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ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ                            NAJWAŻNIEJSZY JEST CZŁOWIEK

W PGG pracę rozpoczął specjalny zespół 

Węgiel koksowy ocali „Rudę”?
Rozmowa z Arturem Braszkiewiczem s. 8-9

Paradoksy lokalnego ciepłownictwa

Czyj jest twój kaloryfer?
Skąd naprawdę płynie ciepło do naszych bloków? s. 13

Grupie Tauron 
grozi rozpad
Przedstawiciele organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” 
z podmiotów wchodzących w skład koncernu Tauron wezwali 
przewodniczących krajowych i branżowych struktur Związku do 
podjęcia wspólnych działań na rzecz ratowania 26 tysięcy zagro-
żonych miejsc pracy. 

Zamiast gwarancji... 
Niestety, pierwsze trzy tygodnie pracy pani Barbary Piontek 
pokazują, że jej tytuły naukowe nie gwarantują Spółce dobrej 
przyszłości. Brak doświadczenia w zarządzaniu, nawet spółką 
zatrudniającą kilkaset osób, nie mówiąc już o firmie, gdzie pra-
cuje 30 tysięcy osób, już dał o sobie znać.  

więcej s. 3 więcej s. 4-5 więcej s. 6-7

Trzy kwestie sporne
Tempo negocjacji znacznie spadło, bo kwestie sporne, choć jest 
ich zaledwie kilka, są z perspektywy załóg niezwykle istotne. 
Chodzi o gwarancje zatrudnienia, system indeksacji płac oraz 
odsunięcie groźby wcześniejszej od założonej w ustalonym har-
monogramie likwidacji zakładów górniczych. 
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FELIETON FILOZOFA

Cywilizacja Wielkiej Nocy

Panu 
Jarosławowi Grzesikowi 

Przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

słowa wsparcia 
i wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci 

TEŚCIA 
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
Centrali Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

MISTRZ stolarskiego rzemio-
sła jasno i wyraźnie stwierdza, iż 
porządnie zrobiony trójkątny stół 
może być solidnym i stabilnym 
meblem, godnym najznakomitsze-
go użytkownika. Profesor mate-
matyki uczy podobnie, zwracając 
uwagę, że zgodnie z zasadami geo-
metrii solidnie wsparta, trójkątna 
konstrukcja, gwarantuje właściwą 
stabilność. Wydaje się, że inne ar-
gumenty w tej sprawie są zbędne. 
Metaforycznie usiądźmy więc przy 
tym trójkątnym stole, wesprzyjmy 
się wygodnie i zastanówmy, co się 
stanie, gdy choć jedną podporę, 
jedna nogę usuniemy sami lub ktoś 
nam ją usunie. Nie trzeba być ani 
stolarzem, ani profesorem by wie-
dzieć, że nasza wygoda się skończy, 
bo konstrukcja runie. Dziś wła-
śnie, na naszych oczach, ktoś pró-
buje usunąć jedną podporę – jedną 
nogę z liczącego ponad dwa tysiące 
lat stołu naszej cywilizacji. Ta cy-
wilizacja, nosząca nazwę Zachod-
niej, mogłaby równie dobrze, moim 
zdaniem, nazywać się cywilizacją 
Wielkiej Nocy. Nasza cywilizacja 
to konglomerat trzech wielkich 
konstrukcji, to wielki stół – nieja-
ko wielki ołtarz, wsparty na trzech 
wzgórzach: na greckim - ateńskim 
Akropolu, na rzymskim Kapitolu 
i jerozolimskiej Golgocie. Każde 
z tych trzech wzgórz symbolizuje 
coś, bez czego my dziś nie byliby-
śmy tacy, jacy jesteśmy, ponieważ 
nasi przodkowie nie byli by tacy, 
jacy w istocie byli. Grecki Akropol 
symbolizuje tu nasz sposób my-
ślenia ukształtowany przez mędr-
ców, którzy odkryli logiczne prawa 
przyrody, wartość bezwzględną 
prawdy; odkryli, że człowiek nie 
może być tylko materią która ginie, 
lecz z konieczności istnieje ludzka 
dusza; odkryli, że jeżeli w świecie 
istnieją rzeczy dobre i piękne, to 
musi istnieć jakieś dobro i piękno, 
a jeśli ono nie istnieje w tym świe-
cie, to musi istnieć jeszcze jeden, 
inny świat - doskonalszy, idealny. 
Jakże wiele oni odkryli, o czym 

nie pamiętamy, a podobnie myśli-
my. Z greckiego Akropolu niczym 
z źródła, wypływa nasza logika 
i sposób myślenia. Rzymski Kapi-
tol symbolizuje tu system prawny, 
który wygenerował podstawowe 
zasady obowiązujące do dnia dzi-
siejszego. Zasady te głoszą, że każ-
dy wobec prawa jest równy, każdy 
posiada prawo do sprawiedliwej 
oceny sytuacji, prawo nie działa 
wstecz, przed wydaniem osądu na-
leży wysłuchać wszystkich stron, 
itp. Zasady wypracowane w sta-
rożytnym Rzymie pozwoliły na 
ukształtowanie systemów praw-
nych, w których mogły rozwinąć 
się narody, państwa i społeczeń-
stwa, a odstępstwa od tych zasad 
skutkowały często głęboką nie-
sprawiedliwością, ludzkimi trage-
diami, rewolucjami i niepokojami 
społecznymi. Golgota symbolizuje 
tu to wszystko, co wniosło do ów-
czesnego i naszego świata chrześci-
jaństwo. Wzgórze Golgoty posiada 
tu szczególne znaczenie, ponieważ 
samo chrześcijaństwo powstało na 

fundamencie życia i nauki Jezusa, 
na fundamencie judaizmu w któ-
rym zaistniało oraz na funda-
mencie greckiej filozofii, w której 
znalazło logiczne i intelektualne 
wsparcie. Dodatkowo zaistniało 
przecież w strukturze rzymskiego 
imperium z rzymskim prawem. 

Z chrześcijaństwa wypłynęły naj-
istotniejsze zasady i normy etycz-
ne. Ukształtowały się kanony 
i wzory zachowań. Z chrześcijań-
stwa wypłynęły również zachowa-
nia, które nazywam ponad logicz-
nymi, bo daleko przekraczającymi 
ludzką logikę. Do tych zachowań 
należy zaliczyć prawdziwą em-
patię, miłosierdzie, bezwzględny 
szacunek do drugiego człowie-
ka, ludzką solidarność oraz inne, 
znane nam przecież, a często dziś 
wyśmiewane. Chrześcijaństwo 
jest religią Wielkiej Nocy, bo nie 
zaistniało by w tej formie, gdyby 
nie zmartwychwstanie. W tym 
kontekście cała nasza cywilizacja 
jest cywilizacją Wielkiej Nocy. 
Świadomi tego faktu, powinniśmy 
strzec, by nikt nie usunął z ołta-
rza naszej cywilizacji chrześcijań-
skiego fundamentu, bo wówczas 
powrót do źródeł będzie bardzo 
trudny, a nie wiadomo, czy w ogó-
le możliwy. W cywilizacji Wielkiej 
Nocy, życzę wszystkim Czytelni-
kom zdrowych, błogosławionych 
i wypełnionych pokojem oraz ra-
dością, Świąt Wielkiej Nocy.  

Szczęść Boże,                                              
z wyrazami szacunku                                         

Adam Grzegorzyca

Kto przyjaciel, 
kto wróg?…
RÓWNOLEGLE do negocjacji nad 
„umową społeczną” dzieją się w gór-
nictwie rzeczy złe. Dość powiedzieć, 
że od razu przychodzą mi na myśl 
skojarzenia z  latami 2014-2015. Tyl-
ko to, że wówczas do protestujących 
górników strzelano, jak w stanie wo-
jennym, powstrzymuje mnie przed 
stwierdzeniem: „dzisiaj jest jeszcze 
gorzej”.

Skąd ten pesymizm?
Przede wszystkim wyszły na jaw 

zakusy rządu, być może inspirowane-
go przez kogoś z Polskiej Grupy Ener-
getycznej, by podzielić (i zlikwidować) 
Grupę Tauron. To, co najlepsze, czyli 
dystrybucja i przesył energii, trafiłoby 
zapewne w ręce PGE, a reszta - czyli 
wydobycie i  wytwarzanie, również 
wytwarzanie ciepła - zostałoby wy-
rzucone „poza nawias”. Dokąd? A czy 
to ważne? Przecież dla rządzących 
wszystko, co związane z węglem, jest 
dziś „na cenzurowanym”. Oświadczam 
zatem, że górnicza „Solidarność” 
w  całości i  konsekwentnie wspierać 
będzie kolegów z Grupy Tauron, któ-
rzy podejmują dramatyczną walkę 
o ocalenie 26 tysięcy miejsc pracy. To 
ważna firma dla całego województwa 
śląskiego - tutaj ma siedzibę, tutaj pła-
ci podatki. Centralizacja wszystkiego, 
co istnieje, jest działaniem szkodli-
wym. Dla Warszawy miejsca pracy 
na Śląsku są nieistotne i  jeśli dojdzie 
do rozbicia Grupy Tauron, pod byle 
pretekstem - „optymalizacji kosztów” 
czy jakimkolwiek innym - zostaną one 
zlikwidowane. Takiej perspektywie się 
przeciwstawiamy.

Niepokojące sygnały zaczęły 
też docierać z  Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Tamtejsi górnicy walczą 
o  przedłużenie gwarancji zatrudnie-
nia, jaką uzyskali przed debiutem 
giełdowym swojej firmy. Postulat 
słuszny, ale rozumiem, że ktoś może 
się z  nim nie zgadzać. W  cywilizo-
wanym świecie tego typu spory 
rozstrzyga się poprzez dyskusję. Nie-
stety, w JSW postawiono na wzorce 
wschodnie - nasłano na jednego ze 
związkowych liderów znane z  an-
tyzwiązkowej krucjaty media. Czy 
zrobił to ktoś z Platformy? Raczej nie, 
bo to nie Platforma rządzi. Pozostaje 
opcja przeciwna albo jej ludzie. Cieka-
wostką jest fakt, że ów lider posiada 
status represjonowanego przez wła-
dze PRL. Dziś znów jest szykanowa-
ny, choć rządzi ugrupowanie znane 
z  patriotycznej narracji, które przez 
lata cieszyło się poparciem górniczej 
społeczności. W tym momencie mu-
szę zadać pytanie: jak zachowa się 
władza, jeśli górnicy z  JSW zapro-
testują? Też będzie strzelać, skoro 
w  niemal wszystkim wzoruje się na 
poprzednikach? I  gdzie dziś górnicy 
mogą liczyć na wsparcie? Kiedyś 
było łatwiej. Jedni górnictwo zwal-
czali, inni wspierali. A dziś? Kto przy-
jaciel, kto wróg?



4MARZEC 2021        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 3WYDARZENIA

UMOWA SPOŁECZNA

Trzy kwestie sporne
W TOKU trwających od kilku miesięcy rządowo-związkowych rozmów na temat treści „umowy społecznej”, która ma 
umożliwić uporządkowaną transformację polskiego górnictwa i energetyki, udało się uzgodnić około 90 procent treści 
dokumentu. Tymczasem tempo negocjacji znacznie spadło, bo kwestie sporne, choć jest ich zaledwie kilka, są 
z perspektywy załóg niezwykle istotne. Chodzi o gwarancje zatrudnienia, system indeksacji płac oraz odsunięcie 
groźby wcześniejszej od założonej w ustalonym harmonogramie likwidacji zakładów górniczych.
WYMIERNYM efektem mar-
cowych rozmów jest uzgodnienie 
mechanizmu finansowania spółek 
węglowych do momentu wygasze-
nia kopalń. Za najlepszy wzorzec 
uznano system niemiecki. U na-
szych zachodnich sąsiadów umoż-
liwił on stopniową transformację 
branży, ograniczając jednocześnie 
negatywne skutki społeczno-eko-
nomiczne całego procesu. Jeśli 
„umowa społeczna” wejdzie w ży-
cie, kopalnie uzyskają dopłaty 
budżetowe do produkcji, o ile zre-
alizują plany operacyjne i spełnią 
określone kryteria techniczne oraz 
ekonomiczne.

Porozumiano się co do osłon 
socjalnych dla pracowników od-
chodzących z górnictwa: urlopów 
górniczych, urlopów dla pracow-
ników zakładów przeróbczych oraz 
jednorazowych odpraw pienięż-
nych (mają dotyczyć przede wszyst-
kim pracowników kopalń likwido-
wanych; wszystkie inne przypadki 
będą traktowane indywidualnie).

Gotowy jest fragment dotyczą-
cy dużych inwestycji w nowocze-
sne technologie węglowe: budowy 
instalacji do zgazowania węgla, 
niskoemisyjnych bloków energe-
tycznych w technologii IGCC, in-
frastruktury do wychwytywania 
transportu i składowania dwutlen-
ku węgla oraz zakładu produkują-
cego niskoemisyjne paliwo węglo-
we. Ich realizacja ma się rozpocząć 

w roku 2022, a oddanie do użyt-
ku powinno nastąpić najpóźniej 
w roku 2029.

„Umowa społeczna” przewi-
duje utworzenie Funduszu Trans-
formacji Śląska (FTŚ) jako in-
strumentu mającego finansować 
tworzenie nowych miejsc pracy 
wysokiej jakości, które zastąpiłyby 
do pewnego stopnia miejsca pracy 
w górnictwie. FTŚ miałby zostać 
powołany ustawą. Tam też znala-
złyby się szczegóły regulujące jego 
funkcjonowanie.

Potwierdzono również wynego-
cjowany wcześniej harmonogram 
wygaszania kopalń. Przypomnij-
my: aneks do porozumienia koń-
czącego wrześniowy strajk pracow-
ników Polskiej Grupy Górniczej SA 
(PGG) przewiduje, że ostatnia pol-
ska kopalnia wydobywająca węgiel 
energetyczny zakończy fedrunek 
w roku 2049.

I tutaj pojawia się pierwszy 
punkt sporny. Dotyczy możliwo-
ści szybszego zamknięcia kopalni 
w sytuacji nadzwyczajnej.

- Strona rządowa chce dać ta-
kiemu zakładowi rok czasu na 
wdrożenie „planu naprawczego”, 
a jeśli w ciągu roku nie poprawi 
on swoich wyników albo komisja 
z urzędu górniczego orzeknie, że 
nie rokuje na przyszłość, byłby on 
likwidowany. Sprzeciwiamy się ta-
kiemu podejściu. Każda kopalnia 
powinna otrzymać realną szansę 

na powrót do normalności. Jeżeli 
nie jest w stanie się „odbudować” 
w ciągu 12 miesięcy, a potrzebuje 14 
miesięcy, niech dostanie 14 miesię-
cy. Nie zgadzamy się ze sztywnym 
podejściem rządu, bo gdybyśmy się 
na nie zgodzili, byłby to pierwszy 
krok do błyskawicznego zamykania 
kolejnych kopalń przed terminami 
wynikającymi z „osi czasu” - ko-
mentuje przewodniczący Zakłado-
wej Organizacji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” PGG SA Bogu-
sław Hutek.

Nie wiadomo również, jakiego 
typu gwarancje zatrudnienia otrzy-
mają pracownicy zakładów górni-
czych. Związkowy projekt „umowy 

społecznej” - stanowiący podsta-
wę dla negocjujących - przewiduje 
wprowadzenie stosownych zapisów 
ustawowych, czemu sprzeciwia się 
strona rządowa. Podstawowym ar-
gumentem jest niekonstytucyjność 
tego typu rozwiązań. Odpowiada-
jąc na wątpliwości przedstawicieli 
rządu, strona społeczna zapropo-
nowała wprowadzenie gwarancji 
w oparciu o system odszkodowaw-
czy: jeśli pracodawca nie dotrzy-
ma gwarancji zatrudnienia wobec 
pracownika, będzie zobowiązany 
do wypłacenia mu odszkodowania. 
Na to jednak rząd również się nie 
zgodził, czemu dziwi się Bogusław 
Hutek.

- O ile strona rządowa zamierza 
postępować uczciwie i nie ma za-
miaru likwidować kopalń wcześniej, 
bo sama zgodziła się przecież na 
harmonogram wygaszania kopalń, 
powinna bez wahania przyjąć naszą 
propozycję. Gdyby się okazało, że 
żaden zakład nie zostanie zamknię-
ty przed czasem, nie będzie potrzeby 
wypłacania komukolwiek odszkodo-
wania. To byłby tylko „bezpiecznik” 
- dodatkowy element gwarancji za-
trudnienia w trakcie procesu trans-
formacyjnego - wyjaśnia.

Kolejna kwestia, która wymaga 
ustalenia, to mechanizm indeksacji 
płac, a więc odpowiedź na pytanie, 
w jaki sposób będą waloryzowane 
górnicze wynagrodzenia.

- Strona związkowa przedsta-
wiła pomysł wpisania do „umowy 
społecznej” sztywnego wskaźnika, 
a więc powiązania wysokości górni-
czych wynagrodzeń z inflacją i nie-
wielką nadwyżką ponad inflację. 
Jeśli się komuś wydaje, że to dużo, 
to niech sobie uzmysłowi, że cho-
dzi o wyznaczenie tempa wzrostu 
płac na kolejnych 30 lat, przynaj-
mniej dla części kopalń. Kiedy po 
pandemii gospodarka ruszy i płace 
w innych branżach zaczną rosnąć 
o wiele szybciej, tutaj tego nie bę-
dzie. W zamian pracownicy kopalń 
zyskają pewność, że nie zaczną na-
gle zarabiać mniej. Coś za coś - pod-
sumowuje Bogusław Hutek.

Marek Jurkowski
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SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 

Zamiast gwarancji zatrudnienia     - brak dialogu i zbędne koszty
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

PO PRAWIE dwóch miesiącach funkcjonowania bez prezesa z początkiem marca Jastrzębska Spółka Węglowa 
otrzymała nowego włodarza - to wybrana przez Radę Nadzorczą JSW pani Barbara Piontek, profesor ekonomii.

WIĘKSZOŚĆ pracowników ocze-
kiwała na tę nominację, wiążąc z 
nią duże nadzieje na rozwiązanie 
najbardziej palących problemów, 
na stabilizację sytuacji Spółki oraz 
poprawę jej wizerunku medial-
nego. Wiemy doskonale, że okręt 
bez kapitana dryfuje. Pojawia się 
wówczas ryzyko, że uderzy w skały, 
woda wedrze się do środka i statek 
zatonie. Dlatego tak, jak w każ-
dej kopalni potrzebny jest dobry 
dyrektor, który będzie sprawnym 
gospodarzem, rozumiejącym pro-
blemy kopalni, który będzie dbał o 
ludzi, który zagwarantuje środki na 
inwestycje, zadba o rozwój kopalni, 
dobre maszyny i urządzenia - tak 
JSW potrzebuje dobrego kapitana, 
który zadba o to wszystko w skali 
Spółki, ale także w odniesieniu do 
spółek-córek. To 30 tysięcy pra-
cowników Grupy Kapitałowej JSW 
oraz ich rodziny. Wszyscy oni cze-
kali na nowego „kapitana”.

Ucieczka 
od odpowiedzialności?

W piśmie sprzed kilku tygodni 
pisaliśmy do wicepremiera i mini-
stra aktywów państwowych Jacka 
Sasina: „Osoba kierująca spółką 
takich rozmiarów (…) musi mieć 
świadomość konieczności podej-
mowania decyzji inwestycyjnych o 
skali 1,5-2 miliardy złoty rocznie, 
obdarzenia 30,000 pracowników 
zaufaniem”. I jeszcze to: „Najważ-
niejszą cechą jest dbałość o ludzi, 
bo to oni stanowią o sile i wartości 
każdej firmy”.

Niestety, pierwsze trzy tygo-
dnie pracy pani Barbary Piontek 
pokazują, że jej tytuły naukowe nie 
gwarantują Spółce dobrej przyszło-

ści. Brak doświadczenia w zarzą-
dzaniu, nawet spółką zatrudniającą 
kilkaset osób, nie mówiąc już o fir-
mie, gdzie pracuje 30 tysięcy osób, 
już dał o sobie znać. Widać, że pani 
prezes nie umie podejmować de-
cyzji. Nie rozumie, że co tydzień 
trzeba podpisać dziesiątki decyzji 
dotyczących inwestycji i remontów, 
które trzeba zrealizować w każ-
dej z naszych kopalń. Już podczas 
pierwszego posiedzenia Zarządu 
pani prezes pokazała, że woli „zdjąć 
punkty” z porządku obrad niż pod-
pisać się pod uchwałami!

Nie można zarządzać tak dużą 
firmą, jeśli nie darzy się osób w niej 
zatrudnionych zaufaniem! Pani 
prezes wyznaje zasadę, iż za każdą 
decyzją kryje się ryzyko, więc po-
stanowiła żadnych decyzji nie po-
dejmować! Niestety to doprowadzi 
do sytuacji, w której kopalnie JSW 
szybko przestaną fedrować, bo nie 
będzie narzędzi czy maszyn. Brak 
podejmowania decyzji dotyczących 
sprzedaży węgla i koksu naszym 
partnerom handlowym, z którymi 
współpracujemy od lat lub dziesią-
tek lat, doprowadzi do pogorszenia 
naszej sytuacji płynnościowej, a 
brak środków doprowadzi do za-
trzymania kopalń i braku wypłat 
dla pracowników.

Pełnomocnicy-dublerzy
Widać, że pani prezes nie ufa 

ani doświadczonym dyrektorom 
kopalń, ani osobom z Biura Za-
rządu JSW. Jednocześnie rzuca 
się w oczy, iż zaufała czterem oso-
bom zatrudnionym błyskawicznie, 
podczas pierwszego posiedzenia 
Zarządu JSW z jej udziałem. Oso-
by te z górnictwem nie mają nic 
wspólnego, ale na „dobry początek” 

otrzymały stanowiska pełnomoc-
ników, których zadania dublują się 
z zadaniami osób od wielu lat kom-
petentnie wykonujących swoje obo-
wiązki w Biurze Zarządu JSW. Pani 
prezes powołała pełnomocników 
do spraw ekspansji rynkowej, pro-
jektów strategicznych, bezpieczeń-
stwa i komunikacji oraz dbania o 
wizerunek jej samej. Dotarliśmy do 
informacji, które potwierdzają na-
sze przypuszczenia - każda z tych 
osób zarabia w jeden miesiąc tyle, 
ile górnik pracujący w ścianie przez 
3-4 miesiące! Tych kilka osób gene-
ruje w JSW kilka milionów złotych 
kosztów rocznie!

Dotarliśmy również do infor-
macji, kim te osoby były wcześniej, 
w swoich poprzednich miejscach 
zatrudnienia. I trzeba powiedzieć 
wprost - informacje te są bardzo 
niepokojące!

Z jedną z tych osób pani Pion-
tek współpracowała w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
Osoba ta posiada historię piasto-
wania stanowisk w zarządach pań-
stwowych spółek za rządów koalicji 
Platformy Obywatelskiej i Polskie-
go Stronnictwa Ludowego, a także 
w Zarządzie Polskiej Agencji Inwe-
stycji i Handlu. Powołanie takiej 
osoby na stanowisko pełnomocnika 
zarządu JSW budzi nasze wątpli-
wości. Nie chcemy, aby popie-
rane przez nas ugrupowanie 
polityczne, Prawo i Sprawie-
dliwość, wspierało kariery za-
wodowe osób pracujących na 
rzecz PO i PSL - ugrupowań, 
które rządziły, kiedy uzbro-
jone oddziały policji strzelały 
do górników przed siedzibą 
JSW na początku 2015 roku! 
Wszyscy te wydarzenia wciąż pa-

miętamy. Nie chcemy, by osoby 
związane z Platformą Obywatelską 
i PSL, którego reprezentanci pełnili 
kierownicze stanowiska w odpo-
wiadającym za górnictwo Minister-
stwie Gospodarki, doprowadzając 
JSW na skraj bankructwa, a przy 
tym nie posiadające odpowiednich 
kompetencji, obejmowały teraz do-
brze płatne stanowiska w państwo-
wej spółce!

Kolejny pełnomocnik to pan, 
który jeszcze w lutym tego roku był 
prezesem prywatnej firmy i próbo-
wał bezskutecznie zakupić węgiel z 
JSW, by go dalej sprzedać pewnemu 
podmiotowi zagranicznemu - dłu-
goletniemu klientowi Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, z którym JSW 
posiada bezpośrednie kontrakty. 
Teraz ten sam człowiek ma się za-
jąć handlem i inwestycjami w JSW! 
Tak ewidentnego konfliktu inte-
resów dawno już nie widzieliśmy! 
Ponadto dowiedzieliśmy się, iż pan 
ten w 2019 roku został w trybie 
natychmiastowym, w atmosferze 
skandalu, odwołany z zarządu pry-
watnej firmy. Powód? Zawyżanie 
cen kupowanych surowców, zaniża-
nie cen sprzedawanych produktów 
oraz fikcyjne reklamacje, czym na-
raził firmę, gdzie był zatrudniony, 
na wielomilionowe straty! Wciąż 
weryfikujemy informację, czy pan 
ten nie brał udziału jako podwyko-
nawca w przetargu na budowę ba-
terii numer 4 w należącej do JSW 
Koks koksowni „Przyjaźń”. Teraz 
ma tę inwestycję nadzorować!…

I takie osoby mają dostęp do 
najbardziej wrażliwych danych i 
informacji w Spółce. A „kapitano-
wi” - pani prezes Piontek - najwy-
raźniej to nie przeszkadza!

Trzecim pełnomocnikiem jest 
funkcjonariusz jednej ze służb 

mundurowych, który ma nadzo-
rować sprawy bezpieczeństwa, a 
czwartym - osoba bliska pani pre-
zes, która ma zadbać o jej wizeru-
nek.

Warto wspomnieć, iż pełnomoc-
nicy pani prezes uczestniczą w po-
siedzeniach Zarządu JSW, uczest-
niczą w spotkaniach dotyczących 
planu techniczno-ekonomicznego, 
w trakcie których dokonują rady-
kalnych cięć kosztów w budżetach 
kopalń. Niestety, żadna z tych osób 
nigdy nie była w kopalni, nie rozu-
mie procesów technicznych, nie zna 
maszyn i urządzeń potrzebnych do 
produkcji. Osoby te nie rozumieją 
pracy górnika na dole, a chcą ciąć 
koszty w kopalniach, by wykazać 
się przed panią prezes (i otrzymy-
wać przez kolejne miesiące swoje 
bardzo wysokie wynagrodzenia).

Tymczasem w JSW jest kil-
ka istotnych kwestii do roz-
wiązania, ale nimi pani prezes 
się - niestety - nie zajmuje!

PTE, płace, gwarancje 
zatrudnienia…

Akceptacja planu techniczno-
-ekonomicznego jest w tej chwili 
absolutnym priorytetem. Usta-
lenie poziomu inwestycji i źródeł 
ich finansowania będzie kluczo-
we. Swoje problemy mają również 
spółki-córki. Są kwestie sporne 
pomiędzy należącym do JSW 
Przedsiębiorstwem Budowy Szy-
bów a Tauron Wydobycie SA w 
sprawie szybu „Grzegorz”. Wciąż 
nie przeprowadzono inwestycji 
w JSW Koks: od dwóch lat trwają 
kolejne przetargi na wybór gene-
ralnego wykonawcy baterii nr 4 
w „Przyjaźni”. Ceny na wykonaw-
stwo rosną, a inwestycje nie są re-
alizowane! Stoi budowa elektrocie-

Jastrzębska Spółka Węglowa ma przed sobą perspektywy kilkudziesięcioletnie, o ile tylko na jej czele będzie stał dobry 
kapitan oraz zgrany zespół ludzi gotowych ciężko pracować na rzecz JSW.

Niestety, żadna z tych osób nigdy nie była w kopalni, nie rozumie procesów 
technicznych, nie zna maszyn i urządzeń potrzebnych do produkcji. Osoby te nie 
rozumieją pracy górnika na dole, a chcą ciąć koszty w kopalniach, by wykazać 
się przed panią prezes.



4MARZEC 2021        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 5WYDARZENIA

Zamiast gwarancji zatrudnienia     - brak dialogu i zbędne koszty
płowni w Radlinie - Zarząd i Rada 
Nadzorcza JSW Koks nie potrafi 
rozwiązać tego problemu.

Mamy do omówienia z panią 
prezes kwestie płacowe. Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa od kilku lat 
nie uwzględniała w wysokości 
wynagrodzeń dla załogi wzrostu 
cen produktów, wzrostu inflacji. 
Dodatkowo w tym roku kończy 
się pakiet gwarancji zatrudnienia, 
jaki wywalczyliśmy dla pracowni-
ków JSW w toku negocjacji przed 
debiutem JSW na Giełdzie Papie-
rów Wartościowych. Przypomnij-
my, że debiut ten miał miejsce 10 
lat temu. Próbowaliśmy się spo-
tkać się z panią prezes w ramach 
regularnych spotkań Pomocnicze-
go Komitetu Sterująco-Monitoru-
jącego JSW SA. Niestety opuściła 
ona spotkanie, na które przybyła 
ze swoimi pełnomocnikami! Kwe-
stia gwarancji zatrudnienia jest 
ważna, bo właśnie teraz toczą się 
rozmowy związków zawodowych z 

rządem na temat przyszłości Gór-
nego Śląska i polskiego górnictwa. 
Na kolejnym umówionym z nami 
spotkaniu, które miało dotyczyć 
wyłącznie gwarancji zatrudnienia, 
pani prezes nie raczyła się poja-
wić. Wolała rozmawiać ze swoimi 
pełnomocnikami, bądź pracować 
nad swoim wizerunkiem medial-
nym.

O wszystkim, co istotne, z panią 
prezes porozmawiać nie możemy. 
Usłyszeliśmy natomiast o koniecz-
ności dokonywania kolejnych prze-
glądów i audytów. W ciągu ostat-
nich dwóch lat mieliśmy w JSW 
zdecydowanie za dużo audytów, 
realizowanych przez niekompe-
tentne firmy i osoby. Wydaliśmy na 
nie miliony złotych i nie przyniosły 
one naszej firmie niczego poży-
tecznego. Wprowadziły za to chaos 
informacyjny oraz brak zaufania 
pomiędzy pracownikami, słowem 
- stały się kolejnym elementem de-
stabilizacji Spółki.

Czas na reakcję ministerstwa!
W jednej z ostatnich korespon-

dencji z Radą Nadzorczą JSW pani 
prezes poddała w wątpliwość za-
sadność dalszego funkcjonowania 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej! Za-
stanawiała się, czy w świetle wyni-
ków za rok 2020, opublikowanych 
kilka dni temu, nie należy zwołać 
Walnego Zgromadzenia Akcjona-
riuszy, by dyskutować o istnieniu 
JSW! Pani prezes, jako profesor 
ekonomii i osoba, która dopiero co 
podpisała sprawozdanie finansowe 
Spółki, nie jest w stanie dokonać 
kalkulacji i odjąć od kapitału Spół-
ki wysokości poniesionej straty! 
Nie zna przepisów Kodeksu spół-
ek handlowych? A może nie umie 
liczyć? Albo po raz kolejny boi się 
decyzji, jakie ma w naszej Spółce 
podejmować…

Obawiamy się, iż taki „kapitan” 
nie będzie w stanie przeprowadzić 
naszej firmy przez trudny okres. 
Aktualne ceny węgla koksującego 

są relatywnie niskie. Miejmy na-
dzieję, że podążać będą za cenami 
koksu, które utrzymują się na wy-
sokim poziomie. Pani prezes musi 
zadbać o koordynację prac wszyst-
kich kopalń, biur i spółek-córek, 
musi wreszcie znaleźć czas i chęć 
spotkania się z reprezentatywnymi 
organizacjami związkowymi, by 
w ramach dialogu ustalić kwestie 
płacowe i gwarancje zatrudnienia. 
Na razie „kapitan” boi się wejść na 
mostek kapitański i wziąć ster w 
swoje ręce.

Mamy też nadzieję, iż właściciel 
większościowy JSW, reprezento-
wany przez Ministerstwo Aktywów 
Państwowych, szybko zobaczy, co 
się na naszym statku dzieje i wycią-
gnie odpowiednie wnioski.

Jastrzębska Spółka Węglo-
wa jest jednym z filarów gospo-
darczych Górnego Śląska. Od jej 
dobrego funkcjonowania zależy 
dobrobyt 500 tysięcy osób w woje-
wództwie! Z naszą firmą związani 

są odbiorcy, dostawcy i usługodaw-
cy zatrudniający kolejne tysiące 
pracowników. Warto, by w JSW 
prowadzony był konstruktywny 
dialog i by osoby, które ubiegają się 
tu o stanowiska, utożsamiały się ze 
Spółką. By dobro JSW, jej pracow-
ników i rodzin, było priorytetem! 
By nie traktowano tych stanowisk 
jako źródła dochodu prywatnego, 
a po kilku miesiącach uciekano do 
nowych, politycznych zadań i kolej-
nych karier.

Jastrzębska Spółka Węglowa 
ma przed sobą perspektywy kil-
kudziesięcioletnie, o ile tylko na 
jej czele będzie stał dobry kapitan 
oraz zgrany zespół ludzi gotowych 
ciężko pracować na rzecz JSW. Dla-
tego warto walczyć o to, by funkcje 
te pełniły osoby odpowiednie.

Zakładowa Organizacja                                                              
Koordynacyjna NSZZ                              
„Solidarność” JSW SA

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 
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Nadchodzi koniec 
energetyki jaki znamy
MINISTERSTWO Aktywów Państwowych pracuje nad modelem wydzielenia 
aktywów węglowych z obecnych grup energetycznych. W praktyce to będzie 
oznaczało podział takich grup jak Tauron.
JESZCZE w czerwcu 2020 
r. Ministerstwo Aktywów 
Państwowych (MAP) rozpo-
częło prace nad podziałem 
polskiej energetyki, zwanym 
jako wydzielenie aktywów 
węglowych. W skrócie cho-
dzi o to, aby z takich grup jak 
Tauron, PGE i Enea wydzielić 
elektrownie i elektrociepłow-
nie na węgiel oraz kopalnie. 
Elektrownie, elektrociepłow-
nie i kopalnie mają trafić do 
nowej firmy. Jej nazwy jeszcze 
nie znamy, na razie jest tylko 
robocza nazwa jako Narodo-
wa Agencja Bezpieczeństwa 
Energetycznego (NABE).

Powstanie nowa grupa 
energetyczna

Prace nad powstaniem 
nowej Agencji są już na ukoń-
czeniu.

- Za chwilę przedstawi-
my rządowy projekt tego, co 
roboczo nazwaliśmy Narodo-
wą Agencją Bezpieczeństwa 
Energetycznego. Jesteśmy już 
na etapie końcowych wyliczeń 
wszystkich skutków wydzie-
lenia aktywów węglowych do 
odrębnego podmiotu. Mamy 
zarys, projekt, jak ten biznes 
mógłby wyglądać. On jest 
całkowicie realny, możliwy 
do zrealizowania i - moim 
zdaniem - pożądany dla ca-
łego rynku - powiedział pod 
koniec marca 2021 r. Artur 
Soboń, wiceminister akty-
wów państwowych, cytowany 
przez PAP.

Soboń dodał, że konieczne 

będzie stworzenie podmio-
tu, który będzie obejmował 
aktywa wytwórcze oparte na 
węglu, przygotowanie odpo-
wiedniego systemu pomocy 
publicznej i uzgodnienie tego 
ze stroną społeczną.

Artur Soboń zwrócił uwa-
gę na rosnące ceny zezwo-
leń do emisji CO2, które w 
ostatnim okresie zanotowały 
rekordowe poziomy i przekro-
czyły cenę 40 euro za tonę. To 
się przekłada na rosnące kosz-
ty produkcji energii z węgla 
kamiennego i brunatnego.

Przeniesienie elektrowni 
i elektrociepłowni węglowych 
do NABE nie będzie oznaczać, 
że mają one zostać zamknięte, 
choć wycofywane mają być 
stopniowo najstarsze bloki, 
pracujące już po kilkadziesiąt 
lat. Wiele polskich elektrow-
ni węglowych do końca roku 
2025 ma zagwarantowane 
wsparcie w postaci tzw. rynku 
mocy. Wiadomo, że po roku 
2025 rynek mocy nie może 
zostać przedłużony. Rząd szu-
ka już nowych rozwiązań dla 
energetyki.

- Polska pracuje nad me-
chanizmem wsparcia, który 
zastąpi rynek mocy po 2025 
r. w związku z tym, że nie 
będzie już wówczas możliwe 
wsparcie elektrowni węglo-
wych - poinformował Michał 
Kurtyka, minister klimatu i 
środowiska.

Szczegółów tych propo-
zycji zapewne szybko nie po-

znamy, zapewne będą one 
konsultowane z Komisją Eu-
ropejską. Do roku 2025 jest 
jeszcze trochę czasu na podję-
cie decyzji.

Zielony Zwrot Taurona
Po co to wydzielenie 

elektrowni węglowych, sko-
ro mają one nadal działać? 
Otóż wszystkie grupy ener-
getyczne kontrolowane przez 
Skarb Państwa, w tym Tau-
ron i PGE, planują duże in-
westycje w odnawialne źró-
dła energii. Jeszcze w maju 
2019 r. Tauron przedstawił 
strategię nazwaną Zielony 
Zwrot Taurona. Planowano 
wtedy, że do 2025 r. Tauron 
zainwestuje w farmy wiatro-
we na lądzie (dodatkowe 900 
MW) i farmy fotowoltaiczne 
(dodatkowe 300 MW). Dzię-
ki tym inwestycjom możliwe 
będzie zwiększenie udziału 
źródeł nisko- i zeroemisyj-
nych w strukturze wytwór-
czej grupy Tauron do blisko 
30 proc. w 2025 r. i ponad 65 
proc. w 2030 r.

Na zapowiedziach się 
nie skończyło. W paździer-
niku 2020 r. Tauron poin-
formował, że wyemituje na 
polskim rynku obligacje o 
wartości 1 miliarda złotych 
a pozyskane pieniądze zosta-
ną przeznaczone właśnie na 
Zielony Zwrot.

W marcu 2021 r. Tauron 
podpisał z Bankiem Gospo-
darstwa Krajowego (BGK) 

dokumentację dotyczącą 
programu emisji obliga-
cji podporządkowanych do 
kwoty 450 milionów złotych. 
Pieniądze z emisji mogą zo-
stać przeznaczone na finan-
sowanie potrzeb bieżących 
i inwestycyjnych, w tym na 
przedsięwzięcia związane z 
Zielonym Zwrotem.

Zadowolić banki
Potrzeby inwestycyj-

ne Taurona są jednak dużo 
większe. Wiele banków nie 
chce jednak pożyczać pienię-
dzy grupom energetycznym, 
które zajmują się produk-
cją energii i ciepła z węgla. 
Wydzielenie aktywów wę-
glowych ma więc "oczyścić" 
polskie grupy energetyczne 

z węgla, dzięki czemu będą 
mogły łatwiej zdobywać pie-
niądze na inwestycje w źró-
dła odnawialne czy dystry-
bucję energii. Przed takim 
problemem stoi np. grupa 
PGE, która będzie potrzebo-
wała miliardy złotych np. na 
budowę morskich farm wia-
trowych.

Nie wiadomo jeszcze, co 
by mogło pozostać z Taurona 
po wydzieleniu aktywów wę-
glowych: wiadomo, że dużo 
tego nie będzie. Na pewno 
do wydzielenia będą się kwa-
lifikowały trzy kopalnie z 
Tauron Wydobycie, wydzie-
lona zostałaby także spółka 
Tauron Wytwarzanie z jej 
elektrowniami oraz prawdo-
podobnie Tauron Ciepło, z 
elektrociepłowniami węglo-
wymi.

Z tak obskubanego Tau-
rona pozostałaby jedynie 
spółki Tauron Dystrybucja i 
Tauron Ekoenergia, do której 
należą elektrownie wodne i 
farmy wiatrowe. Prawdo-
podobnie w takim Tauronie 
pozostałyby także takie spół-
ki jak Tauron Sprzedaż, zaj-
mująca się sprzedażą prądu 
i Tauron Obsługa Klienta.

Istnieje pytanie, czy w 
takim kadłubowym kształcie 
- tylko z dystrybucją, ener-
gią odnawialną i sprzedażą 

- Tauron na szanse prze-
trwać samodzielnie. Istnieją 
obawy, że pozostałości po 
obecnym Tauronie zostaną 
połączone np. z PGE. Woj-
ciech Dąbrowski, prezes PGE 
mówi, że żadnego łączenia 
z Tauronem nie będzie, ale 
to tylko oficjalne zapewnie-
nia. Wiadomo, że sytuacja, 
prezesi i rządzący kiedyś się 
zmienią i może zmienić się 
też pomysł na kształt energe-
tyki - i do połączenia Tauro-
na z PGE może dojść.

Plany dotyczące wydzie-
lenia aktywów węglowych 
z Taurona miał realizować 
prezes Wojciech Ignacok. 
To znajomy prezesa PGE 
Wojciecha Dąbrowskiego. 
Ignacok w połowie lutego 
2021 r. zrezygnował jednak 
z funkcji prezesa Taurona, 
oficjalnie z powodów zdro-
wotnych. Podziałem Tauro-
na będzie musiał się zająć 
jego nowy prezes. Z pewno-
ścią Ministerstwo Aktywów 
Państwowych będzie chciało 
dość szybko przeprowadzić 
wydzielenie aktywów węglo-
wych z grup energetycznych. 
Raczej nie nastąpi to w roku 
2021, ale początek roku 2022 
jest realny. 

Igor D. Stanisławski
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Grupie Tauron grozi rozpad
PRZEDSTAWICIELE organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” z podmiotów wchodzących w skład koncernu Tauron 
wezwali przewodniczących krajowych i branżowych struktur Związku do podjęcia wspólnych działań na rzecz ratowania 
26 tysięcy zagrożonych miejsc pracy. Według strony społecznej likwidacja Grupy Tauron może stać się faktem, jeśli 
Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zmieni założeń procesu transformacji energetycznej kraju.

 TAURON POLSKA ENERGIA

Nie chcą powtórki z konkursu w JSW
Członkowie Prezydium Rady Społecznej Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia SA wyrazili zaniepokojenie przebiegiem 
konkursu na stanowisko prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). O tym, że jego zwycięzcą będzie pani Barbara 
Piontek, wiadomo było na miesiąc przed oficjalnym werdyktem Rady Nadzorczej JSW. Związkowcy mają obawy, iż podobne 
praktyki mogą mieć miejsce podczas procesu wyłaniania prezesa koncernu Tauron. Swoje uwagi przedstawili w liście skiero-
wanym do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

TREŚĆ listu, pod którym widnieją pod-
pisy Mirosława Brzuśniana, Sławomira 
Ciupki, Waldemara Sopaty i Tomasza 
Susa, otwiera pytanie: „Czy powtórzy 
się w zakresie powoływania Prezesa 
w TAURON Polska Energia S.A. kolejna 
farsa jaka miała miejsce w ostatnim 
czasie w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej polegająca na tym, że przed roz-
strzygnięciem konkursu znane jest już 
nazwisko Prezesa, które podawane jest 
przez media ?”.

Prezydium Rady Społecznej oceni-

ło, że niezbędne są zmiany w polityce 
właścicielskiej wobec sektora energe-
tycznego.

- Jesteśmy bardzo zaniepokojeni 
sytuacją, w której do głosu dochodzą 
partykularne interesy a nie dobro Grupy 
, jej pracowników i obywateli tego kra-
ju - podkreślili przedstawiciele strony 
związkowej.

Wskazali na „narastający kon-
flikt społeczny wynikający z nieprze-
myślanych decyzji właścicielskich i 
zarządczych”. Jednocześnie wezwali 

wiceszefa polskiego rządu do „przeciw-
działania wybuchowi niekontrowanego 
niezadowolenia społecznego” poprzez 
„podjęcie niezbędnych działań w celu 
zablokowania tak podjętych decyzji 
personalnych”.

Ostatni akapit to wniosek Prezy-
dium Rady Społecznej o pilne spotka-
nie z samym wicepremierem, a także 
premierem Mateuszem Morawieckim. 
Tematem rozmów prowadzonych „w 
trosce o przyszłość 26 tysięcy pra-
cowników Grupy Kapitałowej TAU-

RON” miałoby być „szczegółowe 
wyartykułowanie rzeczywistej sy-
tuacji, przedstawienie wszystkich 
ryzyk, zapewnienie merytorycznego 
uzasadnienia dla transformacji sekto-
ra paliwowo-energetycznego, w tym 
zakresów funkcjonowania obszarów 
działania w Grupie TAURON , bez-
pieczeństwa energetycznego kraju i 
zabezpieczenia energetyki jako dobra 
narodowego”.

MJ

TAURON POLSKA ENERGIA

- ZAKŁADOWE i Międzyzakła-
dowe Komisje NSZZ „Solidarność” 
działające w Grupie TAURON w 
obszarze dystrybucji, wytwarza-
nia, wydobycia, ciepła i wsparcia, 
w związku z bardzo dużym i wciąż 
narastającym niepokojem spo-
łecznym, zwracają się z apelem o 
wspólnie działania mające na celu 
utrzymanie funkcjonowania Grupy 
TAURON w dotychczasowej struk-
turze organizacyjnej - napisali sze-
fowie organizacji zakładowych do 
swoich kolegów z Komisji Krajowej, 
Krajowego Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki, a także związkowych 
sekcji i regionów na obszarze dzia-
łania Grupy Tauron.

Wyjaśnili, że zgodnie z infor-
macjami, które do nich docierają, 
proces transformacji energetyki 
na zasadach przygotowywanych 
przez Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych musi spowodować roz-
pad zatrudniającej 26 tysięcy osób 
Grupy.

- W naszej ocenie proces trans-
formacji spowoduje likwidację wie-
lu miejsc pracy, głównie w zakresie 
obszaru wsparcia. W celu skoordy-
nowania działań w obronie miejsc 

pracy w Grupie TAURON zwraca-
my się o jak najszybsze spotkanie 
- zaapelowali.

Wśród podpisanych pod doku-
mentem znaleźli się przewodniczący 
„Solidarności” reprezentujący załogi 
trzech zakładów górniczych nale-
żących do Tauron Wydobycie SA: 
Stanisław Kłysz (ZG „Brzeszcze”), 
Stanisław Kurnik (ZG „Janina”) i 
Waldemar Sopata (ZG „Sobieski”).

16 marca doszło do wirtualnego 
spotkania związkowców z Taurona, 
przewodniczącego Komisji Kra-
jowej (KK) Piotra Dudy, zastępcy 
przewodniczącego do spraw branż 
Bogdana Kubiaka, koordynatora 
KK ds. polityki klimatycznej Ro-
berta Szewczyka oraz szefa Kra-
jowego Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki Jarosława Grzesika.

Liderzy organizacji zakłado-
wych NSZZ „Solidarność” przeka-
zali swoim kolegom informacje do-
tyczące sytuacji firm wchodzących 
w skład koncernu.

- Chcemy, aby Grupa Tauron 
pozostała w obecnej formie orga-
nizacyjnej - oświadczył Jarosław 
Grzesik po wysłuchaniu wszystkich 
relacji.

Strona społeczna z Taurona 
zapowiedziała wspólne i sko-
ordynowane działania na rzecz 
obrony Grupy przed ewentualną 
parcelacją.

Jedni do likwidacji, drudzy 
do PGE…

O tym, że transformacja energe-
tyczna realizowana według założeń 
forsowanych przez Ministerstwo 
Aktywów Państwowych spowoduje 
likwidację Grupy Tauron, przeko-
nany jest Waldemar Sopata.

- Zwracam uwagę, iż jedną z 
pierwszych decyzji, o jakiej się 
mówi, ma być wydzielenie tak zwa-
nych aktywów węglowych z Grupy 
Tauron - komentuje przewodniczą-
cy „Solidarności” w ZG „Sobieski” i 
Tauron Wydobycie SA. - „Aktywa 
węglowe” to Tauron Wydobycie 
- czyli producent paliwa, Tauron 
Wytwarzanie - czyli producent 
energii z węgla i Tauron Ciepło - 
czyli producent ciepła (produkowa-
nego również w oparciu o węgiel). 
Jeśli te trzy spółki wydzielimy, w 
Grupie Tauron pozostanie wyłącz-
nie Tauron Dystrybucja oraz pod-
mioty o charakterze usługowym 
- na przykład zajmująca się mię-
dzy innymi ochroną osób i mienia 
spółka Wsparcie Grupa Tauron 
czy Tauron Obsługa Klienta, do 
której należą sprawy związane z 
kadrami, księgowością i IT. Tyl-
ko po co komu będą potrzebne te 
spółki, skoro realizują one zadania 
w ramach Grupy Tauron, a w tym 
momencie - po wydzieleniu trzech 
dużych firm - Grupa będzie się już 
składać niemal wyłącznie ze spółki 
Tauron Dystrybucja? Tam zatem, w 
spółkach usługowych, zwolnienia 
nastąpią najszybciej - wskazuje.

Dalej odnosi się do słów wice-
ministra aktywów państwowych 
Artura Sobonia, który 11 marca 
zapewnił, że resort nie pracuje nad 
połączeniem Taurona i Polskiej 
Grupy Energetycznej.

- Niektórzy zinterpretowali tę 
wypowiedź zbyt optymistycznie 
- uważa Waldemar Sopata. - Nie 
mogę oczywiście zarzucić mini-
strowi Soboniowi, że mówi nie-
prawdę. Dzisiaj nikt tych firm łą-
czył nie będzie. Ale po wydzieleniu 
wspomnianych przeze mnie wcze-
śniej spółek, stanowiących „akty-
wa węglowe”, sytuacja zmieni się 
diametralnie. Wtedy łatwo będzie 
przyłączyć osamotnioną spółkę 
Tauron Dystrybucja do PGE, dzięki 
czemu Polska Grupa Energetyczna 
przejmie bardzo dochodowy obszar 
wraz z klientami Taurona, czego 
dzisiaj w tak prosty sposób zrobić 
nie może - snuje rozważania.

Konkurs ściśle tajny
Niejasności pojawiają się też 

wokół trwającego postępowania 
kwalifikacyjnego na stanowisko 
prezesa koncernu. 28 lutego funkcję 
tę przestał pełnić Wojciech Ignacok, 
który 19 lutego złożył rezygnację z 
powodów zdrowotnych. Rada Nad-
zorcza Taurona powierzyła pełnie-
nie obowiązków prezesa od 1 marca 
Markowi Wadowskiemu, wicepre-
zesowi ds. finansowych. Jednocze-
śnie ogłoszono postępowanie kwa-
lifikacyjne na stanowisko prezesa 
z terminem składania kandydatur 
do 26 lutego. Na dzień przed tą datą 
wydłużono termin przyjmowania 
zgłoszeń kandydatów do 8 marca. 
Rozmowy z osobami ubiegającymi 
się o stanowisko prezesa miały się 
odbyć 12 marca.

Do momentu publikacji niniej-
szego tekstu nie uzyskaliśmy odpo-
wiedzi ze strony koncernu Tauron 
Polska Energia, na jakim etapie 
znajduje się postępowanie kwali-
fikacyjne: czy rozmowy się odby-
ły, ilu kandydatów wzięło w nich 
udział, czy nowy prezes został wy-
łoniony, czy też nie - i dlaczego.

Takiej polityce informacyjnej 
dziwi się także Waldemar Sopata.

- Nie rozumiem, jak spółka gieł-
dowa może trzymać takie rzeczy w 
tajemnicy. Ogłoszono konkurs, wy-
znaczono terminy, po czym zaległa 
cisza. Nikt nie wie, o czym dysku-
towała Rada Nadzorcza i co takiego 
się stało, że prawdopodobnie nie 
dokonała wyboru prezesa. Powiem 
wprost - dla mnie to jest farsa. 
Poza tym mam nadzieję, że dzięki 
pismu, które skierowaliśmy do wi-
cepremiera Jarosława Kaczyńskie-
go, nie powtórzy się u nas sytuacja 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
gdzie na długo przed rozstrzy-
gnięciem procedury konkursowej 
wszyscy wiedzieli, kto wygra. Acz 
nawet tam na bieżąco informowa-
no o przebiegu konkursu, podczas 
gdy u nas wszystko jest tajemnicą. 
Nie przestrzega się „korporacyjne-
go abecadła”, jakim jest informo-
wanie akcjonariuszy o kolejnych 
etapach wyboru prezesa - komen-
tuje przewodniczący ZOK NSZZ 
„Solidarność” Tauron Wydobycie 
SA. - Tym bardziej nas to przeraża, 
bo może świadczyć o tym, że nasze 
obawy są uzasadnione. Skoro nikt 
nie potrafi przekazać komunikatu, 
dlaczego nie wybrano prezesa, na-
leży spodziewać się najgorszego - 
podsumowuje.

MJ
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Węgiel koksowy 
ocali „Rudę”?

Solidarność Górnicza: - 
Wśród zapisów porozumie-
nia, które kończyło ubiegło-
roczny strajk pracowników 
Polskiej Grupy Górniczej SA 
(PGG), dwa dotyczą przyszło-
ści „Bielszowic” i „Halemby”. 
Jeden z nich mówi o tym, że w 
2023 roku KWK „Ruda” Ruch 
„Bielszowice” i KWK „Ruda” 
Ruch „Halemba” zostaną po-
łączone w jeden ruch, zaś do 
2022 r. przeanalizowana zo-
stanie możliwość wykorzy-

stania zasobów węgla kokso-
wego z „Bielszowic”. Ostatnio 
w mediach pojawiła się infor-
macja o powołaniu zespołu, 
który ma ocenić możliwości 
wydobycia oraz sprzedaży su-
rowca wykorzystywanego do 
produkcji stali. Kto wchodzi 
w skład zespołu i na czym po-
legają jego prace?

Artur Braszkiewicz, prze-
wodniczący Komisji Zakłado-
wej NSZZ „Solidarność” KWK 

„Ruda” Ruch „Halemba”: - Ze-
spół został powołany zarządzeniem 
prezesa PGG i działa od 25 lutego. 
Jego pracom przewodniczy wice-
prezes PGG do spraw produkcji. 
Ponadto w jego skład wchodzą dy-
rektorzy i inżynierowie reprezen-
tujący naszą kopalnię, związkowcy 
będący przedstawicielami załogi, 
jest też niezależny ekspert z Głów-
nego Instytutu Górnictwa. Odbyli-
śmy już trzy spotkania. Co istotne, 
oprócz analizy obszarów górni-
czych „Zabrze I” i „Bielszowice III” 

pod kątem występowania typów 
węgla, bierzemy też pod uwagę 
złoża „Halemba I” i „Halemba II”. 
Nie ograniczamy się zatem do ru-
chu „Bielszowice”. Przyglądamy się 
złożom będącym w zasięgu całej 
kopalni „Ruda”.

Czy z tych wstępnych - jak 
rozumiem - analiz można wy-
snuć jakieś konkretne wnio-
ski?

O tym, że węgiel koksowy u nas 
występuje i jest wydobywany, wszy-

O PRACACH zespołu mającego ocenić możliwość wykorzystania zasobów 
węgla koksowego z KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice” oraz perspektywach 
stojących przed całą kopalnią „Ruda” rozmawiamy z przewodniczącym 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Ruda” Ruch „Halemba” 
Arturem Braszkiewiczem.

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 

Gdyby się okazało, że 
zwiększenie wolumenu 

produkcji węgla 
koksowego jest możliwe 

i ma uzasadnienie, bo są na 
niego odbiorcy, być może 

ruch „Bielszowice” mógłby 
funkcjonować niezależnie, 

a kopalnia „Ruda” 
pozostałaby zakładem 
dwuruchowym z całą 

dotychczasową 
infrastrukturą.
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scy wiedzą. Trafia on do koksowni 
lub do energetyki jako surowiec 
wysokoenergetyczny. Jeśli chodzi 
o „Bielszowice”, może on stanowić 
do 40 procent ogólnej produkcji 
węgla w tym ruchu, jeśli zaś cho-
dzi o „Halembę” - do 25 proc. Mam 
tutaj na myśli takie typy węgla, jak 
34.1, 34.2 i - w nieco mniejszym 
stopniu - 35.1. Po przeprowadzeniu 
niewielkich inwestycji w zakładach 
przeróbczych moglibyśmy go pro-
dukować w „Bielszowicach” do 50 
proc., a w „Halembie” - do 40 proc. I 
to jest pierwszy konkretny wniosek. 
Przypomnę jednak, że podstawo-
wym celem powołania zespołu jest 
oszacowanie możliwości wykorzy-
stania zasobów węgla koksowego z 
„Bielszowic”. Porozumienie podpi-
sane 25 września 2020 r. przewidu-
je połączenie tego ruchu z „Halem-
bą” już w roku 2023. Z materiałów, 
jakie nam przedstawiono, wynika 
jednoznacznie, że zakładany model 
funkcjonowania KWK „Ruda” po 
2023 r. przewiduje eksploatację wę-
gla w ruchu „Bielszowice” i trans-
port urobku do ruchu „Halemba”, 
gdzie znajdowałby się jedyny zakład 
przeróbczy. Bielszowicki zakład 
przeróbczy przestałby istnieć. Gdy-
by się okazało, że zwiększenie wo-
lumenu produkcji węgla koksowego 
jest możliwe i ma uzasadnienie, bo 
są na niego odbiorcy, być może ruch 
„Bielszowice” mógłby funkcjono-

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 

Po przeprowadzeniu 
inwestycji w zakłady 

przeróbcze i zwiększeniu 
wolumenu produkcji węgla 

koksowego, położenie 
kopalni „Ruda” może się 
zmienić. Nikt rozsądnie 

myślący nie będzie 
przecież zamykał 

dochodowego zakładu, 
który produkuje surowiec 

wpisany na listę surowców 
strategicznych Unii 

Europejskiej.

wać niezależnie, a kopalnia „Ruda” 
pozostałaby zakładem dwurucho-
wym z całą dotychczasową infra-
strukturą.

Kiedy zespół przedstawi 
ostateczne wnioski ze swoich 
prac?

Kluczowe znaczenie dla dalsze-
go przebiegu prac - a więc także 
dla terminu ich zakończenia - będą 
miały wyniki prób bruzdowych i 
rdzeniowych z pokładów, które są 
eksploatowane albo będą eksplo-
atowane. Proces pobierania prób 
już trwa. Planowane jest wykona-
nie 16 prób w ruchu „Bielszowice” i 
9 prób w ruchu „Halemba”. One po-
winny potwierdzić występowanie 
złóż węgla typu 34.2 i 35.1. Dzięki 
przeprowadzonym wcześniej ana-
lizom wiemy, że w ścianach ruchu 
„Bielszowice” - nie mówię tutaj o 
zasobach operatywnych, tylko o 
węglu w ścianach, które będą eks-
ploatowane - mamy 20 milionów 
ton węgla typu 35.1. W ścianach 
ruchu „Halemba” jest go około 30 
mln t. Abyśmy mogli go wydoby-
wać, niezbędne będzie pogłębienie 
szybu „VI”. Wtedy uzyskamy pełny 
dostęp do 50 mln t węgla typu 35.1. 
Mamy również do wybrania 60 mln 
t węgla typu 34.2. Odpowiadając 
na pytanie, prace zespołu zakończą 
się wtedy, kiedy - dzięki przepro-
wadzeniu prób - będziemy mieli 

pełną wiedzę na temat parametrów 
tego węgla. To jest rzecz niezwykle 
istotna dla odbiorców. Chodzi o za-
wartość fosforu czy wskaźniki CRI 
i CSR, na podstawie których ocenia 
się reakcyjność koksu oraz jego wy-
trzymałość po reakcji. A skoro mó-
wimy o sprzedaży, chciałbym wska-
zać na dziwną i nieuzasadnioną 
politykę działu sprzedaży Polskiej 
Grupy Górniczej. Mamy do czy-
nienia z sytuacją, w której obydwa 
ruchy KWK „Ruda” wydobywają 
węgiel koksowy o takich samych 
parametrach, co wynika z prób 

przeprowadzonych podczas pro-
cesu produkcyjnego, sprzedawany 
jest jednak tylko węgiel bielszowic-
ki. „Halemba” w pierwszym kwar-
tale bieżącego roku nie sprzedała 
ani grama. Trudno uwierzyć, by 
na taki sam węgiel, tylko z innego 
ruchu, nie było klientów. Apelował-
bym do osób odpowiedzialnych za 
sprzedaż o intensyfikację działań 
na rzecz pozyskania nowych od-
biorców. Jestem pewien, że oni się 
znajdą.

O ile wykorzystywanie 
węgla energetycznego jest 
przez Brukselę konsekwent-
nie zwalczane, o tyle węgiel 
koksowy wpisano na listę su-
rowców strategicznych Unii 
Europejskiej. Nasuwa się tutaj 
prosty wniosek - zwiększenie 
produkcji węgla koksowego 
w stosunku do węgla ener-
getycznego przez kopalnię 
„Ruda” wydłużyłoby jej ży-
wotność, bo popyt na węgiel 
koksowy nadal będzie, a po-
pyt na węgiel energetyczny - 
wskutek decyzji politycznych 
- będzie się systematycznie 
zmniejszał…

Wyczuwam w tym pytaniu 
sugestię, by powalczyć o przesu-
nięcie terminu wygaszenia „Ha-
lemby”, które zgodnie z treścią 
wrześniowego porozumienia mia-

łoby nastąpić w roku 2034. Cóż… 
Podczas ostatnich rozmów na te-
mat „umowy społecznej” ustali-
liśmy ze stroną rządową, że daty 
umieszczone na tak zwanej osi 
czasu są ostateczne. Tego bym się 
trzymał, bo w każdej chwili ktoś 
może wpaść na pomysł, by którąś z 
kopalń, na przykład naszą, jednak 
wygasić wcześniej. Nie ułatwiał-
bym zadania politykom dążącym 
do przypodobania się Brukseli. 
Popatrzmy też na to inaczej - do 
roku 2034 mamy 13 lat. Przez ten 
czas, po niezbędnym pogłębieniu 
szybu „VI”, dojściu do złoża śmi-
łowickiego, gdzie w zdecydowanej 
większości występuje węgiel typu 
35.1, przeprowadzeniu inwestycji 
w zakłady przeróbcze i zwiększe-
niu wolumenu produkcji węgla 
koksowego, położenie kopalni 
„Ruda” może się zmienić. Nikt roz-
sądnie myślący nie będzie przecież 
zamykał dochodowego zakładu, 
który produkuje surowiec wpisa-
ny na listę surowców strategicz-
nych Unii Europejskiej. Niczego 
bym zatem nie wykluczał, ale nie 
chciałbym poruszać tego tematu 
teraz, gdy po ciężkich bojach udało 
nam się uzgodnić harmonogram 
transformacji branży.

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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Koniec węglowych 
perspektyw

To była ważna pomoc
CSR Zakończyła się akcja „SARAYA Poland i NSZZ SOLIDARNOSC w walce z koronawirusem!” OSTROŁĘKA Rozpoczęto wyburzenia na budowie bloku węglowego

W marcu 2021 r. rozpoczęto wyburzenie obiektów, które miały 
wchodzić w skład bloku na węgiel kamienny o mocy 1000 MW 
w Elektrowni Ostrołęka. Miała to być ostatnia elektrownia 
węglowa w Polsce.

O TYM, że blok węglowy w Elektrowni 
Ostrołęka nie powstanie było wiadomo 
od lutego 2020 r. Wtedy państwowe 
grupy energetyczne Enea i Energa, któ-
re były odpowiedzialne za tę inwestycję, 
poinformowały, że zawiesiły finansowa-
nie projektu.

W czerwcu Energa, Enea oraz PKN 
Orlen, który w międzyczasie stał się 
właścicielem Energi poinformowały, że 
zamiast bloku na węgiel kamienny w 
Elektrowni Ostrołęka powstanie blok na 
gaz ziemny.

W grudniu 2020 r. Enea wycofała się 
z planów budowy bloku gazowego, a na 
jej miejsce weszła państwowa spółka 
gazowa, czyli PGNiG. Dzisiaj sytuacja 
wygląda tak, że w budowie bloku ga-
zowego w Elektrowni Ostrołęka mają 
uczestniczyć PKN Orlen i zależna od nie-
go Energa oraz PGNiG.

Skoro w Ostrołęce ma powstać blok 
gazowy to trzeba wyburzyć to, co już 
wybudowano na potrzeby bloku węglo-
wego. Część elementów, jak drogi do-
jazdowe na budowę czy uporządkowanie 
terenu, co zrobiono już na potrzeby blo-
ku węglowego da się wykorzystać, ale 
część budowli trzeba będzie wyburzyć. 
Taki los spotka np. dwa wielkie pylony.

Przy okazji rozpoczęcia wyburzeń 
w Ostrołęce powrócił temat kosztów tej 
inwestycji. Do tej pory Energa i Enea na 
blok węglowy wydały łącznie ponad 1,3 
miliarda złotych - cała inwestycja miała 
kosztować ponad 6 miliardów złotych.

Wielkim zwolennikiem budowy blo-
ku węglowego w Ostrołęce był Krzysztof 
Tchórzewski, były minister energii. To za 
jego rządów rozpoczęto tę budowę.

- To była inwestycja zaplanowana w 
ramach rynku mocy, praktycznie uzgod-
niona z Komisją Europejską, zaakcep-
towana do pomocy publicznej. Trzeba 
wziąć pod uwagę, że podejmowałem 
decyzję przy założeniu, że energetyka 
węglowa będzie w Polsce funkcjonowała 
do 2060 roku. To się zmieniło, Polska 
zgodziła się na przyspieszenie tego pro-
cesu do 2049 roku, w związku z tym, to 
się zmienia. Postawiliśmy sobie jako kraj 
bardzo ambitne zadanie, że zlikwidujemy 
wykorzystywanie węgla w kraju do 2049 
roku. To zostało już podpisane i nie ma 
teraz co już dyskutować, trzeba to po 
prostu realizować. Skoro zmieniamy 
się w kierunku niżej emisyjnych źródeł, 
to gazowa elektrownia na pewno będzie 
emitowała mniej, chociaż niewiele mniej, 
bo to była niskoemisyjna elektrownia 
węglowa - mówił Krzysztof Tchórzewski 
w radiu RMF.

Tchórzewski zapewniał, że decyzja o 
budowie bloku węglowego w Ostrołęce 
była podjęta racjonalnie w uzgodnieniu 
z Komisją Europejską. Jak mówi, wów-
czas ekonomiczne uzasadnienie decyzji 
było pełne, było to sprawdzane i we-
ryfikowane nie przez niego, ale przez 
specjalistów wynajętych przez spółki 
energetyczne.

Podkreśla, że nie ma sobie nic do 
zarzucenia w tej sprawie.

- To są całkowicie inne realia. Realia 
roku 2014, kiedy szykowaliśmy program 
dla PiS-u, to są inne realia w Polsce, Eu-
ropie i na świecie, Polska jest zupełnie 
innym krajem - odpowiada Krzysztof 
Tchórzewski.

Opr. IDS

Z INICJATYWY firmy Saraya, która współpracuje z naszym członkiem 
Damianem Jonakiem, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” 
i Sekretariat Górnictwa i Energetyki przekazała trzy pełne  
tiry środków dezynfekujących dla górników i uczniów szkół.  

PRZYPOMINAMY, że Damian 
Jonak to znany mistrz bokserski, 
ale także człowiek Solidarności. 
Dzięki jego kontaktom udało nam 
się zorganizować pomoc w walce 
z koronawirusem. We współpracy 
z firmą SARAYA, która obdarzyła 
nas zaufaniem w rozdysponowaniu 
środków antybakteryjnych, działa-
jących zapobiegawczo na COVID. 
Dzięki temu   przekazaliśmy dwa 
tiry darów na Śląsk, dla górników. 
Z kolei trzeci tir, z środkami dezyn-
fekującymi przekażemy jako daro-
wiznę dla uczniów szkół związanych 
z Solidarnością, którym patronuje 
nasz Związek Zawodowy, część np. 
imienia bł. ks. Jerzego   Popiełusz-
ko. Dzięki temu obdarowano kilka 
szkół ze Śląska, Pomorza, Mazowsza 
i Podlasia – powiedział po zakoń-
czeniu akcji Bogdan Biś, zastępca 
przewodniczącego Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność”.  

W tirach   przekazanych przez 
firmę SARAYA górnikom było 
łącznie 34 tys. sztuk mydeł anty-
bakteryjnych i 130 tys. sztuk żeli 
antybakteryjnych, a uczniom za-
przyjaźnionych szkół przekazano 
17 tys. sztuk mydeł i 65 tys. sztuk 
żeli. Dary dla szkół przyjechały do 
Warszawy 30 października, a 4 li-
stopada 2020 do Knurowa do ma-
gazynów   urzeczonych przez firmę 
Haldex.

SARAYA to międzynarodowy 
koncern kosmetyczny współpra-
cujący z naszym przedstawicielem 
Damianem Jonakiem. Chciała po-
móc, ale szukała kogoś, kto pomo-

że jej trafić do najbardziej potrze-
bujących na froncie walki z Covid 
19. To dzięki zaufaniu jakim obda-
rzyła Solidarność SARAYA, nasz 
związek, który w ocenie firmy 
najlepiej zna potrzeby branży gór-
niczej i pracowników w Polsce po-
mógł rozdysponować powierzone 
środki.  

– Okazało się, że moje zaanga-
żowanie w tą akcję, to bardzo do-
bry pomysł! Była to   bardzo ważna 
pomoc, ponieważ Śląsk od ponad 
roku jest   czerwonym punktem na 
pandemicznej mapie Polski. Wielu 
górników zostało zarażonych koro-
nawirusem. A dziś sami widzimy, 
że walka z pandemią to priorytet, 
by wrócić na normalne tory – po-
wiedział nam po zakończeniu akcji 
Damian Jonak.  

Ostatnim aktem tych działań 

było dostarczenie  końcówki  my-
deł  dezynfekujących zalegających 
w magazynach firmy Haldex przez 
knurowską „S” do dwóch odbior-
ców. Pierwszym był Samodziel-
ny Publiczny Wojewódzki Szpital 
Chirurgii Urazowej w Piekarach 
Śląskich, do którego często trafia-
ją górnicy z urazami z pracy. Drugi 
transport zawieziono do  gliwickie-
go starostwa. Mydła odebrał  osobi-
ście wicestarosta Adam Wojtowicz, 
a  środki te trafią do  powiatowych 
DPSów oraz szkół.

Wartość przekazanych środków 
to prawie milion złotych. Jeszcze 
raz dziękujemy firmie SARAYA Po-
land za tak piękny gest. Dziękujemy 
również koledze Damianowi Jona-
kowi za zorganizowanie tej akcji.

PRYBA
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W marcu 2021 r. rozpoczęto wyburzenie obiektów, które miały wchodzić w skład 
bloku na węgiel kamienny o mocy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka.

SPOJRZENIA

ENERGETYKA Polskie elektrownie się starzeją

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,

aby w czas Święta Paschy, w Waszych sercach, 
rodzinach i domach zagościły radość i spokój 
oraz wielka nadzieja odradzającego się życia.

Zarząd Spółki
Lubelski Węgiel Bogdanka

Kres węgla bliski…
ŚREDNI wiek polskich elektrowni to 47 lat. Elektrownie, które zostały wybudowane ponad 50 lat 
temu odpowiadają za ok. 30 proc. zainstalowanej mocy. W najbliższych latach wiele starych bloków 
zostanie wyłączonych.

W Polsce głównymi producentami 
energii elektrycznej są elektrownie 
zawodowe (systemowe) konwen-
cjonalne, czyli produkujące prąd z 
węgla kamiennego lub brunatnego. 
Produkują one ok. 70 proc. energii 
elektrycznej w Polsce.

Elektrownie z czasów Gierka
Jak informuje Polski Instytut 

Ekonomiczny (PIE), elektrownie 
węglowe, które zostały wybudo-
wane ponad 50 lat temu odpowia-
dają za ok. 30 proc. zainstalowanej 
mocy w Polsce. Największy udział 
w rynku mocy mają elektrownie, 
które powstały w latach 1971-1980 
– stanowią one ok. 35 proc. zain-
stalowanych mocy. Przypomnijmy, 
że wtedy w Polsce rządził Edward 
Gierek.

Największą moc w Polsce ma 
elektrownia Bełchatów, która zo-
stała uruchomiona w 1983 r. Jej 
obecna moc wynosi ponad 5 GW. 
Jest opalana węglem brunatnym, 
jej moc stanowi niecałe 20 proc. 
zainstalowanej mocy w elektrow-
niach zawodowych.

Drugą co do wielkości w Polsce 
jest elektrownia Kozienice, oddana 
do użytkowania 49 lat temu, z za-
instalowaną mocy ponad 4 GW. Do 
produkcji energii elektrownia wy-
korzystuje węgiel kamienny.

PIE przypomina, że zaawan-
sowany jest także wiek elektrocie-
płowni w Polsce. Cztery największe 
elektrociepłownie w Polsce zostały 
oddane do użytkowania prawie 60 
lat temu. Dwie z nich dostarczają 

trociepłownie w Krakowie i Bia-
łymstoku dysponują mocą 1,1 GW 
oraz 0,52 GWt.

Tylko jeden blok w budowie
- Średni wiek elektrowni wę-

glowej w UE to 35 lat, podczas gdy 
zdecydowana większość elektrowni 
węglowych w Europie została uru-
chomiona ponad 30 lat temu - in-
formuje PIE.

Od 2016 r. 15 krajów europej-
skich ogłosiło stopniowe wycofy-
wanie węgla do produkcji energii 
elektrycznej, 14 z nich do 2030 r., 
a tylko Niemcy do 2038 r. W Polsce 
planowane jest wygaszanie naj-
większej elektrowni po 2030 r.

Statystyczny wiek polskim elek-
trowni nie będzie spadał. Obecnie 
w Polsce buduje się tylko jeden blok 
na węgiel - o mocy 496 MW w Elek-
trowni Turów. Blok będzie opalany 
węglem brunatnym i ma zostać od-
dany już za kilka tygodni, w połowie 
2021 r. Planów budowy innych blo-
ków węglowych w Polsce nie ma.

Są za to plany wyłączania z 
eksploatacji najstarszych bloków. 
Tylko 1 stycznia 2021 r. wyłączono 
stare bloki węglowe o łącznej mocy 
1 645 MW. Najwięcej bloków wyłą-
czono w grupie Tauron: w elektrow-
niach Siersza, Łagisza, Łaziska oraz 
EC Stalowa Wola. Bloki wyłączano 
także w grupie PGE w Elektrowni 
Dolna Odra oraz w grupie ZE PAK 
w elektrowni Pątnów

W planach są wyłączenia kolej-
nych jednostek. Do końca 2023 r. 
wyłączone zostaną bloki o łącznej 

ciepło do Warszawy (Siekierki i Że-
rań) a kolejne dwie do Białegosto-
ku i Krakowa.

60-letnia elektrociepłownia 

Siekierki jest drugą co do wielkości 
w Europie – jej moc cieplna to po-
nad 2 GWt. Moc elektrociepłowni 
Żerań to 1,6 GWt, natomiast elek-

mocy 900 MW - wszystkie w Elek-
trowni Rybnik należącej do PGE. 
Dwa bloki po 225 MW zostaną wy-
łączone już w sierpniu 2021 r. a ko-
lejne dwa bloki po 225 MW zostanie 
wyłączonych 1 stycznia 2023 r.

Koniec węgla brunatnego
W kolejnych latach będą stop-

niowo wyłączane kolejne bloki 
węglowe w Polskiej energetyce. 
Do końca 2030 r. mają zostać wy-
łączone wszystkie bloki na węgiel 
brunatny z grupie ZE PAK o łącznej 
mocy blisko 1,6 GW. W tym roku 
skończy się węgiel w kopalniach 
pracujących na rzecz ZE PAK a gru-
pa zrezygnowała z nowych odkry-
wek.

Kilka lat później, około 2038 
roku, z tych samych powodów - czy-
li wyczerpania węgla w istniejącej 
kopalni - zakończy produkcję ener-
gii z węgla Elektrownia Bełchatów. 
Nic nie wskazuje na to, żeby miało 
zostać udostępnione złoże Złoczew, 
które mogłoby przedłużyć żywot 
elektrowni w Bełchatowie. Coraz 
częściej mówi się, że w Bełchatowie 
miałaby powstać druga w Polsce 
elektrownia atomowa (pierwsza ma 
być nad morzem Bałtyckim). To są 
jednak tylko deklaracje, nie wiado-
mo czy elektrownie atomowe w Pol-
sce w ogóle powstaną.

Do roku 2044 teoretycznie ma 
działać Elektrownia Turów, ale 
ostatnie miesiące to okres rosną-
cych nacisków ze strony Czech, aby 
Polska wcześniej zamknęła kopal-
nię Turów, która leży tuż nad grani-
cą z Czechami. 

O ile przyszłość węgla brunat-
nego w Polsce jest już przesądzona, 
to wciąż w grze pozostaje węgiel ka-
mienny. Rząd - przynajmniej w ofi-
cjalnych deklaracjach - zapewnia, 
że węgiel kamienny nadal będzie 
odgrywał dużą rolę w polskiej ener-
getyce aż do lat 40. Zobaczymy... 

Igor D. Stanisławski
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POLITYKA Komu służy bojkot Orlenu?

Kiedy strzelasz sam do siebie 
„SZANUJĄCY się obywatel nie powinien tankować na stacjach Orlen” 
– mówią jedni. „Na Orlenie robię tylko siku” – krążą deklaracje. 
Ale czy bojkot takiej firmy ma sens? I o co tu chodzi i jaki ma to 
związek z górnictwem i nami?
PRZYUWAŻCIE, z jaką łatwo-
ścią ci sami co atakują Orlen, bo 
polski, domagają się zamknięcia 
kopalń, bo polskie. No może jesz-
cze dodając przy tym, że węgiel 
truje. Niemiecki kopalnie węgla 
brunatnego nie trują i nie niszczą 
przyrody, nie pochłaniają tysięcy 
hektarów lasów i sporej ilości wio-
sek i miasteczek. A energia z niego 
robiona, dzięki naklejce Greenpe-
ace-Energy jest najczystsza na 
świecie. Ta sama energia w Polsce, 
już nie! 

Tankowanie niemieckiego pa-
liwa jest poprawne i uderza w PiS! 
Szkoda tylko, że każdy kto tak 
twierdzi zapomina o dwóch fak-
tach: 

1. Prawie całe paliwo sprzeda-
wane w Polsce pochodzi z rafinerii 
należących do Orlenu, a koncern 
sprzedaje w detalu 8 mln ton pa-
liw na swoich stacjach, natomiast 
jego rafineria sprzedaje 23 mln 

ton przerobionej ropy. Zgadnijcie 
komu? Bojkot wiec nie ma sensu.

2. Orlen płaci podatki w Polsce, 
i to nie małe: W 2019 roku firma za-
płaciła 4 mld 452 mln podatków, o 
47,9 proc. więcej niż w 2018 roku i 
była 4 największym płatnikiem po-
datków w naszym kraju. 

Zgadnijcie jacy jeszcze inwesto-
rzy płacą w Polsce podatki? 

PGE Polska Grupa Energetycz-
na jest na pierwszym miejscu. W 
2019 roku firma zapłaciła 10 mld 
343 mln podatków, o 22 proc. 
więcej niż w 2018 roku. Potem w 
pierwszej dziesiątce mamy PZU, 
PKO Bank Polski, PKN Orlen, 
KGHM Polska Miedź, JTI Polska 
(wyroby tytoniowe), Stock Polska 
(alkohole), CEDC International 
(alkohole), Bank Pekao, Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
(PGNiG). 

Zgadnijcie kogo wiec nie mamy 
na takiej liście firm płacących 

podatki w Polsce? Czemu wśród 
wymienionych nie ma żadnej sie-
ci marketów i sklepów wielkopo-
wierzchniowych postawionych w 
Polsce? Ani spółek medialnych? 
Ani sieci ciepłowni, sektora prze-
twarzania śmieci czy innych wy-
przedanych już części gospodarki? 
Przypadek?

Tak jak zajadle „pożyteczni 
idioci" (tak określało ZSRR ekoak-
tywistów protestujących w krajach 
zachodnich na kapitalizm, bazy 
amerykańskie itp.) atakują OR-
LEN, tak też domagają się likwida-
cji górnictwa i energetyki na niej 
opartej w Polsce. Bo jest jeszcze w 
polskich rękach. 

Bojkotujący jednak mogą polu-
bić Orlen, jeśli te 27 procent akcji, 
które ma skarb państwa zostanie 
zeuropeizowane (zgermanizowa-
ne!). Das Orlen, i protesty znikną! 
Kopalnie pewnie też by nagle były 
eko i pozwalały zachować samo-

dzielność energetyczną, i było by 
jak w Japonii czy Niemczech, ale 
mają złego właściciela. 

Zastanówcie się na koniec, czy 
taką samą sytuację zaobserwowa-
libyście dzisiaj w Niemczech. Czy 
znalazła się jakakolwiek niemiec-
ka opinia, broniąca próby przeję-
cia niemieckiej linii lotniczej przez 
polski LOT? Niedopuszczalne. 
Albo mówiąca, że trzeba bojkoto-
wać niemiecką firmę? 

Inakzeptabel, by powiedzieli.  

Verboten. Deutsch ist gut!
Nauczmy się więc: Polskie jest 

dobre, a bojkot jego jest niedopusz-
czalny i świadczy o głupocie, albo 
jeszcze  czymś gorszym!

PRYBA
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W czyich rękach 
jest twój kaloryfer?
SKĄD naprawdę płynie ciepło do naszych bloków? Przykład Knurowa daje wiele do myślenia.

KNURÓW Paradoksy lokalnego ciepłownictwa

TEGOROCZNA zima po woli się 
kończy, choć do końca nie odpusz-
cza. Mieszkający w blokach za-
zwyczaj nie zastanawiają się skąd 
płynie ciepło do ich mieszkań, tyl-
ko dlaczego jest ono takie drogie! 
Spójrzmy na przykładzie miasta 
Knurowa, jak to jest i kto na tym 
zarabia.

Mieszkając w bloku, co miesiąc 
płacisz składkę w czynszu na cen-
tralne ogrzewanie. Czyli płacimy 
spółdzielni mieszkaniowej? Nic 
bardziej mylnego. Płacimy ciepłow-
ni z której dostarczana jest ciepła 
woda. W Knurowie są 2 takie cie-
płownie. Jedna z nich mieści się w 
Szczygłowicach na terenie kopal-
ni i została uruchomiona w 1969 
roku i zmodernizowana w 2015 
roku. Druga jest też na kopalni, ale 
na Ruchu „Knurów”. Ta powstała 
również w 1969 roku, a zmoderni-
zowano ją w 2018 roku. Obie są na 
węgiel kamienny, ale knurowska 

lubi również domieszkę biomasy. 
Właścicielem jest Spółka Megawat. 
Ale po kolei.

Czym opala się w knurowskich 
ciepłowniach?

Paliwem obu knurowskich cie-
płowni jest węgiel kamienny. Super 
– obie ciepłownie leżą na terenie 
knurowskich kopalni, to węgiel 
pewnie prosto z taśmy leci. Nic 
bardziej mylnego. Obie ciepłownie 
przez lata były opalane naszym 
węglem, ale po ostatnich moder-
nizacjach to się zmieniło. Kotły w 
ciepłowniach wybrano tak, by nasz 
węgiel już do nich nie pasował. 
Trzeba go mieszać z importowa-
nym węglem, w proporcji pół na 
pół. Kuriozum.

Czyj jest więc jest Megawat?
Na początku każdy myśli, że 

polski, nasz, miejski, knurowski. 

Nic bardziej mylnego!. 
Ze strony Megawatu dowiadu-

jemy się bowiem, że "P.E. MEGA-
WAT” rozpoczęło działalność w 
1995 roku w wyniku przeprowadza-
nego wtedy kolejnego programu re-
strukturyzacji górnictwa. Powstało 
trzyzakładowe przedsiębiorstwo na 
bazie elektrociepłowni kopalń „Dę-
bieńsko" i „Knurów" oraz ciepłowni 
kopalni „Szczygłowice".

Założycielem spółki i właścicie-
lem 100 % jej udziałów była Gliwic-
ka Spółka Węglowa S.A. 

Obecnie jednak właścicielem 
Spółki jest SFW ENERGIA Sp. z 
o.o. - Gliwice." 

Czyli kto?
SFW Energia jest spółką za-

leżną spółki STEAG 2. Beteili-
gungs-GmbH (która ma 100% jej 
udziałów), i jak sama twierdzi, jest 
cieszącym się uznaniem i znaczą-

pracowników oraz osiąga obroty 
rzędu 2,9 mld Euro/rok. 2,9 miliar-
da Euro!

I co z tego, że niemieckie?
Media w mieście to: prąd, śmie-

ci, woda i kanalizacja, ogrzewanie 
centralne i transport miejski. W 
Knurowie wygląda to tak.

Na prąd wpływu nie mamy. Na 
oświetlenie miejskie itd. już tak, ale 
to zostawmy na bok.

Śmieci w Knurowie - wysy-
pisko wybudowane przy współ-
udziale miasta, a teraz w dzień, 
dzień mieszkańcy obserwują sznur 
smieciarek niemieckiej firmy Pro-
zero zwożących na knurowskie 
wysypisko śmieci z całego chyba 
województwa i nie tylko. ProZero 
należy do międzynarodowej Grupy 
Schwarz. Grupa Schwarz poprzez 
sieci Lidl i Kaufland prowadzi dzia-
łalność głównie w sektorze handlu 
detalicznego artykułami spożyw-
czymi i przemysłowymi w ponad 30 
krajach, a ponadto m. in. w zakresie 
zbiórki, handlu i wprowadzania do 
obrotu surowców wtórnych (marka 
PreZero). 

Wodociągi w Knurowie - obsta-
ły się w rękach miasta. Jako ostat-
nia spółka miejska. Gmina Knurów 
jest bowiem właścicielem 100 pro-
cent udziałów PWiK Knurów. 

Ciepłownie w Knurowie - wła-
sność samorządów niemieckich 
miast!

Transport miejski – Knurów 
jest członkiem ZTM czyli Zarząd 
Transportu Metropolitarnego. Czy-
li jeszcze polskie. 

Knurów, to jednak mimo wszel-
kich chęci to nie Gdańsk czy War-
szawa. Tam wymienione media już 
w całości, albo prawie są w rękach 
zagranicznych właścicieli, głów-
nie niemieckich. Czy to normalne? 
Jedna strona powie, że jesteśmy w 
jednej Europie, że kapitał nie ma 
narodowości i najważniejsze, że 
wszystko działa i jest cacy. Tyle, 
że działa, jak działa, kosztuje, jak 
kosztuje i wszystko tylko w jedną 
stronę. My jakoś nic w Niemczech 
nie przejmujemy, nie licząc upada-
jących linii lotniczych. 

Kopalnie węgla kamiennego 
mają być zamknięte, bo wymaga 
tego ekologia i Unia Europejska? A 
może jednak, bo dziwnym trafem 
są jeszcze polskie?

PRYBA

cą pozycją na rynku niemieckim, 
przedsiębiorstwem eksploatującym 
własne elektrownie i elektrocie-
płownie. STEAG 2 . Beteiligun-
gs-GmbH należy do międzynaro-
dowego koncernu energetycznego 
STEAG GmbH, który działa na ryn-
ku energetycznym już od ponad 
75 lat i jako jeden z największych 
producentów energii elektrycznej w 
Niemczech eksploatuje 11 elektrow-
ni oraz ok. 200 kogeneracyjnych 
instalacji decentralnych (czyli mię-
dzy innymi takimi jak w Knurowie). 
Oprócz Niemiec STEAG GmbH 
prowadzi również działalność ener-
getyczną w Kolumbii, Turcji oraz na 
Filipinach. Tak piszą na swojej stro-
nie. Zapominają ino wspomnieć o 
Polsce. Przypadek?

A wiecie kto jest właścicielem 
STEAG GmbH?

Tu znów posiłkujemy się ich 
oficjalnymi stronami. Jedynym 
udziałowcem STEAG GmbH jest 
KSBG - Kommunale Beteiligungs-
gesellschaft mbH & Co. KG. Jest 
to konsorcjum miejskich przedsię-
biorstw energetycznych, które zrze-
sza sześć miejskich przedsiębiorstw 
energetycznych z regionu Rhein-
-Ruhr (Dortmunder Stadtwerke 
AG DSW21, Energieversorgung 
Oberhausen AG (evo), Stadtwerke 
Bochum GmbH, Stadtwerke Essen 
AG, Stadtwerke Dinslaken GmbH, 
Stadtwerke Duisburg AG). Miasta te 
leżą w Zagłębiu Ruhry, gdzie Niem-
cy zlikwidowali górnictwo kamien-
ne, a gminy musiały sobie znaleźć 
nowy sposób na życie - i znaleźli! 
Znowu jednak naszym kosztem.

Łączna sprzedaż energii elek-
trycznej wynosi ok. 7100 GWh, na-
tomiast energii cieplnej ok. 3000 
GWh. Konsorcjum zatrudnia 6900 
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Prestiżowa nagroda dla Śląska
WOJEWÓDZTWO śląskie zostało wyróżnione prestiżowym tytułem Europejskiego Regionu 
Przedsiębiorczości (ERP) za przygotowanie najlepszej strategii w zakresie wspierania przedsiębiorczości. 
Nagrodę przyznawaną przez unijny Komitet Regionów odebrał marszałek śląski Jakub Chełstowski.
W ZWIĄZKU z sytuacją pande-
miczną, tegoroczne wyróżnienie 
ma wymiar szczególny: nagrodzeni 
będą mogli się nim szczycić przez 
kolejne dwa lata.

ERP to projekt nagradzają-
cy regiony Unii Europejskiej (UE) 
wyróżniające się wybitną i innowa-
cyjną strategią przedsiębiorczości - 
niezależnie od ich wielkości, zamoż-
ności czy kompetencji. Czynnikiem 
decydującym o przyznaniu tytułu 
jest przedstawienie najbardziej wia-
rygodnego, przyszłościowego i obie-
cującego planu działania.

Celem specjalnej edycji kon-
kursu było zachęcenie regionów i 
miast UE do opracowania strategii 
pobudzania przedsiębiorczości, a w 
szczególności sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw, z uwzględnie-
niem skutków kryzysu związanego 
z pandemią koronawirusa. Skutki 
te wymagać będą długiego i inten-
sywnego procesu odbudowy w całej 
Europie.

Oprócz województwa śląskie-
go tytuł ERP otrzymały również: 
region administracyjny Prowan-
sja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże 
(Francja), region autonomiczny 
Wspólnota Madrytu (Hiszpania), 
region Uusimaa (Finlandia), gmina 
Castelo Branco (Portugalia) oraz 
gmina Gabrowo (Bułgaria).

Przygotowana przez samorząd 
wojewódzki „Strategia Europejskie-
go Regionu Przedsiębiorczości Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2021 i 
2022” przewiduje zaangażowanie w 
siedem obszarów: podjęcie całościo-
wych działań na rzecz łagodzenia 
skutków kryzysu wywołanego pan-
demią koronawirusa, poprawę do-
stępu do finansowania w obszarze 
wysokich technologii i innowacji, 
przyciąganie inwestorów i wspie-

ranie lokalnych przedsiębiorstw w 
zakresie eksportu, wspieranie pro-
cesu internacjonalizacji lokalnych 
przedsiębiorstw, budowanie part-
nerstwa międzysektorowego w ra-
mach regionalnych inteligentnych 
specjalizacji, poprawę dostępu do 
wiedzy i wymianę dobrych praktyk 
oraz budowanie spójnego systemu 
informacji dla przedsiębiorców.

Michael Murphy, przewodniczą-
cy Komisji Polityki Gospodarczej 
Europejskiego Komitetu Regionów, 
w specjalnym oświadczeniu pogra-
tulował województwu śląskiemu 
otrzymania tytułu. Podkreślił, że 
jury konkursu było jednogłośne w 
pozytywnej ocenie złożonego wnio-
sku. Dodał, że Śląskie zapropono-
wało ambitną, perspektywiczną wi-
zję wspierania przedsiębiorczości.

O znaczeniu wyróżnienia mówił 
Jakub Chełstowski podczas konfe-
rencji prasowej, którą zorganizo-
wano 18 marca w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego.

- Przyjęta strategia, podjęte 
działania przez ostatnie dwa lata, 
doprowadziły nas do tego tytułu. (…) 
To wielki zaszczyt. To samorządowy 
Oscar. (…) Jest to powód do dumy, 
ale też powód do tego, by jeszcze cię-
żej pracować. (…) Cieszymy się, że 
nasze działania, działania Zarządu 
Województwa Śląskiego, działania 
sejmiku, pana przewodniczącego, 
działania radnych, współpraca z 
Komisją Europejską, współpraca z 
rządem, przynoszą tak namacalne 
efekty i jest to dostrzegane w Euro-
pie - wskazał.

Ponadto poinformował o wyda-
rzeniu pod nazwą Europejskie Fo-
rum Przyszłości, które ma się odbyć 
w dniach 6-8 października na Sta-
dionie Śląskim.

- To wydarzenie ma temu służyć, 
żeby grupować przedstawicieli biz-
nesu, samorządu, nauki, praktyków, 
aby mogli dzielić się swoimi spo-
strzeżeniami, opiniami, a na tej bazie 
tworzyć dokumenty, strategie, które 
potem my implementujemy do na-
szych dokumentów, a z tych wszyst-
kich dokumentów powstają wszystkie 
programy, wszystkie projekty, gdzie 
wskazujemy, jak wspierać przedsię-
biorczość - wyjaśnił marszałek. - Z 
tego miejsca chcę gorąco Państwa już 
zaprosić (…) na Europejskie Forum 
Przyszłości, gdzie będziemy zapraszać 
naszych przyjaciół z Unii Europej-
skiej, z innych regionów, gdzie będzie-
my mówić o przyszłości Śląska, gdzie 
będziemy wskazywać te kierunki roz-
woju, które w województwie śląskim 
są - jak by to powiedzieć - najlepsze 
z najlepszych. Bo naszą ambicją jest 
stworzenie mechanizmu gospodar-
czego, gdzie my będziemy - jako wo-
jewództwo śląskie - standardem i 
inne regiony będą przyjeżdżały do 
nas i będą uczyły się tego, jak wdrażać 
transformację, jak zmieniać region, 
jak tworzyć wartość dodaną. To jest 
nasze główne założenie - zaznaczył.

MJ
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Szukanie nowych wyzwań
JSW SZKOLENIE I GÓRNICTWO

NIEZALEŻNIE od wielu utrudnień, które napotkało branżę górniczą, Gabriel Cyrulik, prezes spółki JSW Szkolenie i Górnictwo 
(JSW SiG) z optymizmem patrzy w przyszłość. To wynik wielu czynników,  a utrzymująca się pandemia nie odebrała władzom 
spółki szansy na  podejmowanie kolejnych rozwojowych decyzji. Niejednokrotnie trudnych, ale też koniecznych.

NA PRZEŁOMIE 2020-2021 
roku kilkuset pracowników spół-
ki zostało alokowanych do JSW 
S.A. Ustalenia o przejściu pracow-
ników to konsekwencja profilu 
spółki, którym jest m.in. szkolenie                                                                       

i przygotowanie wykwalifikowanej 
kadry dla spółki wiodącej.

W wyniku alokacji oraz we-
wnętrznych ustaleń podjęto rozwo-
jowe decyzje, które w skrócie można 
określić następująco – „szukanie 

nowych wyzwań”. Profil spółki JSW 
SIG został więc poszerzony. To re-
zultat dobrej współpracy z wieloma 
zakładami górniczymi wchodzącymi 
w skład grupy kapitałowej, a przede 
wszystkim z Zarządem JSW SA.

Powyższa perspektywa pozwo-
liła na poszerzenie działalności o 
kilka nowych zadań. Obsługa od-
stawy głównej na kopalni KWK 
„Pniówek” i „Budryk”, zapewniła 
utrzymanie gabarytów wyrobisk 
górniczych oraz kompleksową ob-
sługę maszynową. Rozwój KWK 
„Budryk”, chociażby w dziedzinie 
transportu dołowego, stworzył po-
trzebę zasilenia bazą wykwalifiko-
wanych pracowników do obsługi 
głównych stacji materiałowych na 
dole oraz konserwacji tras kolejek 
podwieszanych. Innymi zadania-
mi są prace pomocnicze w dziale 
wentylacji, w dużej mierze związa-
ne z doszczelnianiem zrobów oraz 
utrzymaniem całej infrastruktury 
rurociągów, włącznie z obsługą po-
wierzchni, a także zadanie związa-
ne z obsługą  lampowni przy ruchu 
Zofiówka. 

Dzięki powyższym zadaniom 
JSW SiG stworzył w spółce miej-
sca pracy dla kilkuset pracowni-
ków. Stworzył ponadto szansę dla 
wysoko wykwalifikowanych pra-
cowników dołowych, którzy już 
dzisiaj stanowią o rosnącym poten-
cjale spółki. 

Spółka kontynuuje prowa-
dzenie i obsługę łaźni górniczych 
oraz świadczy usługi górnicze                                      
w kopalniach poprzez Oddziały 
Wsparcie Produkcji, oddziały dzia-

łają jednak mniejszym wymiarze, 
co wynika z alokacji.

Kolejną, nową formą działań 
jest wdrażanie nowych rozwiązań 
oraz udoskonalenie już istnieją-
cych, dlatego JSW SiG realizuje 
projekty z udziałem środków ze-
wnętrznych. „Opracowywanie pro-
gramów nauczania do umiejętności 
dodatkowych dla zawodów (DUZ) 
dla branży górniczo-wiertniczej” to 
jeden programów. Jego celem jest 
dostosowanie kształcenia i szkole-
nia zawodowego do potrzeb ryn-
ku pracy poprzez zaangażowanie 
przedstawicieli pracodawców i pra-
cowników na wszystkich etapach 
jego programowania. Drugi projekt 
o nazwie „Górnicza Aktywność Za-
wodowa – GAZ”, jest obecnie re-
alizowany, a jego celem jest wzrost 
aktywności zawodowej osób z woje-
wództwa śląskiego, które są zagro-
żone zwolnieniem z pracy.   

Wobec powyższego, należy 
podkreślić, że spółka kontynuuje 
bieżącą działalność, z determina-
cją podchodzi do nowych wyzwań 
i nie zapomina o potencjalnych za-
grożeniach pojawiających się przed 
branżą górniczą, dlatego nieustan-
nie monitoruje ryzyka o różnym 
charakterze.   

  Łukasz Dwornik
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Rozwiązanie krzyżówki pano-
ramicznej prosimy przesyłać 
na adres: 
Sekcja Krajowa Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Soli-
darność”, ul. Floriana 7, 40-286 
Katowice lub drogą mailową: 
redakcja@solidarnoscgornicza.
org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi 
wylosujemy nagrody. Miłej 
zabawy. 

Rozwiązanie hasła w lutowej 
krzyżówce brzmi: Głodnemu 
chleb na myśli. Nagrody wy-
losowali: Danuta Karmańska  
z Czerwionki-Leszczyny oraz 
Dariusz Gruszka z Suszca. 
Gratulujemy. Nagrody prześle-
my pocztą.


