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Jarosław
Grzesik

Jednorazowa premia 
do końca listopada
Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Prezydium Rady Społecz-
nej Tauron Polska Energia (TPE) z kierownictwem całej grupy kapitałowej 
zakończyły się sukcesem. Strony ustaliły, że przed końcem listopada pra-
cownicy spółek współtworzących TPE otrzymają jednorazową premię.

 TAURON WYDOBYCIE

Zarząd zapewnił, że „barbórka” będzie

 KW

Kompanijna „Solidarność” 
z nowym przewodniczącym
Bogusław Hutek pokieruje Zakładową Organizacją Koordynacyjną 
(ZOK) NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA (KW) do 2018 
roku. Poparło go 26 z 30 delegatów na wyborcze uzupełniające 
Zebranie Delegatów ZOK NSZZ „Solidarność” KW SA.

KOMPANIA WĘGLOWA

WYBóR nowego przewodniczącego 
stał się koniecznością po tym, jak za-
kład dotychczasowego szefa kompanij-
nej „Solidarności” - Jarosława Grzesika 
(kWk „Bobrek-Centrum”) - przestał 
być oddziałem kompanii Węglowej.

Bogusław Hutek nakreślił najważ-
niejsze cele ZOk. Zapowiedział, że od 
polskiego rządu będzie oczekiwał rea-
lizacji zapisów porozumienia podpisa-
nego 17 stycznia przez przedstawicieli 
Międzyzwiązkowego komitetu Prote-
stacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-
dąbrowskiego i gabinetu pani premier 
Ewy kopacz, w tym powołania „nowej” 
kompanii Węglowej przy zaangażowa-
niu spółek energetycznych.

- Nie możemy pozwolić na to, by 
odpowiedzialność za fatalną sytuację 
kompanii spadła na górników, a pro-
cesy restrukturyzacyjne polegały na 
obniżaniu zatrudnienia czy odbieraniu 
pracownikom określonych świadczeń. 
Reasumując, podstawowe cele Zakła-
dowej Organizacji koordynacyjnej NSZZ 

„Solidarność” kompanii Węglowej Sa 
na najbliższe lata to obrona miejsc pra-
cy oraz utrzymanie świadczeń pracow-
niczych na dotychczasowym poziomie 
- stwierdził.

Zadeklarował też, że jakiekolwiek 
rozmowy przedstawicieli ZOk NSZZ 
„Solidarność” kW Sa z nowym rzą-
dem poprzedzi postulat przedstawienia 
„bilansu otwarcia” w odniesieniu do 
kompanii.

- Bilans pozwoli nam odpowiedzieć 
na pytania: kto tak naprawdę zawinił 
i kto odpowiada za obecną sytuację 
Spółki?; ile nas kosztuje utrzymanie 
Zarządu? - bo w pewnym momencie 
te koszty znacząco wzrosły; dlaczego 
w okresie koniunktury sprzedawaliśmy 
nasz węgiel energetyce po cenach niż-
szych niż te, które mogliśmy wtedy 
uzyskać, sprzedając go za granicą?; ile 
kosztowały nas usługi spółek konsul-
tingowych na różnych etapach funkcjo-
nowania kompanii? - wyjaśnił. - a jeśli 
nowa władza nie będzie chciała takiego 
bilansu dokonać uznamy, że ma zamiar 
robić to samo co władza obecna, tyle 
że innymi ludźmi - zaznaczył.

Nowy przewodniczący od dziewię-
ciu lat stoi na czele zakładowych struk-
tur „Solidarności” w kopalni „Piast”, 
ponadto pełnił funkcję wiceprzewodni-
czącego ZOk. Jest żonaty, ma dwoje 
dorosłych dzieci.

MJ

WYSOKOŚĆ świadczenia w zakładach 
górniczych „Janina” i „Sobieski” (Tauron 
Wydobycie Sa) wyniesie 850 złotych 
brutto. Co istotne, premia podwyższy 
bazę funduszu wynagrodzeń na rok 
2016.

- W praktyce wypłata premii jest 
realizacją celu, do którego dążyliśmy 
od drugiego kwartału. Przypomnę tyl-
ko, że w tym roku pracownicy spółki 
Tauron Wydobycie nie otrzymali pod-
wyżek. Rozmawialiśmy na ten temat z 
przedstawicielami pracodawcy, ale do 
porozumienia nie doszliśmy. Wszystko 
się przeciągnęło, głównie z przyczyn od 
nas niezależnych, takich jak na przykład 
wymiana Zarządu - wyjaśnia przewodni-
czący Zakładowej Organizacji koordyna-
cyjnej NSZZ „Solidarność” Tauron Wydo-
bycie Sa Waldemar Sopata.

Wliczenie premii do funduszu na 
2016 rok oznacza, że oprócz samego 
świadczenia, pracownik już teraz otrzy-
ma gwarancję wzrostu wynagrodzenia w 
roku przyszłym.

- Jest to na pewno rozwiązanie nowe, 
ale - moim zdaniem - dobre. Mam tutaj 
na myśli sam mechanizm, który gwa-

rantuje, że niezależnie od tego, co się 
będzie działo, pracownicy podwyżkę w 
roku przyszłym jednak dostaną. Tego, czy 
kwota jest „właściwa”, nie jesteśmy teraz 
w stanie przewidzieć, tak jak nie jesteśmy 
w stanie przewidzieć, co się wydarzy i 
w jakiej kondycji pod koniec roku 2016 
będzie nasza Spółka. Nie mam jednak 
wątpliwości, że dobrze udało nam się za-
bezpieczyć pracownicze finanse, a to dla 
związkowca powinno być najważniejsze 
- podsumowuje lider największej orga-
nizacji związkowej działającej w Tauron 
Wydobycie Sa.

Podpisując porozumienie na szczeblu 
koncernu, strona społeczna zobowiązała 
się do zakończenia sporów zbiorowych 
prowadzonych w spółkach, których 
właścicielem jest TPE.

MJ

PODCZAS spotkania przedstawicieli Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) i kompanijnych organizacji 
związkowych, do którego doszło 17 listopada, pracodawca zapewnił stronę społeczną, że „rozmowy na 
temat finansowania KW są na bardzo zaawansowanym etapie”, a ich finalizacja umożliwi planową wypłatę 
wszystkich zobowiązań, w tym wynagrodzeń i nagrody barbórkowej.
Zgodnie z treścią komunika-
tu Zarządu KW, wydanego tuż po 
spotkaniu, negocjacje dotyczące 
finansowania Kompanii zostaną 
zakończone na początku grudnia. 
- Uzyskanie finansowania pozwo-
li spółce funkcjonować do czasu 
wdrożenia docelowego modelu fi-
nansowania i działalności Kompa-
nii Węglowej - zaznaczyli przedsta-
wiciele kierownictwa firmy.

Odpowiadając na komunikat, 
Zakładowa Organizacja Koordy-
nacyjna NSZZ „Solidarność” Kom-
panii Węglowej SA stwierdziła, 
że przyjmuje go do wiadomości i 
oczekuje pełnej realizacji wynagro-
dzeń w terminach, które określają 
zawarte porozumienia.

Niepokój załóg kompanijnych ko-
palń i zakładów wzbudziło oświad-
czenie Zarządu opublikowane kil-
kanaście dni wcześniej. Pracodawca 
poinformował związkowców o posia-
daniu środków finansowych pozwa-
lających uregulować jedynie dwie 
kolejne wypłaty. 6 listopada strona 
związkowa zażądała gwarancji wy-
płacenia wszystkich świadczeń pra-
cowniczych, zgodnie ze styczniowym 
porozumieniem. Brak gwarancji do 

17 listopada miał spowodować pod-
jęcie decyzji dotyczących „dalszych 
działań protestacyjno-strajkowych”.

PGE na ratunek Kompanii?
Mimo deklaracji ze strony Za-

rządu, przyszłość Kompanii wciąż 
jest niejasna.

Wiadomo, że forsowany przez 
poprzednią ekipę rządową plan 
powołania „nowej” Kompanii Wę-
glowej w oparciu o Towarzystwo 
Finansowe (TF) „Silesia” zasilone 
akcjami KW i przy udziale spółek 
energetycznych, nie będzie reali-
zowany. Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski stwierdził, że rozwa-
żane jest powołanie nowej spółki i 
wniesienie do niej TF „Silesia”, bo 
samego Towarzystwa nie byłoby 
stać na przejęcie KW (o czym wie-
lokrotnie mówili związkowcy). Jak 
jednak zaznaczył szef nowego re-
sortu, jest to tylko jeden z rozważa-
nych scenariuszy.

23 listopada dziennik Rzecz-
pospolita doniósł, że przedstawi-
ciele Polskiej Grupy Energetycznej 
(PGE), Energi oraz Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa 

wzięli udział w spotkaniu z mini-
strem skarbu Dawidem Jackiewi-
czem i ministrem Tchórzewskim.

Cytowany doradca, „znający ku-
lisy procesu”, poinformował o po-
wstającej w Ministerstwie Skarbu 
Państwa koncepcji ratowania KW 
przez PGE. - Ostatni pomysł jest 
taki, by to PGE wzięła całą Kompa-
nię i na tej bazie - być może z udzia-
łem innych firm - tworzyła koncern 
paliwowo-energetyczny - powie-
dział rozmówca Rzeczpospolitej.

Sama PGE podtrzymała przed-
stawione wcześniej stanowisko. 
Prezes Grupy Marek Woszczyk 
oświadczył, że Grupa analizuje pro-
jekty związane z integracją śląskich 
kopalń ze względu na przyszły do-
stęp PGE do paliwa i stabilne zapo-
trzebowanie na węgiel energetycz-
ny. Zastrzegł jednocześnie, że nie 
zapadły jeszcze żadne decyzje, a 
kluczowym czynnikiem decydują-

cym o ich podjęciu będzie restruk-
turyzacja kopalń.

Dymisja z wyprzedzeniem
23 października, dwa dni przed 

wyborami parlamentarnymi, pre-
zes Zarządu KW Krzysztof Sędzi-
kowski zrezygnował z zajmowane-
go stanowiska. 

Wyjaśniając swój krok, wskazał 
na fakt, że „pomimo wielu wysiłków 
nie było możliwe doprowadzenie do 
(…) pozyskania inwestorów dla No-
wej Kompanii Węglowej”.

Decyzja ma wejść w życie 31 
grudnia.

Warto dodać, że złożona już po 
wyborach dymisja Wojciecha Ko-
walczyka, wiceministra skarbu i 
pełnomocnika rządu do spraw re-
strukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego, nie została przyjęta. Na 
razie minister pozostanie w rządzie.

MJ

Odbudować 
zaufanie
ZBLIżA się Barbórka – święto 
górniczego stanu. Od co najmniej 
dwóch lat świętowaliśmy Barbórkę 
pełni obaw o jutro, o dalszy byt. W 
tym roku nie jest inaczej, bo bran-
ża górnicza, wydaje się, że dobiła 
dna. Wydaje się, że gorzej być już 
nie może. 

Tyle, że tym razem jest na-
dzieja, że sytuacja zmieni się na 
lepsze. W obliczu paryskiej konfe-
rencji klimatycznej, podczas której 
mogą zapaść kolejne złe dla węgla 
decyzje słowa o nadziei wydają się 
być bezpodstawne. a jednak, mam 
nieodparte wrażenie, że nowa wła-
dza zdaje sobie sprawę z wagi gór-
nictwa węglowego w naszym kraju. 
Ufam bowiem, że deklaracje Pani 
Premier Beaty Szydło nie są grą na 
pokaz, stosowaną tak często przez 
poprzedników. decyzja o powołaniu 
Ministerstwa Energii najlepiej świad-
czy o tym, że obecny rząd poważnie 
traktuje sprawy bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. kolejnym do-
wodem na to są obsady kadrowe w 
tymże resorcie.

Na czele Ministerstwa staje 
krzysztof Tchórzewski, człowiek któ-
ry dał się poznać jako zwolennik dia-
logu społecznego, jeszcze jako wice-
minister gospodarki odpowiedzialny 
za sprawy górnictwa. Przypomnę, 
że osiem lat temu wiceminister Tchó-
rzewski odbudowywał dialog spo-
łeczny po swoim poprzedniku, który 
ten dialog niemal pogrzebał - myślę 
tutaj o wiceministrze Pawle Poncy-
ljuszu. Teraz będzie musiał wszystko 
powtórzyć. Mało tego, będzie musiał 
to zrobić bardzo szybko. I pewnie to 
uczyni, bo posiada on umiejętność 
wsłuchiwania się w rozmaite opinie, 
co znacząco ułatwia prowadzenie 
konstruktywnych rozmów. Moje 
nadzieje wzmacnia fakt, że zastęp-
cą ministra Tchórzewskiego został 
Grzegorz Tobiszowski, poseł ze Ślą-
ska, któremu sprawy górnictwa są 
świetnie znane i o którym można 
powiedzieć bez zbędnego pochleb-
stwa – to wiarygodny facet, któremu 
można zaufać.

Odbudowa zaufania jest dziś 
bowiem priorytetem. Po zamiesza-
niu, jakie zafundował nam wszyst-
kim ustępujący rząd, pracownicy 
większości kopalń niczego nie są 
pewni i nikomu nie wierzą, bo przez 
ostatnich osiem lat byli bez przerwy 
oszukiwani. 

do rozwiązania mamy takie 
kwestie, jak nieuporządkowany ry-
nek węgla, jego nadmierny import, 
z różnych zresztą kierunków, czy 
niewystarczające inwestycje w gór-
nictwie. Przede wszystkim jednak 
trzeba przywrócić płynność finan-
sową polskim spółkom węglowym. 
Jeśli odbudujemy zaufanie, łatwiej 
będzie te problemy rozwiązać. I tego 
właśnie życzę Wam i sobie z okazji 
naszego święta.
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Ustabilizować sytuację 
spółek węglowych
W WYGłOSZONYM na forum Sejmu exposé pani premier Beata Szydło zapowiedziała, że rozwiązanie 
problemów górnictwa - „w porozumieniu z pracownikami” - będzie pierwszym zadaniem nowego 
ministra energii. Mówiła też o bezpieczeństwie energetycznym Polski oraz konieczności zachowa-
nia polskiego węgla jako źródła energii. 

Górnictwo priorytetem Ministra Energii

PO RZĄDOWYM EXPOSÉ

SZefowa rządu przedstawiła 
posłom program swojego gabine-
tu, wyjaśniając - między innymi - 
przyczyny powołania Ministerstwa 
Energii i nakreślając cele stojące 
przed tym resortem.

- Chodzi przede wszystkim o 
zintegrowanie działań i środków 
zmierzających do dokonania rze-
czywistego przełomu. Energety-
ka będzie bowiem także jednym z 
głównych odbiorców wielkich środ-
ków, które przeznaczymy na roz-
wój - stwierdziła. - Wyodrębnienie 
tego ministerstwa wynika przede 
wszystkim ze strategicznego cha-
rakteru przedmiotu jego działania 
i ogromnej ilości problemów, jakie 
są tutaj do podjęcia. Wśród tych 
problemów jest także kwestia gór-
nictwa. Tą sprawą minister energii 
zajmie się w pierwszej kolejności. 

Są koncepcje rozwiązania tego 
trudnego problemu i w porozu-
mieniu z pracownikami górnictwa 
przystąpimy do ich realizacji - za-
znaczyła.

Usłyszeliśmy również obietnicę 
rozwoju szkolnictwa zawodowego 
na poziomie średnim i wyższym 
oraz deklarację dotyczącą przyszło-
ści Śląska. - Chcemy, by na Śląsku 
znów biło serce polskiego przemy-
słu - powiedziała pani premier.

Potrzebny rzeczywisty  
plan dla Śląska

Podczas debaty nad wygłoszo-
nym exposé szefowa rządu podkre-
śliła, że priorytetem nowej władzy 
w odniesieniu do górnictwa będzie 
stabilizacja długoterminowej sy-
tuacji spółek węglowych, za naji-
stotniejszy problem uznała jednak 

zapewnienie bieżącej płynności 
spółkom, zwłaszcza wymienionej z 
nazwy Kompanii Węglowej SA.

Odpowiadając na pytania zada-
ne przez parlamentarzystów, pani 
premier mówiła o planach rządu 
wobec Śląska.

- Chciałabym (…) powiedzieć o 
sprawie, która jest niezwykle waż-
na, która jest ważna dla polskiej 
gospodarki, jest ważna dla Śląska, 
jest też ważna dla polskiej energe-
tyki i dla bezpieczeństwa energe-
tycznego, i powinna być ważna dla 
nas tutaj wszystkich w parlamen-
cie, i która zapewne będzie przez 
najbliższy czas, najbliższe tygo-
dnie, tematem wiodącym, z którym 
będziemy musieli sobie poradzić, 
ponieważ przez ostatnie osiem lat 
doprowadzono do bardzo złej sytu-
acji w polskim górnictwie - a i tak 

że dramatycznie pogarszającą się 
sytuację sektora górnictwa węgla 
kamiennego oczywistym jest, że 
rząd Rzeczypospolitej będzie rea-
lizował działania optymalizacyjne i 
restrukturyzacyjne w obszarze pro-
wadzenia działalności gospodar-
czej i zasady funkcjonowania pol-
skich kopalń. Zamierzamy w trybie 
natychmiastowym przeprowadzić 
audyt sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej spółek oraz tego sektora. 
Kolejnym, bardzo pilnie podejmo-
wanym krokiem, będzie wypraco-
wanie wspólnie ze stroną społeczną 
kierunków restrukturyzacji sekto-
ra. Jednak już teraz można stwier-
dzić, że najistotniejszym proble-
mem jest zapewnienie bieżącej, 
krótkoterminowej płynności spółek 
sektora górniczego - w tym głównie 
największego podmiotu polskiego 
sektora węgla kamiennego, czyli 
Kompanii Węglowej. Zintensyfiku-
jemy działania dotyczące notyfika-
cji pomocy publicznej zgłoszonej 
Komisji Europejskiej w marcu tego 
roku jako uzupełnienie programu 
„Pomoc państwa dla polskiego sek-
tora węglowego w latach 2011-2015” 
- zaznaczyła szefowa rządu.

Przedstawiła również stano-
wisko gabinetu wobec pomysłów 
ewentualnej prywatyzacji sektora.

- Odnosząc się do pytania doty-
czącego prywatyzacji sektora węgla 
kamiennego chciałabym wskazać, 
że nie podejmujemy takich inicja-
tyw. Zdecydowanym priorytetem 
rządu jest pozytywne przeprowa-
dzenie procesów restrukturyzacji, 
których efekty pozwolą ustabili-
zować długoterminową sytuację 
spółek. Trwale odbudowana sytua-
cja ekonomiczna będzie mogła być 
punktem wyjścia do opracowania 
dalszych strategii rozwoju spółek 
sektora węglowego, a wszystkie te 
rozwiązania będą uzgadniane w ra-
mach zespołu trójstronnego - pod-
sumowała.

Marek Jurkowski

użyłam, uważam, bardzo łagodne-
go stwierdzenia. Tak, polskie gór-
nictwo dzisiaj potrzebuje wsparcia, 
pomocy, a Śląsk - też była o tym 
mowa - potrzebuje rzeczywistego 
planu, rzeczywistego projektu, a 
nie tylko zapisanych stron, których 
nie będzie się realizowało, bo tak to 
było - niestety - w przypadku tego 
programu, który został przedsta-
wiony. I powtórzę to co mówiłam 
- Śląsk, chcemy żeby był przede 
wszystkim tym centrum przemy-
słowym Polski - stwierdziła.

Restrukturyzacja, nie 
prywatyzacja

Odnosząc się do kwestii re-
strukturyzacji górnictwa, szefowa 
rządu zapowiedziała przeprowa-
dzenie audytu sytuacji ekonomicz-
no-finansowej spółek węglowych 
oraz wypracowanie kierunków re-
strukturyzacji sektora przy udziale 
strony społecznej.

- Biorąc pod uwagę nadrzęd-
ną rolę węgla kamiennego dla 
polskiej elektroenergetyki, a tak-

KRZYSZTOF Tchórzewski, minister en-
ergii zapewnił, że w pierwszej kolejności 
kierowany przez niego resort zajmie 
się zapewnieniem płynności spółkom 
górniczym. - Rozważane jest też ich 
połączenie z energetyką, żeby tak 
połączony łańcuch wartości stanowił 
podstawę bezpieczeństwa - stwierdził 
Tchórzewski.

docelowo Ministerstwo Energii 
będzie miało nadzór zarówno nad 
górnictwem, jak i energetyką. Nadzór 
nad pierwszym sektorem przejdzie do 
kompetencji Tchórzewskiego niemal od 
razu. Energetyka trafi pod nadzór nowe-
go resortu w II kwartale 2016 r.

Minister energii ma też uzgadniać, a 
nie tylko opiniować rozdział uprawnień 

do emisji CO2. Będzie miał też wpływ na 
politykę klimatyczną. - Polska powinna 
podczas paryskiego szczytu poprzeć 
tylko takie porozumienie, które będzie 
porozumieniem globalnym wszystkich 
najważniejszych gospodarek świata. 
W innym wypadku nastąpi obniżenie 
konkurencyjności Unii, w tym Polski - 
podkreślił Tchórzewski.

Minister nie ujawnił szczegółów 
działań dotyczących sytuacji w gór-
nictwie, dopóki nie odbędą się rozmowy 
ze stroną społeczną. Zapowiedział, że 
jego najbliższy cel to reaktywowanie 
Górniczego Zespołu Trójstronnego. To 
gremium pracodawców, „odpowiednio 
umocowanych przedstawicieli rządu 
z pionów rozwoju, finansów i gospo-

darczych” oraz przedstawicieli strony 
społecznej, miałoby „w jednym mie-
jscu podejmować decyzje”. Pierwsze 
spotkanie rady mogłoby się odbyć w 
grudniu. 

Pierwszym zastępcą ministra 
Tchórzewskiego (sekretarzem stanu) 
został śląski poseł PiS i szef katow-
ickiego okręgu tej partii Grzegorz To-
biszowski. W resorcie energii będzie 
odpowiedzialny za sprawy górnictwa.
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Węgiel jeszcze bardziej energetyczny
FUZJE Koncerny energetyczne sięgają po kopalnie

BOGDANKA z Eneą. Brzeszcze z Tauronem. Makoszowy z PGE? Trwają intensywne procesy łączenia niektórych 
kopalń z koncernami energetycznymi.
BOGDANKA Z ENEĄ

W październiku tego roku 
Bogdanka stała się częścią Grupy 
Enea. Przejęcie pakietu kontrol-
nego spółki węglowej było efektem 
zakończonego sukcesem wezwa-
nia na akcje. Enea ogłosiła je 14 
września, 29 października rozli-
czono transakcje. Grupa w wezwa-
niu nabyła 64,57% akcji, za które 
zapłaciła ponad 1,48 mld zł. Enea 
ma łącznie 66% akcji kopalni i 
jest większościowym właścicielem 
Bogdanki.

Plany na najbliższe miesiące 
przekazali niedawno na wspólnej 
konferencji prasowej w Lublinie 
przedstawiciele Enei i Bogdanki.

- Wiemy, że Bogdanka jest 
istotnym parterem dla społecz-
ności Lubelszczyzny oraz ważnym 
pracodawcą w regionie. Przygoto-
wujemy plan integracji kopalni z 
Grupą Enea. Jednocześnie przy-
stępujemy do konsolidacji finanso-
wej - powiedziała Dalida Gepfert, 
wiceprezes Enei ds. finansowych, 
przewodnicząca Rady Nadzorczej 
LW Bogdanka.

W najbliższym czasie zostaną 
precyzyjnie zidentyfikowane tzw. 
quick wins, czyli te pozytywne 
efekty połączenia, z których po-
większona Grupa może korzystać 
niemal od razu. Ponadto zostaną 

przygotowane długoterminowe 
inicjatywy zwiększające jej war-
tość. Wśród możliwych synergii 
operacyjnych firmy wymienia-
ją m.in. optymalizację kosztów 
transportu węgla i kosztów zaku-
pów.

- Bogdanka jest najbardziej 
efektywną spółką węglową w Pol-
sce i chcemy dalej wzmacniać jej 
pozycję. Widzimy jednak poten-
cjał do dalszej poprawy efektyw-
ności – dodała przewodnicząca 
Rady Nadzorczej Bogdanki.

Przedstawiciele Enei podkre-
ślili, że przejęcie kopalni pozwoli 
na długoterminowe zabezpieczenie 
paliwa na potrzeby wytwarzania 
energii elektrycznej po korzyst-
nych cenach. Wydobywany na Lu-
belszczyźnie węgiel dostosowany 
jest technologicznie do spalania w 
Elektrowni Kozienice, która nale-
ży do Enei.

Prezesem Bogdanki pozostał 
związany od lat z kopalnią Zbi-
gniew Stopa, a funkcję wicepreze-
sa ds. handlu i logistyki nadal bę-
dzie pełnił Waldemar Bernaciak. 
Enea „zainstalowała” w zarządzie 
LWB także swoich ludzi. Nowe 
osoby w czteroosobowym zarzą-
dzie to Jakub Stęchły, który objął 
funkcję wiceprezesa ds. zakupów 
i inwestycji oraz Piotr Janicki, bę-

dzie wiceprezesem ds. ekonomicz-
no-finansowych. 

BRZESZCZE Z TAURONEM
19 października RSG Tauron 

zawarł ze Spółką Restrukturyza-
cji Kopalń (SRK) przedwstępną 
warunkową umowę nabycia ozna-
czonej części zakładu górniczego w 
Brzeszczach, przekazanego w maju 
do SRK przez Kompanię Węglową.

Tauron Polska Energia zainwe-
stuje w kopalnię Brzeszcze około 
200 mln zł w ciągu dwóch lat i liczy 
na zwrot z inwestycji w ciągu sied-
miu lat, poinformował prezes Jerzy 
Kurella. Spółka zakłada też ryzyko 
zwrotu pomocy publicznej w wyso-
kości ok. 90 mln zł.

- Prawdą jest, że aby Brzeszcze 
mogły wyjść na prostą, potrzeb-
ne są nakłady finansowe. To będą 
nakłady rzędu 160-180 mln zł w 
2016 r., w sumie 200 mln zł w cią-
gu dwóch lat - powiedział Kurella 
podczas konferencji prasowej.

W drugiej połowie 2017 r. ko-
palnia powinna, jego zdaniem, wy-
generować wynik „zero plus”.

- Zakładamy, że w ciągu 7 lat 
projekt będzie zamknięty, będzie 
można powiedzieć, że nakłady po-
niesione były uzasadnione - dodał 
prezes.

Biznesplan dla Brzeszcz zakła-
da także ryzyko zwrotu pomocy 
publicznej. Tauron szacuje tę kwotę 
na ok. 90 mln zł.

Prezes podkreślił, że Brzeszcze 
„nie są gorszą kopalnią niż inne na 
Śląsku czy w Małopolsce”, a obecna 
trudna sytuacja wynika w dużym 
stopniu z pożaru, jaki miał miejsce 
na jednym z pokładów. W kopalni 
brakowało też wizji rozwoju na kil-
ka lat.

Dodał, że decyzja o zakupie ko-
palni wynikała ze strategii spółki. 
„My nie kupowaliśmy Brzeszcz, 
żeby kogokolwiek ratować, kupili-
śmy, bo przy wszystkich ryzykach 
ta akwizycja jest nam potrzebna, 
po prostu się nam opłaci” - powie-
dział Kurella.

Nowe Brzeszcze Grupa Tauron 
- spółka, która przejmie kopalnię 
- zostaną włączone w struktury 
spółki Tauron Wydobycie. Zostaną 
w nich zastosowane te same sche-
maty organizacyjne, co w funkcjo-
nujących już grupie Tauron zakła-
dach górniczych.

Najistotniejszym elementem 
restrukturyzacji będzie jednak 
umożliwienie wydobycia węgla ze 
złoża 510, którego ściany zapadły 
się w wyniku pożaru. Docelowo 
Tauron zakłada, że wydobycie w 
kopalni wyniesie ok. 1 700-1 800 

tys. ton.
Tauron przejmie 1 500 pracow-

ników kopalni Brzeszcze. Jest to 
minimalny poziom zatrudnienia, 
jaki gwarantuje funkcjonowanie 
zakładu. W ciągu trzech miesięcy 
od przejęcia będzie negocjowany 
nowy układ zbiorowy pracy.

MAKOSZOWY Z PGE?
PGE rozmawia ze Spółką Re-

strukturyzacji Kopalń na temat 
kopalni Makoszowy, ale żadne de-
cyzje nie zostały podjęte. Trwają 
analizy - poinformował prezes PGE 
Marek Woszczyk.

- Prowadzimy rozmowy z SRK 
na temat znalezienia odpowiedzi 
co jest możliwe, jeśli cokolwiek, w 
kwestii kopalni Makoszowy. Nic 
nie zostało określone, zdecydowa-
ne - powiedział Woszczyk podczas 
telekonferencji.

- Jesteśmy na etapie analiz, ale 
to nie jest najłatwiejsze aktywo - 
dodał.

Woszczyk przypomniał, że ko-
palnia Makoszowy była w przeszło-
ści dostawcą węgla dla co najmniej 
dwóch elektrowni i kilku elektro-
ciepłowni grupy. Wyjaśnił, że to 
jest powód zainteresowania się 
PGE przyszłością kopalni. 

mija
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 KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

Bez połączenia z energetyką 
KHW nie przetrwaWęgiel jeszcze bardziej energetyczny „Brzeszcze” 

jednak w Tauronie

SRK, TAURON

- Już dawno należało połączyć spółki węglowe z energetycznymi, bo nie może 
być tak, że sprzedaż energii wytworzonej z węgla przynosi ogromne zyski wy-
łącznie spółkom energetycznym - mówi wiceprzewodniczący „Solidarności” w 
Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW) Piotr Bienek. Uważa też, że bez po-
łączenia z energetyką KHW nie przetrwa.

PrZedStawiciele ośmiu zakładowych or-
ganizacji związkowych podpisali z kierownictwem 
Nowych Brzeszcz porozumienie określające warun-
ki przejścia kopalni i załogi do nowego właściciela. 
Treść dokumentu wynegocjował przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Brzeszcze” Stanisław Kłysz.

Założenia do porozumienia zostały zaprezento-
wane górnikom podczas masówek informacyjnych. 
Ci - jak zaznacza przewodniczący - jednogłośnie za-
akceptowali przedstawione warunki.

- Przechodzimy do Taurona i będziemy tam funk-
cjonować na takich samych zasadach jak pozostałe 
spółki z grupy kapitałowej Tauron, w tym - skupiający 
kopalnie „Janina” i „Sobieski” Tauron Wydobycie SA. 
Podpisaliśmy porozumienie, bo jest ono korzystne 
dla pracowników, bo 100-procentowym udziałowcem 
spółki Nowe Brzeszcze Grupa Tauron będzie koncern 
Tauron, jak i z tego względu, że - zgodnie z zapisami 
porozumienia - docelowo mamy się stać integralną 
częścią spółki Tauron Wydobycie - wyjaśnia lider za-
kładowych struktur NSZZ „Solidarność”.

Podpisane w obecności poprzedniego ministra 
skarbu Andrzeja Czerwińskiego porozumienie stano-
wi, że wszyscy pracownicy „Brzeszcz” otrzymają gwa-
rancję pracy i utrzymania dotychczasowych warun-
ków zatrudnienia przez rok od dnia przejścia kopalni 

do nowego właściciela. W tym czasie ma zostać wy-
pracowany nowy zakładowy układ zbiorowy pracy.

Osoby chcące skorzystać z pakietu osłon socjal-
nych do końca tego roku lub posiadające uprawnie-
nia emerytalne będą mogły pozostać w struktu-
rach likwidowanej części KWK „Brzeszcze” - Nowe 
Brzeszcze przejmą bowiem tylko „zdrowy” majątek 
produkcyjny, czyli wszystko to, co umożliwi dalsze 
funkcjonowanie kopalni.

- Zdaję sobie sprawę, że samo podpisanie jakie-
gokolwiek dokumentu może niewiele znaczyć, bo 
pamiętam, co się stało z porozumieniem podpisa-
nym 17 stycznia - zostało złamane przez rząd, który 
miał być gwarantem jego realizacji. Zwracam też 
uwagę, że ostateczną decyzję w sprawie przejęcia 
kopalni „Brzeszcze” przez Nowe Brzeszcze Grupę 
Tauron podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariu-
szy Grupy Tauron - studzi nastroje Stanisław Kłysz. 
- Do tego czasu nie chciałbym popadać w nadmier-
ny hurraoptymizm - kończy swoją wypowiedź.

4 maja kopalnia „Brzeszcze” przestała być od-
działem Kompanii Węglowej SA i trafiła do SRK. W 
związkowo-rządowym porozumieniu z 17 stycznia br. 
zapisano, że po przejściu procesu restrukturyzacyj-
nego zostanie przejęta przez potencjalnego inwestora 
- spółkę Skarbu Państwa z sektora energetycznego.

MJ

Należąca do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) KWK „Brzeszcze” zostanie przejęta 
przez spółkę Nowe Brzeszcze Grupa Tauron za symboliczną złotówkę, a około 1,5 tysiąca 
pracowników zakładu zachowa dotychczas posiadane uprawnienia na zasadach przewi-
dzianych w artykule 231 Kodeksu pracy.

PRZYPOMNIJMY, o zgodzie byłego już 
rządu na przeniesienie 100 procent akcji 
Holdingu do jednoosobowej spółki Skarbu 
Państwa, co otworzyłoby możliwość pozy-
skania branżowego inwestora strategiczne-
go dla kHW, poinformował 23 października 
pełnomocnik rządu do spraw restrukturyza-
cji górnictwa węgla kamiennego Wojciech 
kowalczyk w obecności byłej już premier 
Ewy kopacz.

Minister podkreślił, że przeniesienie ak-
cji jest najszybszym, najefektywniejszym i 
najprostszym sposobem dokapitalizowania 
kHW. W przypadku prywatyzacji należność 
wpłynęłaby do budżetu państwa, a kopalnie 
nie mogłyby z tych pieniędzy skorzystać.

Jego zdaniem, ogłoszenie decyzji rządu 
było kolejnym wybiegiem medialnym polity-
ków Platformy Obywatelskiej.

- Nie liczyłbym na to, że pomysł przed-
stawiony w blasku fleszy przez pana ministra 
kowalczyka będzie realizowany w oparciu o 
tę akurat uchwałę. Mieliśmy raczej do czynie-
nia z czystą propagandą przedwyborczą. Jeśli 
popatrzymy na to, w którym momencie pani 
premier poinformowała o podjętej decyzji, a 
było to na dwa dni przed wyborami, i jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że temat nie był 

omawiany na Radzie Ministrów, bo uchwała 
została przyjęta w trybie obiegowym, poza 
posiedzeniem Rady Ministrów, wszystko sta-
je się jasne - ocenia wiceprzewodniczący.

Przedstawiciel holdingowej „Solidarno-
ści” zaznacza jednak, że realne działania w 
kierunku połączenia Holdingu z państwo-
wym koncernem energetycznym są nie-
zbędne.

- My - jako Związek - mówimy o tym od 
dawna. Gdyby rzeczywiście chodziło o połą-
czenie katowickiego Holdingu Węglowego z 
jakąś spółką energetyczną, bo nazwa żadnej 
z firm przecież nie padła, nasze stanowisko 
byłoby pozytywne. Zdajemy sobie sprawę z 
tego, że inaczej katowicki Holding Węglowy 
nie da sobie rady. Niczego nie zmieniają tu-
taj słowa prezesa łukaszczyka, który jakiś 
czas temu zapewniał o znakomitej sytuacji 
kHW. Połączenie musiałoby jednak nastąpić 
na zdrowych zasadach, z uwzględnieniem 
stanowiska strony społecznej. Na razie ze 
spółek węglowych Skarb Państwa wyciąga 
podatki w kwotach sięgających kilku miliar-
dów złotych rocznie, nie dając niczego w 
zamian. To po prostu nieuczciwe - podsu-
mowuje.

MJ
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Porozumienie klimatyczne 
w Paryżu zostanie zawarte
Rozmowa z Bolesławem 
Jankowskim, wiceprezesem 
EnergSys Badania Systemowe

czy globalne porozumienie 
na konferencji klimatycznej onZ 
w Paryżu zostanie zawarte?

– Porozumienie w Paryżu 
z pewnością zostanie zawarte, jest 
tylko niewiadome, jaka będzie jego 
treść. UE zmierza do tego, aby do-
prowadzić do wiążących zobowią-
zań dla państw będących główny-
mi emitentami CO2, co oznacza, 
że porozumienie musiałoby objąć 
takie kraje, oprócz UE, jak Stany 
Zjednoczone i Chiny. To są dwaj 
najwięksi emitorzy. UE oczekuje, 
że zostaną przyjęte wiążące praw-
nie zobowiązania redukcyjne, któ-
re będą obudowane mechanizmem 
monitorowania i wymuszania wy-
pełniania tych zobowiązań. Tego 
typu rozwiązanie miało już zostać 
zawarte podczas konferencji kli-
matycznej w Kopenhadze w 2009 r. 
Wówczas zawarcie takiego porozu-
mienia się nie udało, obecnie mamy 
do czynienia z próbą powrotu do tej 
koncepcji.

Jest mało prawdopodobne, że 
w Paryżu do tego dojdzie. Obecne 
negocjacje zmierzają w kierunku 
mechanizmu bazującego na kon-
cepcji deklarowanych wkładów 
krajowych. Pojęcie deklarowanych 
wkładów jest dość elastyczne, nie 
jest określone, że to musi być re-
dukcja emisji CO2, to mogą być 
również takie zobowiązania, jak 
zmniejszenie energochłonności 
gospodarki. Z racji tego, że pojęcie 
deklarowanych wkładów krajo-
wych jest szerokie, to poszczegól-
ne kraje deklarują to, co uważają, 
że mogą zrealizować i przyczynić 
się w ten sposób do globalnych re-
dukcji.

Już spora grupa krajów przed-
stawiła swoje deklaracje dot. 
przyszłych zobowiązań. Jest to 
podejście, które jest znacznie ła-
godniejsze i znacznie bardziej ela-
styczne od tego, co przyjęła UE, 
która w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych prowadzi po-
litykę bardzo restrykcyjną. Jeżeli 
porozumienie zawarte w Paryżu 
będzie bazować na dobrowolnych 
wkładach krajowych, to rygory 
unijne będą znacznie ostrzejsze niż 
to, co będzie uzgodnione na pozio-
mie globalnym.

Jakie  znaczenie  będzie 
miało  dla  Polski  porozumie-
nie paryskie?

– Dla Polski będzie to miało 
bardzo istotne znaczenie, ponieważ 
oznacza prawdopodobnie, że poza 
Unią moglibyśmy realizować na-
sze zobowiązania znacznie taniej, 
bez ponoszenia takich kosztów, jak 
w wyniku działań unijnych. Ponie-
waż problem redukcji emisji gazów 
cieplarnianych jest problemem glo-
balnym, to może powstać uzasad-
nione pytanie dlaczego Polska ma 
realizować politykę, która nie jest 
spójna z mechanizmami przyjęty-

mi na poziomie globalnym.
Dlaczego  trudno  uzgodnić 

globalne, wiążące cele?
– Są tu dwie bardzo istotne kwe-

stie. Pierwsza jest taka, że w konwen-
cji klimatycznej przyjęto podział na 
kraje rozwinięte, czyli kraje zawarte 
w tzw. Aneksie I i kraje pozostałe, 
określane jako rozwijające się. Do-
tychczasowe uzgodnienia wygląda-
ły tak, że to kraje rozwinięte, jakie 
zostały określone w Aneksie I, mają 
redukować emisje, a inne – określa-
ne jako kraje rozwijające się – nie 
mają takiego obowiązku. Taki po-
dział zastosowano np. w Protokole 
z Kyoto. Do krajów rozwiniętych 
zaliczono także Polskę. Ten podział, 
po ponad 20 latach, jakie minęły 
od czasu podpisania konwencji kli-
matycznej, jest już dość archaiczny. 
Wśród krajów, które się znalazły 
poza Aneksem I są Chiny, które są 
obecnie głównym emitentem CO2 
na świecie. W międzyczasie Chiny 
stały się największą gospodarką na 
świecie, a w wielu dziedzinach po-
ziom rozwoju jest tam wyższy niż 
w Polsce.

Do krajów rozwijających za-
liczono m.in. tak zaawansowane 
gospodarczo kraje jak Korea Płd., 
Izrael, Singapur, bogate kraje 
arabskie: Katar, Arabia Saudyj-
ska, dynamiczne gospodarczo kra-
je Ameryki Płd: Chile, Brazylia, 
Argentyna, Meksyk a także RPA. 
Redukcje emisji w tych krajach 
mają być dokonywane w oparciu 
o środki przekazane przez kraje 
rozwinięte.

Utrzymanie podziału na kraje 
Aneksu I i kraje pozostałe – czyli 
kraje rzekomo rozwinięte i rzeko-
mo rozwijające się – nie odpowiada 
obecnej sytuacji gospodarczej na 
świecie. Trzeba też pamiętać o tym, 
że w sytuacji, kiedy Chiny emitują 
ok. 30 proc. globalnych emisji CO2, 
to redukcja emisji bez krajów, które 
są poza Aneksem I, nie da żadnych 
efektów.

Pojawiła się presja, aby zlikwi-
dować podział na kraje rozwinięte 
i rozwijające się, ale kraje, które 
nie są w Aneksie I, nie bardzo chcą 
się na to zgodzić, przynajmniej nie 
chcą się zgodzić za darmo. Mają 
ku temu podstawy, ponieważ na 
wcześniejszych konferencjach 
klimatycznych kraje rozwinięte 
obiecały, że uruchomią działania, 
dzięki którym kraje rozwijające 
się zyskają na redukcję emisji 100 
miliardów dolarów rocznie. Kra-
je rozwijające się dopytują się o te 
pieniądze. Gotowość i możliwości 
tych krajów, które miałyby te pie-
niądze płacić, są mniejsze niż jesz-
cze niedawno. UE nie bardzo się do 
tego pali, ponieważ sama ma różne, 
poważne problemy.

Jakie  jest  stanowisko  Sta-
nów Zjednoczonych?

– Stany Zjednoczone są jed-
nym z kluczowych podmiotów 
w dyskusji o światowej redukcji 
emisji CO2. Już zadeklarowały re-
dukcję emisji CO2, ale w praktyce 
jest mała szansa na to, aby kraj ten 

zgodził się na ustalenie w Paryżu 
wiążących prawnie limitów emi-
sji. Wynika to z faktu, że w Sena-
cie większość posiadają Republi-
kanie, którzy są przeciwni takim 
zobowiązaniom i którzy zablokują 
ratyfikacje ewentualnych tego ro-
dzaju uzgodnień,

Stany Zjednoczone mogą sobie 
pozwolić na dobrowolne zobowiąza-
nia dotyczące redukcji emisji CO2, 
ponieważ dzięki gazowi łupkowemu 
już dokonały znacznego zmniejsze-
nia emisji CO2 i mogą bez szkody dla 
własnej gospodarki zadeklarować 
znaczący poziom redukcji emisji. 
Podobne jest podejście większości 
krajów, które w ramach krajowych 
wkładów deklarują to, co jest dla 
nich możliwe do zrealizowania, bez 
ponoszenia kosztów gospodarczych 
i społecznych.

Czyli konferencja w Paryżu 
nie zakończy się wielkim suk-
cesem?

– Oczekuję, że w Paryżu zosta-
nie zawarte porozumienie, które 
będzie oparte na wkładach poszcze-
gólnych państw, być może znajdą 
się tam zapisy, które będą wzywać 
do zwiększenia tych celów i ich 
ujednolicenia w skali globalnej, ale 
na tym się zakończy. Nie sądzę, że 
dojdzie do wprowadzenia podobne-
go dokumentu jak Protokół z Kioto, 
który by definiował limity emisji 
CO2 dla poszczególnych krajów, 
obejmując tymi limitami nie tylko 
kraje Aneksu I, ale również kraje 
pozostałe, i żeby to było obudowane 
restrykcjami za nieprzestrzeganie 
tych zobowiązań. Będzie prawdo-
podobnie przyjęte elastyczne po-
dejście. Pomimo tego UE utrzyma 
swoje wysokie reżimy klimatyczne, 
które będą znacznie ostrzejsze niż 
to, na co zgodzą się inne kraje.

Trzeba zwrócić uwagę, że na 
świecie zmniejszenie emisji CO2 
i dążenie do zmniejszania zuży-
cia energii nie budzi kontrowersji, 
kontrowersje natomiast budzi to, 
w jakim tempie i jak głęboko swo-
je cele zamierza realizować UE. 
Plany UE nie mają odpowiednika 
w dążeniach innych krajów, a nie-
które kraje, jak Kanada, podejmu-
ją działania idące w odwrotnym 
kierunku. Kanada wystąpiła z pro-
tokołu z Kioto, Australia, po zmia-
nie rządu, wycofała się z planów 
wprowadzenia systemu handlu 
emisjami. Polityka klimatyczna ma 
bardzo duże znaczenie na arenie 
międzynarodowej, wiele środków 
i uwagi poświęcono jej promocji, 
za tym stoją bardzo poważne inte-
resy gospodarcze i finansowe, dla-
tego nie ma co się spodziewać, że 
to nastawienie szybko się zmieni. 
Deklarowanie poparcia dla dzia-
łań na rzecz ochrony klimatu jest 
ważnym elementem poprawności 
politycznej i mało kto decyduje się 
na wyłamywanie z tego trendu. 
Większość poszczególnych krajów 
poza UE, podchodzi do tego jednak 
bardzo pragmatycznie, wykonu-
jąc te zalecenia w takim zakresie, 
w jakim jest to dla nich korzystne 

i nie podejmuje działań, które były-
by dla nich kosztowne.

Chyba  najbardziej  promo-
waną niskoemisyjną technolo-
gią  energetyczną  są  OZE.  Czy 
Pana zdaniem nadal będą one 
się silnie rozwijały?

– OZE z pewnością będą się 
rozwijały, co już widzimy. Spory 
potencjał dalszego rozwoju ma fo-
towoltaika integrowana z innymi 
instalacjami budynkowymi. Trud-
no jednak obecnie przesądzić, czy 
dojdzie do zapowiadanej rewolucji 
w energetyce. Przyszłość OZE w du-
żej mierze będzie zależała od rozwo-
ju technologii magazynowania ener-
gii. Są rozwiązania, które byłyby 
możliwe do zastosowania w nowym 
modelu energetyki, jak przejście na 
pojazdy elektryczne lub paliwa wo-
dorowe, których produkcja pełnić 
będzie także rolę magazynowania 
energii. Na razie te technologie są 
droższe od technologii konwencjo-
nalnych i większości krajów nie stać 
na ich masowe wdrażanie. Dlatego 
racjonalne jest, z punktu widzenia 
większości krajów, aby nie wdrażać 
tych technologii, póki są drogie. Jest 
jednak presja dosyć silnych grup in-
teresu, które na transformacji ener-
getyki mogą bardzo dużo zarobić 
i dążą do tego, by ją przyspieszyć 
m.in. poprzez porozumienia klima-
tyczne. Trudno w tej chwili ocenić 
wynik końcowy tej rywalizacji. Je-
żeli przełomowych technologii nie 
będzie, to większość krajów będzie 
podchodziła do tego pragmatycznie, 
wdrażając nowe technologie stop-
niowo, w ograniczonym zakresie. 
Pojawienie się przełomowych roz-
wiązań może natomiast zdecydo-
wać o przyspieszeniu transformacji 
energetyki. Sytuacja jest dość dyna-
miczna i będzie z pewnością wahać 
się w jedną bądź drugą stronę.

A co z technologiami CCS?
– Technologie wychwytu i maga-

zynowania CO2 miały być rozwiąza-
niem, umożliwiającym utrzymanie 
elektrowni węglowych w warun-
kach wysokich cen CO2. UE obie-
cała środki na sfinansowanie kilku 
obiektów pilotowych. Obecnie jed-
nak w tej kwestii nie widać postępu. 
Dotychczas opracowane rozwiąza-

nia technologiczne zostały spraw-
dzone w znacznie mniejszej skali, są 
drogie, energochłonne i stwarzają 
poważne obawy społeczne, doty-
czące transportu skroplonego CO2 
i jego zatłaczania pod ziemię. Nie 
spełniają one warunków zrównowa-
żonego rozwoju. Okoliczność ta po-
woduje, że większość scenariuszy, 
opracowanych przez KE, w których 
technologie CCS odgrywały istotna 
rolę w redukcji CO2, wymaga zre-
widowania. W związku z tym zre-
widowania wymaga także podejście 
do wdrażania polityki klimatycznej 
w krajach ze znacznym udziałem 
energetyki węglowej.

Jak  wygląda  pozycja  Pol-
ski w tych negocjacjach  i jakie 
działania powinniśmy podjąć?

– Warto zauważyć, że pozy-
cja Polski w tych negocjacjach jest 
potrójnie niekorzystna: jako kraj 
zaliczony do Aneksu I, będziemy 
w pierwszej kolejności zobowiązani 
do redukcji emisji, możemy być tak-
że zobowiązani do przekazywania 
krajom rzekomo mniej rozwiniętym 
(spoza Aneksu I), a więc także Chi-
nom, Korei Płd, Arabii Saudyjskiej 
itp. środków na redukcję emisji, zaś 
jako członek UE jesteśmy poddani 
polityce bardziej restrykcyjnej, niż 
inne kraje w ramach globalnych 
mechanizmów. Polska nie może 
godzić się na takie zasady uczest-
nictwa w polityce klimatycznej. 
Pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie 
redukować emisje CO2 równolegle 
z rozwojem gospodarczym i nadal 
możemy zmierzać w tym kierunku. 
Nie możemy się jednak godzić na 
to, by polityka klimatyczna obcią-
żała nasz kraj nieproporcjonalnie 
więcej, niż inne kraje o podobnym 
poziomie rozwoju. A takie niepro-
porcjonalnie wysokie obciążania 
nakłada na nasz kraj unijna polityka 
klimatyczna. Celem polskiej dyplo-
macji powinno być doprowadzenie 
do sytuacji, w której Polska uczest-
niczy w globalnych wysiłkach na 
takich samych zasadach, jak inne 
kraje – poprzez dostosowanie wy-
magań redukcyjnych do warunków 
i możliwości danego kraju.

Rozmawiał: Emil Różański
Przedruk za magazynu C
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Pakiet klimatycznego biznesu
PRZED PARYŻEM Kto zarabia najwięcej na antywęglowej krucjacie? 

BARDZO niskie ceny węgla na rynku światowym są bezpośrednio związane z wprowadzeniem w UE antyprzemysło-
wego pakietu klimatyczno-energetycznego, który dotarł również do Chin.

Pod hasłem wprowadzenia ochrony czy-
stego klimatu w UE, w ostatnich kilku 
latach Komisja Europejska wprowadziła 
drastyczne ograniczenia emisji CO2 przez 
firmy działające na terenie wspólnoty. Ta 
antyprzemysłowa polityka UE znalazła 
swoje odzwierciedlenie w drastycznym 
spadku ceny najpierw węgla energetyczne-
go a potem także i koksowego.

Uderzenie w węgiel energetyczny było 
spowodowane ekspertyzami tych naukow-
ców, którzy uznali, że głównym emitentem  
CO2 jest energetyka węglowa a w drugiej 
kolejności największymi emitentami są 
stalownie. Dlatego właśnie w ostatnim cza-
sie w UE rozpoczęto proces stopniowego 
wygaszania pieców hutniczych, co spowo-
dowało również obniżenie ceny węgla pro-
dukowanego przez JSW. 

Jednak głównym pomysłodawcom 
wprowadzenia pakietu klimatyczno-ener-
getycznego wcale o klimat nie chodzi a 
wyłącznie o biznes, jaki można na tym 
klimacie zrobić. Głównym beneficjentem 
wprowadzenia tego podatku węglowego 
mają być oczywiście największe banki „in-
westycyjne” świata z bankiem Goldman 
Sachs na czele.

Dlatego właśnie stworzono teorię o glo-
balnym ociepleniu klimatu. Stworzono jed-
no wielkie globalne oszustwo, które niszczy 
przemysł również i w naszym kraju!!!

I w tym celu właśnie powiązano pakiet 
klimatyczny z wprowadzeniem handlu 
emisjami  CO2. Ten handel przynosi już 
dzisiaj krociowe zyski bankowi inwesty-
cyjnemu Goldman Sachs. Oznacza to, że 
im więcej krajów przyjmie założenia tego 
pakietu, tym większe będą zyski tego ban-
ku i tym więcej kopalni czy hut w krajach o 
wyższych kosztach produkcji, będzie mu-
siała upaść, bo o cenach węgla nie będzie 
już decydowała UE, ale wyłącznie Azja 
gdzie koncerny traktują ludzi jak niewol-
ników.

Jeszcze niedawno cena węgla koksowe-
go była napędzana przez popyt generowany 
przez chińską gospodarkę. I dlatego właś-
nie cena węgla koksowego produkowanego 
przez JSW dochodziła nawet do 300 dola-
rów za tonę. Dlaczego więc teraz jest ina-
czej?

W mojej ocenie cena węgla była przez 
pewien okres tak wysoka, ponieważ to się 
bardzo opłacało innemu potężnemu ban-
kowi inwestycyjnemu kontrolującemu 
azjatycki rynek surowcowy, który nawet 
połączył siły z największym bankiem Chin 
– zmieniając swoją nazwę z J.P Morgan na 
J.P Morgan Chase.  Kiedy więc ten bank 
zauważył, jakie zyski osiąga jego spekula-
cyjny kolega – (Goldman Sachs) na handlu 
emisjami CO2, postanowił finansowo „lob-
bować” za tym, aby ten pakiet wprowadziły 
też Chiny.

Potężną siłą tych dwóch banków jest to, 
że od czasu wybuchu pierwszego światowe-
go kryzysu giełdowego to właśnie te banki 
kontrolują światowy rynek surowcowy jak 
też i na rynku finansowym zaliczani są do 
największych globalnych spekulantów, co 
opisałem w szeregu moich artykułów.  Po-
wiem więcej, nie znam kryzysu finansowe-
go czy gospodarczego na świecie, na któ-
rym by te dwa banki nie zarobiły.

Sądzę, że głównym lobbystą wprowa-
dzenia w UE antyprzemysłowego pakie-

tu klimatyczno-energetycznego jest bank 
Goldman Sachs.  Skoordynowana gra na 
obniżkę cen węgla prowadzona przez bank 
Goldman Sachs oraz J.P Morgan Chase na 
rynku surowcowym - doprowadziła do sy-
tuacji, w której o obecnych cenach węgla na 
świecie decydują spółki węglowe o najniż-
szych kosztach produkcji, bo tam też prze-
noszą produkcję producenci stali.

W tym przypadku nie mamy, więc do 
czynienia z naturalną grą rynkową, lecz grą 
największych spekulantów finansowych, 
którzy rujnują ten rynek dla osiągnięcia 
maksymalnych zysków. To oni właśnie 
kształtują cenę węgla na rynku świato-
wym.

Nie mam, co do tego żadnej wątpliwo-
ści, że gdyby UE nie wprowadziła „podatku 
węglowego”, JSW pozostałaby liczącym się 
producentem węgla koksowego w świecie, 
mającym istotny wpływ na kształtowanie 
jego ceny. Obecnie ze względu na wprowa-
dzenie tego podatku, JSW jest całkowicie 
zależna od cen światowych, niekorzystnych 
dla spółki.

Jestem też przekonany, że niskie ceny 
akcji JSW są wynikiem celowej wysprze-
daży akcji przez największych spekulantów 
finansowych – takich jak Goldman Sachs 
oraz J.P Morgan, które nie tylko były głów-
nymi doradcami prywatyzacyjnymi JSW, 
na czym zarobiły olbrzymie pieniądze, ale 
też i posiadały największą liczbę tych ak-
cji z instytucji finansowych. Co ciekawe te 
same banki znajdują się na liście tych ban-
ków, które rekomendują, jaka powinna być 
docelowa cena akcji JSW. I pod uzyskanie 
dokładnie tej ceny grają, ciągnąc za sobą 
rynek w dół i powodując, że cena akcji JSW 
jest ostatecznie tak niska.

I dlatego uważam, że pieniądze z wyż-
szego kursu akcji JSW nie rozpłynęły się 
w powietrzu, lecz zostały przejęte przez 
te główne banki, które pozostałych mniej-
szych posiadaczy akcji JSW dosłownie puś-
ciły w skarpetkach, co nie jest rzeczą nową 
w przypadku działalności tych wytrawnych 
i niezwykle skutecznych światowych spe-
kulantów. Tak, więc zdecydowanie można 
powiedzieć, że indywidualni zarówno ak-
cjonariusze jak i interesariusze JSW są nie 
tyle sponsorami samej spółki, co po prostu 
kilku banków, które miały główny wpływ 
na wycenę akcji Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej.

W mojej ocenie najwięksi spekulan-
ci świata kontrolujący rynek surowcowy 
– tacy jak Goldman Sachs oraz J.P Morgan 
Chase stworzyli swoistą dźwignię finanso-
wą polegającą na tym, że im bardziej spada 
cena węgla tym bardziej wzrasta cena sa-
mej emisji – a więc pewnego rodzaju po-
datek od wydobycia węgla - co czyni samo 
górnictwo coraz mniej opłacalnym, gdyż 
powstaje w ten sposób nadpodaż na global-
nym rynku węgla.

 W mediach lansuje się tezę, że nad-
podaż węgla powstała z powodu tego, 
że w ostatnim czasie wzrosła na świecie 
produkcja węgla. Czy jednak promowana 
pakietem klimatycznym polityka odcho-
dzenia od węgla nie spowoduje tego, że 
na rynku węgla pojawi się nadpodaż tego 
surowca? W związku z tym obawiam się, 
że nadpodaż węgla będzie tym większa 
im więcej krajów przyjmie pakiet klima-
tyczny co dramatycznie pogorszy sytuację 

producentów węgla i zwiększy jedynie zy-
ski głównych spekulantów na rynku han-
dlu emisjami.

Zwolennicy podatku węglowego propo-
nują, aby miejsce górnictwa zajęły firmy 
wytwarzające alternatywne źródła energii. 
Czy to jednak przypadek, że te firmy w zde-
cydowanej większości pochodzą z Izraela? 
Jeśli firmy i doradcy z Izraela pracują, jako 
eksperci w dziedzinie ochrony środowiska 
dla takich instytucji jak Bank Światowy. 

To już teraz chyba wiemy, kto stoi za tym 
agresywnym „lobbingiem” na rzecz wpro-
wadzenia pakietu klimatyczno-energetycz-
nego oraz zastąpienia energetyki opartej na 
węglu?

Całość tego artykułu wraz z odnośnika-
mi dostępny jest też w internecie w artyku-
le pt „ Pakiet klimatycznego biznesu”.

Marek Szolc
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Podatkiem w patologie odpraw
Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało 70-proc. podatek od odpraw. Podatek ma 
dotyczyć wyłącznie wysokich odpraw wypłacanych przez spółki skarbu państwa 
lub należące do samorządów.

ZGODNIE z uchwaloną w środę przez Sejm no-
welą (która także znalazła poparcie większości 
Senatu), 70 proc. podatek ma dotyczyć odpraw i 
odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji wypła-
canych prezesom i członkom zarządów spółek z 
udziałem m.in. Skarbu Państwa, czy samorządu 
terytorialnego. Podatek ma być naliczany od wy-
płat przekraczających określone limity.

W przypadku odpraw jako próg podatkowy 

przyjęto próg trzymiesięcznego wynagrodzenia, 
a wobec odszkodowań z tytułu umów o zakazie 
konkurencji zaproponowano wysokość odpowia-
dającą wynagrodzeniu za okres 6 miesięcy, w 
czasie których spółka wypłaca byłemu członko-
wi zarządu odszkodowanie za niepodejmowanie 
zatrudnienia u konkurencji. Nowela ma wejść w 
życie 1 stycznia 2016 r. i objąć dochody uzyskane 
po tej dacie.

Milionowe zarobki prezesów
Prezesi banków, grup energetycznych czy spółek węglowych zarabiają nawet po kilka milionów złotych rocznie.                 
W tym samym czasie narzekają na rynkową dekoniunkturę i starają się swoim pracownikom zmniejszać zarobki                      
i dodatkowe świadczenia. 
cZy ktoś z czytelników ma 
swoje konto w banku Pekao, 
BPH lub ING Banku Ślą-
skim? Zapewne wielu, ponie-
waż to są duże i popularne 
banki w Polsce, których od-
działy trudno ominąć. Każdy 
z tych, którzy mają konto w 
tych bankach ma swój udział 
w tym, że banki te wypłaca-
ją swoim prezesom roczne 
zarobki liczone w milionach 
złotych!

Z raportu dotyczącego 
zarobków prezesów spółek 
giełdowych w roku 2014 r. 
wynika, że najlepiej zarabia-
jącym prezesem był Janusz 
Filipiak, szef założonej przez 
siebie firmy Comarch, dzia-
łającej w sektorze informa-
tycznym. W roku 2014 zaro-
bił 8,1 miliona złotych!

Na kolejnych miejscach, 
jeśli chodzi o wysokość za-
robków w 2014 r., ulokowali 
się prezesi banków. Najlep-
szy z nich był Luigi Lovaglio, 
szef Pekao SA, który w mi-
nionym roku zarobił 7,1 mi-
lionów złotych.

Mateusz Morawiecki, wi-
cepremier i minister rozwoju 
w rządzie Beaty Szydło, w 
roku 2014, kiedy był jeszcze 
prezesem Banku Zachodnie-
go WBK zarobił ponad 3,6 
miliona złotych. 

Z raportu firmy 
Sedlak&Sedlak wynika, że 
prezesom najlepiej płacono 
w branży ubezpieczeniowej 
i bankowej. Tuż za nimi był 
przemysł paliwowy, energe-
tyka i przemysł surowcowy. 

Wiele z tych firm jest 
kontrolowanych przez Skarb 
Państwa. W 2014 roku me-
diana wynagrodzeń me-
nedżerów zarządzających 
spółkami, w których więk-
szościowym udziałowcem 
jest Skarb Państwa wynio-
sła ponad 1 mln zł., połowa 
z przebadanych osób otrzy-
mała wynagrodzenie w prze-
dziale od 900 tys.  do 1,5 mln 
zł.

Warto zwrócić uwagę, 
że wśród najlepiej zarabia-
jących prezesów w 2014 r. 
znaleźli się Zbigniew Stopa, 

prezes Bogdanki, który zaro-
bił ponad 1 mln zł i Jarosław 
Zagórowski, były już prezes 
JSW, który zarobił 950 tysię-
cy złotych. Jak pamiętamy, 
rok 2014 nie był zbyt udany 
dla górnictwa. Bogdanka co 
prawda w 2014 r. osiągnęła 
spory zysk netto (272,3 mln 
zł) ale był sporo mniejszy 
niż w rok 2013. Z kolei grupa 
JSW w roku 2014 zanotowa-
ła stratę netto w wys. 657,1 
mln zł., co nie przeszkodziło 
w tym, aby prezes JSW zaro-
bił 950 tys. zł.  

Firma Sedlak&Sedlak 
wyliczyła również stosu-
nek wynagrodzenia preze-
sa zarządu do przeciętnego 
wynagrodzenia w spółce. 
Z wyliczeń wynika, że 
przeciętne wynagrodze-
nie w Bogdance w 2014 r.  
(za 12 miesięcy) wyniosło 
81,7 tysięcy złotych co ozna-
cza, że prezes zarobił 12,6 
razy więcej niż średnia. 

W JSW przeciętne, rocz-
ne  wynagrodzenie w minio-
nym roku wyniosło 98,9 ty-
sięcy złotych, co oznacza, że 
prezes zarobił 9,6 razy więcej 
niż średnia.  

Autorzy raportu przeko-
nują, że te różnice w Polsce 
są stosunkowo nieduże, po-
nieważ w wielu firmach na 
zachodzie prezesi zarabiają 
nawet ponad 100 razy więcej 
niż pracownicy. 

Eksperci Sedlak&Sedlak 
przyznają, że wynagrodze-
nia prezesów zarządu spółek 
giełdowych wzbudzają wiele 
kontrowersji a przeciętne-
go odbiorcę często szoku-
ją milionowe kwoty, jakie 
za zarządzanie przedsiębior-
stwami otrzymują prezesi. 
Trudno żeby było inaczej. 
Mamy bowiem do czynienia z 
podwójnymi standardami. Z 
jednej strony prezesi w wielu 
firmach mówią, że sytuacja 
na rynku jest trudna, konku-
rencja rośnie, koszty działal-
ności rosną a zyski spadają, 
dlatego też nie ma miejsca 
na podwyżki płac i dodat-
kowe świadczenia. W tym 
samym czasie członkowie 

Zarobki wybranych prezesów 
w 2014 r.

 
Luigi Lovaglio, prezes 
Bank Pekao Sa – 7 170 000
Richard Gaskin, prezes 
Bank BPH – 4 249 000
Małgorzata Kołakowska,
prezes ING Bank Śląski 
– 3 846 000
Joao Bras Jorge, prezes 
Millenium – 3 743 360
Mateusz Morawiecki, 
prezes Bank Zachodni WBk
– 3 622 850
Herbert Wirth, prezes kGHM 
Polska Miedź – 2 277 000
Dariusz Lubera, prezes Tauron 
Polska Energia – 1 912 000
Krzysztof Zamasz, prezes
Enea S.a. – 1 900 000
Marek Woszczyk, prezes PGE
– 1 140 000
Zbigniew Stopa, prezes 
LWBogdanka – 1 033 569
Jarosław Zagórowski, prezes 
JSW – 950 024

Źródło: Sedlak&Sedlak

zarządów, rad nadzorczych i 
kierownictwa biorą ogromne 
wynagrodzenia rzekomo za 
to, że są wybitnymi specjali-
stami od zarządzania. Takiej 
rozbieżności sprzyja też lan-
sowana przez główne media, 
tzw. ekspertów i publicy-
stów teza, że prezesi muszą 
zarabiać dużo a pracownicy 
mało. Domaganie się przez 
pracowników nawet niewiel-
kich podwyżek płac budzi 
oskarżenia o awanturnictwo, 
warcholstwo i próbę destabi-
lizacji świetnie rozwijającej 
się polskiej gospodarki. 

Realia naszego systemu 
gospodarczo-politycznego są 
takie, że prezesi będą zarabia-
li więcej niż pracownicy, tak 
samo jest w innych krajach 
Europy zachodniej czy Sta-
nach Zjednoczonych. Trzeba 
jednak dążyć do tego, żeby te 
różnice były nieduże. W Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie te 
różnice są bardzo duże, coraz 
częściej mówi się o zmniej-
szeniu tych różnic, ponieważ 
nie ma to żadnego uzasadnie-
nia a jest wręcz szkodliwe. W 
Polsce powinniśmy z tego 
wyciągać wnioski. Tym bar-
dziej, że wiele firm, gdzie pre-
zesi zarabiają miliony złotych 
rocznie, to firmy państwowe 
działające na rynkach mało 
konkurencyjnych, gdzie mają 
tzw. dominującą pozycję. Tak 
jest w energetyce, sektorze 
paliwowym czy górnictwie. 

Jeżeli ktoś jest w miarę odpo-
wiedzialny to na stanowisku 
prezesa nie narobi głupstw i 
firma będzie dobrze działała. 

Wydaje się oczywiste, że 
zarobki prezesów powinny 
być uzależnione od wyników 
firmy. Jak widzimy na przy-
kładzie JSW tak wcale być 

nie musi. To wymaga natych-
miastowej zmiany. Jeżeli w 
trudnej sytuacji spółek, jak 
np. w górnictwie, próbuje się 
ograniczać zarobki pracow-
ników to podobnie powinno 
być z prezesami. 

Igor D. Stanisławski
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  OPROCENTOWANIE OD 5,90% !!!     
PROWIZJA OD 0% NISKA RATA

POŻYCZKA W POWSZECHNEJ SKOK 
NA JESIENNO-ZIMOWE DNI

REPREZENTATYWNY PRZYKŁAD NA IV KWARTAŁ 2015 R. Całkowita kwota kredytu: 4.000,00 zł. Czas obowiązywania umowy: 24 m-ce. Oprocentowanie zmienne pożyczki: 8,90 % w stosunku rocznym. Jednorazowa prowizja: 6 % od całkowitej kwoty pożyczki. 
(RRSO): 16,22 %. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 4.622,18 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi: 622,18 zł, na który składa się: suma odsetek do zapłaty: 382,18 zł i jednorazowa prowizja za udzielenie pożyczki płatna w dniu uruchomienia pożyczki: 
240,00 zł. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami spłacana jest w 24, równych ratach miesięcznych (raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe z tym, że ostatnia rata pożyczki jest ratą wyrównawczą). Najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 182,59 zł. Data 
sporządzenia informacji: 1 października 2015 r. Ostateczny całkowity koszt pożyczki oraz wymagane zabezpieczenia  uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. 
Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów k.c. (Dz.U.Nr 16, poz.93 ze zm.)

Oburzająca 
nominacja
Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” zażądała odwołania Jarosława Zagó-
rowskiego z Rady Dialogu Społecznego (RDS).

Brak dialogu to droga donikąd
PREZYDENT Andrzej Duda powołał Radę Dialogu Społecznego (RDS). Instytucja ma zastąpić 
rozbitą działaniami poprzedniego rządu Komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodar-
czych. W skład RDS weszli dwaj przedstawiciele górniczej „Solidarności”, członkowie Komi-
sji Krajowej Związku: Henryk Nakonieczny oraz Waldemar Sopata. Z tym ostatnim rozmawia-
my o kompetencjach Rady i rzeczywistej roli, jaką może odegrać.

RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO 

BYłY prezes Zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
Sa (JSW) trafił do RdS jako 
przedstawiciel organizacji 
Pracodawcy RP. Według 
związkowców, „Jarosław 
Zagórowski dał się poznać 
jako człowiek, który całko-
wicie zniszczył dialog społeczny” w JSW. Wniosek o wycofa-
nie kontrowersyjnej nominacji trafił na ręce szefa Pracodaw-
ców RP andrzeja Malinowskiego.

Górnicza „Solidarność” przypomniała, że w ostatnich 
latach Jarosław Zagórowski wielokrotnie wywoływał niepo-
trzebne konflikty z załogą zarządzanej przez siebie JSW. - kie-
rując Zarządem JSW S.a., (…) pozwalał na łamanie prawa 
pracy, co potwierdzają raporty pokontrolne Państwowej In-
spekcji Pracy. kilka miesięcy temu stracił stanowisko prezesa 
Zarządu JSW S.a. po dramatycznym strajku pracowników, 
do którego sam doprowadził, próbując pozbawić załogę do-
tychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracow-
niczych poprzez wypowiedzenie porozumień zbiorowych bez 
konsultacji ze związkami zawodowymi - napisali przedstawi-
ciele największej branżowej organizacji związkowej.

Obecność Jarosława Zagórowskiego w Radzie może, ich 
zdaniem, „znacząco utrudnić, jeśli wręcz nie uniemożliwić 
właściwe funkcjonowanie tej instytucji”. - Zwracamy uwagę, 
że dialog trójstronny przynosi wymierne efekty tylko wtedy, 
gdy jego uczestnicy potrafią wykazać się wzajemnym zrozu-
mieniem. Jarosław Zagórowski tej umiejętności nie posiada, 
co wielokrotnie udowodnił - stwierdzili związkowcy.

Podkreślili jednocześnie, że nie kwestionują prawa Pra-
codawców RP do posiadania pełnej reprezentacji w RdS i 
zasugerowali najprostsze rozwiązanie problemu: zastąpie-
nie Jarosława Zagórowskiego innym przedstawicielem tej 
samej organizacji.

Powołana 22 października przez prezydenta andrzeja 
dudę 59-osobowa Rada dialogu Społecznego zastąpiła 
komisję Trójstronną do spraw Społeczno-Gospodarczych. 
W skład RdS weszli przedstawiciele rządu, pracodawców, 
przedsiębiorców i związków związkowych oraz Prezydenta 
RP, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego. Cztery organizacje praco-
dawców - konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Związek 
Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club - zgłosiły do 
Rady po sześciu reprezentantów, trzy największe centrale 
związkowe - po ośmiu. Osiem osób - sześciu ministrów i 
dwóch wiceministrów - ma reprezentować stronę rządową. 
Na czele Rady dialogu Społecznego stanął przewodniczący 
komisji krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr duda. Pokieruje 
jej pracami przez najbliższy rok.

MJ

Solidarność  Górnicza:  -  Prezy-
dent  Andrzej  Duda  powołał  człon-
ków Rady Dialogu Społecznego. Za-
siedli w niej przedstawiciele strony 
związkowej,  rządu  i  pracodawców. 
Czym, zdaniem strony związkowej, 
powinna być Rada? Nową, znacznie 
bardziej  sprawną,  Komisją  Trój-
stronną  do  spraw  Społeczno-Go-
spodarczych?

Waldemar  Sopata,  przewodni-
czący  Komisji  Zakładowej  NSZZ 
„Solidarność” ZG „Sobieski”  i czło-
nek  Komisji  Krajowej  Związku, 
członek Rady Dialogu Społecznego: 
- Mam nadzieję, że żadnego porównania 
z Komisją Trójstronną nie będzie. Tam od 
kilkunastu już lat toczył się dialog pozoro-
wany. Traciliśmy kolejne godziny, tygodnie 
i miesiące, prowadząc rozmowy, z których 
nic nie wynikało. Osoby reprezentujące 
rząd były niekompetentne. Uznali tak nie 
tylko związkowcy, ale również pracodawcy 
- na przykład reprezentujący sektor ener-

getyczny - wycofując z Komisji swoich 
przedstawicieli. Liczę na to, że Rada Dia-
logu Społecznego wprowadzi nową jakość 
do dialogu trójstronnego w Polsce. Dwie 
kadencje rządów koalicji PO-PSL całkowi-
cie go sponiewierały. A warto pamiętać, że 
sytuacja na szczeblu centralnym w znacz-
nym stopniu wyznacza charakter relacji 
pomiędzy władzą, pracodawcami i orga-
nizacjami związkowymi na szczeblu lo-
kalnym. Dotyczy to głównie sytuacji w tak 
zwanej budżetówce, co znam z własnego 
doświadczenia, jako przewodniczący miej-
skich struktur NSZZ „Solidarność” w Ja-
worznie. O tym, jak będzie funkcjonowała 
Rada, przekonamy się niebawem. Dobrze, 
że jest powoływana przez prezydenta, któ-
ry ma w niej swojego przedstawiciela. To 
na pewno wzmacnia znaczenie Rady już 
„na starcie”. Dobrze też, że w skład Rady 
wchodzą konkretni ministrowie konsty-
tucyjni. Od czasu do czasu doraźnie wy-
syłani na zebrania Komisji Trójstronnej 
sekretarze stanu wzbraniali się przed za-
bieraniem jakiegokolwiek stanowiska, bo 
nie mieli na to zgody swoich przełożonych. 
Tutaj takich sytuacji nie będzie.

SG: - Od momentu wyjścia z Ko-
misji  Trójstronnej  „Solidarność” 
konsekwentnie domagała się wzno-
wienia  dialogu  trójstronnego,  ale 
w  nowej  formule.  Czy  powołanie 
Rady  Dialogu  Społecznego  należy 
uznać  za  realizację  związkowego 
postulatu?

WS: - Z pewnością tak. Tego właśnie 
oczekiwaliśmy. Gdy na jesieni ubiegłego 
roku przyjmowaliśmy, jako Komisja Kra-
jowa, projekt uchwały powołującej Radę, 
przywrócenie dialogu trójstronnego wy-
dawało się czymś bardzo odległym. Dzi-
siaj, po roku czasu, mamy Radę Dialogu 
Społecznego, której przypisano duży za-
kres obowiązków i zadań. Źle się stanie, 

jeśli ona „nie wypali”. Trzeba rozmawiać, 
bo brak dialogu to droga donikąd. Do-
dam też, że fakt powołania Rady został 
doceniony przez pracowników, przynaj-
mniej w Jaworznie. Oni mają nadzieję na 
przywrócenie dialogu pomiędzy rządem, 
pracodawcami i związkowcami. Nie wol-
no nam teraz ich zawieść.

SG: - Jakimi konkretnymi tema-
tami Rada może się zająć w najbliż-
szym czasie?

WS: - Zgodnie z ustawą, będziemy na 
bieżąco opiniować przygotowywane akty 
prawne - zwłaszcza te, które powinny zo-
stać skonsultowane ze stroną związkową. 
Patrząc nieco bardziej ogólnie, działal-
ność Rady przyjmie zapewne charakter 
dwojaki. Po pierwsze - będziemy inter-
weniować w sytuacjach, gdy zaistnieje 
jakiś poważniejszy konflikt społeczny. 
Na przyszłość chciałbym, żeby Rada za-
pobiegała podobnym sytuacjom, tak by 
wszelkie nieporozumienia pomiędzy 
stronami były wyjaśniane, zanim prze-
rodzą się w otwarty spór. Temu przecież 
służy dialog. Po drugie - są jeszcze cele 
strategiczne i one na forum Rady powin-
ny zostać przedyskutowane. Chodziłoby o 
regulacje prawne rozwiązujące problemy 
całego rynku pracy, jak i o kwestie stric-
te branżowe. Brakuje ponadzakładowego 
układu zbiorowego pracy w górnictwie. 
Rada to idealne miejsce, by go wreszcie 
wynegocjować. Mamy kwestię podwyż-
szenia płacy minimalnej, do czego dzi-
siaj namawia sam Bank Światowy, choć 
nie tak dawno rządzący i przedstawiciele 
banków postulat ów wyśmiewali, mówiąc 
o rzekomym zagrożeniu wzrostem bezro-
bocia. Jest sporo do zrobienia.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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Przez Maryję do Chrystusa 
miłosiernego

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

22 LISTOPADA około trzech tysięcy osób wzięło udział w jubileuszo-
wej, XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Górników na Jasną Górę.

Pracownicy zakładów 
tworzących polski sektor wy-
dobywczy co roku, pod ko-
niec listopada, przybywają do 
Częstochowy, by przed zbli-
żającą się Barbórką wspól-
nie dziękować Matce Boskiej 
Częstochowskiej za otrzy-
mane łaski i prosić o dalszą 
opiekę, zawierzając patron-
ce Polski los całej branży. 
Organizatorem wydarzenia 
jest Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki (SGiE) NSZZ „So-
lidarność”.

Potrzeba ludzi wiary
Punktualnie o godzinie 

10. uczestnicy pielgrzymki 
uformowali pochód, który - 
przy akompaniamencie Gór-
niczej Orkiestry Dętej „By-
tom” pod dyrekcją Marcina 
Walisko - wyruszył sprzed 
kościoła pw. św. Barbary w 
kierunku Jasnej Góry.

Wcześniej zostali przywi-
tani przez ojca Ryszarda Deca 
OSPPE, proboszcza parafii pw. 
św. Barbary. Duchowny podzię-
kował górnikom za kultywo-
wanie tradycji, zgodnie z którą 
pielgrzymkowe uroczystości 
rozpoczynają w świątyni pod 
wezwaniem swojej patronki.

- Dzisiaj potrzeba nam lu-
dzi wiary - ludzi, którzy prze-
żywają całe swoje życie we 
wszystkich jego wymiarach, 
także i swoją pracę, z wia-
rą. Bo praca jest miejscem, 
w którym też kształtuje się 
człowiek, kształtuje się jego 
człowieczeństwo, kształtuje 
się jego osobowość. (…) Ży-
czę Wam tego, abyście byli 
świadkami wiary w Waszej 
pracy, aby też wiara kształ-
towała Wasze życie, kształ-

diecezji opolskiej księdza bi-
skupa Andrzeja Czai. Wzdłuż 
nawy głównej Kaplicy Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej, 
zwanej Kaplicą Cudownego 
Obrazu, ustawiło się kilka-
dziesiąt pocztów sztandaro-
wych reprezentujących orga-
nizacje związkowe i zakłady 
pracy. Eucharystię koncele-
browali kapelani: SGiE - ks. 
prałat Bernard Czernecki, 
górników węgla brunatnego - 
ks. prałat Jan Żak, górników 
wydobywających ropę nafto-
wą - ks. prałat Andrzej Paź-
dziutko, górników rud cynku 
i ołowiu - ks. Grzegorz Dy-
mek, Międzyzakładowej Or-
ganizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Bobrek-
Centrum” - ks. Dariusz Pie-
traś i kopalni soli w Wieliczce 
- o. Ludwik Kurowski OFM.

Słowo wstępne wygłosił 
o. Jan Zinówko OSPPE. Za-
znaczył, że tym razem gór-
nicy przybyli na Jasną Górę 
pod hasłem: „Przez Maryję 
do Chrystusa miłosiernego”.

- Dziś, Maryjo i Matko 
nasza, Królowo Polski, wzno-
szą się do Ciebie górnicze 
ręce, wołając: „Pod Twoją 
obronę”, bo to nasze jest roz-
paczliwe wołanie, bo polskie 
górnictwo zostało położone 
na stół operacyjny - mówił. 
- Czy wróci do pełni sił, czy 
będzie zdrowe? - retorycznie 
pytał.

Homilię wygłosił ks. bp 
Andrzej Czaja. Nawiązując 
do obchodzonej przez Kościół 
katolicki uroczystości Chry-
stusa Króla Wszechświata, 
opolski ordynariusz wskazał, 
że chrześcijanie nie powinni 
mieć żadnych wątpliwości, 
jaki jest sens ich życia, od 
dnia chrztu istotę tę stano-
wi bowiem uczestniczenie w 
królewskiej misji Chrystusa.

- Jesteśmy zobowiązani 
do służenia Bogu i życia bez 
końca na Jego chwałę. Służyć 
Bogu i żyć na większą chwałę 
Boga - oto sens życia każdego 
człowieka - górnika, rolnika, 
lekarza, nauczyciela, księdza 

- każdego. Chrześcijanin nie 
musi więc nerwowo poszu-
kiwać sensu życia. Tak wielu 
dziś ludzi nie umie odnaleźć 
sensu życia. Chrześcijanin 
wie, po co żyć. Służyć Bogu 
i żyć na Jego chwałę. Czyż 
możemy znaleźć piękniejszy 
sens naszego pielgrzymowa-
nia przez tę ziemię? Z tego 
też będziemy rozliczeni. Z 

tego będzie nas sądził Ten, 
którego Bóg uczynił sędzią 
żywych i umarłych. Jezus 
Chrystus Król Wszechświa-
ta będzie nas sądził z tego, 
na ile żeśmy służyli Mu i na 
ile żyliśmy na chwałę Boga 
Ojca - mówił.

Mszę zakończyło odczy-
tanie aktu zawierzenia Bra-
ci Górniczej oraz górniczych 

rodzin Matce Boskiej Czę-
stochowskiej.

Opuszczając Kaplicę Cu-
downego Obrazu, górnicy 
złożyli kwiaty przed tablicą 
poświęconą NSZZ „Solidar-
ność” oraz bohaterom walki 
o wolność z lat 1956, 1968, 
1976, 1980 i 1981.

Marek Jurkowski

towała Wasze życie 
rodzinne, osobiste, 
kształtowała Was 
jako ludzi. Bo czło-
wiek, który wierzy 
to człowiek, który 
idzie przez życie z 
nadzieją, idzie przez 
życie z miłością. 
I dzisiaj (…) życzę 
Wam tego, abyście 
patrzyli w przykład 
życia świętej Barba-
ry, w jej wiarę, w jej 
hart ducha, umieli 
być takimi ludźmi 
w codzienności Wa-
szego życia, w Wa-
szej pracy, w życiu 
rodzinnym - powie-
dział, zwracając się 
do pielgrzymów.

Odpowiadając na 
te słowa, przewodni-
czący Sekretariatu 

Górnictwa i Energetyki NSZZ 
„Solidarność” Kazimierz Graj-
carek poinformował, że SGiE 
ogłosił rok 2016 Rokiem Chry-
stusa Miłosiernego. W imieniu 
Związku, przedstawiciele jego 
władz - szef SGiE i pierwszy 
wiceprzewodniczący Komi-
sji Krajowej (KK) Bogdan Biś 
- przekazali parafii pw. św. 
Barbary wota dziękczynne. - 
Zawsze stąd wyruszamy, a pa-
tronka zawsze nas ma w swojej 
opiece - podkreślił Kazimierz 
Grajcarek, wręczając ojcu 
Decowi wotum ufundowane 
przez Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki.

Po przejściu na Jasną Górę 
przedstawiciele górników 
złożyli kwiaty przy pomniku 
Prymasa Tysiąclecia (kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego). 
Następnie pielgrzymi wzięli 
udział w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej odprawionym na 
jasnogórskich wałach.

Służyć Bogu i żyć na Jego 
chwałę

Centralnym punktem 
uroczystości była msza świę-
ta koncelebrowana pod prze-
wodnictwem ordynariusza 
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Klinika OKULUS
Bielsko-Biała, ul. Górska 19, tel. 33 816 25 78 
Jaworzno, ul. Nowa 8, tel. 32 627 63 98;
www.okulus.pl, www.okulus-e-kwalifikacja.pl, facebook.com/KlinikaOkulus

Górnicy to duża grupa naszych pacjentów
O chorobach oczu górników i nowoczesnych metodach ich leczenia rozmawiamy z dr n. med. Iwoną Filipecką, chirurgiem okulistą 
i kierownikiem medycznym Kliniki OKULUS w Bielsku-Białej i Jaworznie.

- Pani Doktor, jak to jest z naszymi górni-
czymi oczami?

Dr n. med. I.Filipecka: Zanim odpowiem 
pozwoli Pani, że z okazji Barbórki złożę wszyst-
kim Pracownikom branży górniczej oraz ich 
Rodzinom serdeczne życzenia spokojnej i bez-
piecznej pracy, wielu sukcesów oraz pomyślnej 
realizacji planów życiowych. a przede wszyst-
kim - dużo zdrowia! a wracając do pytania 
– wszystko zależy od stanowiska i miejsca pra-
cy. Inne problemy mają pracownicy powierzch-
niowi, inne górnicy pracujący pod ziemią. Inne 
osoby młode, inne w wieku średnim. Większość 
młodych górników, którzy szukają u nas pomo-
cy ma krótkowzroczność. aby widzieć dobrze 
potrzebują okulary korekcyjne lub soczewki 

kontaktowe. Praca pod ziemią uniemożliwia no-
szenie okularów, a soczewki z uwagi na warunki 
pracy, w tym wysokie zapylenie nie są wskaza-
ne. Pył może dostać się pomiędzy soczewkę i 
powierzchnię oka powodując jej uszkodzenie, a 
nawet owrzodzenie i większe komplikacje. 

- Uszkodzenie oka, owrzodzenie… za-
brzmiało groźnie. To najczęstsze problemy, 
jakie skłaniają górników do wizyty u okuli-
sty?

- Na szczęście nie. Osoby pracujące na 
powierzchni, szczególnie te długo pracujące 
przy komputerze, mają problemy z widzeniem 
spowodowane wysychaniem powierzchni oka. 
Zgłaszają się one z takimi objawami jak piecze-
nie, szczypanie, zamglone widzenie czy nieostre 
widzenie.

Osoby pracujące na dole zgłaszają się z cia-
łami obcymi, zapaleniem spojówek, ale często 
także szukają pomocy, gdy lekarz medycyny 
pracy ostrzeże ich, że przy kolejnych badaniach 
okresowych - z powodu pogłębiającej się wady 
wzroku - nie wyda im już zgody na pracę. 

- I w odzyskaniu tego właściwego widze-
nia bez okularów pomagają okuliści Kliniki 
OKULUS?

- Jak najbardziej. Górnicy to jedna z najlicz-
niejszych grup zawodowych wśród naszych pa-
cjentów. Stosując nowoczesne metody leczenia 
możemy pomóc pacjentowi w każdym wieku od-
zyskać doskonałe widzenie bez potrzeby nosze-
nia okularów. Jeden z moich ostatnich operowa-
nych pacjentów, trafił do kliniki na zabieg, bo nie 
był w stanie odczytać opisów kabli energetycz-
nych, które miał sprawdzać w chodniku. Teraz 
nie ma już tego kłopotu - wystarczyło kilkanaście 
minut i problem przestał istnieć. Oczywiście, 
wcześniej musiał przejść specjalistyczne, kom-
pleksowe badania, musiał też zdecydować się na 

zabieg, który nie jest finansowany przez NFZ. ale 
ponieważ istotą leczenia była możliwość jego 
dalszej pracy w zawodzie – decyzja mogła być 
tylko jedna…Taki efekt można uzyskać dzięki 
zabiegom laserowym lub chirurgicznym. Oba 
rodzaje zabiegów wykonujemy w ciągu jednego 
dnia przy znieczuleniu kroplowym do oka z wy-
korzystaniem bezpiecznych, najnowszych tech-
nologii, w tym najnowocześniejszego na Śląsku 
lasera excimerowego EX500. 

- W takim razie dla kogo laserowe zabiegi 
z użyciem tego supernowoczesnego sprzętu 
to najlepsza metoda?

Przede wszystkim są to zabiegi dla osób 
młodych, między 21 a 40 rokiem życia, takich, 
które muszą lub chcą widzieć dobrze bez oku-
larów. Czyli właśnie dla górników, w tym wieku, 
którzy pracują pod ziemią, a mają wadę wzro-
ku. Oczywiście polecamy te zabiegi także oso-
bom, które nie pracują na dole, ale są aktywne, 
uprawiają sporty, które nie chcą lub nie mogą 
używać soczewek kontaktowych. Podstawowe 
warunki do przeprowadzenia zabiegu u wszyst-
kich poza wiekiem to brak zmiany mocy szkieł 
przez przynajmniej rok, wada widzenia w za-
kresie od +6 do -9 dioptrii sferycznych, do 6 
dioptrii astygmatyzmu oraz  dobry ogólny stan 
zdrowia. aby zabieg był przeprowadzony bez-
piecznie i skutecznie konieczne jest wykonanie 
wielu badań specjalistycznych w klinice. Zwykle 
takie badania trwają 2 – 3 godziny, dużo dłużej 
niż sam zabieg.

- A jak pomogliście górnikowi, któremu 

groziło zakończenie pracy pod ziemią na 5 
lat przed emeryturą?

-  Wszczepiliśmy indywidualnie dobraną 
soczewkę sztuczną, dzięki której pacjent od-
zyskał dobre widzenia bez okularów na daleko 
i blisko, a przy okazji wyleczyliśmy też rozwi-
jającą się u niego zaćmę. Warto wiedzieć, że 
w trakcie takiego zabiegu za jednym razem nie 
tylko usuwamy wady refrakcji, ale też zaćmę. 
Chirurgia soczewki to moja wielka medyczna 
pasja. Jest oparta o bardzo nowoczesne tech-
nologie. Poza technologią najważniejsze jest 
indywidualne dobranie soczewki. Podkreślam 
– indywidualnie dobranie, bo każde oko i każdy 
człowiek jest w tym przypadku inny. a o jako-
ści tych procedur w klinice mogą świadczyć 
choćby coraz częstsze operacje realizowane 
dla pacjentów z Europy Zachodniej, opisujemy 
je na naszej stronie www.okulus.pl i Facebo-
oku kliniki. 

 - Czyli rodzaj wszczepianej soczewki ma 
najistotniejszy wpływ na jakość widzenia 
pacjenta po zabiegu?

- Zdecydowanie tak. Warto więc zapamię-
tać, że dopiero dzięki soczewkom klasy PRE-
MIUM pacjent uzyskuje doskonałe widzenie na 
każdą odległość. Wtedy można zjechać na dół 
i bez problemu pracować. a po powrocie do 
domu czytać gazetę czy grać w gry kompute-
rowe i to wszystko bez okularów.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała : Anna Kozera

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja krajowa Górnictwa Węgla kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarno-
scgornicza.org.pl. Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w październikowej krzyżówce brzmi: Słowa to nie żaden fakt. Nagrody wylosowali: agata Jędrzejczak z 
Ornontowic oraz Stanisław kozakiewicz Głubczyc. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 
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