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Na „Solidarność”
można liczyć!
Komisje zakładowe skupione w Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” wspierają służbę
zdrowia, samorząd lokalny oraz instytucje najbardziej
narażone na konsekwencje pandemii wirusa SARS-CoV-2.
więcej s. 6-7
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Bogusław
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Dominuje
hipokryzja

DRAMATYCZNA sytuacja spółek węglowych stała się faktem. O tym, że
przyczyniło się do niej mniejsze niż
zazwyczaj zapotrzebowanie na energię elektryczną, wiedzą wszyscy. Ale
od kilku dni wiemy też, że rząd niewiele sobie z tej trudnej sytuacji robi,
bo nadal pozwala na import węgla.
Spektakularna wizyta masowca „Agia
Trias” z kolumbijskim węglem w
gdańskim Porcie Północnym jest tego
widocznym przykładem.
Bezczynność rządu wskazuje, że
koronawirus stał się dla polityków
doskonałym pretekstem do… No
właśnie, do czego? Bo wygląda na
to, że do likwidacji większej części
polskiego górnictwa. Myślę, że przez
kolejne miesiące, a może i lata, każda
decyzja niekorzystna dla naszej branży będzie uzasadniana gospodarczymi konsekwencjami pandemii, choć
prawda jest przecież inna.
Prawdą jednak nikt się nie przejmuje. Dominuje hipokryzja. Na antenach TVP1 czy TVP Info nieustannie
słyszymy apele polityków partii rządzącej, by kupować wyłącznie polskie produkty, co sprawi, że „koronakryzys” będzie dla polskich firm
mniej dotkliwy. Minister rolnictwa Jan
Krzysztof Ardanowski przygotował nawet listę zakładów mleczarskich, które
importują mleko z zagranicy, zamiast
kupować je od polskich producentów,
za co od razu został skrytykowany
przez rozmaitych wyznawców „wolnego rynku”. Dziwne, że ten sam rząd
dobija własne górnictwo, między innymi poprzez import węgla i prądu, choć
z identycznym zjawskiem - na swoim
odcinku, rzecz jasna - walczy minister
Ardanowski. Dlaczego tak się dzieje?
Czy dlatego, że górnicy są mniej liczną
grupą niż rolnicy i stanowią mniej liczny elektorat?
Przestrzegam przed takim myśleniem. Upadek górnictwa to nie tylko
likwidacja miejsc pracy w kopalniach,
ale również w spółkach zależnych, w
spółkach kooperujących z kopalniami, w sklepach i sklepikach funkcjonujących obok kopalń… Tych kilkuset
tysięcy ludzi nie będzie się dało „przebranżowić” ot tak. Przypominam też,
że spółki węglowe odprowadzają do
Skarbu Państwa i do samorządów
miliardy złotych podatków rocznie.
Te pieniądze nagle znikną. Czy samorządowcy, siedzący dotąd cicho, jak
myszy pod miotłą, zdają sobie z tego
sprawę?
Jedno jest pewne: dalsze funkcjonowanie dobrze zarządzanego
górnictwa jest w interesie wszystkich
mieszkańców Górnego Śląska i sporego kawałka Lubelszczyzny, ale też
całej Polski, zaś z upadku branży cieszyć się będą kraje eksportujące węgiel i prąd do Polski, bo dzięki temu
szybciej odbudują swoje gospodarki
po pandemii - szkoda tylko, że naszym kosztem.

FAKTY I OPINIE
STANOWISKO
Górnicza „Solidarność” pisze do prezesa Kaczyńskiego
JSW INNOWACJE

Plan pomocy albo
likwidacja branży
KRAJOWA Sekcja Górnictwa
Węgla Kamiennego (KSGWK)
NSZZ
„Solidarność”
wezwała
prezesa Prawa i Sprawiedliwości
(PiS) Jarosława Kaczyńskiego do
przedstawienia jasnej deklaracji,
czy rząd zamierza wesprzeć sektor
paliwowo-energetyczny w obliczu
kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię koronawirusa. Górnicza “Solidarność”
domaga się zwiększenia mocy produkcyjnych elektrowni węglowych,
dzięki czemu węgiel z polskich kopalń byłby nadal odbierany, a także zawieszenia lub wypowiedzenia
Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej.
Pismo skierowane przez Sekcję
bezpośrednio na ręce szefa ugrupowania rządzącego rozpoczyna
się od stwierdzenia, że kryzys gospodarczy, będący konsekwencją
pandemii wirusa SARS-CoV-2,
w coraz większym stopniu dotyka sektor paliwowo-energetyczny,
tymczasem zaproponowane przez
Rząd RP szczególne instrumenty
wsparcia stanowią pomoc głównie
dla małych i średnich firm.
- Polskie spółki węglowe
i energetyczne zostały pozostawione same sobie - zwraca uwagę
największa organizacja związkowa funkcjonująca w górnictwie.
- Jeśli ten stan rzeczy się utrzyma, przedsiębiorstwa górnicze,
od których spółki energetyczne
przestaną odbierać zakontraktowany węgiel, utracą możliwość

składowania surowca ze względu
na przepełnione przykopalniane
zwałowiska, co wiązać się będzie
z koniecznością wstrzymania wydobycia, a następnie ogłoszenia
upadłości - ostrzega.
Według KSGWK rozwiązaniem
pozwalającym złagodzić skutki
kryzysu mogłoby być zwiększenie
mocy produkcyjnych polskich elektrowni węglowych do maksymalnego poziomu.
- Dzięki temu węgiel z polskich
kopalń będzie na bieżąco odbierany - przekonuje górnicza “Solidarność”. - Od końca 2018 roku spółki
energetyczne importowały energię
i zwiększały wolumen importu rosyjskiego węgla, na co, niestety,
było przyzwolenie ze strony Rządu
RP. Taka polityka gwarantowała
utrzymanie miejsc pracy w krajach, z których energia i węgiel były
importowane, doprowadzając zarazem polskie spółki węglowe na
skraj upadłości - dodaje.
Innym punktem programu pomocowego państwa dla górnictwa
powinno być zawieszenie na dłuższy czas lub całkowite wypowiedzenie zobowiązań podjętych w związku z „polityką klimatyczną” Unii
Europejskiej.
- Obecna sytuacja jest wyjątkowa. Uważamy, że w takim momencie polską racją stanu jest obrona
polskiej gospodarki, której istotną
gałęzią jest branża górnicza - piszą
związkowcy. - Na naszych oczach
waży się los setek tysięcy miejsc

pracy. Proszę wziąć pod uwagę
fakt, że jeśli spółki węglowe nie
przetrwają obecnego kryzysu,
upadną również firmy kooperujące z branżą górniczą, wskutek
czego znaczące obszary Górnego
Śląska na długie lata pogrążą się
w zapaści ekonomicznej i społecznej. Zapewniamy, że jako strona
społeczna uczynimy wszystko, by
nie dopuścić do sytuacji, w której
za błędne decyzje zarządów spółek
energetycznych i węglowych oraz

zaniechania ze strony Rządu RP
koszty będą ponosić pracownicy,
jak to już miało miejsce w roku
2016 - podkreślają.
Dokument kończą dwa apele:
o podjęcie natychmiastowych działań ratunkowych, które pozwolą
przetrwać polskiemu sektorowi
paliwowo-energetycznemu
oraz
o to, “by nie tworzyć z tej trudnej
sytuacji wygodnego parawanu, za
którym nastąpi cicha likwidacja
większości śląskich kopalń”.

Panu Tomaszowi Rogali
Prezesowi
Polskiej Grupy Górniczej S.A.
w Katowicach
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Niższe wynagrodzenia
ceną za przetrwanie?
14 KWIETNIA Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) przedstawił stronie społecznej projekt
porozumienia, które ma ochronić PGG przed ekonomicznymi skutkami nadchodzącego kryzysu,
ale też umożliwić uzyskanie finansowego wsparcia w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej”.
Dokument przewiduje skrócenie tygodnia pracy o jeden dzień, przez co wysokość wynagrodzeń
pracowniczych również spadłaby o jedną piątą. Taki system pracy (i wynagradzania) miałby
obowiązywać tymczasowo - od maja do lipca. Nie godząc się na tak radykalne rozwiązanie,
związkowcy przekazali Zarządowi własną propozycję działań antykryzysowych.
- PRACODAWCA zaproponował
nam coś, czego poniekąd się spodziewaliśmy - niezwykle radykalne cięcia. Do czwartku mamy czas
na decyzję, czy propozycję Zarządu PGG przyjmujemy, czy też nie.
Gra toczy się o to, czy PGG będzie
mogła skorzystać z dofinansowania rządowego, a dofinansowanie
jest dla nas sprawą niezwykle ważną, bo w obliczu „koronakryzysu”
od tych właśnie środków zależeć
będzie dalszy los Polskiej Grupy
Górniczej, jej pracowników oraz
górniczych rodzin - skomentował
przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK)
NSZZ „Solidarność” PGG SA i szef
górniczej „Solidarności” Bogusław
Hutek. - W tym miejscu chciałbym jednak zwrócić uwagę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu,
gdyby nie kłopoty, które trawiły
naszą firmę jeszcze przed pandemią koronawirusa. Mówiłem o nich
niejednokrotnie, a teraz powtórzę spółki energetyczne od grudnia do
marca nie odebrały 1 miliona 300
tysięcy ton węgla i za zakontraktowany surowiec nie zapłaciły, przez
co pozycja PGG jest dziś, w dobie
niespodziewanego załamania, znacząco słabsza. Za lekceważenie sytuacji przez Ministerstwo Aktywów
Państwowych i cwaniacką politykę
spółek energetycznych znowu płacą
górnicy... - dodał.

Związkowy pomysł
na „koronakryzys”

Dwa dni później przedstawiciele trzynastu central związkowych
działających w PGG przyjęli stanowisko kierowane do Zarządu Grupy,
w którym ocenili, że przygotowane
przez pracodawcę zapisy projektu
porozumienia
antykryzysowego,
zakładające skrócenie tygodnia
pracy o jeden dzień i obniżenie górniczych wynagrodzeń o 20 procent,
są nie do przyjęcia. Jednocześnie
przedstawili własne rozwiązania,
które z jednej strony pozwoliłyby
Spółce przetrwać „koronakryzys”,
a z drugiej - nie uderzyłyby aż tak
bardzo w pracownicze budżety domowe.
Centrale uznały, że wystarczy
wprowadzić w kopalniach i zakładach PGG tak zwany przestój ekonomiczny na jeden dzień w tygodniu.
- Wynagrodzenie pracownika
w dniu przestoju nie może być niższe niż 60 proc. jego wynagrodze-

o wstrzymanie importu węgla z Rosji, niczego się ponoć nie da zrobić,
bo byłoby to złamanie reguł Światowej Organizacji Handlu - kontynuował lider ZOK.
Dalsze decyzje central związkowych mogą zależeć od tego, co
znajdzie się w rządowej koncepcji
funkcjonowania sektora. Przypomnijmy, że wedle ustaleń z lutego
miała ona zostać przedstawiona 21
kwietnia, tak się jednak nie stało.
- Strona rządowa oświadczyła,
że przedstawi swój plan do końca
maja. Nie możemy przecież tak
długo czekać. Musimy wiedzieć już
dziś, a najpóźniej do końca kwietnia, czy rząd zakłada dalsze funkcjonowanie PGG i czy firma ta,
wedle rządowych założeń, będzie
istniała na przykład pod koniec
bieżącego roku. Chcemy mieć tę
pewność i odpowiedź na pytanie,
czy górnicy, oddając część swoich
wynagrodzeń, rzeczywiście przyczynią się do tego, że ich miejsca
pracy będą istniały za rok lub dwa
lata, czy też miałoby to tylko odsunąć upadłość PGG o kilka miesięcy? W tym drugim przypadku ich
wyrzeczenia po prostu nie miałyby sensu i nie warto byłoby się
na nie godzić - podsumował przewodniczący NSZZ „Solidarność”
PGG SA.

Porozumienie - tak, ale
z gwarancjami

Bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, gdyby nie kłopoty, które trawiły naszą firmę jeszcze przed pandemią koronawirusa – uważa
szef górniczej „Solidarności” Bogusław Hutek.
nia za dniówkę. To zdecydowanie
mniej bolesne dla portfeli pracowników, a zarazem nie przekreśla
możliwości skorzystania przez
PGG z instrumentów przewidzianych w „tarczy antykryzysowej”
- wskazał Bogusław Hutek. - A to
przecież właśnie potrzeba skorzystania z „tarczy” była jednym
z głównych argumentów Zarządu,
aby podpisać porozumienie ograniczające czas pracy i obniżające
płace - przypomniał.
Strona związkowa zaproponowała, aby obniżenie wymiaru czasu pracy i „przestój ekonomiczny”
przez jeden dzień w tygodniu obowiązywało od 1 maja do końca lipca
2020 roku.
- Uważamy, że takie zapisy porozumienia, jakie myśmy zaproponowali, to byłby mocny wkład
załogi PGG w wysiłki na rzecz
ratowania naszych kopalń i naszych miejsc pracy, ale też całej
gospodarki. Górnicy wiedzą, kiedy
trzeba zacisnąć pasa, ale bardzo
nie lubią być wykorzystywani i obwiniani za błędy innych, na przykład energetyki, za złe zarządzanie
branżą. Wszyscy też mamy świadomość, że potrzebujemy silnego
górnictwa, żeby móc szybko odbudowywać gospodarkę po kryzysie
- podkreślił przewodniczący „Solidarności” w największej polskiej
spółce węglowej.
Organizacje zrzeszające pra-

cowników PGG wyraziły oczekiwanie, że Zarząd PGG możliwie szybko zwróci się do rządu o możliwość
skorzystania ze środków przewidzianych w programach wsparcia antykryzysowego dla dużych
przedsiębiorstw.

Klincz

Rozstrzygnięcie sporu mogło nastąpić 21 kwietnia. Tego dnia doszło
do spotkania przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszających
pracowników PGG i Zarządu Grupy,
w którym udział wziął również wicepremier Jacek Sasin. Podczas rozmów związkowcy nie sprzeciwili się
samym planom oszczędnościowym,
oświadczyli jednak, że chcieliby wiedzieć, jakie korzyści przyniosą one
Spółce i czy dzięki nim PGG rzeczywiście przetrwa.
- Narracja ze strony Zarządu
była taka, że propozycja związkowa nie daje takich oszczędności,
jakie są dziś niezbędne, aby uratować Polską Grupę Górniczą przed
upadłością, dlatego niezbędne jest
podpisanie porozumienia w formie
przedstawionej przez pracodawcę,
bo tylko skrócenie tygodnia pracy
o jeden dzień i obniżenie wynagrodzeń pracowniczych o 20 proc.
zagwarantuje PGG przetrwanie
- a jeśli porozumienia nie podpiszemy, w ciągu 3-4 miesięcy Grupa
przyniesie 800-milionową stratę
i zbankrutuje - relacjonował prze-

bieg spotkania przewodniczący
ZOK NSZZ „Solidarność” PGG SA
Bogusław Hutek.
W trakcie spotkania strona rządowa odniosła się do związkowego
pomysłu zablokowania importu
energii i węgla, co miałoby dać
szansę na przetrwanie zarówno
polskim spółkom energetycznym,
jak i kopalniom.
- Usłyszeliśmy, że wstrzymanie
importu energii jest nieopłacalne,
bo jest to energia bardzo tania.
Ewentualna blokada skutkowałaby
znaczącym wzrostem cen energii,
poza tym wyższe koszty produkcji
energii mogłyby ponoć zachwiać
koncernami energetycznymi. Nawet, jeśli tak jest, to pamiętajmy, że
importowana energia jest tania, bo
jej produkcja ze źródeł odnawialnych jest w olbrzymim stopniu dofinansowana. Nie mamy zatem do
czynienia z wolnym rynkiem, gdzie
producenci konkurują ceną i jakością, tylko z rynkiem sterowanym
przez Brukselę. Unia Europejska
doprowadziła do likwidacji wolnego rynku w segmencie energetycznym, choć miała istnienie wolnego
rynku gwarantować. Firmy takie,
jak Polska Grupa Górnicza, są dziś
na straconej pozycji, bo inne rządy swoich producentów energii
mogą otwarcie wspierać, my natomiast musielibyśmy opuścić Unię
Europejską, aby móc postępować
dokładnie tak samo. Jeśli chodzi

Ostatecznie centrale związkowe wyraziły wolę podpisania
„porozumienia antykryzysowego”
z pracodawcą, o ile zostanie ono
poprzedzone „uzgodnieniem i rozpoczęciem wdrażania programu
naprawczego w firmie”. Na przedstawienie programu czekają do 4
maja. - Tylko kompleksowo prowadzone działania antykryzysowe,
połączone z programem naprawczym (...) mogą zyskać akceptację
załogi, gdyż dają nadzieję na skuteczność podjętych działań, a tym
samym pozwalają na wiarę w sens
wyrzeczeń, jakie będą ponosić pracownicy - czytamy w stanowisku
opublikowanym przez centrale.
Autorzy stanowiska podkreślili, że „rozumieją powagę sytuacji
i konieczność pilnego prowadzenia
działań antykryzysowych w spółce”. Wskazali zarazem, co stoi na
przeszkodzie, by porozumienie zostało podpisane już dziś. To przede
wszystkim brak pewności, czy forsowane przez Zarząd PGG ograniczenie czasu pracy połączone
z radykalnym obniżeniem wynagrodzeń rzeczywiście uratuje firmę
przed bankructwem.
- Nie wiemy, czy po trzech miesiącach obowiązywania porozumienia, pracodawca nie wysunie
propozycji dalszego obniżania wynagrodzeń i skracania tygodnia
pracy czy też redukcji zatrudnienia,
uzasadniając to koniecznością ratowania pozostałych miejsc pracy
w spółce - napisali. - Mamy obawy,
że zgoda na porozumienie nie zawierające żadnych gwarancji funkcjonowania kopalń i zakładów zrzeszonych obecnie w Polskiej Grupie
Górniczej, co najmniej na dekadę,
może być faktycznie zgodą na dalsze obniżanie wynagrodzeń i ograniczanie zatrudnienia w kopalniach
i zakładach PGG - zaznaczyli.
Marek Jurkowski
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STANOWISKO Górnicza Solidarność skierowała list do premiera Morawieckiego

Węglowa hipokryzja rządu
PO TYM, jak media poinformowały o dostarczeniu kolumbijskiego węgla do Polski przez olbrzymi masowiec „Agia Trias”
i o tym, że zamawiającym była państwowa spółka PGE Paliwa, w środowisku górniczym zawrzało. Głos zabrała
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność”, kierując specjalne pismo do premiera
Mateusza Morawieckiego.
- Z OBURZENIEM przyjęliśmy informację o wizycie masowca „Agia Trias” (…) i dostarczeniu
przez tę jednostkę zamówionego
przez PGE Paliwa Sp. z o.o. węgla
z Kolumbii - napisali związkowcy.
Następnie wskazali, że skutkiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 stał się drastyczny spadek
zapotrzebowania na energię elektryczną, w tym energię produkowaną z węgla, co sprawiło, że
polskie spółki węglowe wydobywające węgiel energetyczny znalazły się na krawędzi bankructwa.
Ponadto przykopalniane zwałowiska wypełnione są węglem zakontraktowanym przez koncerny
energetyczne, co tylko pogłębia
fatalną sytuację zakładów górniczych.
- Wmawia się nam, że spółki
energetyczne nie mogą go odebrać,
bo brakuje im miejsca na składowanie surowca. Jednak węgiel importowany jest odbierany na bieżąco,
o czym świadczy transport dostarczony masowcem wspomnianym
na wstępie - zauważyli autorzy pisma do premiera. - Dodać należy,
że był to największy masowiec, jaki
do tej pory wpłynął do gdańskiego
portu - zaznaczyli.
Odrzucili argumentację, jakoby
węgiel wydobywany w Polsce nie
posiadał pożądanych parametrów,
a miał je posiadać wyłącznie węgiel
importowany.
- To (…) nieprawda. Węgiel o ta-

NASZYM ZDANIEM

kich parametrach jest wydobywany
przez niektóre polskie kopalnie stwierdzili.
Na koniec zaapelowali do rządu
o natychmiastową pomoc.
- Naszym związkowym obowiązkiem jest obrona miejsc pracy
i godnej płacy pracowników kopalń.
Domagamy się sprawiedliwego
traktowania górnictwa, które kilka
lat temu zgodziło się na sprzedaż
surowca po zaniżonej cenie, by nie
trzeba było podnosić cen energii.
Dziś nasza branża potrzebuje pomocy. W przeciwnym razie upadnie
- czytamy w konkluzji dokumentu,
pod którym podpisali się przewodniczący: KSGWK - Bogusław Hutek
oraz Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” - Jarosław Grzesik.
O komentarz poprosiliśmy Bogusława Hutka.
- Rząd pana premiera Morawieckiego domaga się od związków zawodowych, by te wzięły „na
siebie” współodpowiedzialność za
drastyczne obniżenie wysokości
wynagrodzeń pracowników Polskiej Grupy Górniczej w związku
z kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa, ale nie ma
nic przeciwko temu, by do gdańskiego portu wpływały wypełnione węglem jednostki i to takie, jak
olbrzymi masowiec „Agia Trias”
o nośności niemal 186 tysięcy ton,
którym przypłynął węgiel z Kolumbii. Surowiec sprowadziła pań-

stwowa spółka PGE Paliwa. Mam
pytanie do rządzących, czy w ogóle kontrolują ten stan rzeczy? Bo
może nie kontrolują i wszystko „toczy się” już tylko siłą rozpędu? Jeśli
tak, to niech nikt nie domaga się od
związków zawodowych, by te brały
odpowiedzialność za politykę prowadzoną przez rząd. Obowiązkiem

Rekordy, rekordy...

związkowca jest obrona praw pracowniczych, w tym pracowniczego
prawa do godnego zarobku, a nie
obrona rządu - zwłaszcza w sytuacji, gdy ten szkodzi własnym
kopalniom i przekonuje wszystkich wokół, że energetyka nie ma
miejsca na składowanie surowca,
a jednocześnie pozwala na import

węgla. Okazuje się, że miejsce jest tyle tylko, że na węgiel kolumbijski
i rosyjski. Na polski węgiel polskie
spółki energetyczne miejsca nie
mają… - podsumował szef największej organizacji związkowej funkcjonującej w polskim górnictwie.

„Rekord - największy masowiec obsłużony dotąd w polskich
portach. Statek Agia Trias został
zbudowany w 2002 roku dla japońskiego armatora Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (K Line) jako Cape
Future. Zanim rok temu przyjął
obecne imię, nosił od 2013 roku
nazwę Silver Road. Masowiec
ma pojemność brutto 93 030 t,
jest długi na 290 m i szeroki na
47 m. Statek należy do greckiego
armatora Times Navigation Inc.
Tego wszystkiego mogliśmy się
dowiedzieć z portalu morskiego. Lakonicznie tylko na końcu
wspomniał, co ów masowiec
przywiózł do Polski. A przypłynął do Gdańska z dalekiej
Kolumbii. I przywiózł węgiel.
Dużo węgla. Kolumbijskiego.
Taki news ucieszył może i portowców i miłośników żeglugi,
ale nas górników wprawił w nie
małe zdziwienie. Jak to, rekord?
Rekord to mają polskie kopalnie,
na hałdach. Zgromadziło się na
nich już tyle wydobytego węgla,
że nie ma go gdzie składować.
Rząd obiecywał pomoc. A tu
spokojnie, majestatycznie do
gdańskiego portu północnego

Marek Jurkowski

wpływa sobie Agia Trias o nośności 185 820 ton. I przywozi do
Polski węgiel z Kolumbii. Brawo!
Według danych Eurostatu w samym tylko styczniu, a są to
ostatnie dostępne obecnie dane,
do Polski przyjechało milion
ton węgla z zagranicy. W całym
2019 roku przyjechało do Polski
ok. 16,5 mln ton węgla, niemal 3
mln ton mniej niż rok wcześniej.
Najwięcej, bo prawie 11 mln
ton trafiło na nasz rynek z Rosji.
0,8 mln ton kupiliśmy w USA,
ponad 2 mln ton w Australii,
a ponad 1 mln ton w Kolumbii.
Tymczasem rosną przykopalniane
hałdy. Według Agencji Rozwoju
Przemysłu, pod koniec lutego
tego roku, stan zapasów tego surowca przy kopalniach szacowany
był na ponad 7 mln ton. Dla porównania w październiku 2019 r.
przykopalniane zwały liczyły łącznie 4,5 mln ton, a rok wcześniej
2,5 mln ton.
Ale najważniejsze, że padł
kolejny rekord! Oby tylko polskie
górnictwo i polski przemysł nie
padły przy takich rekordach.

Piotr Ryba
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POLITYKA
KLIMATYCZNA

Zielony Ład
do zamrażarki

PANDEMIA koronawirusa doprowadziła do dyskusji na temat kierunku
polityki energetycznej Unii Europejskiej. W chwili, gdy wszystkie państwa
UE wpadły w kłopoty gospodarcze głupotą byłoby nakładania na
gospodarkę dodatkowych obciążeń w związku z polityką klimatyczną.

ła, że realizacja celów przedstawionych w Europejskim Zielonym
Ładzie będzie wymagała znacznych inwestycji. Szacuje się, że aby
osiągnąć cele wyznaczone obecnie
w zakresie klimatu i energii na
okres do 2030 r., konieczne będą
dodatkowe inwestycje w kwocie
260 mld euro rocznie, czyli około
1,5 proc. PKB z 2018 r. Takie inwestycje będą wymagały mobilizacji
zarówno sektora publicznego, jak
i prywatnego.
Bardzo ważnym pomysłem Komisji Europejskiej jest osiągnięcie gospodarki zero emisyjnej do
roku 2050. To będzie oznaczało
ogromne koszty dla wszystkich
krajów UE. Jak wyliczyli eksperci,
szacowany koszt inwestycji w samym sektorze wytwarzania energii w Polsce to 179-206 miliardów
euro! Natomiast całkowity koszt
uprawnień do emisji dwutlenku
węgla (CO2) dla całego sektora polskiej energetyki przy scenariuszu
zmniejszenia emisji o 55 proc. do
roku 2030 wyniesie 68,5 miliarda
euro.

Jak ratować gospodarkę?

W GRUDNIU 2019 r. Komisja
Europejska przedstawiła założenia
Europejskiego Zielonego Ładu, zakładającego m.in. rozwój odnawialnych źródeł energii i gospodarkę
neutralną dla klimatu w roku 2050.
Założenia wyglądały pięknie.
- Europejski Zielony Ład jest
naszą nową strategią na rzecz
wzrostu – wzrostu, którego korzyści są większe niż koszty. Europejski Zielony Ład pokazuje, jak zmienić nasz styl życia i pracy, sposób
produkcji i konsumpcji, tak abyśmy

żyli zdrowiej, a nasze przedsiębiorstwa były innowacyjne – mówiła
w grudniu Ursula von der Leyen,
przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Dobrostan europejczyków
i miliardy euro

Unijni liderzy przekonywali, że
Zielony Ład to recepta na istniejący kryzys klimatyczny i ekologiczny.
- Mamy do czynienia z kryzysem. Europejski Zielony Ład

stwarza szansę na poprawę zdrowia i dobrostanu Europejczyków
dzięki transformacji naszego modelu gospodarczego. W naszym
planie przedstawiliśmy, w jaki
sposób ograniczyć emisje, uzdrowić nasze środowisko naturalne,
chronić dziką faunę i florę, stworzyć nowe możliwości gospodarcze
i poprawić jakość życia obywateli
– dodał Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej.
Komisja Europejska przyzna-

Solidarność żąda antykryzysowej
tarczy energetycznej
Krajowa Sekcja Energetyki NSZZ Solidarności wystosowała apel do Ministra Aktywów Państwowych w sprawie minimalizowania skutków pandemii SARS-CoV-2. Wyraża w nim zaniepokojenie złą sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza prowadzących sprzedaż detaliczną.
ZWIĄZKOWCY postulują „wprowadzenie w życie niezwłocznych procesów naprawczych zmierzających do
uzdrowienia zasad funkcjonowania
podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż detaliczną energii
elektrycznej, które pozwolą na niezagrożone finansowe i organizacyjne ich
funkcjonowanie”.
Związkowcy przypominają, że te
spółki ponoszą koszty realizacji ustawy kompensacyjnej za l. 2019-2020,
która spowodowała ich dramatyczną
sytuację finansową, co odbija się też

na sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw całego sektora energetycznego.
„Niestety należy wskazać, że
wprowadzone w życie, na podstawie
wymienionej ustawy kompensacyjnej, osłony nie zmieniły ich sytuacji
finansowej” – czytamy w apelu podpisanym przez Marka Boińskiego,
przewodniczącego Krajowej Sekcji
Energetyki i Jarosława Grzesika,
przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.
Podkreślają, że sytuacja, w której

rząd nie dostrzega tych problemów,
jest nie do zaakceptowania i grozi załamaniem funkcjonowania tych przedsiębiorstw.
W piśmie przedstawiciele Solidarności domagają się uruchomienia tzw.
antykryzysowej tarczy energetycznej pozwalającej przedsiębiorstwom
przemysłu energetycznego, w szczególności podmiotom prowadzącym
sprzedaż energii dla klientów detalicznych, na prawidłowe ekonomiczne
oraz finansowe funkcjonowanie.

Pandemia koronawirusa wpędziła w kłopoty prawie wszystkie gospodarki państw UE. Już dyskutuje
się nad tym, w jaki sposób pomóc
poszczególnym gospodarkom, jak
doprowadzić do tego, aby nie likwidowano miejsc pracy i nie zmniejszano płac tym, którzy pracę zachowają. To będzie wielkie wyzwanie
dla rządów państw i całej UE.
Jedną z propozycji ratunku dla
unijnej gospodarki jest zawieszenie systemu handlu emisjami CO2.
Każdego roku tylko polski przemysł na systemie handlu CO2 traci
5,5 mld zł.
- Roczny koszt sektora ciepłowniczego związany z systemem
handlu emisjami ETS to 2 mld zł,
dla hutnictwa to z kolei koszt ok.
750 mln zł, a dla polskiej energetyki w 2019 r. (PGE, Tauron, Enea
i Energa) niemal 2,9 mld zł. Łącznie to ponad 5,5 mld zł. – wylicza
Grzegorz Tobiszowski, eurodeputowany PiS.
Dlatego grupa europarlamentarzystów z frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR)
przekazała Ursuli Von der Leyen,
przewodniczącej Komisji Europejskiej, pismo z prośbą o zmianę
priorytetów prac Komisji Europejskiej. Zdaniem EKR Komisja
powinna się skoncentrować na pobudzeniu europejskiej gospodarki
a nie na nakładaniu na nią kolejnych obciążeń.
Według EKR jesteśmy w momencie, kiedy należy zamrozić
opłaty za emisję CO2, a pozyskane dzięki temu środki przeznaczyć na inwestycje m.in. w polską energetykę, aby stała się
bardziej wydajna i ekologiczna.
Na ograniczeniu tego kosztu zyskaliby także zatrudnieni w przemyśle, ponieważ łatwiej byłoby utrzymać miejsca pracy.
- Decyzje o zawieszeniu systemu ETS powinny zapaść w europejskich strukturach jak najszybciej, w taki sposób, aby już
teraz tworzyć narzędzia do wyjścia
z zapaści gospodarczej, minimalizować negatywny wpływ koronawirusa oraz budować fundamenty

i warunki do ponownego wejścia
na ścieżkę wzrostu. Z pewnością
miałoby to duży wpływ na odbudowę polskiej gospodarki – dodaje
Grzegorz Tobiszowski.
Według
europarlamentarzystów EKR nadszedł czas, aby
na pierwszym miejscu postawić
pragmatyzm i przesunąć w czasie
nowe wnioski legislacyjne w ramach inicjatyw takich jak m.in.
Europejski Zielony Ład. Zamiast
tego priorytetem KE powinno być
przywrócenie równowagi i zmiana priorytetów wieloletnich ram
finansowych na lata 2021–2027,
razem ze zwiększoną elastycznością wydatków, tak by stały się one
jednym z dostępnych dla państw
członkowskich narzędzi umożliwiających naprawę gospodarki.

Zielony Ład z opóźnieniem

Michał Kurtyka, minister klimatu, mówił w połowie kwietnia,
że części proponowanych rozwiązań w ramach Zielonego Ładu nie
da się pogodzić z działaniami na
rzecz odbudowy gospodarki oraz
utrzymania ciągłości funkcjonowania systemów społecznych.
- Priorytetem na dziś jest walka
z koronawirusem, zdrowie i życie
ludzi, zapewnienie ciągłości dostaw energii, jak również ciągłości
kluczowych inwestycji, zarówno
w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, jak i tych transformujących sektor - tłumaczył Michał
Kurtyka.
Jak podkreślił, siłą rzeczy
niektóre rozwiązania Zielonego
Ładu muszą być nieco przesunięte w czasie. W tej sprawie Polska
już prowadzi rozmowy z Komisją
Europejską i innymi państwami
UE.
O przesunięciu w czasie realizacji Zielonego Ładu mówił także
premier Czech Andrej Babisz.
Sprawa przesunięcia w czasie
realizacji Zielonego Ładu nie jest
jednak przesądzona. O tym pomyśle nie chce słyszeć Frans Timmermans, który już zapowiedział, że
realizacja Zielonego Ładu będzie
przebiegała tak jak planowano, że
żadne wirusy mu w tym nie przeszkodzą.
Kilka państw członkowskich
UE nawołuje do tego, aby w odbudowie gospodarek UE postawić
główny nacisk na technologie nisko
i zeroemisyjne, że mamy teraz dobry moment na zielony wzrost gospodarki.
Wielce prawdopodobne, że UE
nakreśli ogólny kierunek zmian
w odbudowie gospodarek, ale to
poszczególne państwa będą decydowały o tym, jak to konkretnie
będzie wyglądać. Każde z państw
UE ma swoją specyfikę i UE nie
powinna przykładać jednej miary
dla wszystkich.
Polska nie rezygnuje z rozwoju zero czy niskoemisyjnej gospodarki i energetyki, rozwijany jest
program wsparcia dla domowych
instalacji energetyki słonecznej,
planowana jest budowa morskich
farm wiatrowych, budowane są
elektrociepłownie gazowe. W tym
miksie musi być także miejsce dla
energetyki i ciepłownictwa opartego na węglu.
Igor D. Stanisławski

6

WYDARZENIA

PANDEMIA
Górnicza „Solidarność” z potrzebującymi
JSW INNOWACJE

Na „Solidarność”
można liczyć!
KORONAWIRUS postawił wielu z nas przed całkiem nowymi wyzwaniami.
Do walki z nim nikt nie był przygotowany. Brakowało masek, odzieży
ochronnej, płynów dezynfekujących: nie było ich fizycznie na rynku,
ale równie często rozmaite instytucje nie miały pieniędzy na ich zakup.
Okazało się jednak, że koronawirus wyzwolił w nas solidarność. Wśród
darczyńców nie zabrakło oczywiście „Solidarności”.
100 tysięcy złotych na rzecz
lokalnej służby zdrowia przekazał Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ
„Solidarność”. Jednocześnie
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz zaapelował, by
w pomoc, również osobom
przebywającym na kwarantannie oraz seniorom, zaangażowali się szeregowi członkowie Związku.
- W tym trudnym czasie
potrzebujemy solidarności.
Takiej, która nie jest sprowadzana do roli historycznego hasła na sztandarach,
ale rzeczywistą ideą, która
nas wszystkich łączy. Zwracam się z gorącym apelem do
wszystkich organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”
w całym naszym regionie
o wzajemną pomoc, a przede
wszystkim o wsparcie tych,
którzy się znaleźli na linii
walki o powstrzymanie epidemii koronawirusa. Liczy
się każdy gest, słowo wsparcia, słowa wdzięczności. Ale
bardzo potrzebna jest pomoc
materialna i rzeczowa - podkreślił Dominik Kolorz.
Apel spotkał się z bardzo
szerokim odzewem.

jednoimiennych, czyli placówek, gdzie leczone są wyłącznie osoby zmagające się
z wywoływaną przez wirus
SARS-CoV-2 chorobą Covid-19.
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” KWK „Ruda”
Ruch „Halemba” zakupiła
1000 sztuk masek wielorazowych i wsparła finansowo
ośrodek dla osób niepełnosprawnych w Mikołowie-Borowej Wsi oraz Ochotniczą
Straż Pożarną w Rudzie Śląskiej.
Organizacja zakładowa
NSZZ „Solidarność” KWK
„Rydułtowy” pomogła stacji
pogotowia ratunkowego przy
szpitalu w Rydułtowach. Po
konsultacji z szefową stacji
zakupiono 10 kołder bak-

teriostatycznych, 8 kombinezonów ochronnych dla
ratowników
medycznych
oraz 2 zestawy do pomiaru
ciśnienia za około 3,5 tys. zł.
Nawiązano również kontakt z
kopalnianą fundacją ochrony
zdrowia.
- Obecnie fundacja uzgadnia z kierownictwem stacji
pogotowia dalsze formy pomocy. Niestety, jednostki
służby zdrowia nie będące
szpitalami zakaźnymi i te
ulokowane na peryferiach
aglomeracji są traktowane
„po macoszemu”, jeżeli chodzi o wsparcie Ministerstwa
Zdrowia czy też samorządy,
dlatego właśnie wybraliśmy te, a nie inne placówki,
którym zdecydowaliśmy się
pomóc - wyjaśnia przewod-

niczący „Solidarności” z „Rydułtów” Piotr Glenc.
„Solidarność” z należącego do Polskiej Grupy Górniczej SA Zakładu Informatyki
i Telekomunikacji przekazała
w formie darowizny kwotę
2,5 tys. zł pięciu śląskim szpitalom zakaźnym.
Komisja
Zakładowa
NSZZ „Solidarność” Zakładu
Remontowo-Produkcyjnego
(ZRP) zakupiła 110 litrów płynu dezynfekującego i przekazała go pracownikom. Należy
podkreślić, że związkowcy
z ZRP zareagowali natychmiast: płyn trafił do załogi
zaraz po ogłoszeniu pandemii, a więc w czasie, kiedy
nie było jeszcze dostępu do
innych, równie skutecznych
środków dezynfekujących.

W ZRP zareagowali
natychmiast

10 tys. zł zebrała Komisja
Zakładowa NSZZ „Solidarność” KWK „Piast-Ziemowit”
Ruch „Piast”. Pieniądze zostały przekazane Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Tychach, który jest
jednym z tak zwanych szpitali

Region spieszy z pomocą
ZARZĄD Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
NSZZ „Solidarność” podjął 27 marca decyzję o przekazaniu 100 tys. zł na wsparcie służby zdrowia w naszym regionie,
m.in. zakup maseczek, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji. Jednocześnie
szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
Dominik Kolorz zaapelował do wszystkich członków związku o wsparcie pracowników służb zdrowia oraz pomoc
osobom przebywającym na kwarantan-

nie, a także seniorom. Apel spotkał się
z szerokim odzewem.
W tym trudnym czasie potrzebujemy
solidarności. Takiej, która nie jest sprowadzana do roli historycznego hasła na
sztandarach, ale rzeczywistą ideą, która nas wszystkich łączy. Zwracam się
z gorącym apelem do wszystkich organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”
w całym naszym regionie o wzajemną
pomoc, a przede wszystkim o wsparcie

tych, którzy znaleźli się na pierwszej
linii walki o powstrzymanie epidemii
koronawirusa. Liczy się każdy gest, słowa wsparcia, słowa wdzięczności. Ale
bardzo potrzebna jest też pomoc materialna i rzeczowa – podkreślił Dominik
Kolorz.
Już przeszło połowa z kwoty 100
tys. zł przeznaczonej przez Zarząd
Regionu na wsparcie służby zdrowia
została spożytkowana na zakup odzie-

Specjalistyczna
zmywarka dla szpitala
w Jaworznie

Wsparcie ze strony NSZZ
„Solidarność” ZG „Sobieski”
w Jaworznie objęło przede
wszystkim najbardziej potrzebne rzeczy, które służą
zapewnieniu bezpieczeństwa
sanitarnego, choć nie tylko.
Po konsultacji z władzami jaworznickiego szpitala
zdecydowano o zakupie specjalistycznej zmywarki dla tej
placówki. Koszt urządzenia
to ponad 4 tysiące złotych.
Do akcji włączyły się komisje zakładowe NSZZ „Solidarność”
funkcjonujące
w innych zakładach pracy.
Związkowcy ze spółki Tauron
Wytwarzanie, jaworznickich
wodociągów i straży pożarnej
przekazali 3 tys. zł na zakup
masek
zabezpieczających
drogi oddechowe przed infekcjami dla pracowników pogotowia ratunkowego.
Organizacje związkowe
zrzeszone w Terenowej Sekcji Problemowej (TSP) NSZZ
„Solidarność” Miasta Jaworzno ufundowały maseczki
ochronne, rękawiczki i inne
środki ochrony, które otrzy-

ży ochronnej, masek, rękawiczek czy
środków do dezynfekcji. – Po rozpoznaniu sytuacji w poszczególnych jednostkach, przekazaliśmy po około 500 sztuk
masek ochronnych, około 500 par rękawiczek oraz po kilkadziesiąt sztuk ubrań
ochronnych i plastikowych przyłbic na
placówkę. Tra ły one m.in. do Szpitala
Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim,
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rybniku, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju – wylicza Dominik Kolorz.
– Mniejsze partie odzieży i środków ochronnych, a także płynu do

mał jaworznicki szpitalny oddział ratunkowy.
- „Solidarność” w dalszym ciągu będzie przyglądać
się potrzebom służby zdrowia
i wspierać ją w miarę możliwości - zaznaczył szef zakładowej „Solidarności” w ZG
„Sobieski” i przewodniczący TSP NSZZ „Solidarność”
Miasta Jaworzno Waldemar
Sopata. - Żyjemy w tym mieście i na ile możemy pomóc, to
tę pomoc niesiemy - dodał.

Na „Solidarność” z JSW
zawsze można liczyć

Służbę zdrowia w walce
z pandemią wsparła także
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ
„Solidarność” Jastrzębskiej
Spółki Węglowej SA (JSW)
oraz tworzące ją komisje zakładowe.
Sama ZOK wygospodarowała 20 tys. zł z przeznaczeniem dla szpitali w Raciborzu
i Cieszynie.
Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” wsparła kilka szpitali: 20
tys. zł otrzymał szpital w Raciborzu, a szpitale w Cieszy-

dezynfekcji przekazano do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Katowicach oraz Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i stacji
powiatowych. Ponadto przekażemy też
pracownikom pogotowia wielorazowe
ubrania ochronne, bo na takie złożyli
zapotrzebowanie – dodaje przewodniczący. Przyłbice, maski i płyny do
dezynfekcji zakupione ze środków ZR
tra ły też do Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego w Tarnowskich
Górach, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu i Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
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ZG SOBIESKI

Szczególna mobilizacja krwiodawców
WYBUCH pandemii koronawirusa spowodował spadek liczby krwiodawców, tymczasem życiodajny płyn jest potrzeby
nieustannie w rozmaitych placówkach medycznych. Temu zapotrzebowaniu wyszli naprzeciw niezawodni górnicy
z Zakładu Górniczego „Sobieski”. Podczas trzeciej w tym roku zbiórki oddali ponad 19 litrów litrów krwi.

nie, Tychach i Zawierciu po 10
tys. zł.
- Za przekazane środki szpitale zakupią sprzęt
ochronny dla swoich pracowników. Wsparliśmy najbliższe
szpitale, z których najczęściej
korzysta nasza załoga - poinformował przewodniczący
Związku w ruchu „Borynia”
Roman Chwastyk.
„Solidarność” ze zlokalizowanej w Ornontowicach
KWK „Budryk” wsparła miejscowy ośrodek zdrowia kwotą 8 tys. zł, a 7 tys. zł przeznaczyła dla Szpitala Świętego
Józefa w Mikołowie.
- Pieniądze przeznaczone na pomoc pochodziły ze
środków zgromadzonych na
wycieczki dla członków. Jest
pandemia, wyjazdy zostały odwołane, a pieniądze na
pewno się nie zmarnują - powiedział Solidarności Górniczej przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Budryk” Grzegorz Sewerin.
„Solidarność” z ruchu
„Zofiówka” przeznaczyła 2
tys. zł na rzecz Fundacji „Familia”. Za przekazane środki
fundacja zakupiła sprzęt dla
jastrzębskich szpitali.
Także członkowie „Solidarności” z KWK „Knurów-Szczygłowice” udowodnili,
że można na nich polegać.
Kierownictwo
NSZZ
„Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice”
Ruch
„Knurów” wraz ze Stowarzyszeniem „Wspieramy” przekazało środki dezynfekujące
oraz maseczki dla stacji pogotowia ratunkowego w Knurowie, miejscowego szpitala i osiedlowych ośrodków
zdrowia. Trzysta maseczek

otrzymała Ochotnicza Straż
Pożarna z Knurowa, Szczygłowic i Gierałtowic. W połowie miesiąca knurowska
„Solidarność”
podarowała
kolejnych 300 maseczek
- tym razem personelowi
i podopiecznym Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
W ciągu kilku tygodni z rąk
przedstawicieli NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” lokalne instytucje oraz
sklepy otrzymały kilka tysięcy maseczek.
Do akcji włączyli się
członkowie Związku z ruchu
„Szczygłowice”: w drugiej połowie kwietnia wsparli szczygłowicki Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Nadzieja”,
do którego przekazali około
200 masek wielorazowego
użytku.

Prawdziwa „Przyjaźń”

Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ
„Solidarność”
Koksowni
„Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej przekazała po 5 tysięcy
złotych samorządom Dąbrowy Górniczej i Olkusza.
Na ręce starosty olkuskiego Bogumiła Sobczyka
trafiły środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, fartuchy oraz okulary
ochronne) z przeznaczeniem
dla mieszkańców powiatu.
Komisja
Zakładowa
NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Budowy Szybów
SA przekazała 3 tys. zł dla
Hospicjum im. Jana Pawła II w Olsztynie, Oddziału
Obser wacy jno-Zakaźnego
i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

oraz Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach.
„Solidarność” z Kopalni
Węgla Brunatnego „Turów”
przekazała 10 tys. zł na rzecz
Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
„Solidarność” z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA wsparła Szpital
Wojewódzki w Bełchatowie
zakupem środków ochrony
osobistej za 1,5 tys. zł.
10 tys. zł zebrali członkowie Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” Tauron
Ciepło Sp. z o.o. Zgromadzone środki umożliwiły zakup
masek, rękawic oraz innego
sprzętu ochronnego, który
trafił do Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach, ta z kolei
rozdysponowała je pomiędzy
powiatowe stacje sanepidu
w regionie.
Oprócz górników, energetyków i ciepłowników
pokaźnej pomocy instytucjom potrzebującym udzielili pracownicy zbrojeniówki
oraz kolejarze. Zakładowe
organizacje
„Solidarności”
z Nitroergu w Krupskim
Młynie oraz z PKP Polskich
Linii Kolejowych SA i PKP
Cargo SA w Tarnowskich
Górach oprócz masek i rękawic ufundowały pracownikom pogotowia ratunkowego
z Tarnowskich Gór, Tworogu
i Kalet ciepłe posiłki. Od 6
kwietnia trafiają one do ratowników w trakcie dyżurów.
Pomagać można zatem w różny sposób. Najważniejsze, by
była to pomoc skuteczna.
MJ

PODOBNE akcje organizowane są przez Komisję
Zakładową (KZ) NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”
z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy ZG „Sobieski” od roku 2012. Pisaliśmy
o nich nieraz. Teraz jednak
ich znaczenie jest jeszcze
większe. Ludzie chorzy chociażby na białaczkę nie mogą
przerwać
chemioterapii
i czekać do wygaśnięcia epidemii. Oni potrzebują tego
niezwykłego leku, jakim jest
krew, natychmiast.
Ostatnia zbiórka odbyła
się 27 marca. Mimo trudnej
sytuacji, jaką przed wszystkimi stawia dziś ogłoszony
stan epidemii, pracownicy
jaworznickiej kopalni nie
zawiedli. Sytuacja wymusiła na organizatorach szczególną mobilizację i wprowadzenie
dodatkowych
zabezpieczeń.
- Górnicy, którzy wykonują niezwykle ryzykowny
zawód, doskonale rozumieją
ideę dzielenia się krwią dla
ratowania ludzkiego życia.

Wiedzą, że w tym szczególnym okresie ważne jest odpowiedzialne
zachowanie
każdego z nas. Wszyscy bowiem koncentrujemy się dziś
na tym, co najważniejsze,
czyli ochronie zdrowia i życia - mówi Tomasz Cudny,
prezes Zarządu Tauron Wydobycie SA.
Warto przy okazji dodać,
że od pewnego czasu w zbiórkach krwi uczestniczą również osoby spoza zakładu.
- Podczas piątkowej akcji
krew oddało 38 honorowych
krwiodawców - zebrano jej
ponad 19 litrów. Od początku
roku w trzech akcjach krwiodawczych organizowanych
na parkingu stołówki szybu
„Piłsudski” krew oddało 146
osób, a Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic wzbogaciło
się o przeszło 66 litrów krwi
- podkreśla Dariusz Piechowicz z Działu Informacji KZ
NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”.
Dodaje, że wszystko to
jest zasługą osób, które dzia-

łają całkowicie bezinteresownie.
- Dziękujemy dyrekcji
ZG „Sobieski” za zgodę, by
nasze akcje odbywały się na
terenie kopalni. Dziękujemy pani Agacie Jasickiej za
pomoc w zapewnieniu miejsca dla ekipy krwiodawczej
oraz krwiodawców, a także
zapewnienie ciepłych i zimnych napojów. Dziękujemy
służbom ochrony za zabezpieczenie miejsca dla autokaru do poboru krwi. Na
koniec jednak chciałbym podziękować głównym bohaterom tych zbiórek - samym
krwiodawcom, którzy oddają część siebie, aby pomóc
obcym sobie ludziom. To oni
tak naprawdę tworzą te akcje. Bez nich nie miałoby to
sensu. W ich stronę należy
dziś skierować szczególne
podziękowania i tradycyjne,
górnicze „Bóg zapłać!” - podsumowuje Dariusz Piechowicz i zaprasza do udziału
w kolejnych zbiórkach.
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LW „BOGDANKA”

Czas na niezwłoczne
działania!

ZWIĄZKOWCY z Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA przyjęli stanowisko, domagając się od
rządzących i pracodawców „podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony polskiego górnictwa”.
Strona społeczna chce gwarancji odbioru wydobytego węgla, opracowania długoterminowego
planu dla Spółki oraz całej branży, renegocjacji lub zawieszenia umów obligujących
do odbioru „zielonej energii”, a także realnej pomocy w ramach „tarczy antykryzysowej”.
POD dokumentem podpisali się
szefowie czterech zakładowych
organizacji związkowych: Antoni
Pasieczny z NSZZ „Solidarność”,
Grzegorz Jadwiżuk ze Związku
Zawodowego Górników w Polsce,
Piotr Szelest ze Związku Zawodowego „Kadra” i Jarosław Niemiec ze
Związku Zawodowego „Przeróbka”.
- W trudnym dla całej gospodarki narodowej czasie pandemii,
kryzys dotyka także branży wydobywczej i energetycznej. Problemy
mają dziś wszystkie spółki górnicze. Brak odbioru zakontraktowanego węgla i brak możliwości składowania grożą poważnie planom
produkcyjnym i płynności finan-

sowej spółek. Grozi to także spółce
Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Spółce, która przez wiele lat rozwijała się osiągając świetne wyniki
ekonomiczne - czytamy w pierwszym akapicie stanowiska.
Jego autorzy wskazali, że obecna sytuacja jest bezprecedensowa.
- Od czasu bolesnej i pełnej wyrzeczeń dla załogi restrukturyzacji
przeprowadzonej w latach 90, żadne zawirowania (…) nie zachwiały
stabilnością ekonomiczną zakładu,
ani nie wstrzymały ciągłego rozwoju technologicznego spółki. (…) Aż
do dzisiaj. Zagrożenia, które przed
nami stoją mogą spowodować, że
wiele lat ciężkiej pracy całej załogi,

innowacyjności i wdrożeń technologicznych, odpowiedzialnej postawy zarządów spółki i związków zawodowych zostanie bezpowrotnie
utracone w ciągu kilku miesięcy.
LW „Bogdanka” S.A, firma, która
ma stanowić jeden z fundamentów
stabilności energetycznej kraju jest
dziś zagrożona dokładnie tak, jak
cała branża górnicza. Dziś potrzebujemy odpowiedzialnych decyzji
politycznych zgodnych z obietnicami rządu odnośnie budowania
niezależności energetycznej kraju
- podkreślili.
Do tego dochodzi konieczność
rozładowania
przykopalnianych
zwałowisk, gdzie zalega węgiel,

którego nie chcą odbierać koncerny energetyczne oraz ograniczenia
importu surowca.
- Dziś jak większość polskich
kopalń, mamy pełne zwały. Spółki
energetyczne też mają pełne place
magazynowe i nic nie zwiastuje,
żeby w najbliższym czasie coś się
zmieniło. Wymuszony pakietem
klimatycznym napływ taniej energii z zagranicy, która jest przedstawiana, jako pochodząca z OZE
[odnawialnych źródeł energii przyp. red. SG], powoduje, że polski węgiel jest wypychany z rynku.
Polskie górnictwo nie da rady dłużej funkcjonować w ten sposób, że
poczeka aż zwały się same zwolnią

COVID-19 Pomoc wynikająca z Tarczy Antykryzysowej

Zrozumieć instrumenty wsparcia!
Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z pandemią koronawirusa w sposób dotąd
niespotykany uderzyły w polskich przedsiębiorców. W ramach walki z kryzysem gospodarczym rząd wprowadził szereg rozwiązań mających na celu ich ochronę w tzw. Tarczy Antykryzysowej. Niestety jednak ponad
sto stron ustawy i ponad dwieście stron objaśnień do ustawy nie pozwala przedsiębiorcom na zrozumienie
oraz przede wszystkim skorzystanie w sposób efektywny z przewidzianych instrumentów wsparcia, stąd też
opisujemy najważniejsze rozwiązania przewidziane w Tarczy Antykryzysowej.

POMOC wynikającą z dotychczasowych rozwiązań możemy podzielić
na dwa główne filary: wsparcie dla
przedsiębiorcy jako pracodawcy oraz
instrumenty wsparcia finansowego dla
przedsiębiorców.
W pierwszym filarze pomocy skierowanym głównie dla mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw przewidziane
są przede wszystkim dofinansowanie
wynagrodzeń wszystkich pracowników

lub części z nich, objętych przestojem
ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie
wystąpienia COVID-19 oraz zwolnienie
z opłacania składek za trzy miesiące - od
marca do maja 2020 r. W ramach dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników w przypadku obniżenia wymiaru
czasu pracy dopłata ta może wynieść
nawet 40% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia. Przy przestoju firmy

dopłata od państwa wyniesie 50%
minimalnego wynagrodzenia. W obu
przypadkach dofinansowanie obejmie
także składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy. Odnośnie zwolnienia z opłacania składek
ZUS zwolnienie ze 100% należności za
dany miesiąc dotyczy osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

oraz płatników składek, którzy prowadzili działalność i zgłosili do ubezpieczeń
mniej niż 10 ubezpieczonych. Zwolnienie
z opłacenia 50% należności za dany
miesiąc dotyczy natomiast przedsiębiorców, którzy zgłosili do ubezpieczeń
mniej niż 50 ubezpieczonych.
W ramach pomocy dla przedsiębiorcy jako pracodawcy należy wspomniec
równiez o szeregu dodatkowych instrumentów pomocy, takich jak dopłata do
świadczenia postojowego dla pracowników, rozłożenia na raty należności ZUS,
pożyczki obrotowej na wynagrodzenia
w sektorze MŚP czy też zwiększone dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego.
W ramach drugiego filaru pomocowego czyli instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców przewidzano
szereg rozwiązań, w skład których wchodzą m.in. możliwość częściowego umorzenia zaległości podatkowej, dodatkowego
dofinansowania na prowadzenie działalności czy też niskooprocentowanej pożyczki
dla mikroprzedsiębiorców. Najciekawszym
z zaproponowanych rozwiązań jest możliwośc uzyskania przez mikroprzedsiębiorce (w tym równiez samozatrudnionego)
pożyczki na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
w kwocie do 5000 zł z okresem spłaty
nie dłuższym niż 12 miesięcy. Co istotne, zgodnie z art. 15zzd ust. 7 Tarczy
Antykryzysowej pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy
podlega umorzeniu, pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3
miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Bardzo istotnym instrumentem wsparcia dla

- oświadczyli związkowcy z „Bogdanki”.
Nawiązali też do ostatniej wizyty masowca „Agia Trias” w gdańskim Porcie Północnym i transportu kolumbijskiego węgla, który
sprowadziła spółka PGE Paliwa.
- W obliczu aktualnej, tragicznej sytuacji ekonomicznej wszystkich polskich kopalń doniesienia,
takie jak to o transporcie węgla
z Kolumbii, podane 21.04.2020
przez portale branżowe, są policzkiem dla polskich górników uznali.
Swoje
postulaty
streścili w czterech punktach. Chodzi
o konkretne działania w celu zapewnienia odbioru węgla przez
kontrahentów, opracowanie długoterminowego planu dla LW
„Bogdanka” i górnictwa, doprowadzenie do renegocjacji lub zawieszenia umów, które w związku
z Pakietem Klimatycznym obligują do odbioru „taniej energii” („po
upadku polskiego górnictwa ta
energia nie będzie już tania, a kraj
utraci bezpowrotnie suwerenność
energetyczną przy okazji ponosząc ogromne koszty społeczne”)
oraz realną pomoc w ramach rządowej „tarczy antykryzysowej”.
- Oświadczamy, że użyjemy
wszelkich środków, aby obronić nasze miejsce pracy - dodali na zakończenie.
MJ
przedsiębiorców jest również możliwość
skorzystania z odroczenia, rozłożenia na
raty oraz umorzenia zaległości podatkowych. Umorzenie zaległości podatkowej
następuje na wniosek przedsiębiorcy
uzasadniony ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (zgodnie
z orzecznictwem ważny interes podatnika
to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik
nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować). Umorzeniu podlegają
wszystkie zobowiązania podatkowe, w
tym VAT, PIT i CIT. Umorzenie zaległości
podatkowej powoduje również umorzenie
odsetek za zwłokę w całości lub w takiej
części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
W ramach pozostałych instrumentów wsprarcia dla przedsiębiorców można wymienić m.in. gwarancje Biznesmax
dla mikro-, małych i średnich firm udzielane przez BGK, korzystniejsze warunki
gwarancji de minimis z BGK dla mikro-,
małych i średnich firm, czy też niższych
zaliczkach na PIT/CIT.
W ramach oferowanych usług
świadczymy równiez pełną pomoc
związaną ze wszystkimi instrumentami
przewidzianymi w Tarczy Antykryzysowej. Skorzystanie z oferowanej usługi ma bardzo pragmatyczny wymiar,
a mianowicie efektywne uzyskanie
wsparcia. Przedsiębiorca niezaznajomiony z obowiązującymi przepisami
ma w tym zakresie bardzo utrudnione
zadanie, czego przykładem jest odrzucenie przez Wrocławski PUP wszystkich 464 wniosków o pomoc z Tarczy
Antykryzysowej, z uwagi na zawarte we
wnioskach błędy. Dlatego tak istotne
znaczenie ma skorzystanie z profesjonalnego podmiotu w chwili, gdy realna
pomoc jest najbardziej potrzebna.

Michał Szczygieł

Szukasz pomocy, dzwoñ lub pisz:
+48 501 988 122
kontakt@lamoric.pl
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ZAPLECZE GÓRNICZE

Sytuacja staje się fatalna
PRODUCENCI maszyn i urządzeń górniczych oraz usługodawcy kopalń są w bardzo trudnej sytuacji.
Już odczuwają skutki ograniczenia inwestycji w górnictwie, w branży może dojść do dużych zwolnień
pracowników. Tylko grupa Famur zapowiedziała zwolnienie blisko 300 osób.

GRUPA Famur 24 kwietnia
2020 r. poinformowała o likwidacji swojego oddziału produkcyjnego w Rybniku. Efektem tego będzie
przeprowadzenie zwolnień grupowych, obejmujących 204 pracowników.
Skąd taka decyzja? Zarząd Famuru podjął decyzję dotyczącą
optymalizacji produkcji poprzez
skoncentrowanie
prowadzenia
działalności w grupie produktowej przenośników zgrzebłowych
w jednym zakładzie produkcyjnym
i w ślad za tym postawienia w stan
likwidacji oddziału D450 w Rybniku. Produkcja przenośników zgrzebłowych marki Nowomag oraz
Ryfama zostanie skoncentrowana
w oddziale w Nowym Sączu a oddział w Rybniku postawiony zostanie w stan likwidacji.

Globalny kryzys

Jak tłumaczy Famur, to pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków redukcji zamówień
w następstwie globalnego kryzysu
wywołanego pandemią COVID-19,
w wyniku którego kontrahenci
zarówno w kraju jak i zagranicą
powstrzymują się z inwestycjami
w maszyny i urządzenia górnicze,
co szczególnie mocno dotknęło
grupę produktową przenośników
zgrzebłowych.
Famur szacuje, że jego średniomiesięczna sprzedaż w obszarze
przenośników w roku 2020 zmniejszy się do poziomu ok. 8 mln zł
z ok. 30 mln złotych w roku 2019.
Szacunki te mogą ulec dalszej redukcji wraz z pogarszaniem się
sytuacji gospodarczej, będącej następstwem pandemii COVID-19.
Co ważne, zarząd Famuru

spodziewa się, że obecna trudna sytuacja nie ulegnie poprawie
w perspektywie ani krótko- ani
średnio-terminowej. Jak podkreślono, w otoczeniu rynkowym następują istotne zmiany.
- Stąd konieczne jest dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez
skoncentrowanie produkcji tej grupy asortymentowej tylko w jednym
oddziale – podał Famur.
Dosłownie jeden przed decyzją
o likwidacji oddziału w Rybniku,
Famur otrzymał informację od
Polskiej Grupy Górniczej (PGG)
o czasowym zawieszeniu wykonywania części umów ze względu na
siłę wyższą w następstwie epidemii
COVID-19.
Wymienione przez PGG umowy, które miałyby zostać wstrzymane na okres od 1 maja do 31
maja 2020 r. obejmują dzierżawy
kombajnów chodnikowych, a także
dostawy przenośników taśmowych
i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych.
Średnia miesięczna łączna wartość czynszu dzierżawnego (wraz
z powiązanymi usługami) z tytułu
wskazanych do zawieszenia umów
na dzierżawę kombajnów chodnikowych wynosi ok. 7 mln zł netto.
Natomiast łączna wartość wskazanych do zawieszenia umów na
dostawy przenośników taśmowych
i zgrzebłowych, kolejek podwieszanych oraz obudów zmechanizowanych wynosi ok 103 mln zł.
Famur przypomniał ze łączna
wartość zadłużenia PGG wobec
grupy Famur wynosi ok 230 mln
zł. Jeszcze w marcu br. Famur poinformował, że rosyjska kompania

górnicza SUEK-Kuzbass wstrzymała na czas nieokreślony realizację projektu, w ramach którego
grupa Famur miała w tym roku dostarczyć dwóm kopalniom tej spółki obudowy zmechanizowane warte ok. 85 mln euro. Wśród przyczyn
decyzji są rynkowe skutki pandemii koronawirusa. W następstwie
tego, Famur podjął decyzję o zwolnieniu 84 osób w centrali spółki. To
oznacza, że wraz z pracownikami
zamykanego oddziału w Rybniku,
w grupie Famur pracę straci blisko
300 osób.
Oczywiście Famur nie jest jedynym producentem maszyn górniczych, którego uderzyła obecna
sytuacja. Także Bumech poinformował 24 kwietnia, że jego spółka
zależna Bumech Mining otrzymała z PGG informację o czasowym
zawieszeniu umowy realizowanej
w konsorcjum ze spółką Bumech–
Technika Górnicza. Przedmiotem
zawieszonej umowy jest drążenie
wyrobisk na kopalni Ruda - Ruch
Halemba. Umowę w tej sprawie
podpisano w lipcu 2019 roku. Wartość całego kontraktu to 47,5 mln zł
brutto, czyli 38,6 mln zł netto.
W piśmie do Bumechu PGG powołała się na przesłankę „siły wyższej” wynikającą z ogłoszenia epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
i zaproponowała wstrzymanie realizacji umowy na okres od 1 do 31
maja 2020 roku.

Siła wyższa

Trudna
sytuacja
uderzyła
w większość firm zaplecza górniczego. Polska Grupa Górnicza
(PGG) w kwietniu zawiadomiła
współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej i zapowiedzia-

ła, że od 1 maja 2020 r. na miesiąc
zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach oraz na dzierżawę maszyn
i urządzeń górniczych.
PGG argumentuje, że na konieczność czasowego zawieszenia
wykonania umów wpływa przede
wszystkim obecna sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemii
COVID-19, która przełożyła się na
wszystkie sfery działalności PGG
S.A., co stanowi przejaw działania
siły wyższej, niezależnej od stron
umowy.
- Okoliczności te prowadzą do
przymusowego, niemożliwego do
przewidzenia wcześniej oraz niezależnego od PGG S.A. ograniczenia
planowanych działań - piszą pełnomocnicy zarządu PGG w pismach
do partnerów spółki.
Polska Grupa Górnicza w pismach do kontrahentów przypomniała, że już w pierwszych dniach
kwietnia informowała o możliwych
komplikacjach w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce.

Niewyobrażalne skutki

Już wcześniej jedna z prywatnych firm robót górniczych zwróciła się z apelem do wicepremiera Jacka Sasina o uwzględnienie
w planach naprawczych spółek węglowych także firm i pracowników
przedsiębiorstw górniczych, które
świadczą usługi w zakresie drążenia wyrobisk i wykonawstwa innych dołowych robót górniczych.
- Działania PGG zmierzające
nawet do całkowitego lub częściowego wstrzymania prac w kopalniach spółki mogą przyczynić się
do niewyobrażalnych skutków dla
firm branż górniczych - napisali

w piśmie do wicepremiera Sasina
przedstawiciele firmy.
Jak piszą w swym piśmie, ze
względu na potrzeby kopalni ROW
w zakresie realizacji robót inwestycyjnych firma skupiła się na doposażeniu wyrobisk w nowoczesny
i wysokowydajny sprzęt przodkowy
(m.in. ładowarki, wozy wiertnicze,
pompy itp.) oraz uzupełniła wysokowykwalifikowaną górniczą załogę.
- Wiązało się to oczywiście z wysokimi nakładami finansowymi
z naszej strony, ale przyniosło też
zamierzony efekt w postaci realizowanych przez nas na rzecz PGG
zadań. Jesteśmy średniej wielkości
firmą, która nie została objęta zapisami tzw. Tarczy antykryzysowej
(co miesiąc zwiększamy przychody
i zatrudnienie). Nawet dzisiaj w dobie pandemii koronowirusa nie
zwolniliśmy żadnego górnika.
Niestety, jak zauważają zderzyli się jednocześnie z przesuwaniem
przez PGG co miesiąc terminów
płatności do 120, a nawet do aż 180
dla swoich faktorów.
- Spowodowało to wyczerpanie
naszych limitów faktoringowych,
co przy odmowie ich powiększenia
uniemożliwiło nam całkowite pozyskanie gotówki w szczególności
na realizację płatności do ZUS czy
urzędu skarbowego oraz zapłaty rat
pożyczkowych i leasingowych za
wynajęty i zakupiony sprzęt – piszą
przedstawiciele firmy, podkreślając, że w podobnej sytuacji znajduje
się wiele firm robót górniczych.
Jednak nie tylko PGG w relacjach ze swoimi kontrahentami
powołało się na siłę wyższą. Już 2
kwietnia 2020 r. zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjął
uchwałę o wystąpieniu siły wyższej
i poinformowaniu kontrahentów
Spółki o jej wystąpieniu oraz konsekwencjach dla części zobowiązań
wynikających z zawartych umów
handlowych.
Jak tłumaczono, taka decyzja
została podjęta w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz związanymi z tym
ograniczeniami, działaniami rządów państw i przedsiębiorstw na
świecie – co może mieć bezpośredni wpływ na sytuację finansową
spółki i grupy JSW.
Niestety, to prawdopodobnie dopiero początek kłopotów producentów maszyn i urządzeń górniczych
oraz firm usługowych. Niewiele
wskazuje na to, żeby w czerwcu sytuacja w gospodarce tak mocno się
poprawiła, aby bardzo mocno wzrosło zapotrzebowanie na maszyny
i usługi górnicze. Famur, jako największa grupa zaplecza górniczego
w Polsce, pierwszy poinformował
o zwolnieniach pracowników. Niestety, wielce prawdopodobne jest
to, że podobne decyzje podejmą
inne firmy.
Igor D. Stanisławski
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Górnicza spółka doceniona
przez ekspertów
FORUM Odpowiedzialnego Biznesu zaprezentowało po raz 18. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To
największy w Polsce przegląd odpowiedzialnych aktywności biznesu, z rekordową liczbą inicjatyw. W tegorocznej edycji
raportu eksperci Forum docenili trzy projekty Grupy Kapitałowej JSW: Kopalnia Wiedzy JSW, „Ratujmy pszczoły - mogą żyć
wśród nas” oraz zaproszenie uczniów do inspirującej współpracy przez JSW Innowacje i Przemysłową Akademię Rozwoju.
KOPALNIA Wiedzy JSW to flagowy, autorski projekt zaangażowania społecznego Grupy JSW. To
wyjątkowa inicjatywa skierowana
do dzieci i młodzieży realizowana
z ich udziałem, czyli kreatywne
pomysły, społeczne inicjatywy

i działania na rzecz poprawy otaczającego świata. Kopalnia Wiedzy ma łączyć, rozwijać, dodawać
skrzydeł i przynosić wiele radości
uczestnikom realizowanych w jej
ramach projektów. Prowadzący
zajęcia chcą zarażać dzieci pasją

poznawania świata, doświadczania, odkrywania. Projekt ma
wspierać rozwijanie talentów
wśród dzieci oraz wyrównywać
szanse w dostępie do nowoczesnych i ciekawych form aktywności pozalekcyjnej.

Autorom Raportu nie umknął
fakt, że na terenach przylegających
do czynnej kopalni Ruch Borynia,
Spółka zainicjowała pilotażowy
program ekologicznego zagospodarowywania terenów poprzemysłowych, tworząc pasiekę. JSW zdecydowała się nie tylko wybudować
i zasiedlić pszczelimi rodzinami
ule, ale również uruchomiła program edukacyjny. W ramach tych
działań - po zakończeniu części
inwestycyjnej i otwarciu pasieki ze
ścieżką edukacyjną dla najmłodszych - lokalne szkoły uczestniczyły w Grze Miejskiej. Dzięki temu
młodzież, poza zdobytą wiedzą na
temat pszczół, wykorzystania produktów pochodzenia pszczelego,
mogła poznać historię i geografię
najbliższej okolicy. Dzieci i młodzież mogły też napisać artykuł
poświęcony ochronie pszczół oraz
wziąć udział w konkursie tematycznym ogłoszonym przez National
Geographic Kids.
W Raporcie zwrócono uwagę
na pilotażowy program patronatu
w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach,
który JSW Innowacje realizuje
wspólnie z Przemysłową Akademią
Rozwoju. Przez sześć miesięcy 28
uczniów mogło m. in. uczestniczyć
w warsztatach z kreatywnego my-

ślenia, które odbyły się w Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Oprócz tzw. design thinking kluczową rolę w projekcie odegrała
aplikacja komunikacyjno-e-learningowa Młody Przemysł.
W 18. edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre
praktyki” opublikowanych zostało
1696 dobrych praktyk (poprzednia edycja: 1549), zgłoszonych
przez 214 firm (poprzednia edycja: 229 firm). Warto zaznaczyć, że
w związku z ograniczeniem możliwości zgłoszenia nowych praktyk ich liczba spadła z 826 do 712.
Natomiast znacząco zwiększyła się
liczba praktyk długoletnich – 983
w porównaniu z 723 praktykami
w poprzedniej edycji publikacji.
55 firm pochodzi z sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Najliczniej reprezentowanymi branżami
w raporcie są: finanse, usługi oraz
handel.
Odpowiedzialne za opracowanie raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja
ekspercka, będąca inicjatorem
i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspiruje
biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes,
działa też na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Komputery dla domów dziecka
Czternaście nowoczesnych zestawów komputerowych trafiło do podopiecznych z trzech
domów dziecka. To inicjatywa Fundacji JSW, która wspólnie ze spółką JSW IT Systems
postanowiły ułatwić uczniom zdalną naukę podczas trwającej pandemii koronawirusa.
PODOPIECZNI domów dziecka często
mają utrudniony dostęp do sprzętu
elektronicznego – zwłaszcza teraz, gdy
epidemia koronawirusa spowodowała
konieczność przeniesienia nauki do sieci. Przedszkola, szkoły i uczelnie są bowiem zamknięte, a zajęcia prowadzone
są zdalnie. Dlatego zarząd Fundacji JSW
postanowił przekazać tym placówkom
sprzęt komputerowy, co umożliwi zdalną naukę w czasie pandemii.
- Staramy się wspierać różne inicjatywy i bardzo się cieszę, że i tym
razem mogliśmy wesprzeć Fundację
JSW w swoich działaniach. Czerpiemy
ogromną satysfakcję z możliwości pomocy dzieciom, tym bardziej, że to pomoc umożliwiająca kształcenie i rozwój

– mówi Piotr Toś, prezes zarządu JSW
IT Systems.
Łącznie Fundacja JSW wspólnie
z JSW IT Systems przekazały 14 zestawów komputerowych z dodatkowym
wyposażeniem, jak słuchawki, mikrofony oraz oprogramowanie. Sprzęt otrzymał Dom Dziecka w Cieszynie, Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom”
w Kuźni Raciborskiej, a także Centrum
Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja”
w Pszczynie.
- Czas zdalnej nauki zaczynaliśmy
z jednym komputerem. Obecnie dzięki
takim darczyńcom, jak Fundacja JSW,
nasze dzieci mają swobodny dostęp
do nauki z wykorzystaniem komputera. Fundacja JSW nigdy nie pozostaje

głucha na potrzeby naszych dzieci,
za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni
– powiedziała Iwona Spora, Dyrektor
Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny
„Przystań” i Centrum wsparcia Dziecka
i Rodziny „Ostoja”. - Serdecznie dziękujemy za każde udzielone nam wsparcie, nie tylko to materialne, ale również
za zainteresowanie, pamięć i kontakt
z nami i dziećmi pozostającymi od 12
marca w izolacji. Wszystkim pracownikom JSW życzymy przede wszystkim
zdrowia, optymizmu i nadziei na lepsze
jutro – dodała.
Akcja to kolejne przedsięwzięcie
Fundacji JSW we współpracy z JSW IT
Systems, spółką z Grupy Kapitałowej
JSW. Na przełomie roku 2019/2020,

za pośrednictwem Fundacji JSW
z wymiany sprzętu JSW IT Systems
skorzystało wiele placówek edukacyjnych, którym przekazano używany

sprzęt komputerowy o łącznej wartości niemal 30 tys. złotych. W sumie
przekazano 197 komputerów, monitorów i drukarek.
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PGG Kopalnia Sośnica szyje maseczki ochronne

Cenna inicjatywa

PRACOWNICE kopalni Sośnica przyniosły z domu własne maszyny i szyją
maseczki ochronne. Maseczki trafiają do pracowników kopalni, ich
rodzin oraz instytucji takich, jak domy pomocy społecznej. To kolejne
z wielu działań prewencyjnych, które PGG S.A. i kopalnia Sośnica
wdrażają w celu przeciwdziałania zarażeniu koronawirusem.
JESZCZE przed wydanym przez Ministerstwo
Zdrowia rozporządzeniem
o obowiązkowym noszeniu maseczek ochronnych
w przestrzeni publicznej,
kopalnia Sośnica wprowadziła obowiązek poruszania się wszystkich osób na
powierzchni zakładu
w maseczkach ochronnych. Teraz kopalnia
poszła o krok dalej
i wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom pracowników, postanowiła uruchomić produkcję maseczek
ochronnych na terenie
kopalni. O pomoc poproszono pracownice, które
zaproponowały, że do
szycia maseczek użyją
własnych maszyn.
- Nasza inicjatywa
spotkała się z bardzo
pozytywnym odzewem
pań. Przygotowaliśmy
odpowiednie pomieszczenie i kupiliśmy niezbędne
do produkcji maseczek
materiały - mówi Mieczysław Wojtyński, dyrektor
kopalni Sośnica.
Maseczki trafiają do
pracowników kopalni, ich
rodzin oraz instytucji
takich jak domy pomocy
społecznej. To kolejne z
wielu działań prewencyjnych, które PGG S.A.
i kopalnia Sośnica wdrażają w celu przeciwdziałania zarażeniu koronawirusem.
Już wcześniej kopalnia
kupiła i wyposażyła własnych pracowników oraz
pracowników Zakładu
Informatyki i Telekomunikacji w maseczki
wielokrotnego użytku.
W łaźniach pracowniczych
oraz budynkach biurowych umieszczono środki
do dezynfekcji maseczek.
Przed wejściem głównym kopalni rozstawiony
został namiot, w którym umieszczono środki
do dezynfekcji rąk oraz
wprowadzono obowiązek
dezynfekcji rąk wszystkich osób wchodzących na
teren kopalni.

Inwestuj w wiedzę o BHP
- to się opłaca!
Konkurs
już trwa!
Uczestnicząc w konkursie
zdobywasz wiedzę,
która zaprocentuje:
100% bezpieczeństwa
i wiele atrakcyjnych nagród!

Etap I - ELIMINACJE ZAKŁADOWE

ten etap polega na rozwiązywaniu testów przygotowujących i testu konkursowego.
Przygotowano wiele ciekawych pytań i zadań!
Wejdź na: PORTAL PRACOWNIKA PGG S.A.
BHP
PRACUJĘ BEZPIECZENIE 2020
Masz możliwość logowania się ze smartfonu lub tabletu.

Etap II - PÓŁFINAŁ KONKURSU - 5 listopada 2020 r.

Organizatorem półfinału konkursu jest Dyrektor KWK Bolesław Śmiały.
Do finału przejdzie 10 najlepszych uczestników konkursu.
Daj sobie szansę - BĄDŹ NAJLEPSZY!

Etap III - FINAŁ KONKURSU - 19 listopada 2020 r.

Organizatorem finału jest Dyrektor KWK Ruda.
W finale do zdobycia 3 główne nagrody:
I miejsce - 10 000 zł brutto, II miejsce - 7 500 zł brutto, III miejsce - 5000 zł brutto.

Serdecznie zapraszamy
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ROZMAITOŚCI

BOKS Spowiedź Damiana Jonaka

To jest
brudny biznes!

- LUDZIE myślą, że Wasilewski jest Bogiem i bez niego nic się
w Polsce nie może odbyć – mówi znakomity pięściarz, który
udzielił bardzo szczerego wywiadu w portalu newonce.sport.

DAMIAN Jonak, który od lat jest
aktywnym członkiem „Solidarności”, doskonale zna boks, trenuje
i walczy już od blisko trzech dekad. W boksie amatorskim zdobył
brązowy medal Mistrzostw Europy juniorów a na zawodowym ringu z 43 walk wygrał aż 41, w tym
21 przez nokaut. Poniósł tylko jedną porażkę, w kwietniu 2019 roku
z Andrew Robinsonem, ale został
wtedy mocno skrzywdzony przez
sędziów. Jonak pomaga również w organizacji gal bokserski.
Świetnie zna kulisy tego sportu
i sporo zdradził w wywiadzie dla
portalu
newonce.sport. - Pamiętam jak
dostałem tysiąc euro za czterorundową walkę na gali, gdzie Miranda
złamał szczękę Abrahamowi. Gość
od Sauerlanda hamował śmiech,
kiedy dawał mi kopertę, musiał
wiedzieć, że Andrzej Wasilewski
zabrał mi z tego 33 procent – opowiada Jonak o swoim byłym promotorze Wasilewskim.

To pinokio polskiego boksu

Jonak prowadził zaawansowane
rozmowy z wielką grupą promotorską Top Rank.
- Układ był taki, robimy dwie, trzy
walki w Stanach, a później w Polsce.
Top Rank miał mieć w Europie swoją
filię. Wyobraź sobie, że Damian Jonak rozmawia z Top Rankiem o tym,
żeby zrobić galę w Polsce. No przecież byśmy rozwalili cały układ. I o to
chodziło Wasilewskiemu, dlatego
tyle kłamał na mój temat. Dla mnie
to Pinokio polskiego boksu – mówi
bez ogródek pięściarz.
Ujawnia także jak są czasami
skonstruowane umowy w zawodowym boksie. - Kiedyś pojawił się
na sali taki młody chłopak. Przyszedł nowy, dali mu kontrakt na 10
lat, a reszta się śmiała. „O Jezu!”,
„co oni ci dali?!”. A ja tylko tak do
Fiodora Łapina: „Trenerze, a co oni
bredzą? Przecież oni wszyscy mają
długowieczne kontrakty, wszyscy
są już skazani na Wasilewskiego do
końca życia”. Któryś usłyszał. „Co ty

gadasz?! Ja mam na 5 lat”, „Ja mam
na 4!”. Patrzą na mnie i się przegadują. Ja jednak wiedziałem, że każdy pas przedłużał umowę o 2 lub 3
lata. „No tak, ale ty zdobyłeś taki
pas, ty taki, a ty taki. A czy za 10 lat
ktokolwiek z was będzie boksował?
Ja nie sądzę” - zaznacza.

Dziki zachód

- Znałem milionerów, znałem
biedaków i wiem jedno. W boksie
bez dobrych układów, bez pleców
i bez pomysłu nic nie zrobisz. Górne 3% zagarnia prawie wszystkie
środki dostępne na rynku, a 97%
mami się, że też będzie w tym gronie. Nie będzie. Wyjątki tylko po-

twierdzają regułę. U nas jest dziki
zachód – ocenia Jonak, który mówi
sporo także o współpracy z trenerami. - Rozumiałem wszystko, co
powiedział na treningu trener Gus
Curren. Tylko inną kwestią jest rozumienie, a inną docieranie do głowy. Jak trener krzyknie do ciebie
po polsku: „kurwa, do roboty!”, to
jest coś innego, niż jak powie nawet
to samo, tylko z obcym akcentem –
zaznacza.

Inny świat

„Solidarność na co dzień w sercu
i na każdej walce na plecach” - często podkreślał Jonak. - Na początku
dziennikarze trochę mnie atakowali,

że boksuję z logiem „Solidarności”.
A jak mówiłem o moich ideałach, to
prawie nigdy o tym nie napisali. A ja
jestem dumny ze związku. „Solidarność” to są ludzie, chodzi o wspieranie się wzajemnie. „Solidarność” wybiera najlepszy program dla naszych
członków (czyli pracowników), nie
partię. Pamiętam, jak rozmawiałem na ten temat z Piotrkiem Dudą,
kiedy „Solidarność” popierała urzędującego prezydenta. Mówię: „My
nie możemy popierać, bo my nie
decydujemy za ludzi. Ale Andrzej
Duda dał nam swój program na piśmie, wypełnił go i za to należy mu
się szacunek i poparcie” - opowiada
Damian Jonak.

KRZYŻÓWKA

Ksiądz prałat Bernard Czernecki skończył 90 lat!

Jubileusz naszego
duszpasterza

Ksiądz prałat Bernard Czernecki charyzmatyczny duszpasterz
robotników obchodził we wtorek 28 kwietnia swoje 90. urodziny. Mszę
św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła „Na Górce”
odprawiło dziewięciu księży. Przewodniczył sam jubilat.

- GÓRNIKOM i władzom JSW zawdzięczam doświadczenie nieba na
ziemi – powiedział długoletni proboszcz. Dziękował górnikom, że mógł
z nimi tworzyć nową rzeczywistość
opartą o wolność i godność Biskup
pomocniczy archidiecezji katowickiej, Marek Szkudło napisał osobisty
list do księdza prałata. Obaj kapłani
współpracowali ze sobą 18 lat. Biskup
jest wdzięczny ks. Czerneckiemu za
wszystko, czego nauczył się od niego przez ten czas – szczególnie za
naukę wrażliwości na ludzi słabych,
cierpiących,
niepełnosprawnych,
potrzebujących pomocy i opieki.
Ks. Czernecki urodził się 28 kwietnia 1930 roku w Kobiórze. Ukończył

studia teologiczne w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie.
29 czerwca 1954 przyjął święcenia
kapłańskie w bazylice piekarskiej.
W 1974 r. został proboszczem parafii
św. Katarzyny w Jastrzębiu. Był archidiecezjalnym duszpasterzem ludzi
pracy, kapelanem Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Pełnił też funkcję kapelana śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Od 1985 jest
kanonikiem honorowym Kapituły Metropolitalnej w Katowicach, a od 1986
kapelanem Jego Świątobliwości.
Księże prałacie, dołączając się do
licznych życzeń, chylimy czoła i życzymy wielu lat w zdrowiu! Szczęść
Boże!

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w marcowej krzyżówce brzmi: Gdy na
dzwony wielkanocne pada, suchość nam przez całe lato włada. Nagrody wylosowali: Urszula Smozik z Jastrzębia-Zdrój oraz
Wojciech Hajkowski z Puchaczowa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

