształt obudowy aparatu oraz bardzo wysoki komfort jego użytkowania, który wynika z niskich oporów
oddychania oraz bardzo niskiej
temperatury powietrza wdychanego podczas ucieczki. Wysoko
punktowali także prosty oraz wiarygodny sposób sprawdzania przydatności aparatu do użytkowania
(poprzez innowacyjny wskaźnik).
W pięciostopniowej skali wszyscy
uczestnicy testu zgodnie wystawili
ocenę końcową aparatu „5”.
ATU-1 różni się od innych aparatów podobnego zastosowania do-

Produkowany przez Faser SA aparat tlenowy ucieczkowy ATU-1 podczas testów.
(fot. Faser SA)
stępnych na rynku dłuższym czasem
użytkowania. Umożliwia ewakuację
w sytuacji, gdy czas ucieczki wynosi
70 minut, natomiast w spoczynku
czas ochronnego działania wynosi
220 minut. Podczas testów w JSW
wszystkie aparaty potwierdziły
swoje walory użytkowe oraz czas
ochronnego działania - ponad 70
minut. Podczas testów fabrycznych
oraz przeprowadzanych w innych kopalniach ratownicy oddychali w nim

Pracownicy Faser SA po teście aparatów w JSW. Od lewej: Tomasz Kubik, Kamil Rachwał, Adam Gałucha, Zdzisław Baniak.
(fot. Faser SA)

Kompromis płacowy w JSW Koks SA

Napiętą sytuację w JSW Koks SA po załamaniu się rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej oraz realizacji
postulatów przedstawionych 25 czerwca przez związki zawodowe ostatecznie udało się załagodzić. Efektem przeprowadzonych rozmów pomiędzy stroną społeczną a przedstawicielami pracodawcy jest porozumienie, które gwarantuje
załodze znaczące podwyżki wynagrodzeń.
- Udało nam się osiągnąć kompromis
i zaakceptowane zapisy tak właśnie
traktujemy. Zasadniczo doprowadziliśmy do realizacji obydwu postulatów.
Po pierwsze - uzgodniliśmy 9-procentowy wzrost płacy zasadniczej, czyli
400 złotych brutto, dla wszystkich
pracowników oraz wypłatę jednorazowej premii w wysokości 1000 zł brutto. Zwracam uwagę, że to pierwsze
podwyżki stawek od 5 lat. Natomiast
„jednorazówka” jest pewnego rodzaju
rekompensatą z tytułu nieco niższego
wzrostu od pierwotnie postulowanego,
jak i tego, że zgodziliśmy się na realizację uzgodnień płacowych od sierpnia, a

nie od lipca. Po drugie - płaca minimalna dla nowych pracowników wzrośnie
z dotychczasowych 2300 do 2800 zł
brutto, na czym również nam zależało.
Podwyższenie płacy minimalnej ma
stanowić zachętę do pracy w naszej firmie - wyjaśnia przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” JSW
Koks SA Zenon Fiuk.
W dokumencie przesłanym 4 lipca
na ręce prezesa Zarządu JSW Koks SA
Janusza Adamczyka związkowcy domagali się 15-procentowego wzrostu
płacy zasadniczej dla całej załogi oraz
ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia dla nowych pracowników na po-

ziomie 2800 zł. Informowali zarazem,
że brak realizacji przedstawionych postulatów spowoduje wszczęcie procedury sporu zbiorowego oraz przeprowadzenie akcji strajkowej na podstawie
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
JSW Koks SA powstała w wyniku połączenia Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze” SA i Koksowni
„Przyjaźń” SA. Posiada dwa oddziały, w ramach których działają cztery
koksownie: „Dębieńsko”, „Jadwiga”,
„Przyjaźń” i „Radlin”. Zatrudnia około
2400 osób.
MJ

bezpiecznie przez 95 minut.
10 aparatów ATU-1 przekazano
do testowania górnikom z JSW w
grudniu 2017 roku na podstawie
porozumienia z Zarządem Spółki.
Po półrocznym użytkowaniu przeprowadzono praktyczny sprawdzian pięciu z nich. Kolejnych pięć
będzie sprawdzanych w warunkach
akcji ewakuacyjnej po roku.
SG
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KWK „BOLESŁAW ŚMIAŁY”

Wykorzystać efekt synergii
O zapisaną w rządowym „Programie dla Śląska” rewitalizację bloków energetycznych
opalanych węglem kamiennym Elektrowni „Łaziska” z perspektywy górniczej - korzyści,
jakie inwestycja ta przyniosłaby łaziskiej kopalni „Bolesław Śmiały” oraz zagrożenia
płynące z ewentualnego braku jej realizacji - pytamy przewodniczącego Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Bolesław Śmiały” Bogdana Syposza.
Solidarność Górnicza: - Panie przewodniczący, podczas
Walnego Zebrania Delegatów
Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego (KSGWK)
NSZZ „Solidarność” pytał Pan
wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego, kiedy rozpocznie się zapisana w
„Programie dla Śląska” rewitalizacja bloków energetycznych Elektrowni „Łaziska”, od
której zależy przyszłość KWK
„Bolesław Śmiały”. Czy moglibyśmy jednak sprecyzować,
na ile - z punktu widzenia kopalni - jest to sprawa istotna i
dlaczego jest ona istotna?
Bogdan Syposz, przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK
„Bolesław Śmiały”: - Nasza
kopalnia i elektrownia to zakłady położone bardzo blisko siebie.
Z tego tytułu efekt synergii jest
u nas bardzo mocny. Dostarczamy tam węgiel, który nie dość, że
jest tani, to tani jest również jego
transport taśmociągiem. Taniej
już chyba być nie może. Moim zdaniem, z ekonomicznego punktu
widzenia, jest to dla obydwu podmiotów sytuacja wręcz wymarzona. Z wielką nadzieją przyjęliśmy
rządowy „Program dla Śląska”, bo
KWK „Bolesław Śmiały” od początku jest połączona z elektrownią, a
wyremontowanie bloków zagwarantowałoby, że to współistnienie
funkcjonowałoby przez kolejne
lata. Wtedy jeszcze większego sensu nabrałyby plany wejścia w złoże
„Za Rowem Bełckim”. Zasoby geologiczne szacowane są tam na około 200 milionów ton. Licząc czysto

matematycznie, przy wydobyciu
na poziomie 1,5 mln ton rocznie,
moglibyśmy wtedy fedrować nawet do roku 2065. Chciałbym tutaj
podkreślić, że naszą kopalnię charakteryzują stosunkowo niewielkie
zagrożenia metanowe, gazowe, wyrzutami skał i gazów czy tąpaniami.
Poza tym powinniśmy na tę sprawę
popatrzeć szerzej - przedłużenie
żywotności naszej kopalni i sąsiadującej z nią elektrowni to wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, na czym chyba nam
wszystkim zależy.
SG: - Skoro pojawił się temat złoża „Za Rowem Bełckim” - czy, według wiedzy
posiadanej przez zakładową
„Solidarność”, decyzja o eksploatacji tego węgla będzie
powiązana z decyzją o rewitalizacji bloków energetycznych
Elektrowni „Łaziska”, czy też
złoże będzie eksploatowane
bez względu na dalsze losy interesującego nas zapisu „Programu dla Śląska”?
BS: - Z moich informacji wynika, że sprawa ta jest ściśle powiązana z decyzją o rewitalizacji.
Złoże „Za Rowem Bełckim” jest poniekąd przypisane do kopalni „Bolesław Śmiały” i kopalnia - według
mojej wiedzy - zrobiła wszystko,
co na tym etapie można było zrobić, aby w nieodległej przyszłości
rozpocząć tam wydobycie węgla.
Nie czekamy zatem na „zielone
światło” ze strony Ministerstwa
Energii i działamy wyprzedzająco.
W momencie podjęcia decyzji o
rewitalizacji chcemy być gotowi do
wejścia w to pole.

SG: - Jeszcze w maju ustępujący przewodniczący KSGWK
Jarosław Grzesik wskazywał,
że do górniczej „Solidarności”
docierają informacje, jakoby rewitalizacja miała zostać
porzucona na rzecz budowy
instalacji gazowych. W odpowiedzi minister Tobiszowski
stwierdził, że do niego takie
informacje nie dotarły. Jak ta
sprawa wygląda na dzień dzisiejszy?
BS: - Trudno byłoby tutaj cokolwiek przesądzać, ale na razie
w interesującej nas sprawie nic
się nie dzieje, co może potwierdzać doniesienia, o jakich mówił
przewodniczący Jarosław Grzesik.
Obecny „Program dla Śląska” miał
się ponoć różnić od podobnych
programów i strategii przedstawianych przez rząd koalicji PO-PSL
czy rządy wcześniejsze tym, że zostanie wdrożony. Na razie jednak
nic nie wskazuje, by tak się miało
stać. Zaplanowane inwestycje są
odwlekane, mało tego - dochodzą
do nas informacje, że są czynniki
przeciwne pełnej realizacji „Programu”. To jest bardzo niepokojące. Wydawało nam się, że fakt, iż w
podpisaniu „Programu dla Śląska”
brała udział strona rządowa, daje
gwarancje realizacji zapisów tam
zawartych. Teraz mamy poważne
wątpliwości, czy deklaracje przedstawicieli rządu można traktować
poważnie. Rewitalizacja bloków
energetycznych nie wymaga ściągania jakichś nadzwyczajnych
technologii, na które nie byłoby
nas stać. Wygląda na to, że blokada inwestycji wynika z braku dobrej woli u osób decyzyjnych w tej

RYNEK WĘGLA Energetyka korzysta na tanim polskim węglu

Z korzyścią dla obu stron
Krajowa energetyka zyskała ponad 1 mld zł z racji tego, że kupuje węgiel u polskiego
producenta, a nie z importu – wylicza Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii.
W pierwszym półroczu 2018 r.
Polska Grupa Górnicza (PGG)
osiągnęła zysk netto w wysokości 294 mln, co oznacza, że na
każdej wydobytej tonie węgla,
spółka zarobiła 28,55 zł.
Jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r. sytuacja PGG wyglądała zupełnie inaczej: spółka
notowała wtedy stratę w wysokości 265 mln zł, a na każdej wydobytej tonie traciła 80,24 zł.
- Nie jest tak, że tylko cena
węgla ratuje dzisiaj Polską Grupę
Górniczą, a energetyka miałaby na tym tracić. PGG zwiększa
efektywność, a krajowa energetyka zyskała ponad 1 mld zł z racji

tego, że kupuje węgiel u polskiego producenta, a nie z importu.
Z wielką satysfakcją oceniam to
półrocze. Mieliśmy pewne zamierzenia, które zostały zrealizowane
a nawet przekroczone, zwłaszcza
w obszarze inwestycji. W obliczu
wyników PGG, informacje medialne o rzekomych problemach
branży, okazują się zupełnie abstrakcyjne – komentuje Grzegorz
Tobiszowski.

Coraz lepsza pozycja
PGG

Wyniki finansowe wskazują,
że PGG umacnia swoją pozycję

rynkową, a restrukturyzacja
przynosi zakładane, pozytywne
efekty.
- Wyniki osiągane w Polskiej Grupie Górniczej nie
są osiągane kosztem innej
branży, gdyby nie było PGG i
determinacji zarządzających,
nie byłoby takich efektów. Odtwarzamy w tej chwili nie tylko
ściany ale odtwarzamy kopalnie ponieważ od 2008 do 2015
roku prawie 23 ściany zeszły z
naszych kopalń a z rynku zniknęło 15 mln ton węgla – podkreśla Grzegorz Tobiszowski.
W pierwszym półroczu br.
kopalnie PGG wydobyły 14,8

sprawie. Sprawa jest wyjątkowo
dziwna. Niewielkim w sumie kosztem możemy mieć dostęp do złoża,
dzięki któremu położona tuż obok
kopalni elektrownia byłaby w stanie wytworzyć tanią energię. Komuś najwyraźniej zależy, byśmy
- jako Polacy - nie mieli dostępu
do taniego prądu. Pytanie - komu?
Energia jest surowcem o charakterze strategicznym. W dzisiejszym
świecie względną suwerenność
państwową można sobie zapewnić
poprzez silną armię i silny - a przy
tym rodzimy! - sektor paliwowoenergetyczny. Ten, kto osłabia którykolwiek z tych czynników, działa
na szkodę państwa.
SG: - Czy „Solidarność”
- zarówno ta zakładowa, jak
i funkcjonująca na szczeblu
Polskiej Grupy Górniczej SA
(PGG) - podejmuje jakieś działania, aby spowodować realizację „Programu dla Śląska”,
zwłaszcza inwestycji, o której
mówimy?
BS: - Pierwszą rzecz już zrobiliśmy. Pod koniec czerwca Kongres
Krajowego Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidarność”
przyjął stanowisko, w którym zażądał od Ministerstwa Energii
realizacji zapisów „Programu dla
Śląska” ze szczególnym uwzględnieniem natychmiastowych działań prowadzących do rewitalizacji
bloków energetycznych opalanych
węglem kamiennym Elektrowni
„Łaziska”. Tym samym sprawa
została przeniesiona na najwyższy szczebel w naszej związkowej
hierarchii. Wiemy, że temat będzie poruszany przez Zakładową

mln ton węgla a to jest o około 800 tys. ton więcej niż w tym
samym czasie rok wcześniej bez
uwzględnienia ubiegłorocznego
wydobycia ruchu Śląsk w Rudzie
Śląskiej, który w ub. roku został
przekazany do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a 200 tys. ton
więcej, gdyby uwzględnić likwidowany obecnie ruch Śląsk.
- Wydajność pracy wzrosła o 3,5 proc. Na drugą połowę
2018 roku PGG zakłada produkcję węgla rzędu 15,8 mln ton, co
da roczne wydobycie w 2018 r.
na poziomie ponad 30,5 mln ton
– zapowiada Tomasz Rogala, prezes PGG.
W pierwszym półroczu
2018 r. PGG znacznie, bo o 300
mln zł zwiększyła wydatki inwestycyjne, głównie na budownictwo inwestycyjne, zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz
przygotowanie nowych ścian do
produkcji węgla.

Organizację Koordynacyjną NSZZ
„Solidarność” PGG SA i Krajową
Sekcję Górnictwa Węgla Kamiennego. Rozmawiałem już na ten temat z przewodniczącym Bogusławem Hutkiem. Ponadto liczymy na
wsparcie przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” Dominika
Kolorza - jednego z „architektów”
obecnego „Programu dla Śląska”.
Zapewniamy, że o sprawie będziemy pamiętać. Dziwną byłaby sytuacja, w której rząd, poprzez zaniechanie, osłabiał pozycję Polskiej
Grupy Górniczej i koncernu Tauron
Polska Energia - firm, których sam
jest właścicielem. Wieloletnie doświadczenie uczy jednak, że nie jest
to niemożliwe, dlatego cały czas
trzymamy rękę na pulsie. Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność”
KWK „Bolesław Śmiały” ze wsparciem Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego oraz Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki cały czas jest otwarta na
rozmowy. W każdej chwili możemy
się spotkać z osobami decyzyjnymi
i przekazać im stosowne informacje, prostując przy tym być może
jakieś błędne informacje, które do
nich dochodzą. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie dalszego bytu kopalni. I musimy sobie
zdawać sprawę, że przy braku realizacji zapisu o rewitalizacji bloków
energetycznych Elektrowni „Łaziska” dalszy byt KWK „Bolesław
Śmiały” będzie zagrożony.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.

Spółka poinformowała, że
łączne wydatki inwestycyjne w
2018 roku mają wynieść 2,66
mld zł. Wśród najważniejszych
inwestycji znalazły się m. in.
ukończenie budowy szybu VII w
kopalni Murcki–Staszic, integracja techniczna kopalń Chwałowice i Jankowice na poziomie 700
m oraz budowa centralnej klimatyzacji w Ruchu Halemba.

rozmawiał: MJ

Hipokryzja energetyki

Pomimo, że sytuacja w
górnictwie systematycznie się
poprawia, górnictwo jest często
krytykowane także przez przedstawicieli firm energetycznych.
- Energetyka przez wiele lat
korzystała z niskich cen węgla
– kosztem kopalń.
Dokończenie na str. 8



wydarzenia

SPOŁECZNY „PRE_COP24”

Apel o neutralność klimatyczną

Dwudniową konferencję „Społeczny PRE _ COP24” z udziałem strony społecznej, strony rządowej, pracodawców i działaczy
społecznych zakończyło przyjęcie projektu wniosków, które zostaną przedstawione kierownictwu 24. Konferencji Narodów
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). Zaapelowano o zastąpienie pojęcia „dekarbonizacji” (odchodzenia
od węgla) pojęciem „neutralności klimatycznej”. Tę ostatnią dałoby się osiągnąć dzięki zaangażowaniu wszystkich państw
w redukcję emisji „gazów cieplarnianych” połączonej z ich pochłanianiem przez gleby, lasy i torfowiska.
Wydarzenie zorganizowało
pięć podmiotów: największe polskie centrale związkowe - NSZZ
„Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych - Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa (SITG).
Oddział Rybnik oraz Inicjatywa
„Górnictwo OK”.
Obrady - z udziałem gości z zagranicy - toczyły się 9 i 10 sierpnia
w katowickim Międzynarodowym
Centrum Kongresowym.
Patronat nad konferencją objął
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
- Polska od samego początku
aktywnie uczestniczy w pracach
nad ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Jesteśmy sygnatariuszem
Protokołu z Kioto, „porozumienia
paryskiego”, zdajemy sobie sprawę,
że powstrzymanie zmian klimatycznych i ochrona środowiska naturalnego to żywotny interes całej
ludzkości, który wymaga wspólnego i zgodnego wysiłku społeczności
- przypomniał Andrzej Duda w od-

czytanym przez doradcę Prezydenta RP do spraw ochrony środowiska
i polityki klimatycznej Pawła Sałka
liście. - Globalnej emisji dwutlenku
węgla nie da się ograniczyć narzucając krajom słabiej rozwiniętym
przez kraje bogatsze technologii
czy innego podejścia. Ograniczenie emisji CO2 musi i może dokonać się z korzyścią dla wszystkich
stron, jeżeli tylko przyjmiemy za
nasz nadrzędny cel poszukiwanie
wszelkich możliwych rozwiązań,
które zapewnią ochronę klimatu
przy jednoczesnym zaspokojeniu
potrzeb ludzkości w zakresie energetyki, zaopatrzenia w żywność i
produkcji przemysłowej - wskazał
prezydent.

Konferencja ponad podziałami

Główne cele konferencji „Społeczny PRE_COP24” zarysował
prezes Zarządu Głównego SITG
profesor Józef Dubiński.
- Wszyscy dobrze wiemy, że bez
bezpiecznej i stabilnej podaży energii - energii akceptowalnej cenowo
- nasze społeczeństwo będzie ubo-

żeć, a nasza gospodarka będzie coraz to mniej konkurencyjna w wymiarze globalnym. Wyraz „PRE” w
tytule konferencji (…) oznacza, że
jest ona wydarzeniem poprzedzającym kolejny szczyt klimatyczny,
COP24, który będzie miał miejsce
w dniach od 3 do 14 grudnia tego
roku właśnie w Katowicach. Zatem
naszym społecznym, naszym obywatelskim obowiązkiem, jest bardzo dobrze i starannie przygotować
się do tego kluczowego i najważniejszego międzynarodowego wydarzenia, jakie odbędzie się w roku
2018 w Polsce - zwrócił się do zgromadzonych. - Polska jest, niestety,
postrzegana w Europie jako kraj,
który ze względu na swą strukturę
„miksu energetycznego”, na tą dominację węgla kamiennego i brunatnego, utrudnia, a wręcz - można
powiedzieć - hamuje działania w
zakresie przeciwdziałania globalnym zmianom klimatycznym. My
uważamy, że jest to niesprawiedliwy osąd, sprzeczny z tym, co w Polsce się dzieje, co w Polsce się robi.
Właśnie stąd chcemy - i musimy

- w czasie tej konferencji pokazać,
że Polska nie utrudnia tych działań
europejskich i globalnych, że realizujemy podjęte zobowiązania, że
mamy konkretne plany i projekty,
jak czynić to w kolejnych latach, że
mamy wreszcie „polską drogę do
czystego środowiska”, o której tutaj
będziemy (…) rozmawiać - dodał.
Koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu do spraw Projektu
PRE_COP24 Kazimierz Grajcarek
zauważył, że idea społecznej konferencji klimatycznej połączyła - ponad istniejącymi podziałami - trzy
centrale związkowe. W dalszej części swojego wystąpienia wskazał, iż
„Społeczny PRE_COP24” nie jest
inicjatywą wymierzoną przeciwko dotychczasowym pomysłom na
zmniejszenie konsekwencji „globalnego ocieplenia klimatu”, ma
natomiast umożliwić realną dyskusję o tym, jak to robić skutecznie.
- My niczego nie kwestionujemy. My nie występujemy przeciwko nikomu, tylko zawsze razem,
w jednej najważniejszej sprawie
- chcemy żyć w czystym środowi-

sku. (…) Nic nie negujemy. Chcemy
wysłuchać, chcemy się dowiedzieć,
jak rzeczywiście sprawa wygląda podkreślił.

Szyszko: Rozliczyć realizację
Protokołu z Kioto!

Merytoryczną część sesji stanowiły panele dyskusyjne z udziałem
związkowców, pracodawców, polityków i ekspertów. W ich trakcie
niejednokrotnie
przypominano,
że Unia Europejska odpowiada za
0,13 procent dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery, tymczasem
emisja naturalna tego gazu to około
95 procent emisji globalnej.
Krytykowano również politykę Brukseli, dla której „dekarbonizacja” stała się celem samym
w sobie. Zgodnie z założeniami
forsowanymi przez UE, odejście
państw członkowskich UE od węgla miałoby się przyczynić do powstrzymania zjawiska „globalnego
ocieplenia”. Jednak zmniejszenie
produkcji węgla na obszarze Unii
nastąpiło równolegle ze wzrostem
wydobycia surowca przez takie
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SG]. To jest nasz sukces. To, o czym
kiedyś mówiliśmy tylko my, dzisiaj
to mówią wszyscy włącznie z polskimi politykami, włącznie z przedstawicielami rządu - powiedział,
zabierając głos w dyskusji.
Wyraził nadzieję, że „Społeczny
PRE_COP24” przyczyni się do wypracowania wspólnego stanowiska
polskiego rządu, pracodawców i
związków zawodowych na grudniową konferencję klimatyczną.
- To jest chyba jedna z ostatnich, jeśli nie ostatnia szansa na
to, żeby złagodzić politykę klimatyczną prowadzoną przez Unię Europejską. Jeżeli to pójdzie w tym
kierunku, w którym to zmierza,
to niewiele zostanie w Europie z
przemysłu - z tradycyjnego górnictwa i z tradycyjnej energetyki
- podsumował.

Walka z emisją CO2: Albo
wspólnie, albo wcale
kraje jak Australia, Chiny czy Indonezja. Między rokiem 2000 a
2018 konsumpcja węgla w Europie spadła o 25 proc., a na świecie
zwiększyła się o 56 proc. Zjawisko
to bywa nazywane „ucieczką emisji
poza granice Unii Europejskiej” i
jest żywym dowodem na nieskuteczność lokalnych działań ukierunkowanych wyłącznie na redukcję emisji. Bez podobnych ruchów
ze strony Stanów Zjednoczonych,
Chin i Indii unijna polityka klimatyczna przyczynić się może jedynie
do osłabienia konkurencyjności
rodzimych przedsiębiorstw reprezentujących branże energochłonne
przy jednoczesnym wzmocnieniu
pozycji podobnych podmiotów zlokalizowanych we wspomnianych
krajach spoza Europy.
W trakcie panelu pod tytułem
„Kioto-Paryż-Katowice. Kamienie
milowe czy kamienie na drodze do
skutecznej ochrony klimatu” prof.
Jan Szyszko przedstawił postulat
rozliczenia poszczególnych państw
z realizacji klimatycznego Protokołu z Kioto.
- Polska z dużą nawiązką wykonała swoje zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto. Mieliśmy dokonać tej redukcji (…) na
poziomie 6 proc. w stosunku do
roku bazowego, a dokonaliśmy tej
redukcji w roku 2005 na poziomie
32 proc. Mieliśmy nadwyżkę emisji
(…) na poziomie 150 milionów ton
rocznie. (…) „Stara piętnastka” [15
państw członkowskich UE sprzed
rozszerzenia w 2004 r. - przyp. red.
SG], która postanowiła rozliczać
się wspólnie, (…) w tym czasie miała dokonać redukcji na poziomie 8
proc., a dokonała na poziomie ok. 2
proc., czyli miała ogromny niedobór
redukcji emisji. (…) Nam powinno
zależeć na tym, aby rozliczyć Protokół z Kioto i to zdecydowanie (…)
- kto ponosi odpowiedzialność za
wzrost albo niedokonanie redukcji
koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze? Tego żeśmy nie dokonali
- mówił były minister środowiska.
Jednocześnie zwrócił uwagę,
że w 2008 r., kiedy miało nastąpić
rozliczenie państw z realizacji zapisów Protokołu, Unia Europejska
przyjęła Pakiet Klimatyczny wprowadzający pojęcie „dekarbonizacji”
oraz kolejne ograniczenia emisyjne dla własnych przedsiębiorstw z
sześciu gałęzi przemysłu: produkcji
elektryczności, ciepła, stali, cementu, papieru i szkła.

- O tym musimy pamiętać. (…)
Prawie 90 proc. podstawowego
nośnika energii w obecnych technologiach, czyli węgla kamiennego, znajduje się na terenie Polski.
W sensie wymiernym tyle samo
węgla brunatnego również jest na
terenie Polski. Polska [jest - przyp.
red. SG] ogromnym krajem sukcesu w zakresie redukcji. I Polskę się
oskarża, że jest głównym trucicielem w skali świata pod względem
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, gdzie średnia emisja w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca jest poniżej średniej w Unii
Europejskiej. Jak to się dzieje, że
dajemy sobie wciskać tego rodzaju
nieprawdę i tłumaczymy się jeszcze
z tego? - retorycznie pytał.
Reprezentujący Fundację Konstruktywnej Ekologii „Ecoprobono” doktor Grzegorz Chocian udowadniał, że Pakiet Klimatyczny
Unii Europejskiej jest wdrażany z
naruszeniem przepisów UE oraz
międzynarodowych porozumień.

Wspólne stanowisko sukcesem
„Solidarności”

Ostatnim punktem pierwszego dnia konferencji był panel z
udziałem przedstawiciela Kancelarii Prezydenta RP Pawła Sałka,
wiceministra energii Grzegorza
Tobiszowskiego, prof. Stanisława
Pruska, prof. Józefa Dubińskiego i
związkowców: przewodniczącego
Krajowego Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” Jarosława Grzesika, szefa
Związku Zawodowego Górników w
Polsce Dariusza Potyrały oraz lidera Związku Zawodowego „Kadra”
Dariusza Trzcionki.
Odnosząc się do wcześniejszych
wystąpień, Jarosław Grzesik z pewnym zaskoczeniem - ale i zadowoleniem - stwierdził, że dzisiaj, po
kilkunastu latach dyskusji, polscy
politycy, pracodawcy i naukowcy
mają na temat „walki z globalnym
ociepleniem” takie samo zdanie,
jakie od początku miał i ma KSGiE
(wcześniej - Sekretariat Górnictwa
i Energetyki NSZZ „Solidarność”).
- Byliśmy w zasadzie pierwszą
instytucją, która głośno w kraju
zaczęła mówić o tym, że nie tędy
droga, że polityka klimatyczna realizowana przez Unię Europejską
doprowadzi do ruiny polską gospodarkę, że będzie miała fatalny
wymiar gospodarczy, ekonomiczny

i społeczny. O tym wcześniej nie
mówił nikt. (…) Mamy rok 2018 i
to samo mówi prezes europejskiej
konfederacji pracodawców górnictwa między innymi węgla kamiennego [Tomasz Rogala - przyp. red.

Finalnym efektem prac konferencji jest „Projekt wniosków
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków Zawodowych, NSZZ
»Solidarność« i Forum Związków
Zawodowych na COP24 ws. polityki klimatycznej”.
W najważniejszej części doku-



mentu centrale związkowe zwróciły się z apelem do prezydencji
COP24 w Katowicach i wszystkich
stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu o zastąpienie pojęcia „dekarbonizacji” pojęciem
„neutralności klimatycznej” (zakładającej wzrost średniej temperatury do końca obecnego wieku nie
większy niż o 2 stopnie Celsjusza
w porównaniu z okresem przedindustrialnym) oraz o doprowadzenie do „neutralności klimatycznej”
możliwie szybko, tanio i efektywnie
poprzez uwzględnienie dwóch równoprawnych czynników: efektów
redukcji emisji oraz pochłaniania
„gazów cieplarnianych” przez gleby, lasy i torfowiska z zachowaniem
zasady solidarności (oznaczającej,
że wszystkie kraje powinny być
zaangażowane w przeciwdziałanie
zmianom klimatu).
„Projekt wniosków” został rozesłany do organizacji, których
przedstawiciele uczestniczyli w
konferencji. Po tym, jak jego treść
zostanie zaakceptowana, stanie się
oficjalnym stanowiskiem pokonferencyjnym.
Marek Jurkowski
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RYNEK WĘGLA

Sztuczna panika
na rynku węgla

Media lubią pisać o rzekomej trudnej sytuacji na polskim rynku węgla
i imporcie tego surowca. Nastroje tych opinii są jednak bardzo mocno
przesadzone i żadne poważne niebezpieczeństwo węglowi nie grozi.
Według mediów węgla ma brakować m.in. firmom ciepłowniczym. Jak to faktycznie z tą branżą
było, tłumaczy Adam Hochuł, wiceprezes PGG ds. sprzedaży.
Jak zapewnia, w 2017 r. Polska
Grupa Górnicza złożyła całemu
sektorowi ciepłownictwa ofertę
bezpośredniej, wieloletniej współpracy w zakresie zaopatrzenia w
miały energetyczne.
Zdecydowana
większość
przedsiębiorstw
ciepłowniczych
w Polsce potwierdziła przyjęcie
oferty PGG i z ciepłowniami tymi
zostały zawarte umowy wieloletnie
sprzedaży miałów z kopalń PGG
– mówi Adam Hochuł w wywiadzie
zamieszczonym na stronie internetowej PGG.

Kontrakty są realizowane bez
przeszkód

Jak mówi, spółce zależało, aby
te kontrakty były powszechne i
gwarantowały dostawy dla wszystkich ciepłowni.
- W naszym bilansie węgla zabezpieczyliśmy wolumen pokrywający roczne zapotrzebowanie
wszystkich ciepłowni w Polsce.
Dopiero po zakończeniu kontraktacji w energetyce i ciepłownictwie
sprzedawaliśmy miały do pozostałych grup odbiorców – zapewnia
Adam Hochuł.
Jednak część ciepłowni, szczególnie tych mniejszych, przyjęła
rozpowszechnianą wówczas rekomendację Izby Gospodarczej

Ciepłownictwo Polskie (IGCP)
zalecającą wstrzemięźliwość w zawieraniu umów z PGG, z uwagi na
prognozowany spadek cen węgla na
rynkach światowych do poziomu
nawet ok. 60 dolarów tonę.
- Jak się okazało, prognozy te
nie potwierdziły się, aktualnie ceny
oscylują wokół poziomu 100 dolarów za tonę. Dzisiaj ciepłownie te
mają problem – mówi Adam Hochuł.
Mają problem i skoro nie mają
kontraktów z PGG, lub inną polską
spółką węglową, to muszą kupować
węgiel z importu. A oferty miałów
importowanych są nawet wyraźnie
wyższe niż węgla polskiego.
Wiceprezes PGG zapewnia, że
dostawy węgla realizowane są od
początku 2018 roku zgodnie z warunkami i harmonogramami zawartymi w umowach, a z bezpośrednich rozmów z klientami wynika, że
poziom dostaw odpowiada rzeczywistym potrzebom ciepłowni.
Zawarte umowy wieloletnie
określają również wolumeny dostaw na 2019 rok, według potrzeb
zgłoszonych przez ciepłownie. Do
PGG nie wpływały wnioski o ich
istotne korekty.

Kłopoty na własne życzenie

- Podkreślam, że poziom dostaw w ramach zawartych umów
wieloletnich odpowiada składanym
do PGG zamówieniom i jest zgodne z oczekiwaniami zdecydowanej
większości odbiorców. Zostało to

Z korzyścią dla obu stron
Dokończenie ze str. 5
Wystarczy cofnąć się pięć – siedem lat. Import był wtedy wyższy. Ceny
na rynkach światowych były niskie, a
koszty w polskich kopalniach znacznie
wyższe niż dziś. Nasze kopalnie nie potrafiły konkurować z tanim węglem zza
granicy. Co się wtedy działo? Importowano surowiec, a polskie kopalnie fedrowały na zwały, mnożąc straty. Tylko
proszę zauważyć, czy kiedy ceny węgla pikowały w dół, prąd taniał? Nie. Za
rządów Platformy Obywatelskiej i PSL
energetyka osiągała wielomiliardowe
zyski – mówił Bogusław Hutek, przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność
w rozmowie z portalem nettg.
Przypomniał, że przy ratowaniu
Kompanii Węglowej dużo się mówiło
o tym, jak to górnictwo jest drogie, ile
trzeba dokładać.
- Dziś już wiemy, że dzięki temu,
że te kopalnie fedrują dalej, energetyka
zaoszczędziła około miliarda złotych.
Spółki węglowe, choć mogą drogo
eksportować, produkują węgiel na potrzeby polskiej energetyki. Sprzedają

po cenach znacznie niższych, niż mogłyby uzyskać na światowych rynkach.
Bo naszym wspólnym celem jest utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego
kraju – dodał Bogusław Hutek.
Przypomnijmy, że państwowe spółki energetyczne i gazowe: PGE, PGNiG,
Enea i Energa oraz Węglokoks i TF Silesia są udziałowcami PGG. Nie mogą
sobie więc one pozwolić na drenownie
PGE i zmuszanie jej do sprzedawania
węgla po jak najniższej cenie. Każda z
tych spółek zainwestowała po kilkaset
milionów złotych w udziały PGG.
Układ, gdzie spółki energetyczne będące udziałowcami PGG kupują węgiel z
PGG jest korzystny dla obu stron – jedna
strona ma zapewniony stabilny zbyt węgla, druga ma zapewnione stabilne dostawy, a ceny węgla są akceptowane dla
obu stron. Górnictwo i energetyka mają
tego samego właściciela, czyli Skarb
Państwa, który tak powinien tymi branżami kierować, aby każda z nich była
zadowolona a dodatkowo korzystali na
tym odbiorcy energii i węgla.
Igor D. Stanisławski

m.in. omówione i potwierdzone na
specjalnie zorganizowanym spotkaniu PGG z zarządami ciepłowni w
czerwcu 2018 r. Jednocześnie trudno nam się dzisiaj odnieść do problemów z zaopatrzeniem w węgiel
w ciepłowniach, które świadomie
podjęły w ubiegłym roku decyzje
o rezygnacji z naszej oferty współpracy i pozostaniu przy innych
dostawcach. To były ich decyzje biznesowe i dzisiaj musza ponosić ich
konsekwencje – komentuje Adam
Hochuł.

Krajowe spółki utrzymują dość
wysoki poziom wydobycia.
- W pierwszym półroczu 2018
r.. kopalnie PGG wydobyły 14,8
mln ton węgla a to jest o około 800
tys. ton więcej niż w tym samym
czasie rok wcześniej. Na drugą połowę 2018 roku PGG zakłada produkcję węgla rzędu 15,8 mln ton,
co da roczne wydobycie w 2018 r.
na poziomie ponad 30,5 mln ton
– informuje Tomasz Rogala, prezes
PGG.
Według wstępnych szacunków,
w pierwszym półroczu 2018 r. w
kopalni Bogdanka produkcja węgla handlowego wyniosła 4,5 mln
ton, czyli niemal tyle samo, co rok
wcześniej, kiedy było to 4,6 mln
ton.
Spadło jednak wydobycie w
Tauronie.
Produkcja węgla handlowego
w Tauron Wydobycie w pierwszym
półroczu 2018 r. wyniosła 2,5 mln
ton i była o 39 proc. niższa niż w
pierwszym półroczu 2017 r., kiedy
wydobycie wyniosło 3,3 mln ton.
Spadek ten był wynikiem trudnych warunków geologicznych w

kopalni Janina oraz prac przezbrojeniowych w kopalniach Sobieski i
Janina.
Jak więc widać, wydobycie
węgla w największych polskich
spółkach jest na poziomie zbliżonym do tego, jaki był rok wcześniej. Nie ma więc mowy o żądnym
załamaniu polskiego górnictwa
czy wręcz o kryzysie. Te elektrownie i ciepłownie, które zawarły
kontrakty na zakup węgla, węgiel otrzymują zgodnie z planem.
Ten kto węgla nie kupił licząc na
spadki cen ten rzeczywiście może
mieć problem z tanim zakupem
węgla, ale to nie jest winą spółek
węglowych, że ktoś zdecydował
się na taki krok.
Obecnie trwają negocjacje na
zakup węgla przez energetykę i ciepłownictwo w roku 2019 i latach
następnych. Obecna sytuacja na
rynku powinna być ważnym sygnałem dla ciepłownictwa i powinna
zmienić nastawienie tej branży co
do zakupów węgla.
Igor D. Stanisławski

PROMOCJA

SIERPIEŃ 2018

4
SO LIDARNOŚĆ
GÓRNICZA



LW BOGDANKA SA Kopalnia inteligentnych rozwiązań

Pokłady innowacji
Lubelska Bogdanka zamierza pozostać liderem efektywności
i innowacyjnych rozwiązań w polskim górnictwie.
W Programie Operacyjnym
Innowacyjna Gospodarka, innowację rozumie się, jako wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub ulepszonego
rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.
Według upowszechnionej definicji
innowacja jest to każda zmiana
w przedsiębiorstwie, która została dokonana w celu uzyskania
nowego produktu, nowej usługi
bądź nowej jakości. Może być to
zmiana radykalna, dająca zupełnie nowy produkt, ale również
cząstkowa, prowadząca do
udoskonalenia produktu lub
procesu. O innowacji można mówić na poziomie przedsiębiorstwa,
na poziomie kraju, na poziomie
świata, stawiając coraz wyższe
wymagania w odniesieniu do tego,
na jakim poziomie dana zmiana
jest nowością. Dlatego też definicja tego słowa jest bardzo szeroka.
Obecnie zjawiska innowacyjne są
dynamiczne szczególnie w branży
teleinformatycznej. W branży górniczej wszelkie innowacje są procesem długotrwałym. Jakiekolwiek próby doprecyzowania,
że pewne technologie są innowacyjne, a pewne nie, jest
trochę sprzeczne z samą ideą
innowacji. Innowacja to jest
po prostu zmiana.
W Lubelskim Węglu „Bogdanka” innowacja to po prostu zmiana technologiczna lub techniczna
prowadząca do polepszenia procesu lub ułatwienia czynności wykonywanych przez pracowników.
Tak naprawdę innowatorami w
naszym przedsiębiorstwie są sami
pracownicy, to oni widzą gdzie i w
jaki sposób można usprawnić proces lub ułatwić sobie pracę - oczywiście zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Te procesy innowacyjne dzieją się w czasie rzeczywistym
i wprowadzane są już na poziomie
oddziałów.
Kolejnymi działaniami innowacyjnymi są działania wymagające stworzenia koncepcji jakiegoś
rozwiązania. Zazwyczaj ta innowacja dotyczy maszyn i urządzeń
stosowanych w procesach technologicznych.
- Nasza kopalnia posiada szereg niestandardowych urządzeń
zaprojektowanych specjalnie do
prowadzenia robót eksploatacyjnych z wykorzystaniem kompleksów strugowych jak i ścianowych
oraz przygotowawczych. Ciągłe
dążenie do poprawienia wydajności, wykorzystania dyspozycyjnego czasu pracy wymusza
działania w zakresie poprawy
technicznej maszyn. Te właśnie
działania wpisują się w innowacyjność i zazwyczaj wymagają
dłuższego czasu w stosunku do
innowacji wspomnianych wcześniej – w rozmowie z SG podkreśla
Sławomir Karlikowski, zastęp-

ca Prezesa Zarządu ds. Produkcji i
Rozwoju w LW Bogdanka.
Trzecim rodzajem innowacyjności jest wprowadzanie zmian technologicznych i technicznych wymagających najdłuższego czasu. Obecnie
kopalnia ma jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w
naszym górnictwie, organizacja pracy jest na poziomie pozwalającym
wykonać około 28 km. wyrobisk
przygotowawczych w roku oraz na
wydobycie roczne 9,1 mln Mg przy
jednoczesnej eksploatacji czterema
kompleksami ścianowymi. Zarówno
kompleksy przodkowe jak i ścianowe
wyposażone są w szereg urządzeń
automatycznych pozwalających na
monitorowanie parametrów ich pracy. Przykładem dla trzeciego rodzaju
działań innowacyjnych w LW Bogdanka jest wykorzystanie automatyki maszyn do zarządzania procesem
technologicznym.
Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju w LW Bogdanka, Łukasz
Herezy powiedział nam, że „Bogdanka przymierza się do rozpoczęcia w tym roku projektu
pilotażowego w zakresie kolekcjonowania danych z wybranego
kompleksu ścianowego, zdarzeń
górniczych towarzyszących eksploatacji. Dane te zostaną ze sobą
skorelowane pod kątem przewidzenia awarii maszyn u urządzeń
i wpływu na nie zdarzeń górniczych. Projekt będzie prowadzony z jednym z liderów na rynku
światowym z zakresie digitaliza-

cji przemysłu górniczego. Projekt
pilotażowy zostanie wykorzystany do stworzenia wniosku grantowego”

„Kopalnia aktualnie prowadzi
kilka projektów zmierzających do
znalezienia niekonwencjonalnych
technologii. Wszystkie działania
rozwojowe, doświadczenia, wyciągnięte wnioski prócz poprawy
obecnie stosowanych technologii
zostaną wykorzystane przy budowie infrastruktury kopalnianej
dla pola Ostrów” – dodaje Zastępca Prezesa.
Kopalnia nie tylko wprowadza
zmiany w zakresie maszyn. Ostatnio dokonano szeregu analiz techniczno-organizacyjnych
wska-

zujących obszary potencjalnych
działań. Przykładem takim może
być wprowadzenie intensywnych
prac zmierzających do zwiększenia
przywiązania/utożsamiania
się pracowników z zakładem pracy. Pracownik, który identyfikuje
się z firmą jest pracownikiem zadowolonym, bardziej wydajnym
oraz popełnia mniej błędów rzutujących na bezpieczeństwo. Satysfakcja pracownika obok rozwoju
technicznego i zasobowego jest
jednym z priorytetów zarządu LW
Bogdanka.

Bogdanka przymierza się do rozpoczęcia w tym roku projektu pilotażowego w zakresie kolekcjonowania danych z wybranego
kompleksu ścianowego, zdarzeń górniczych towarzyszących eksploatacji.
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Obietnice zobowiązują

Kiedy 3 lata temu władzę w Polsce przejął rząd Pani Premier Beaty Szydło utworzony decyzją wyborczą Polaków
to stanął on przed wieloma wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi odziedziczonymi po „beztroskich” rządach
Platformy Obywatelskiej.
Jednym z większych wyzwań było zasypanie dziury
w zróżnicowanych dochodach polskich rodzin, które
na przestrzeni 8 lat władzy
liberalnej drużyny Donalda
Tuska coraz bardziej się rozwarstwiały.
Nie jest to artykuł historyczny, więc tylko krótko
przypomnę, że rząd Platformy Obywatelskiej obiecywał
Polakom drugą Irlandię,
zamiast tego zafundował
nam raczej drugi Meksyk.
Z jednej strony radośnie
obwieszczał
nadchodzący
cud gospodarczy, z drugiej
nie zauważał, a może raczej
przymykał wzrok na rosnące
nożyce dochodowe między
polskimi rodzinami. W tym
czasie większość Polaków nie
była w stanie osiągnąć pensji
dorównującej średniej płacy, coraz większa grupa polskich rodzin była spychana
w sferę granicy ubóstwa, ponieważ rząd Donalda Tuska
dla poprawienia statystyk
udawał, że prowadzi politykę
wsparcia społecznego przez
zamrażanie progów dochodowych.
Nie przypadkiem w tym
okresie jeden z raportów
OECD uczynił nas kraj europejskim liderem w tym
niechlubnym rankingu, porównującym skalę problemu
właśnie do „przodujących”
w tej dziedzinie liberalnych
krajów Ameryki Łacińskiej.
Dla wszystkich ludzi Platformy Obywatelskiej ważniejsze było robienie dealów
na majątku narodowym,
o czym świadczą coroczne wówczas afery związane
z zawyżaniem inwestycji,
zniknięciem części środków
infrastrukturalnych,
czy
„wybitnie korzystnymi” procesami prywatyzacyjnymi
rozpisanymi na karteczkach
krążącymi między znanymi
już opinii publicznej politykami PO, pośrednikami z
środowiska „złotej młodzieży liberałów” i tuzami biznesu z Polski i nie tylko.
Na szczęście ten czas
mamy już za sobą. Dziś co
prawda nie ma już rządu Beaty Szydło, lecz został pozytywny dorobek pierwszych
dwóch lat „dobrej zmiany”
Prawa i Sprawiedliwości.
Właśnie w obszarze polityki
społecznej Prawo i Sprawiedliwość dotrzymało słowa
wprowadzając program „500
plus”, godnie rewaloryzując płacę minimalną, wprowadziło stawki minimalne.
Oczywiście w dwa lata nie
dało się zasypać różnic stwo-

rzonych w dekadzie rządów
liberałów. W tym kontekście dorobek rządu PiS -u na
półmetku kadencji należy
ocenić pozytywnie, a wysokie notowania Pani Premier
Szydło i partii Prawa i Sprawiedliwości pokazały, że
Polacy docenili osiągnięcia.
Uczynili to w jazgocie części
mediów, nawolywań opozycji
czy krzyków ulicy po których
można było mieć wrażenie,
że żyjemy w państwie „stanu
wojennego”, a gospodarka
zarządzana przez „nie – liberalnych dyletantów” zmierza
ku upadkowi. Na to nie daliśmy się nabrać pamiętając
faktyczne realia czasu władzy
„fachowej i propaństwowej”
dzisiejszej opozycji.
Obecnie za kilkanaście
dni będziemy obchodzić 9
miesięcy rządu premiera
Mateusza
Morawieckiego,
powołanego przez Prawo i
Sprawiedliwość na początku
stycznia.
W pewnym sensie 9
miesięcy rządów to prawie
rok szkolny w życiu społecznym, dlatego można się
pokusić o pewne podsumowanie. Na pewno nowy rząd
wyznaczył nowe wyzwania,
lecz generalnie można ocenić, że jest raczej rządem
kontynuacji linii Prawa i
Sprawiedliwości niż rządem przełomu, Na pewno
inaczej rozkłada akcenty w
polityce społecznej, ale nie
na tyle by dać się zwieść
propagandzie PO, że nastąpił odwrót od polityki „dobrej zmiany” dla Polaków.
W tym zakresie niezależnie
co ogłosi liberalna opozycja
to trudno będzie to uznać
za przejaw troski o los polskich rodzin, bo wystarczy
przypomnieć sobie ministra
Jana Vincentego – Rostowskiego wmawiającego nam,
że budżet „nie ma i rząd
nie da”!
Trzeba jednak wrócić do
głównego wątku, czyli mojej
troski o politykę społeczną
rządu premiera Mateusza
Morawieckiego.
Ogólnie
przecież nie jest źle; wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w
Polsce szybują o ponad 7%,
wprowadzono program wyprawki szkolnej dla każdego
dziecka, a minister pracy
Elżbieta Rafalska zapowiada
kolejne programy wsparcia.
Ale jednak można wyczuć też pewne zaniepokojenie związane ze zmianą akcentów w polityce społecznej
nowego rządu. Może przewodniczący NSZZ „Solidarności” Piotr Duda za szybko i

za głośno ogłosił, ze premier
Mateusz Morawiecki zamraża politykę wsparcia świata
pracy.
Jednak też z zaniepokojeniem obserwuję, że mój
rząd Prawa i Sprawiedliwości nie realizuje głównego
celu nakreślonego w 2015
roku jakim jest zmniejszenie
różnic w poziomie dochodów
polskich rodzin.
Obiecaliśmy, że płaca
minimalna w ciągu kilku
lat dojdzie do poziomu 50%
średniego
wynagrodzenia
w Polsce. Tegoroczna propozycja rządu, czy może
Ministerstwa
Finansów
wzrostu płacy o 120 złotych
nie spełnia kryterium dochodzenia do wyznaczonego wskaźnika. Tym bardziej
się zdziwiłem, bo przecież
przyszłoroczny budżet jest
przedstawiany jako budżet
wzrostu dochodów państwa,
więc w kontekście równie
ważnych wyborów parlamentarnych decydujących o
kontynuacji „dobrej zmiany”
Prawa i Sprawiedliwości dla
Polaków raczej nie zamraża
się tego typu działań.
Drugim wyzwaniem jest
działanie na rzecz zmniejszenia różnic w wynagrodzeniach pracujących Polaków.
Należy się cieszyć, że średnia
płaca lada dzień przekroczy
granicę 5 000,00 złotych.
Jednak dalej prawie 30%
naszych rodaków zarabia
przysłowiowe 2,5 tysiąca złotych netto co wpływa na finanse naszych rodzin. Z jednej strony jest niewątpliwy
postęp, bo za taki uważam, ze
wg danych PARP szacowana
ilość pracowników zarabiających poniżej średniej krajowej stała się mniejszością,
a nie jak było na początku
kadencji PiS -u była wyraźną
większością. Jest to sukces 3
lat władzy Prawa i Sprawiedliwości, jednak jeszcze nie
jest to powód do dumy. Dlatego, że wg tych samych badań Polacy oczekują, że będą
zarabiać co najmniej 3 600
złotych netto, co w ocenie
pracujących daje gwarancję
bezpiecznego i godnego życia
polskich rodzin.
Zmniejszenie tej różnicy
dochodów o przedstawiony
powyżej 1000 złotych powinno być wyzwaniem dla
rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chce się podtrzymać kurs wyrównania poziomu życia polskich rodzin.
Oczywiście rząd Mateusza
Morawieckiego nie jest w
stanie dokonać tego w ciągu
roku, lub administracyjne

zadekretować wyrównanie
tego wynagrodzenia każdemu z nas.
Jednak nie może nie zauważać, że mamy w kraju
grupy pracowników sfery
budżetowej, które są w ogonie osiąganych dochodów
w skali kraju i należy im co
najmniej wyznaczyć ścieżkę
dochodzenia nawet nie do
średniej krajowej, lecz do
gwarantowanego poziomu
dochodu na poziomie 3 600
netto.
Podobnie w sektorze
przedsiębiorstw warto wspierać równomierny wzrost wynagrodzeń odpowiadający
oczekiwaniom polskich rodzin niż niepotrzebnie zapobiegawczo mrozić podwyżki
pensji.
Polacy między innymi wybierając w 2015 roku

Prawo i Sprawiedliwość
wybrali program społeczny
przedstawiony przez PiS i
jednoznacznie powiedzieli
nie liberalnej Platformie i
Nowoczesnej.
Odrzucili politykę mydlenia oczu i wiecznej niemożliwości uprawianej przez
wszystkie liberalne czy neoliberalne rządy III Rzeczpospolitej.
W przyszłym roku ponownie dokonają wyboru
przy urnie wyborczej. Wiemy, że odrzucają lamenty
i groźby opozycji. Jednak
od Prawa i Sprawiedliwości
będą oczekiwać konsekwencji w realizacji obietnic, a
taką jest program zrównoważonego wzrostu dochodów polskich rodzin.
Niejeden były premier
polskiego rządu do dzisiaj za-

stanawia się, dlaczego mimo
tak świetlanych wyników
gospodarczych rysowanych
na wykresach Polacy powiedzieli im w dniu wyborów do
widzenia.
Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, jak
również Prawu i Sprawiedliwości nie wolno więc nie
dotrzymywać obietnic. Daliśmy polskim rodzinom gwarancję godnego życia i tego
kursu przez wsparcie polityki wzrostu wynagrodzeń dla
polskich pracowników musimy się trzymać, jeśli chcemy
żeby jesienią 2019 roku Polacy ponownie wybrali rząd
„dobrej zmiany”.
Gabriel Cyrulik
Tekst felietonu wyraża
prywatną opinię autora
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Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło
najwyższej jakości

Ekogroszek SKARBEK został przebadany przez Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Uzyskał świadectwo na znak bezpieczeństwa
ekologicznego, a jego wysoką jakość gwarantują certyfikaty wydawane
przez specjalistyczne, akredytowane laboratoria zgodnie z normą PN-EN
ISO/IEC 17025:2001.
Charakteryzuje się dużą kalorycznością, małą wilgotnością, wysoką
sprawnością spalania oraz niską emisją zanieczyszczeń. Polecany do spalania
w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we
wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

www.weglokokskraj.pl
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Jonak
został
promotorem
Damian Jonak, który wciąż
walczy na ringu, pomagać
będzie przy organizacji
gal oraz utalentowanym
zawodnikom.
Pięściarz właśnie
otrzymał licencję promotor sko -mene d ż er ską Polskiego Wydziału
Boksu Zawodowego. Od 2007 roku współorganizowałem imprezy,
podczas których moje
pojedynki były walkami wieczoru. W imieniu
promotorów przedstawiałem ofertę na organizację gal, pomagałem
przy dystrybucji biletów, rozmowach z miastem, czy pozyskiwaniu
sponsorów - wymienia
śląski bokser, który ma
sprecyzowane plany.

Talenty na igrzyska

- Chciałbym dalej
współpracować z Mateuszem Borkiem i Mariuszem
Grabowskim
oraz stacją Polsat. Chcę
wspierać zdolnych pięściarzy. Od pewnego
czasu trenuje ze mną
knurowianin Damian
Durkacz, brązowy medalista młodzieżowych
mistrzostw Europy. Zamierzam mu pomóc, razem z moimi przyjaciółmi, w przygotowaniach
do igrzysk olimpijskich
w 2020 roku w Tokio.
Są w kraju również
inne talenty, między innymi Oskar Safarian,
pięściarz wagi ciężkiej
z Bytomia. Młodzi najpierw powinni zdobyć
tytuły w boksie olimpijskim, a dopiero później
przejść na zawodowstwo
– przekonuje wychowanek Szombierek Bytom,
który w kwietniu wrócił
na ring po trzy letniej
przerwie.

Kibice chcą emocji

W Częstochowie w
dobrym stylu wygrał
jednogłośnie na punkty
z Argentyńczykiem Marcosem Jesusem Cornejo.
21 września w Jastrzębiu

na gali JSW czeka go pojedynek z bardzo silnym
Uzbekiem Sherzodem
Chusanowem (21-0-1,
9 KO). Będzie to starcie
niepokonanych na zawodowym ringu. Bilans
Polaka to 40-0-1, 21 KO.
- Mój rywal ma poza tym
bardzo bogatą karierę
amatorską, był wicemistrzem świata oraz brązowym medalistą światowego
czempionatu.
Kibice chcą emocji i nie
zawiodą się. Chusanow,
podobnie jak ja, preferuje ofensywny styl walki,
jest fighterem. Gala organizowana jest z okazji
25-lecia Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. We
wrześniu mija też dokładnie 25 lat, od kiedy
trenuję boks. Miejsce
również jest szczególne.
W barwach BKS Imex
Jastrzębie debiutowałem lata temu w lidze
bokserskiej – dodaje. W
tym mieście w przeszłości odbywały się walki w
cechowni (część kopalni,
w której górnicy zbierają
się przez zjazdem w dół
lub po powrocie na powierzchnię). Później w
Jastrzębiu walczyli m.in.
legendarny chorwacki
pięściarz Mate Parlov,
mistrz olimpijski, świata i Europy oraz zawodowców. Na początku
lat 90. zawodnikiem
miejscowego GKS był
Tomasz Adamek. Jonakowi w przygotowaniach
pomaga zresztą były trener Adamka, Ireneusz
Przywara. Nawiązując
do przeszłości 20 września w cechowni kopalni
Pniówek odbędzie się
ceremonia
ważenia.
Po raz kolejny w tym
roku Jonak ma walczyć
17 listopada w Radomiu
na gali „Wojna Domowa”.
Leszek Błażyński

rozmaitości

KRZYŻÓWKA

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. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lipcowej krzyżówce brzmi: Z piasku bicza nie ukręcisz. Nagrody wylosowali: Genowefa Neudek z Przegędzy oraz Andrzej Janiszewski z Gromiec. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

