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Nowy plan dla kopalni „Kazimierz-Juliusz” 
          Z Sosnowca do Jaworzna
                    Związkowcy „S” walczą o miejsca pracy s. 7

Zwolennicy polityki antywęglowej ustępują
Nikt już nie chce Pakietu, ale…
Czy Bruksela przekona się do węgla? s. 6

KW SA Plany budowy nowej kopalni

Kierunek Wschód
Kompania Węglowa w ostatnim czasie imponuje rozmachem. Najpierw ogłosiła 
zamiar budowy elektrowni węglowej, a ostatnio nowej kopalni. I to gdzie – na Lu-
belszczyźnie, w sąsiedztwie kopalni „Bogdanka”. 10 maja 2012 r. spółka złożyła 
w Ministerstwie Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w rejonie „Pawłów” na okres 5 lat. 

 

JSW Spór zbiorowy wkracza w nowy etap

Wkrótce 
referendum strajkowe?
podpisaniem protokołu rozbieżności zakończył się kolejny etap sporu zbi-
orowego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, dotyczącego uchwały zarządu spółki, 
ustalającej niekorzystne warunki płacowe dla pracowników zatrudnianych po 15 
lutego 2012 roku. Teraz strona związkowa z JSW oczekuje na zaplanowane na 25 
maja ostateczne rokowania z pracodawcą w ramach drugiego sporu zbiorowego, 
który dotyczy wzrostu wynagrodzeń dla pracowników spółki. Od efektu tych 
rokowań związkowcy uzależniają swoje dalsze działania.

Kosztowne wykształcenie

W najbliższych kilku latach z kopalń może odejść nawet 40 proc. wykwalifi-
kowanej kadry. Jest wielce prawdopodobne, że na skutek reformy oświaty, 
kopalnie nie znajdą wystarczającej liczby wykwalifikowanych górników.

I TAK ZWYCIĘŻYMY... 
„SOLIDARNOŚĆ”!
Związkowa walka o rozsądne zasady funkcjonowania polskiego systemu emerytalnego 
z pewnością się nie zakończyła.



komentarz

Jarosław
Grzesik

Pozostały piękne wspomnienia...

Urodził się 15 lipca 1955 roku w Rze-
pinie. Niecały tydzień przed wprowadze-
niem stanu wojennego, 7 grudnia 1981 
roku, został pracownikiem knurowskiej 
kopalni „Szczygłowice”, gdzie pracował 
jako ślusarz. Po ośmiu latach wstąpił do 
NSZZ „Solidarność”. W 1992 roku został 
członkiem kierownictwa zakładowej „S”, 

a w 1996 roku wiceprzewodniczącym 
Komisji Zakładowej Związku. W roku 
2000 delegaci powierzyli Mu funkcję 
szefa Związku, a potem wielokrotnie wy-
bierali na kolejne kadencje, doceniając 
Jego aktywne działania na rzecz popra-
wy warunków pracy i górniczych wyna-
grodzeń. Nie potrafił nikomu odmówić, 

pomagał każdemu. Prywatnie kochający 
mąż, ojciec, teść i dziadek. Jego oczkiem 
w głowie był wnuczek. Uwielbiał zbierać 
grzyby. Każdemu roku, jesienią, wracał w 
rodzinne strony i godzinami oddawał się 
swojej pasji. Do samego końca był pogod-
nym człowiekiem.

Pozostawił po sobie piękne wspomnie-
nia. Zawsze będziemy mu wdzięczni za to, 
że po prostu był.

Serdeczne podziękowania dla dyrekcji 
kopalni „Knurów-Szczygłowice”, organiza-
cji związkowych i wszystkich osób, które 
tak licznie uczestniczyły w ostatnim pożeg-
naniu Jerzego Rygla składa żona, synowie 
oraz cała rodzina.

24 kwietnia br. zmarł nagle Jerzy rygiel, wieloletni przewodniczący Komisji zakła-
dowej NSzz „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” ruch „Szczygłowice”. W 
pamięci kolegów i znajomych pozostanie człowiekiem, który starał się pomóc każ-
demu, tak ze względów zawodowych, jak i z cechującej Go czystej, ludzkiej życzli-
wości.

Reforma 
przeciw młodym
Kiedy w Polsce rząd przekonuje, że na-
leży podwyższyć wiek emerytalny kobiet 
i mężczyzn do 67 roku życia, francuski 
rząd, desygnowany po wyborze Franco-
is Hollande’a na prezydenta, przedstawił 
swój program społeczny, obejmujący 
poważną zmianę, jaką jest obniżenie z 
powrotem wieku emerytalnego z 62 do 
60 lat dla części pracowników.

Reforma emerytalna, która pod-
wyższała wiek przejścia na emeryturę 
z 60 do 62 lat, była sztandarową refor-
mą poprzedniego prezydenta Nicolasa 
Sarkozy’ego. Minęło zaledwie kilka lat 
eksperymentu, z którego Francuzi po-
woli się wycofują, choć kryzys coraz 
bardziej zagląda im w oczy. Wydawać 
by się mogło, że w obliczu kryzysu tym 
bardziej wskazane jest przykręcanie 
śruby. A jednak Francuzi uznali, że z go-
spodarczego punktu widzenia obniżenie 
wielu emerytalnego ma sens, gdyż to 
działanie pozwoli otworzyć rynek pracy 
dla młodych ludzi, których najbardziej 
dotyka problem bezrobocia, najwyższe-
go we Francji od 12 lat!

To zupełnie inny sposób myślenia, 
niż prezentuje Donald Tusk i jego ekipa. 
Zresztą, jego punkt widzenia jest też 
zupełnie inny, niż prezentowany przez 
miliony młodych Polaków (było ich bar-
dzo wielu podczas manifestacji przed 
Pałacem Prezydenckim), w których 
reforma emerytalna szczególnie ude-
rza. Nie dość, że pojawia się przed nimi 
perspektywa dłuższej pracy, to jeszcze 
podniesienie wieku emerytalnego ogra-
nicza liczbę miejsc pracy. 

Wszedłem kilka dni temu na profil 
Platformy Obywatelskiej na popularnym 
portalu społecznościowym Facebook, 
który jest głównym narzędziem ko-
munikacji młodych ludzi. Pod wpisem 
prezentującym rzekome dobrodziejstwa 
ustawy emerytalnej pojawiło się dzie-
siątki komentarzy i to nie anonimowych, 
bo taka jest zasada tego serwisu.

Pozwólcie, że zacytuję kilka z nich:
„Reformy to Wy wprowadzajcie od-

nośnie własnych płac i emerytur. Jakby 
wszyscy zarabiali chociaż 1/5 z tego co 
wy i mieli takie emerytury to owszem 
można robić do takiego wieku chociaż i 
tak nie we wszystkich zawodach. W tym 
kraju żyją ludzie...”,

„Czy Pan panie premierze i cała 
platformo dacie na sobie przeprowadzić 
operacje, którą będzie przeprowadzał 
67-letni chirurg?”,

„Nikt tych emerytur nie dożyje!!! 
Pracy nie ma dla młodych a co dopiero 
dla ludzi po 60-tce.”.

Mógłbym prezentować jeszcze wie-
le bardziej radykalnych komentarzy, ale 
po co? Donald Tusk jest głuchy na gło-
sy Polaków, interesowały go one tylko 
przed wyborami, dlatego zataił swoje 
zamiary jesienią zeszłego roku.

Zgadzam się całkowicie z prof. Jó-
zefą Hrynkiewicz, która komentując 
zamierzenia Tuska powiedziała: „Jeżeli 
nie rozwiążemy natychmiast problemu 
stabilizacji zawodowej i życiowej mło-
dego pokolenia, to rzeczywiście czeka 
nas demograficzna katastrofa, bo mło-
dzi wyjadą z Polski za pracą!”

Za chwilę okaże się, że Polska to nie 
jest kraj ani dla starych ludzi, ani tym 
bardziej, nie jest to kraj dla ludzi mło-
dych. 

Najważniejszy jest człowiek!
PIEKARY ŚLĄSKIE PIELgRZYMKA MĘŻCZYZN

Wystąpienie metropolity katowickie-
go Wiktora Skworca poprzedziło przekazanie 
przez kard. Stanisława Dziwisza piekarskiemu 
sanktuarium relikwii bł. Jana Pawła II. Przeka-
zując relikwie krwi Papieża-Polaka, metropoli-
ta krakowski pokreślił, że był on bardzo mocno 
związany z Górnym Śląskiem i wysoko cenił ten 
region Polski. Przypomniał również jego zapo-
wiedź „Tego miejsca nie opuszczę”. Kard. Dzi-
wisz, wspominając o zamachu na Jana Pawła 
II stwierdził, że można go czcić również jako 
męczennika. Metropolita katowicki kilkakrot-
nie z naciskiem cytował papieskie słowa „Nie 
lękajcie się” i zachęcał do odwagi oraz do soli-
darności. Podkreślił, że dzięki odwadze, dzięki 
temu, że ludzie się nie bali, odzyskali wolność. 
Akcentując, że Jan Paweł II służył Kościołowi 
powszechnemu jako Polak, kard. Dziwisz apelo-
wał równocześnie do zgromadzonych: „Strzeżcie 
tożsamości Śląska, aby zawsze pozostał wierny 
Bogu i Matce Boskiej Piekarskiej”.

Metropolita katowicki podkreślił, że ład spo-
łeczny i postęp powinien opierać się na prawdzie, 
na pełnej prawdzie o Bogu i o człowieku, który 
jest dzieckiem Bożym, i którego życie jest świę-

te - od poczęcia do naturalnej śmierci. Wskazał, 
że prawda jest także konieczna w demokracji i 
gospodarce. Zwrócił uwagę, że mierzenie ludzi 
i społeczeństwa jedynie miarą zysku jest krót-
kowzroczne i nieodpowiedzialne. Powiedział, że 
demokracja i wolny rynek stanowią mechani-
zmy rozwiązywania problemów, ale nie są „do-
mem”, nie dają człowiekowi ani tożsamości, ani 
poczucia przynależności. „Demokracja i gospo-
darka rynkowa są ważne, ale nie wszechważne. 
Najważniejszy jest człowiek!”. Dodał, że pienią-
dze  i idee łączy to, iż mogą ulec dewaluacji. „Jest 
jednak między nimi zasadnicza różnica. Jeżeli 
pieniądze ulegną dewaluacji, dobra idea może 
wyprowadzić z finansowego kryzysu, ale jeżeli 
zdewaluują się idee, nie pomogą żadne pienią-
dze” – mówił metropolita katowicki.

Abp Skworc zauważył, że prawdzie o tragicz-
nej sytuacji demograficznej Polski rzadko to-
warzyszy prawda o tym, że u nas ekonomiczne 
wsparcie rodziny przez państwo jest najniższe 
w całej Unii Europejskiej. „Trzeba głośno powie-
dzieć, że ci, którzy są Kościołem, w imię prawdy 
sprzeciwiają się temu. Bieda przeczy matematy-
ce: gdy się ją podzieli na więcej ludzi, wcale nie 

staje się mniejsza” – mówił. „Sensowna reforma 
emerytalna, jak każda inna, wymaga skutecznej 
polityki rodzinnej. Dlatego domagamy się wspar-
cia ekonomicznego i społecznego, domagamy się 
ochrony, promocji rodziny i wartości rodzinnych, 
jak to zapisano w naszej konstytucji!”. 

jac

Pieszo, na rowerze, samochodem lub autobusem - blisko 100 tys. mężczyzn i młodzieńców 
z całego regionu w ostatnią niedzielę maja udała się do Piekar Śląskich, by oddać cześć 
Matce Boskiej Piekarskiej. Licznie przybyli biskupi, z kard. Stanisławem dziwiszem na cze-
le, przedstawiciele świata nauki i kultury, związkowcy i politycy.
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fakty i opinie

Klaps dla posłów
Panie posłanki, panowie posłowie! Wysoki Przedpokoju Premiera! z nie-
ukrywaną przyjemnością patrzyłem na wasze zaskoczone miny. Jak to? 
Nie można wyjść tak po prostu z Sejmu i wsiąść do taksówki? Głosowanie, 
jak głosowanie. Jak zwykle zgodnie z instrukcją, a tu jakieś barierki, łańcu-
chy. Ci okropni ludzie, którzy czegoś chcą. No coś strasznego.

PEło w odwecie wysłało pod barierki 
niezawodnego w swym nieopanowaniu 
owadologa Stefana, ale zmiękły mu ko-
lana. Na inną bramę partia skierowała 
„karmiącą matkę” - posłankę Pomaskę, 
żeby za pośrednictwem telewizyjnej 
szybki sączyć propagandę, że związ-
kowcy to chamy, którzy nawet „matki 
karmiącej” nie uszanują. Tylko co jadało 
karmione przez Pomaskę dziecko, gdy 
„karmiąca” siedziała przez wiele godzin 
w Sejmie, naciskając odpowiedni przy-
cisk zgodnie instrukcjami? W miejsce, 
gdzie zdalnie raniono kolana Niesiołow-
skiego, sztab wysłał posła Godsona, aby 
móc zarzucić związkowcom rasizm, ale 
pudło. Nawet nie krzyknęli „Ty Afropo-
laku!”. Poseł Godson uśmiechał się do 
związkowców, związkowcy uśmiechali 
się do pastora Godsona. Porażka.

Ale jest w szeregach partii rządzącej 
wunderwaffe - Redford z Wałcza, absol-
went Wydziału Ogrodniczego poznańskiej 
Akademii Rolniczej, specjalność rośliny 
ozdobne, czyli poseł Paweł Suski. Ten-
że wybraniec jest prezesem Wałeckiego 
Towarzystwa Przewozowego (już sama 
nazwa, a szczególnie jej pierwszy człon, 
pozwala bezbłędnie umieścić prezesa na 
mapie politycznej kraju). Na swojej stronie 
internetowej reklamuje się jako człowiek 
o szerokich zainteresowaniach, który „od 
lat zajmuje się fotografią zamykając w 
kadrze niezwykłe miejsca ze swoich po-
dróży, a jego sznaucery średnie są cham-
pionami wielu krajów” (styl, interpunkcja, 
ortografia i zadęcie oryginalne).

Trudno ocenić, co go natchnęło. 
Czy był to pęd do zamknięcia czegoś 
w kadrze, czy też mus wyprowadzenia 

sznaucera, aby sobie ulżył (sznaucer 
oczywiście), albo, prozaicznie rzec uj-
mując, partyjne instrukcje? A może na-
tchnieniem była grupa pań, z którymi, 
jak na Redforda z Wałcza przystało, 
opuszczał gmach na Wiejskiej? W każ-
dym razie wałecki poseł postanowił sko-
czyć przez barierkę, która miała chronić 
wybrańców ludu przed ludem. Czując 
na plecach wzrok wielbicielek z klubu, 
ruszył do szarży. Usiłując wspiąć się na 
barierkę, kopnął stojącą po drugiej stro-
nie dziewczynę ze związku. Uderzał blo-
kujących po rękach, ale przeszkody nie 
pokonał. Próbował parokrotnie (wzrok 
wielbicielek z klubu parzył go w plecy), 
ale nie stanął. Na wysokości zadania. 
Odbił się łokciem od kijka podtrzymują-
cego dyktę z nalepionym plakatem, otarł 
z twarzy ślinę i został za barierkami. W 

normalnych warunkach przełknąłby to 
i dał potęsknić sznaucerom średnim za 
panem. Ale w związku z tym, że wiel-
bicielki z klubu widziały jego sromotną 
porażkę, zagrał prawdziwego twardziela, 
czyli poleciał na skargę. Prokuratorem 
straszy. Prokurator wszczął postępowa-
nie w sprawie uderzenia w Warszawie 
Redforda z Wałcza kijkiem od dykty w 
panaposelską rękę. Będzie wszechstron-
ne śledztwo i może nawet nowe role dla 
wałeckiego Redforda.

Ale mniejsza o to. Sedno całej histo-
rii tkwi w tym, że wałecki Suski sprawia 
wrażenie, jakby nic nie zrozumiał z tego, 
co działo się w piątek 11 maja. Otóż nie 
chodziło o to, czy wałecki Suski złapie 
taksówkę na Centralny i pociąg do Wał-
cza. Ci ludzie przy barierkach nie po to 
przyszli pod Sejm. Oni po prostu nie 
chcieli biernie się przyglądać emerytal-
nym „wałom” rządzącej koalicji. Przyszli 
przypomnieć wałeckim i wałeckopodob-
nym, że nie będą wiecznie bezkarni.

Panie posłanki, panowie posłowie! 
Wysoki Przedpokoju Premiera! Parafrazu-
jąc Piłsudskiego: „Wam sznaucery średnie 
szczać prowadzać, a nie politykę robić”.

Jeden z Drugą:)
Tygodnik  Śląsko-Dąbrowski NSZZ Solidarność



I tak zwyciężymy... „Solidarność”!
W PIKIECIE przed Pałacem Prezydenckim, która miała przekonać prezydenta Broni-
sława Komorowskiego do odstąpienia od podpisania ustawy wprowadzającej tzw. 
reformę emerytalną, wzięło udział kilka tysięcy związkowców. Szef państwa przy-
jął trzyosobową delegację NSZZ „Solidarność” i przychylnie odniósł się do propo-
nowanych przez Związek rozwiązań mających złagodzić skutki „reformy”.
Jeszcze przed spotkaniem ze 
związkowcami prezydent zapowie-
dział, że przegłosowaną rękami 
parlamentarzystów Platformy Oby-
watelskiej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego i Ruchu Palikota ustawę 
podwyższającą wiek emerytalny do 
67 lat prawdopodobnie podpisze, o 
ile będzie ona zgodna z Konstytucją 
RP. Spotkanie przewodniczącego „S” 
Piotra Dudy, jego zastępcy Jerzego 
Wielgusa oraz członka Prezydium KK 
odpowiedzialnego za negocjacje w 
Komisji Trójstronnej Henryka Nako-
niecznego z głową państwa dotyczy-
ło głównie wsparcia prezydenta dla 
przygotowanych przez „Solidarność” 
ustaw „około emerytalnych”. Chodzi 
o propozycje rozwiązań prawnych, 
które poprawiłyby sytuację pracowni-
ków tymczasowych i osób zatrudnio-
nych na tzw. umowach śmieciowych, 
a przy tym zwiększyły wpływy do 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Celem ustawy o pracy tymczasowej 
jest m.in. jest objęcie osób świadczą-
cych pracę tymczasową skutecznymi 
przepisami ochronnymi oraz ograni-
czenie patologii jaką stało się omija-
nie limitu czasowego trwania zatrud-
nienia tymczasowego. Drugi projekt 
dotyczy zmian w ustawie o systemie 
ubezpieczeń społecznych. Przewiduje 
on objęcie obowiązkiem ubezpiecze-
nia emerytalnego i rentowego osób 
świadczących pracę np. na podstawie 
umowy o dzieło. W prezydenckie ręce 
trafił też związkowy projekt ustawy o 
płacy minimalnej oraz apel, by usta-
wy podwyższającej wiek emerytalny 
nie podpisywać.

Prezydent Bronisław Komorowski 
stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż 
zmiany są trudne i budzą emocje, ale 
chciałby rozpocząć dyskusję o refor-
mowaniu innych obszarów, które po-
trzebują zmian. Zapewnił, że będzie się 
starał, aby rząd zajął się związkowymi 
projektami ustaw „około emerytal-
nych”. - Ucieszyło mnie stwierdzenie, 
że związkowcy nie mówią „nie, bo nie”. 
Rozumiem to jako gotowość do współ-
pracy. Wprowadzając jednak różne 

zmiany musimy pamiętać o atrakcyj-
ności ekonomicznej naszego kraju, od 
której zależą miejsca pracy - powiedział 
prezydent podczas konferencji prasowej 
po spotkaniu z przedstawicielami „S”.

Gdy w Pałacu Prezydenckim trwało 
spotkanie związkowców z prezydentem 
Polski, przed budynkiem, na Krakow-
skim Przedmieściu, pikietowali związ-
kowcy reprezentujący wszystkie branże 
i regiony.

- Panie prezydencie! Nie wybiera 
pan tylko pomiędzy podpisaniem a nie-
podpisaniem tej ustawy. Dzisiaj ten wy-
bór jest daleko ważniejszy. Dzisiaj, tak 
naprawdę, panie prezydencie, wybiera 
pan, czy jest pan prezydentem wszyst-
kich Polaków, czy prezydentem jednej 
partii politycznej. To niezwykle ważny 
wybór - mówił do zgromadzonych prze-
wodniczący wielkopolskiej „Solidarno-
ści” Jarosław Lange, współprowadzący 
pikietę.

Wcześniej, przed wizytą u prezy-
denta, wystąpił Piotr Duda. Powie-
dział, że parlamentarzyści przyjęli 
ustawę, która zmusi Polki i Polaków 
do dłuższej pracy, choć w jednym z 
sondaży sprzeciwiło się jej 84 procent 
badanych. Przypomniał też, że „Soli-
darność” chciała powierzyć decyzję 
na temat podwyższenia wieku eme-
rytalnego samym Polakom, poprzez 
referendum. Tę możliwość, mimo ze-
brania przez Związek ponad 2 milio-
nów podpisów poparcia, Sejm odrzu-
cił. - W naszych propozycjach, które 
przedstawiliśmy 30 marca w Sejmie, 
mówimy o tym, że dzisiejszy system 
emerytalny nie jest systemem dosko-
nałym. Ale przy tym systemie, który 
jest, przy zdefiniowanej składce, przy 
zbieraniu kapitału przez każdego z 
nas, to my powinniśmy decydować o 
tym, kiedy chcemy przejść na emery-
turę. I to jest dla nas najważniejsze 
- mówił przy ogłuszającym dźwieku 
związkowych trąbek, bębnów i innych 
„akcesoriów”, którymi dysponowali 
protestujący.

O tym, kto zyska na zaproponowa-
nym przez rząd podwyższeniu wieku 
emerytalnego, mówił natomiast prze-

wodniczący Regionu Śląsko-Dąbrow-
skiego „S” Dominik Kolorz. - Panie 
będą pracować 7 lat dłużej i będą 7 lat 
krócej pobierać emerytury. Mężczyź-
ni popracują 2 lata dłużej i mają 2 lata 
krócej pobierać emerytury. To jest w 
sumie 18 lat. I przez te 18 lat nie kto 
inny, tylko finansjera, która zarządza 
otwartymi funduszami emerytalnymi, 
będzie zbijać kasę, będzie zbijać waszą 
kasę. Donald Tusk wasze pieniądze od-
daje oligarchii finansowej. Takiego pre-
miera nie chcemy! - powiedział, spoty-
kając się z aplauzem równie głośnym, 
co Piotr Duda.

Kolorz zwrócił też uwagę, że po 
raz kolejny solidarność z innymi oka-
zali górnicy, choć ich nowe regulacje 
emerytalne nie dotyczą, dlatego w 
sposób szczególny podziękował pra-
cownikom przemysłu wydobywczego 
za zaangażowanie na rzecz pracow-
ników pozostałych branż - Dziękuję 
przede wszystkim górnikom, bo ich 
teoretycznie reforma wprowadzająca 
pracę aż do śmierci nie obchodzi. Oni 
siedem lat temu, na ulicach Warsza-
wy, wywalczyli normalne emerytury. 
Wywalczyli to, że przeciętnie mogą 
przechodzić po 30 latach pracy - te-
oretycznie po 25 - na emeryturę. Ale 
oni dzisiaj, tak jak 11 maja, 30 mar-
ca, 26 marca, we wrześniu i czerwcu 
ubiegłego roku, pokazują prawdziwą 
solidarność. Dziękuję za to tym tysią-
com, setkom górników, którzy na każ-
dej manifestacji są i wspierają inne 
branże - mówił do pikietujących.

- Niech wszyscy manifestujący po-
kazują taką solidarność jak górnicy, 
a hasło, które będzie obowiązywać w 
najbliższym czasie – „I tak wygramy... 
»Solidarność«!” - będzie skuteczne - 
zakończył podziękowania. I właśnie 
słowa Kolorza są najlepszym podsu-
mowaniem tego, co już się stało, a z 
drugiej - zapowiedzią dalszej aktyw-
ności „S”. Związkowa walka o rozsąd-
ne zasady funkcjonowania polskiego 
systemu emerytalnego z pewnością 
się nie zakończyła.

Marek Jurkowski

fot. Marek Jurkowski, SG

BataLia emerytaLna
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temat numeru

Mizerny prezes, poszkodowana załoga
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) zanotowała rekordowe zyski. W ubiegłym roku zarobiła ponad dwa 
miliardy złotych, co mogłoby wskazywać na to, że sytuacja firmy zbliżona jest do ideału. Tak jednak nie jest. 
okazuje się, że nie wszyscy mogą czerpać z wypracowanych zysków JSW jednakowo. Kości niezgody między 
prezesem JSW Jarosławem zagórowskim a stroną społeczną są dwie: wysokość podwyżek i nowe wzory umów 
o pracę, pozbawiające nowych pracowników uprawnień dotychczas przysługujących górnikom.

W obydwu tematach związki zawo-
dowe przystąpiły do sporu zbiorowego 
z Zarządem JSW.

W kwestiach płacowych prezes Za-
górowski postawił na regulację wyna-
grodzeń poprzez premie: motywacyjną 
i zadaniową. System obowiązujący od 
marca (premia motywacyjna) już teraz 
wszystkim odbija się czkawką. Po-
stanowiono w sposób nadzwyczajny 
wyróżnić pracowników, którzy przy-
chodzą do pracy i pracują od tych, któ-
rzy tylko odbijają dyskietki na bramie 
wejściowej. Ale ta załoga, w kierunku 
której szef Zarządu JSW podobno zro-
bił ukłon, 10 maja - po wypłaceniu pre-
mii: motywacyjnej, zadaniowej i bhp - 
ze zdziwieniem przyglądała się swoim 
paskom. Szelest tych pasków musiał 
zresztą dotrzeć do prezesowskich ga-
binetów, bo od 20 maja w radiowęzłach 

dzonymi przez Spółkę i - w konsekwen-
cji - brakiem odpowiednich środków, 
by zgodzić się na 7-procentowy wzrost 
wynagrodzeń. Tymczasem równo rok 
temu, tuż przed prywatyzacją JSW, 
twierdził wprost: „Jastrzębska Spółka 
Węglowa nie potrzebuje pieniędzy uzy-
skanych ze sprzedaży akcji. Pieniądze 
te powinny trafić do Skarbu Państwa, 
bo Spółka jest własnością całego spo-
łeczeństwa, a nie tylko wybranej gru-
py”. Jak zatem jest naprawdę?

Jarosław Zagórowski jasno i wy-
raźnie daje do zrozumienia wszystkim 
swoim współpracownikom, że tylko 
lojalna postawa i bezdyskusyjne wyko-
nywanie jego poleceń daje gwarancję 
kontynuowania kariery w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. Przykładem może 
być były już dyrektor kopalni „Pniówek” 
w Pawłowicach, który miał czelność 
zanegować decyzje prezesa na forum 
publicznym: szybko odszedł na zasłu-
żoną emeryturę, bo akurat był w wieku 
emerytalnym. Na marginesie można 
dodać, że wszyscy obecni dyrektorzy 
kopalń należących do JSW są w wieku 
emerytalnym, zaś dyrektor Tobiczyk 
szefował kopalni „Pniówek” przez 15 
lat, z bardzo dobrymi wynikami.

Sprawa wzorów umów dla nowych 
pracowników JSW, w których odbiera 
się im dotychczasowe uprawnienia gór-
nicze, m.in. wynikające z Karty Górni-
ka, jest żywym dowodem na to, że dla 
kierownictwa JSW prawo jest dla pra-
codawcy, a nie dla pracownika. Prezes 
pozwolił sobie nawet na zignorowanie 
opinii Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), 
pozytywnej wobec skargi związkowców 
na uchwałę Zarządu JSW wprowadza-
jącą nowe wzory umów. Najwyraźniej 
Jarosław Zagórowski jest przekonany, 
że polityczne poparcie w zupełności wy-
starcza, by lekceważyć nawet instytucje 
takie jak PIP. Ale jedno musi go martwić 
- oto poparcie w sferach rządowych nie-
wiele znaczy dla związkowców, takich 
jak Sławomir Kozłowski, Roman Bru-
dziński czy Zdzisław Chętnicki, którzy 
konsekwentnie dają mu do zrozumienia, 
że jest słabym prezesem, mimo nagród 
i pochwał otrzymywanych ze strony 
środowisk mieniących się liberalnymi. 
I pewnie zdaje też sobie sprawę, że za-
straszaniem niewiele już tutaj zdziała, bo 
za tą trójką stoją tysiące pracowników i 
ich rodzin, którzy nie pozwolą z siebie 
robić niewolników w XXI wieku.

Marek Jurkowski

wszystkich jastrzębskich kopalń zaczęto 
informować, że strona społeczna jest 
przeciwna premiowaniu wybranych i od-

daje sprawę do prokuratury.
Pytany o podwyżki dla załóg kopalń, 

prezes zasłania się inwestycjami prowa-

Mediacje w nieskończoność 
czy referendum strajkowe?
Podpisaniem protokołu rozbieżności zakończyły się mediacje prowadzone w ramach sporu zbio-
rowego pomiędzy związkami zawodowymi z Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) a kierow-
nictwem Spółki, dotyczącego wprowadzenia nowych wzorów umów o pracę dla przyjmowanych 
pracowników. Zarząd nie wycofał się ze swojej decyzji, a strona społeczna podtrzymała swoje sta-
nowisko. Wobec upartej postawy pracodawcy, który nie dąży do porozumienia, nawet w kierunku 
jakiegoś rozwiązania kompromisowego, kolejnym krokiem związkowców może być organizacja re-
ferendum strajkowego.

Jastrzębskie organizacje 
związkowe nie zgadzają się z uza-
sadnieniem podjęcia decyzji przez 
Zarząd Spółki, który twierdzi, że 
przedłużające się rozmowy nad 
nowym Zakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy (ZUZP) są dosta-
teczną podstawą do wprowadzenia 
nowych umów o pracę dla pracow-
ników nowo przyjmowanych. De-
cyzja ta została przy tym podjęta 
jednostronnie, bez konsultacji z 
przedstawicielami załogi, co jest 
złamaniem zawartego rok temu 
porozumienia zbiorowego, w któ-
rym określono warunki, na jakich 
związkowcy zgodzili się z upublicz-
nieniem JSW.

Bezpośrednim skutkiem wpro-
wadzenia umów dla załóg jastrzęb-
skich kopalń jest podział górników 
na lepszych i gorszych. Tymi ostat-
nimi są nowi pracownicy, otrzymu-
jący do podpisania wzory umów, 
w których pozbawia się ich takich 
uprawnień takich jak premia bar-
bórkowa czy czternasta pensja. 
- Traktuje się ich jak ludzi o niż-
szym statusie, tymczasem - zgod-
nie z artykułem 183. kodeksu pracy 
- pracownicy nie powinni być dys-
kryminowani i powinni być równo 
traktowani w zakresie warunków 
zatrudnienia - uzasadniają swój 
konsekwentny sprzeciw wobec no-
wych umów przedstawiciele strony 
społecznej.

Niezgodność wprowadzenia 
nowych wzorów umów o pracę po-
twierdziła w swoim wystąpieniu 
pokontrolnym Państwowa Inspek-
cja Pracy (PIP). Inspektorzy PIP 
wnieśli do pracodawcy o:

- nie określanie warunków 
ustalania wysokości oraz zasad 
przyznawania pracownikom sta-
wek wynagrodzenia za pracę okre-
ślonego rodzaju lub na określonym 
stanowisku, a także innych (dodat-
kowych) składników wynagrodze-
nia w regulacjach wewnętrznych 
nie mających charakteru źródeł 
prawa pracy,

- zaprzestanie ustalania wyna-
grodzenia i innych świadczeń ze 
stosunku pracy dla pracowników 
przyjmowanych do pracy na pod-
stawie uchwały nr 113/VII/12 Za-
rządu JSW z dnia 14 lutego br.

Strona związkowa przedstawiła 
Zarządowi Spółki propozycję za-
warcia porozumienia po poddaniu 
argumentów obydwu stron sporu 
pod ocenę ekspertów w dziedzinie 
prawa pracy - pod warunkiem, że 
ocenie poddadzą się obydwie stro-
ny. Zarząd jednak tę propozycję 
odrzucił.

Kierownictwo JSW nie przysta-
ło również na pomysł rozstrzygnię-
cia sporu przez kolegium arbitrażu 
społecznego.

Na razie pracodawca za nic 
ma nie tylko propozycje rozwią-

zania przedłużającego się sporu, 
ale nawet przepisy prawa pracy 
oraz zdanie PIP, choć to właśnie 
Inspekcja czuwa nad przestrzega-
niem i egzekwowaniem prawa pra-
cy w Polsce.

W JSW trwa też drugi spór 
zbiorowy, o charakterze płacowym. 
Związkowcy twierdzą, że realny 
wzrost zarobków może przynieść 
górnikom podwyższenie stawek 
płacy zasadniczej o 7 procent. Zda-
niem kierownictwa JSW, wyraża-
nym na etapie mediacji, wzrost fun-
duszu wynagrodzeń w roku 2012 
nie może być wyższy niż 2,8 pro-
cent i powinien być wprowadzony 
poprzez tzw. premie motywacyjne i 
zadaniowe, co już się zresztą dzieje. 
Zasady wypłacania premii opisano 
w uchwałach Zarządu, które wpro-
wadzono w życie przy ewidentnym 
złamaniu wielu przepisów prawa 
pracy.

Słuszność stanowiska strony 
społecznej, podobnie jak w przy-
padku sporu dotyczącego wzorów 
umów o pracę, po raz kolejny po-
twierdziła Państwowa Inspekcja 
Pracy, która zanegowała argumen-
ty przedstawione przez Zarząd 
Spółki. W piśmie będącym odpo-
wiedzią PIP na związkową skargę 
czytamy m.in.: „Wprowadzenie 
regulaminów premii (w naszym 
przepadku premii motywacyj-
nej i zadaniowej) z naruszeniem 

przepisów w żaden sposób nie 
mogą za sobą pociągać wniosku o 
„stworzeniu” przez linię orzeczni-
czą Sądu Najwyższego nowej in-
stytucji prawa pracy, polegającej 
na wprowadzeniu regulacji płaco-
wych o charakterze powszechnym 
(tj. dotyczącej ogółu pracowników, 
lub grup pracowników, którym 
świadczenie ma być przyznawane) 
poprzez tryb działania nie uregu-
lowany w prawie pracy. W sferze 
tworzenia zasad wynagrodzenia 
będzie to zatem zawsze działanie 
naruszające prawo (...) Z uwagi na 
powyższe Państwa skargę należy 
uznać za zasadną”.

Podczas jednego z ostatnich 
spotkań strona związkowa kolejny 
raz przedstawiła swoje stanowisko 
w sprawie tegorocznych podwyżek 
płac. Czytamy tam m.in., że:

- oparcie wzrostu płac na pre-
mii motywacyjnej czy zadaniowej 
i objęcie nimi tylko pewnych grup 
pracowniczych grozi dalszym spad-
kiem płacy realnej,

- pracodawca ucieka od regu-
lacji prawnych obowiązujących w 
kodeksie pracy oraz w § 6 porozu-
mienia zbiorowego i wprowadził 
od marca br. premię motywacyjną 
oraz propozycję premii zadanio-
wej, nie podejmując rozmów ze 
związkami zawodowymi; strona 
związkowa stoi na stanowisku, że 
elementy te powinny się znaleźć w 

systemie wynagrodzeń w ramach 
jednolitego ZUZP,

- obydwie premie - motywacyj-
na i zadaniowa - mogą funkcjono-
wać w ramach uzgodnionych regu-
laminów pomiędzy stronami, ale 
nie mogą mieć jedynego wpływu na 
wzrost płacy realnej i nie mogą za-
mykać negocjacji odnośnie polityki 
płacowej; premia to wynagrodzenie 
za dodatkową pracę,

- wprowadzenie premii zada-
niowej i motywacyjnej poprzez 
uchwałę jest naruszeniem prawa 
pracy, ponieważ uchwała nie stano-
wi prawa pracy.

Związkowcy z JSW niejedno-
krotnie podkreślali, że płace wszyst-
kich pracowników zatrudnionych w 
JSW powinny co najmniej podążać 
za inflacją, a najlepiej rosnąć tak, 
by zapewniać wzrost płacy realnej. 
Sama inflacja nie odzwierciedla 
rzeczywistego wzrostu kosztów 
utrzymania naszych rodzin, na 
który główny wpływ mają znaczne 
podwyżki cen energii, paliw, żyw-
ności, utrzymania mieszkań, leków 
i świadczeń medycznych - te ostat-
nie coraz częściej stają się dostępne 
tylko poprzez płatne usługi prywat-
nej służby zdrowia. Stąd stanow-
cze żądanie podwyższenia części 
stałej wynagrodzenia, co uchro-
ni pracowników przed spadkiem 
płacy realnej w tym roku. Strona 
związkowa jest skłonna negocjować 
wysokość wzrostu stawek płacy za-
sadniczej, ale całkowite negowanie 
wprowadzenia podwyżki jest nie do 
przyjęcia.

Postępowanie mediacyjne w 
sprawie podwyżek płac nie zostało 
zakończone, ponieważ pracodawca 
poprosił o przerwę w celu przedy-
skutowania ewentualnej korekty 
stanowiska. Wiadomo też jednak, 
że mediacje nie mogą trwać wiecz-
nie. Czy fiasko rozmów i referen-
dum strajkowe wisi w powietrzu, 
czy też Zarząd Spółki zdecyduje się 
usiąść do poważnych rozmów, które 
ten nikomu nie służący spór wresz-
cie zakończą?

Marek Jurkowski
Tekst w rozszerzonej wersji można 

przeczytać w serwisie internetowym 
Solidarności Górniczej: www.solidar-
noscgornicza.org.pl.
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Silesia znowu fedruje! 

Kierunek Wschód
KOMPANIA WĘGLOWA Zaskakujące plany budowy nowej kopalni

Kompania Węglowa w ostatnim czasie imponuje rozmachem. Najpierw ogłosiła zamiar budowy elektrowni węglowej, 
a ostatnio nowej kopalni. I to gdzie – na Lubelszczyźnie, w sąsiedztwie kopalni „Bogdanka”. 

W styczniu 1975 roku ówczes-
na Rada Ministrów podjęła decyzję 
o budowie Kopalni Pilotująco-Wy-
dobywczej Lubelskiego Zagłębia Wę-
glowego we wsi Bogdanka. Pierwotne 
plany budowy LZW zakładały budo-
wę 7 kopalń z wydobyciem 25 mln 
rocznie. Była to typowa czasów „epo-
ki Gierka” zaplanowana gigantyczna 
budowa, która nie uwzględniała jed-
nak rzeczywistych warunków LZW. 
Były więc plany budowy wielkiego 
scentralizowanego zaplecza, budowy 
nowych dróg szybkiego ruchu, lotni-
ska i 100-tysięcznej Łęcznej. 

Przed upadkiem PRL-u udało 
się zbudować tylko jedną kopal-
nię, czyli „Bogdankę”. Kopalnia 
skazywana na likwidację z cza-
sem wyrosła na lidera polskiego 
górnictwa węglowego, korzystając 
m.in. z dobrych warunków gór-
niczo-geologicznych oraz z renty 
geograficznej. Dziś „Bogdanka” 
powoli zaczyna realizować ówczes-
ne plany zagospodarowania złóż 
Lubelskiego Zagłębia Węglowego, 
czego najlepszym dowodem jest 
zagospodarowanie Pola Stefanów, 
które niegdyś należało do projekto-
wanej kopalni K2. A węgla na Lu-
belszczyźnie są setki milionów ton, 

ba, miliardy ton. LZW jest bowiem 
przedłużeniem Lwowsko-Wołyń-
skiego Zagłębia Węglowego znajdu-
jącego się na Ukrainie i ciągnie się 
od granicy kraju do Radzynia Pod-
laskiego. „Bogdanka” jest pośrod-
ku tego obszaru, niczym samotna 
wyspa na morzu węgla. 

Nagle, zupełnie nieoczekiwanie 
apetyt na lubelski węgiel zgłosiła 
Kompania Węglowa. 10 maja 2012 
r. spółka złożyła w Ministerstwie 
Środowiska wniosek o udzielenie 
koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znawanie złoża węgla kamienne-
go w rejonie „Pawłów” (LZW) na 
okres 5 lat. Projekt robót geologicz-
nych na poszukiwanie i rozpozna-
wanie złoża węgla kamiennego w 
rejonie „Pawłów”, na zlecenie KW 
S.A., wykonał Państwowy Instytut 
Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy Oddział Górnośląski w 
Sosnowcu.

- Przyznam uczciwie, że nieco 
z zazdrością przyglądamy się wy-
nikom, jakie uzyskuje „Bogdanka”. 
Postawiliśmy więc na kierunek 
wschodni. Ten rejon jest słabo zur-
banizowany, nie będziemy mie-
li więc tych problemów, które są 
związane z eksploatacją węgla na 

Śląsku. A poza tym coraz trudniej 
rozmawia nam się z przedstawi-
cielami śląskich gmin. Na Lubel-
szczyźnie samorządowcy spoglą-
dają zupełnie inaczej na inwestycje 
węglowe – tłumaczy Joanna Strze-
lec-Łobodzińska, prezes zarządu 
Kompanii Węglowej S.A..

Projektowane roboty geolo-
giczne prowadzone będą w woje-
wództwie lubelskim, w powiecie 
chełmskim, w gminach: Siedlisz-
cze, Rejowiec Fabryczny i Rejowiec 
oraz Rejowiec Fabryczny miasto. 
Rejon objęty robotami położony 
jest w obszarze słabo zurbanizowa-
nym, poza obszarami przyrodniczo 
chronionymi. Jest to bardzo istotne 
w momencie starań w przyszłości o 
pozyskanie koncesji na wydobywa-
nie węgla kamiennego ze złoża.

W ramach Projektu robót geolo-
gicznych w rejonie „Pawłów” o po-
wierzchni 70 km2  zaprojektowa-
nych jest 8 otworów wiertniczych 
do głębokości 1000 m. Szacunko-
wy koszt ich wykonania wyniesie 
około 11 mln zł. Wykonanie powyż-
szych otworów pozwoli na lepsze 
udokumentowanie złoża, uściślenie 
budowy geologicznej i warunków 
górniczych, co pozwoli sporządzić 

dokumentację geologiczną złoża w 
kategorii C1, na podstawie której 
sporządzany jest projekt zagospo-
darowania złoża wymagany na eta-
pie starania się o koncesję na wy-
dobywanie węgla kamiennego.

- Złoże charakteryzuje się do-
brymi parametrami jakościowymi 
i mało skomplikowaną tektoniką, 
co powinno umożliwić projekto-
wanie frontów wydobywczych o 
dużych wybiegach – mówi prezes 
Kompanii Węglowej.

W rejonie „Pawłów” występuje 
od 3 do 10 pokładów bilansowych o 
średniej miąższości 1,34 m (Najbar-
dziej interesujące pokłady, to: 305, 
309, 315 i 318). Szacowana wiel-
kość zasobów bilansowych w złożu 
to około 840 mln ton, a prognozo-
wana ilość zasobów operatywnych 
wynosi około 185 mln ton.

Roboty geologiczne – prace 
wiertnicze rozpoczęte zostaną po 
uzyskaniu koncesji na poszukiwa-
nie i rozpoznanie geologiczne (oko-
ło 2 miesiące) i po wyłonieniu spe-
cjalistycznej firmy w postępowaniu 
przetargowym, zgodnie z regula-
minem obowiązującym w KW S.A. 
(około 6 miesięcy). Przy założeniu, 
że otwory będą wykonywane równo-

legle przez dwa aparaty wiertnicze 
czas wiercenia otworów może trwać 
do 1,5 roku. Zaangażowanie jednego 
urządzenia okres ten wydłuży do 3 
lat, a ewentualnie trzech skróci do 
niespełna roku. Z uwagi na rolniczy 
charakter zagospodarowania terenu 
prace będą prowadzone w okresach 
pozawegetatywnych.

Na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń kopalń Kompanii 
Węglowej w zakresie pozyskiwania 
koncesji na wydobywanie węgla ka-
miennego, okres od złożenia wnio-
sku koncesyjnego na wydobywanie 
kopaliny ze złoża, do momentu jej 
pozyskania wynosi około 5 lat.

Spółka nie podaje konkretnych 
kosztów budowy kopalni. Wiadomo 
tylko, że mogą one by zbliżone do 
kosztów budowy elektrowni w Woli, 
szacowanych na ok. 6 mld zł. Para-
doks całej sytuacji polega jedynie na 
tym, iż całkiem niedawno Kompa-
nia Węglowa sprzedała czeskiemu 
inwestorowi (czytaj obok) kopalnię 
„Silesia”, którą Czesi na reaktywo-
wali za kilkaset milionów złotych. 
Wychodzi zatem cała dupowatość 
poprzednich prezesów spółki…

Jacek Srokowski

Kopalnia Silesia ma stać się w najbliższej przyszłości liderem efektywności pracy w polskim górnictwie. Czescy 
inwestorzy chcą też, by pracowało się w niej najbezpieczniej. do końca 2013 r. zamierzają zainwestować 800 
mln zł w rozwój infrastruktury zakładu. 

od daty przejęcia kopalni przez koncern 
EPH w jego infrastrukturze dokonano 
wielu znaczących zmian. Do najistot-
niejszych należy zaliczyć inwestycje w 
nowoczesny sprzęt. Zakupiono m.in. 
pięć kombajnów chodnikowych. Całko-
wicie wyremontowano zakładowy biu-
rowiec i uporządkowano otaczającą go 
infrastrukturę.

- Trwa remont skipu, który ma być 
oddany do użytku w drugiej połowie 
2013 roku, rozpoczęto także pierwszy 
etap renowacji łaźni dla pracowników. 
W toku są procedury przetargowe na 
budowę podziemnego zbiornika węgla 
oraz drugiego kompleksu ścianowego. 

W Silesii znacząco wzrosło również za-
trudnienie. W grudniu 2010 r. do pracy 
przyjęto 731 osób. Dziś w firmie zatrud-
nione są już 1540osoby.19 kwietnia br. 
Okręgowy Urząd Górniczy w Katowi-
cach zezwolił na oddanie do ruchu ścia-
ny 160 w pokładzie 315 i 314/2 w partii 
Wschód. Tym samym czechowicka ko-
palnia narodziła się na nowo.

Czechowicka kopalnia Silesia ma 
stać się w najbliższych latach jednym 
z najnowocześniejszych polskich zakła-
dów wydobywających węgiel kamienny 
- zapewnia inwestor, czeski Energeticky 
a Prumyslovy Holding. Do końca przy-
szłego roku ma być m.in. zainstalowany 

drugi kompleks ścianowy. Wydatki na 
modernizację sięgną wówczas sumy 
800 mln zł.

- Wówczas eksploatacja z dwóch 
ścian równolegle da wydobycie na po-
ziomie 3 milionów ton rocznie, a zatrud-
nienie sięgnie 2150 osób. I pomyśleć że 
kopalnia ta miała być przeznaczona do 
likwidacji przez ówczesny Zarząd. Naro-
dziła się na nowo tylko dzięki działaniom 
zakładowej „Solidarności” oraz kilku in-
żynierom, którzy postawili wszystko co 
mieli na jedną kartę – nie ukrywa zado-
wolenia Dariusz Dudek, szef kopalnianej 
„Solidarności”. 
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Za kilka lat „Bogdanka” może zyskać lokalnego rywala.
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Nikt już nie chce Pakietu, ale…
BrukSeLa

Obrady Sektorowej Komisji Dialogu Społecznego w Przemyśle Wydobywczym z udziałem związkowców, pracodawców 
i przedstawicieli Komisji Europejskiej, odbywające się co jakiś czas w Brukseli, znacząco zmieniły swój charakter. 
- zWolennicy unijnych roz-
wiązań ograniczających emisję 
tzw. gazów cieplarnianych przesta-
li zaciekle bronić swojego zdania, 
choć nadal ciężko im przyznać, że 
przez lata wspierali antyeuropejski 
projekt - relacjonuje Krzysztof Leś-
niowski z górniczej „S”, uczestnik 
prac Komisji.

Zaproponowany przez Komisję 
Europejską i przyjęty przez unijne 
rządy Pakiet Klimatyczny narzuca 
konieczność wykupu tzw. dodat-
kowych limitów emisji gazów cie-
plarnianych wszystkim zakładom 
wydalającym do atmosfery ich nad-
mierną ilość. Rozwiązanie to służy 
państwom bazującym na energetyce 
jądrowej, choć oficjalnie ma promo-
wać szybkie przejście gospodarek 
unijnych na odnawialne źródła ener-
gii (elektrownie wiatrowe, wodne 
itp.). Zgodnie z założeniami Pakietu, 
w roku 2020 państwa członkowskie 
UE, niezależnie od stopnia zamoż-
ności i aktualnej struktury energe-
tycznej, powinny pozyskiwać 1/5 
całej energii ze źródeł odnawialnych. 
Najwięcej stracą gospodarki opiera-
jące swoje gospodarki na energetyce 
węglowej, głównie państwa z Europy 
Środkowo-Wschodniej.

 

Powrót zdrowego rozsądku?
Krzysztof Leśniowski potwier-

dza, że agresywne próby wymusze-
nia pełnej akceptacji założeń Pa-
kietu przez przedstawicieli państw 
zachodnioeuropejskich na swoich 
środkowoeuropejskich kolegach 
należą do przeszłości. - W sytuacji 
gdy cała reszta świata stawia na 
węgiel, buduje nowe kopalnie i elek-
trownie, unijni zwolennicy polityki 
antywęglowej nagle się wyciszyli. 
Może zrozumieli, że efektem wpro-
wadzenia popieranych przez nich 

rozwiązań będą niewyobrażalne 
straty dla europejskiej gospodarki i 
likwidacja setek tysięcy miejsc pra-
cy. Zyskają państwa takie jak Chi-
ny, Indie czy Stany Zjednoczone, 
których Pakiet nie dotyczy - mówi 
związkowiec.

Ale problem pozostał, bo w 
międzyczasie rządy państw UE 
na Pakiet się zgodziły. Choć kilka 
tygodni temu francuskie społe-
czeństwo powiedziało „nie” pre-
zydentowi Sarkozy’emu, mocno 
popierającemu unijne rozwiązania 
klimatyczne, dzisiaj kwestia ogra-
niczeń klimatycznych nie zależy 
już od jakichkolwiek zmian per-
sonalnych, ani nawet decyzji poli-
tycznych. Wyjściem z sytuacji jest 
przeprowadzenie referendum w 
ramach tzw. Europejskiej Inicja-
tywy Ustawodawczej. W styczniu 
NSZZ „Solidarność” poparł pomysł 
Solidarnej Polski, by w co najmniej 
siedmiu krajach unijnych zebrać 
milion podpisów pod stosownym 
wnioskiem, co wymusiłoby na 
Komisji Europejskiej wszczęcie 
procedury dającej możliwość za-
wieszenia funkcjonowania Pakietu 
Klimatycznego do roku 2020.

 

gaz łupkowy 
a cenzurowanym
Niezależnie od problemów z Pa-
kietem, dokumentem zaakcep-
towanym przez rządy, ale jednak 
wymyślonym w Brukseli, niektóre 
państwa same uzależniają się od 
importu surowców energetycznych 
z zewnątrz, chociażby porzucając 
plany eksploatacji gazu łupkowego. 
Oficjalnym powodem wstrzymywa-
nia prac jest szkodliwy wpływ wy-
dobywania gazu metodą szczelino-
wania hydraulicznego (fracking) na 
wody powierzchniowe, stanowiące 

rezerwuar wody pitnej. I tylko Wiel-
ką Brytanię stać było na zlecenie 
badań naukowcom z Uniwersytetu 
Teksańskiego, którzy wykazali, że 
fracking zagraża środowisku w zni-
komym stopniu. Z wydobywania 
gazu zrezygnowała natomiast Buł-
garia oraz - po dymisji prawicowe-
go rządu premiera Mihai Răzvana 
Ungureanu i przejęciu władzy przez 
lewicowy gabinet Victora Ponty - 
Rumunia. Natychmiast pojawiły się 
sugestie, że za kampanią „antyłup-
kową” stoi Rosja, która chce zmono-
polizować rynek gazowy w możliwie 
wielu krajach. Moskwa zdążyła już 
udowodnić, że potrafi dbać o swoje 
interesy, wykorzystując podatność 
niektórych polityków na swego ro-
dzaju korupcję. Najbardziej zna-
miennym był chyba przypadek kan-
clerza Niemiec Gerharda Schrödera, 
który pod koniec urzędowania pod-
pisał z Rosją umowę o budowie omi-
jającego państwa środkowoeuro-
pejskie Gazociągu Północnego pod 
dnem Bałtyku, a wkrótce potem, już 
po przegranych wyborach, otrzymał 
stanowisko przewodniczącego Rady 
Dyrektorów North European Gas 
Pipeline Company, konsorcjum bu-
dującego rurę.

Wracając do pomysłu przepro-
wadzenia referendum w sprawie 
Pakietu, do tej pory spotkał się on 
z pozytywnym odzewem związ-
kowców polskich i słowackich. 
Powodzenie akcji zależy teraz od 
dwóch czynników: udziału organi-
zacji z co najmniej siedmiu państw 
i sprawnego zebrania miliona pod-
pisów na czas. Tymczasem tego 
ostatniego zostało już naprawdę 
mało - unijne rozwiązania klima-
tyczne wchodzą w życie za siedem 
miesięcy... 
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     EKg Węgiel na forum

Przekonywanie przekonanych
Bez węgla Europa będzie tracić na konkurencyjności i nie da rady dogo-
nić gospodarek światowych – uznali uczestnicy Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego.

- KoPALNiA ma wyrok sądowy i nie 
może zapłacić za grunty więcej niż 10 
zł za metr kwadratowy, tymczasem 
mieszkańcy żądają kwot rzędu 150 zł 
za metr i wyższych - tłumaczy Jerzy 
Bartosiewicz, wiceprzewodniczący Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Sośnica-Makoszowy”.

Zgoda kopalni na wyższe kwoty 
wykupu ziemi, wobec wspomnianego 
wyroku sądowego, byłaby działaniem 
na szkodę zakładu, co wiązałoby się z 
konsekwencjami karnymi dla dyrekcji. 
Mieszkańcom terenów niemal sąsia-
dujących ze skrzyżowaniem autostrad 
A1 i A4 w Gliwicach nie do pomyślenia 
wydaje się natomiast, by tak położone 
grunty odstąpić za tak niską - ich zda-
niem - kwotę.

Mamy zatem do czynienia z sytu-
acją patową.

Przedstawiciele gminy Gierałtowice 
nie biorą udziału w sporze, choć sprawa 
dotyczy mieszkańców gminy i zakła-
du, który co roku wpłaca do budżetu 
lokalnej społeczności pokaźne kwoty. 
Sukcesywnie rosną też nakłady na usu-
wanie szkód górniczych przekazywane 
przez KWK „Sośnica-Makoszowy”: w 
2009 roku było to niemal 13 mln zł, w 
2010 - 15 mln zł, w 2011 - 21 mln zł, a w 
tym roku może to być nawet 33 mln zł.

Czy brak zaangażowania gminy 
jest cichym wsparciem dla blokują-
cych regulację Potoku Chudowskiego? 
Jeśli tak, to władze Gierałtowic działają 
irracjonalnie, walcząc z pracodawcą 
dającym zatrudnienie również miesz-

kańcom Gierałtowic i zarazem podat-
nikiem, wspierającym gminny budżet.

Pojawia się natomiast inne pytanie: 
czy zakład, który doprowadził do tego, 
że potok wylewa, ale teraz chce go 
uregulować, spotykając się przy tym 
z oporem mieszkańców, jest jeszcze 
winien całej sytuacji?

- Według mnie, w tym momencie 
przestaje to być szkoda, za którą odpo-
wiada kopalnia. Bo skoro chce zlikwido-
wać przyczynę powstawania szkód, a 
ktoś to blokuje, winien jest ten, kto bloku-
je - odpowiada Bartosiewicz i zastanawia 
się, kiedy gierałtowiccy samorządowcy 
zaangażują się w rozwiązanie problemu. 
- Na razie żadnej aktywności z tamtej 
strony nie widać - podsumowuje. 
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ProWAdząCY debatę prof. Józef Du-
biński, dyrektor Głównego Instytutu 
Górnictwa zaprezentował uczestnikom 
panelu węglowego twarde dowody 
przemawiające za tym, iż jedynie Eu-
ropa odchodzi od węgla, podczas gdy 
świata idzie w odwrotnym kierunku.

W Unii produkcja węgla systema-
tycznie maleje. W 2011 roku wypro-
dukowano w UE 129,5 mln ton węgla 
kamiennego oraz 425,6 mln ton węgla 
brunatnego. Tymczasem produkcja 
węgla w świecie wzrasta. Niekwestio-
nowanym liderem w jego produkcji są 
Chiny, które w 2011 roku wydobyły aż 
3,52 mld ton węgla. Mało tego, Chiny 
chcą w ciągu najbliższych lat prze-
kroczyć 4 mld ton wydobycia węgla. 
Są też największym importerem tego 
surowca, w 2011 roku zaimportowały 
183 mln ton węgla. Tym samym prze-
ścignęły w imporcie czarnego złota 
Japonię. Zwiększenie wydobycia węgla 
planują też Indie czy Rosja. 

- Trzeba pamiętać o biedzie energe-
tycznej w świecie, w krajach rozwijają-
cych się. Poszczególne kraje powinny 
skupiać się na rozwoju gospodarczym i 
powinny móc korzystać z zasobów su-
rowcowych, które posiadają – zauwa-
żył Milton Catelin, prezes World Coal 
Association.

Węgiel występuje praktycznie na 
wszystkich kontynentach, ponad 70 
krajów na świecie wydobywa i zużywa 

węgiel, którego jest wiele. Szacuje się, 
że występuje ponad 800 mld ton zaso-
bów przemysłowych w świecie. 

- Tendencje światowe nie mają nic 
wspólnego z sytuacją w Europie - mó-
wił Jerzy Podsiadło. - Tylko Europa nie 
planuje rozwijania górnictwa. Obecne 
podejście do węgla jako paliwa i walka 
z redukcją emisji dwutlenku węgla w 
Unii są napędzane histerią ekologiczną. 
Każda polityka klimatyczna UE będzie 
pozbawiona sensu bez jej skorelowania 
z tym, co dzieje się w świecie. Trzeba 
dojść do konsensusu z Chinami czy In-
diami. A nie zdołano do niego dojść na-
wet z USA. Unijna gospodarka bez wę-
gla będzie tracić na konkurencyjności 
- podsumował prezes Jerzy Podsiadło, 
prezes zarządu Węglokoksu.

Jerzy Podsiadło przypomniał, 
że świat wydobył w 2010 roku 6 mld 
700 mln ton węgla, z czego 900 mln 
ton przypadało na węgiel koksowy po-
trzebny do produkcji stali. 

I choć wszystkie przedstawione w 
trakcie spotkania tezy są słuszne, mają 
pokrycie w faktach, irytujące jest to, że 
po raz kolejny przekonani do ich słusz-
ności przekonywali przekonanych, bo 
uczestnicy panelu w przeważającej 
części reprezentowali środowisko wę-
glowe. Czas może zatem przekonywać 
tych, którzy faktycznie są nieprzekona-
ni do węgla. 
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„SOŚNICA-MAKOSZOWY”

Co dalej z Potokiem Chudowskim?
Nie najlepsze relacje pomiędzy gminą Gierałtowice a fedrującą na jej terenie KWK „Sośnica-Makoszowy” 
pogarsza bierność lokalnych w sprawie problemu regulacji Potoku Chudowskiego, który wskutek szkód gór-
niczych wylewa, co powoduje, że zakład regularnie musi wypłacać odszkodowania mieszkańcom. Kopalnia 
chce rzeczkę uregulować, jednak część mieszkańców blokuje inwestycję, bo nie chce się zgodzić na zbycie 
terenu po zasądzonych cenach.
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Z Sosnowca do Jaworzna

Mamy wiele atutów

rozmowa z Grzegorzem Sułkowski, 
przewodniczącym „Solidarności” w 
KWK „Kazimierz-Juliusz” sp. z o.o.

Czy temat zagospodarowania pola 
rezerwowego jest już poległy?

Niestety, wszystko na to wskazuje. Z 
dokumentacji wynikało, że tam jest 5 mln 
ton węgla. Pierwszy odwiert pokazał, że 
na głębokości 290 m zalega węgiel o 
grubości pokładu 2,65 m. Niestety, dwa 
kolejne otwory badawcze nie potwierdziły 
naszych wcześniejszych przypuszczeń. 

Trwa analiza opłacalności tego złoża, ale 
przewidujemy, że nie będzie ona pozyty-
wna Wygląda na to, że węgiel w polu rez-
erwowym jest, ale ma on złe parametry 
jakościowe – niską wartość opałową, 
wysoką zawartość popiołu. 

Pozostaje kac?
Owszem, pewien niedosyt pozosta-

je. Trudno jednak negatywnie ocenić 
inicjatywę, której celem była przedłużenie 
żywotności kopalni, tym bardziej, że ko-
szt odwiertów nie był zbyt wysoki. 

Skąd pomysł, by do projektu ja-
worznickiego angażować partnera biz-
nesowego?

Proszę wziąć pod uwagę, że 
współpraca ze spółką KWK Jaworzno to 
decyzja zarządu naszej spółki, a nie st-
rony społecznej. Niemniej przyjmujemy 
tą decyzję z pełnym zrozumieniem, gdyż 
wykonanie przekopu do złóż Jana Kante-

go to kosztowna inwestycja. Wspar-
cie finansowe partnera biznesowego 
może okazać się bardzo pomocne.  

Władze Jaworzno do tej pory 
opierają się jakimkolwiek próbom 
podjęcia inwestycji węglowych w 
gminie. Skąd przekonanie, że Wam 
się ta sztuka uda?

Za nami przemawia wiele atutów, 
w przeciwieństwie do nowych in-
westycji nasza inwestycja miałaby 
ograniczony wpływ na otoczenie. 
Nie potrzebujemy bowiem infra-
struktury przemysłowej na powi-
erzchni, możemy jednocześnie 
zagwarantować, iż proces wydo-
bycia nie będzie oddziaływał 
na powierzchnię, gdyż możemy 
zastosować system podsadzkowy. 
Jednocześnie chcemy wyjść z ofertą 
do władz Jaworzna, w której damy 
gwarancję, iż duża część zatrudnian-
ych pracowników będzie pochodziła 
z Jaworzna.

rozmawiał: Jacek Srokowski

„KAZIMIERZ-JULIUSZ” Nowy plan dla kopalni

Sosnowiecka kopalnia „Kazimierz-Juliusz” będzie ubiegać się o koncesję na eksploatację węgla w polu po byłej kopalni 
„Jan Kanty” w Jaworznie. Powodzenie wspólnego planu zarządu kopalni i związków zawodowych oznaczałoby przedłuże-
nie żywotności zakładu oraz 2 tys. nowych miejsc pracy.

W połoWie czerwca sosnowie-
cka kopalnia kończy wybieranie 
węgla ostatnią ścianą. Pozostaje 
tylko tzw. system podbierkowy (do 
wybrania tym sposobem jest jesz-
cze ok. 3 mln ton). To oznacza kres 
żywota kopalni, gdyż pozostanie 
jej góra osiem lat. System podbie-
rakowy nie jest efektywny, nato-
miast jego atutem jest większa niż 
w systemie ścianowym produkcja 
sortymentów grubych i średnich, a 
że węgiel z Kazimierza-Juliusza na-
leży do najlepszych jakościowo ko-
palnia może dotrwać we względnie 
dobrej kondycji finansowej. Tyle, że 
nikt w sosnowieckiej kopalni nie 
chce wyczekiwać końca żywota. 
Kierownictwo „Kazimierza-Juliu-
sza” wraz ze związkami zawodowy-
mi szuka sposobów na wydłużenie 
żywotności kopalni.

Pierwszą z szans miało być udo-
stępnienie złóż węgla w polu rezer-
wowym, gdzie szacowano, iż może 
zalegać ok. 5 mln ton węgla dobrej 
jakości. Niestety, trzy wykonane 
odwierty, jakie wykonała specja-
listyczna firma nie potwierdzają 
wcześniejszego optymizmu. Węgiel 
jest, ale nie tej jakości na jaki liczo-
no. 

Kiedy już wydawało się, że trze-
ba powoli oswajać się z myślą o 
rychłym końcu, narodziła się kon-
cepcja eksploatacji węgla w polu 
po byłej kopalni „Jan Kanty” w Ja-
worznie.

- Powodzenie naszego planu 
daje realne szanse na przedłużenie 
żywotności kopalni o 20-30 lat. W 
polu po „Janie Kantym” w pokła-
dzie 510 jest do wzięcia około 30 
mln ton dobrej jakości węgla. Mieli-
byśmy do pokonania przekop o dłu-
gości około 7-8 km. Przygotowanie 
pokładów do wydobycia trwałoby 

około 5-6 lat, czyli tyle ile zostało 
do zakończenia produkcji w „Ka-
zimierzu-Juliuszu”. Szacujemy, że 
ta inwestycja kosztowałaby około 2 
mld zł. To o wiele mniej, niż pochło-
nęłoby odtworzenie infrastruktury 
zamkniętej przedwcześnie w 2000 
roku kopalni „Jan Kanty”. Konce-
sję moglibyśmy uzyskać w ciągu 
góra dwóch lat – mówi Grzegorz 
Sułkowski, przewodniczący zakła-
dowej Solidarności.

Zarząd kopalni poinformował 
stronę związkową, że do realizacji 
tych planów pozyskał partnera. Jest 
nim prywatna firma KWK Jaworz-
no, która ma wesprzeć kapitałowo 
„Kazimierza-Juliusza” w planowa-
nych inwestycjach. W tej sprawie 
oba podmioty podpisały już list 
intencyjny. - Z naszej wiedzy wyni-
ka, że nasz ewentualny partner wy-
kupił już informację geologiczną, 
posiada projekt koncepcyjny za-
gospodarowania złoża oraz raport 
oddziaływania inwestycji na środo-
wisko – mówi Sułkowski.

Wnioski o koncesję na wydoby-
cie w polu „Jana Kantego” złożyły 
też trzy prywatne firmy. Jednak 
problemem dla wszystkich inwe-
storów jest uzyskanie przychylności 
władz Jaworzna, do którego należy 
decyzja środowiskowa, niezbędna 
w procesie koncesyjnym. Wcześniej 
ta sztuka nie udała się spółce HMS 
Niwka. 

Spora grupa mieszkańców mia-
sta nie chcą pozwolić na to, aby pod 
ich domami ktoś wydobywał wę-
giel. Jaworznianie walczą zacięcie, 
zarówno przeciwko kopalni Ma-
riola (spółka KWK sp. z o.o.), która 
zamierza wydobywać węgiel ze zło-
ża po kopalni Jan Kanty od strony 
Szczakowej, jak i przeciw kopalni, 
której wydobycie ma mieć począ-

tek od strony dawnej Komuny Pa-
ryskiej (Spółka Węglowa Jaworzno 
Sp. z o.o.). Obszar wydobycia obu 
zakładów jest niemal identyczny, 
więc bardzo podobne mogą być 
skutki wydobycia węgla. 

Prezydent Silbert nie jest z góry 
nastawiony negatywnie do pomy-
słów wydobycia węgla z jaworzni-
ckich pokładów. 

– Chcę jasno zaznaczyć, że 
miasto mówi stanowcze „nie” wy-
dobyciu węgla na zawał pod tere-
nami zurbanizowanymi. Najważ-
niejsze jest dla nas bezpieczeństwo 
i ochrona interesów mieszkańców 
Jaworzna – podkreśla prezydent 
Paweł Silbert.

Zdaniem związkowców sosno-
wieckiej kopalni, największe szanse 

na uzyskanie koncesji będzie miał 
„Kazimierz-Juliusz”. - W naszym 
przypadku nie powinno być obaw, 
że będziemy chcieli przehandlować 
koncesję. Jesteśmy spółką Skarbu 
Państwa, posiadającą odpowiednie 
zaplecze, mamy zakład przeróbczy 
węgla i wykwalifikowaną kadrę. 
Urobek wydobywalibyśmy naszymi 
szybami. Cała produkcja odbywała-
by się bez wpływu na środowisko w 
Jaworznie i dlatego liczymy, że uda 
nam się przekonać władze miasta 
do wydania nam pozytywnej decy-
zji środowiskowej – mówi Krzysz-
tof Kiljan, przedstawiciel załogi w 
radzie nadzorczej kopalni.

Jeśli „Kazimierz-Juliusz” uzy-
ska zgodę na wydobycie w polu 
„Jana Kantego”, to zatrudnienie 

w kopalni znajdzie nawet 2 tys. 
nowych pracowników z Sosnowca 
i Jaworzna. Koncepcja wykorzy-
stania przez kopalnię „Kazimierz-
Juliusz” węgla zalegającego w polu 
po „Janie Kantym” powstała, gdy 
stało się pewne, że sosnowiecki 
zakład nie może wiązać planów 
wydobywczych ze znajdującym się 
w pobliżu kopalni polem rezerwo-
wym. 

W ubiegłym roku kopalnia „Ka-
zimierz-Juliusz”, zatrudniająca 
1150 osób wydobyła nieco ponad 
560 tys. t węgla, zarabiając ok. 1,5 
mln zł. Jest to ostatni zakład wydo-
bywczy w Zagłębiu Dąbrowskim.

jac
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BHP Skąd się biorą wypadki w kopalniach?

Pośpiech i presja
Pośpiech, presja, rutyna, ale i brak doświadczenia to główne przyczyny wypad-
ków w kopalniach. Naukowcy z głównego Instytutu górnictwa i Uniwersytetu Ślą-
skiego, we współpracy z Wyższym Urzędem górniczym, postanowili zbadać, jak 
sami górnicy, a także przedstawiciele kopalnianego dozoru  postrzegają problem 
wypadkowości i jej przyczyny.

badaniem objęto ok. 3,5 tys. 
górników z siedmiu śląskich kopalń 
oraz grupę pracowników podlubel-
skiej Bogdanki. Okazuje się, że inne 
spojrzenie na problem bezpieczeń-
stwa pracy w górnictwie mają zwy-
kli górnicy, inne dozór górniczy. 
Jedynie w lubelskiej „Bogdance” 
odpowiedzi zwykłych górników i 
przedstawicieli dozoru były do sie-
bie w dużej części podobne.

Przedstawiciele dozoru pytani o 
powody i motywy wykonywania za-
dań w niebezpieczny na pierwszym 
miejscu wymieniali problemy w 
zapewnieniu potrzebnych środków 
technicznych lub kłopoty w koor-
dynacji pracy własnego zespołu z 
innymi oddziałami kopalnianymi. 
Robotnicy najczęściej wskazywa-
li na organizację pracy, pośpiech i 

presję na jak najszybsze wykonanie 
zadań oraz rutynę, w dalszej kolej-
ności wymieniali brak odpowied-
niego sprzętu i materiałów. 

W ocenie przedstawicieli nad-
zoru górniczego, główną przyczyną 
wypadków nie jest brak wiedzy o 
zagrożeniach, lecz ich lekceważenie. 
Górnicy ulegają wypadkom nie dla-
tego, że nie zależy im na własnym 
bezpieczeństwie - w ferworze zadań 
produkcyjnych, pośpiechu, presji 
kolegów i przełożonych zapominają 
o instrukcjach, przepisach, a czasa-
mi o elementarnej ostrożności. 

Górnicy przyznawali, że napra-
wy urządzeń i maszyn bywają wy-
konywane niezgodnie z instrukcja-
mi. Tłumaczyli, że dzieje się tak bo 
brakuje materiałów i sprzętu, jest 
mało czasu na remonty i przeglądy, 

kierownictwo wymaga wykonania 
naprawy w jak najkrótszym czasie, 
a załogi z oddziałów górniczych 
wykazują niezrozumienie dla pracy 
monterów, elektryków itd. 

W odpowiedziach na pytania 
ankieterów górnicy przyznawali 
się do niedozwolonej jazdy na prze-
nośnikach taśmowych, które nie są 
przystosowane do przewozu ludzi. 
W ankietach górnicy przyznawali, 
że przechodzą przez przenośniki (ta-
śmociągi itp.) w miejscach niedozwo-
lonych, ponieważ legalne przejścia 
są w zbyt dużych odległościach, nie-
właściwie zlokalizowane lub dlatego, 
że się spieszą. Ankietowani wskazy-
wali także przypadki otrzymywania 
poleceń niezgodnych z przepisami, 
np. przewieszania metanomierzy 
tak, by zaniżały odczyty. 

Respondenci stwierdzali, że 
naprawy urządzeń i maszyn wy-
konywane bywają niezgodnie z 
instrukcjami, ponieważ: brakuje 
materiałów i sprzętu, brakuje czasu 
na remonty i przeglądy, kierowni-
ctwo wymaga wykonania naprawy 
w jak najkrótszym czasie, załogi z 
oddziału górniczych wykazują nie-
zrozumienie dla pracy monterów, 
elektryków itd. 

Wyniki badań mają posłużyć 
pracodawcom do wprowadzenia 
zmian organizacyjnych poprawia-
jących bezpieczeństwo pracy. Wy-
znaczają też kierunki pracy orga-
nów nadzoru górniczego, m.in. w 
zakresie profilaktyki i promowania 
dobrych praktyk. 

- Do tej pory istnieje przekona-
nie, że górnictwo to branża, która 

spotyka się ze śmiercią, w którym 
śmierć jest jak kromka chleba, 
jest czymś zwyczajnym. Jako so-
cjolodzy wiemy, że takie założenie 
prowadzi do samospełniającej się 
przepowiedni. Trzeba odrzucić 
ten typ myślenia. Temu celowi tak 
naprawdę służyły nasze badania 
– komentował wyniki badań prof. 
Marek Szczepański z Uniwersyte-
tu Śląskiego. – Ważne by wnioski 
wypływające z naszych badań zna-
lazły praktyczne zastosowanie w 
kopalniach. Należałoby sporządzić 
swoistą tablicę bezpieczeństwa, 
czyli katalog zachować podczas 
pracy. W efekcie będzie to służyć 
podniesieniu poziomu kultury bez-
pieczeństwa. 

jac

WUg      WUg Obradował Komisja Bezpieczeństwa Pracy

Kłopot z firmami zewnętrznymiDzielni górnicy
Sebastian Garus - górnik z kopalni Krupiński oraz siedmiu ratowników górniczych: ryszard Konior, Marek 
Kumor, Stanisław Wojtas, Wojciech zuber, Mariusz Pyszny, Wojciech Krzekotowski i Krzysztof Mroziński wy-
różnieni zostali dyplomami: „dzielny Górnik”. Wyróżnienia przyznali Piotr Litwa, prezes WUG oraz Krzysztof 
Cybulski - prezes Fundacji im. W. Cybulskiego w uznaniu za dramatyczną i pełną poświęcenia akcję ratunkową 
w maju 2011 roku w kopalni Krupiński. 
- na co dzień wykonują rzetelnie 
swoją pracę, ale 5 maja 2011 roku 
wykazali się wyjątkową odwagą i 
determinacją. Mowa o górnikach 
biorących udział w akcji ratunkowej 
w kopalni „Krupiński”, gdzie doszło 
do zapalenia metanu -  podkreślił 
prezes Wyższego Urzędu Górnicze-
go, Piotr Litwa.

Wszyscy wyróżnieni boha-
tersko brali udział w ekstremalnej 
akcji ratunkowej.  Sebastian Garus 
pracował we wnęce ściany N 12, w 
której zapalił się metan. Garus wraz 
z pięcioma kolegami zostali odcięci 
od drogi ewakuacyjnej i od środków 
ochrony układu oddechowego. W 
tej dramatycznej sytuacji górnicy 
zachowali zimną krew i schronili 
się w lutniociągu. Sebastian Garus 
przy pomocy kolegów przedostał 
się przez nadproże tamy i lutniocią-
giem wycofał się nim w rejon baterii 

wentylatorów, tam rozciął lutnio-
ciąg i natychmiast wskazał ratow-
nikom miejsce gdzie zostało pięciu 
jego kolegów. Jego informacje po-
zwoliły ratownikom skoncentrować 
poszukiwania we wskazanym przez 
Garusa miejscu. Pracownicy przez 
czternaście godzin czekali na ra-
towników. Jednemu z nich nie udało 
się uratować życia.

Ratowników uhonorowano za 
wyjątkową odwagę, determinację i 
ponadprzeciętne poświęcenie pod-
czas akcji ratunkowej, która prowa-
dzona była w ekstremalnych wa-
runkach. W rejonie objętym akcją 
temperatura przekraczał 40 stopni 
Celsjusza, wilgotność sięgała 96 
procent przy zerowej widoczności. 
Ryszard Konior, ratownik górniczy 
z KWK Krupiński, podczas uroczy-
stości wręczenia wyróżnień „Dziel-
ny Górnik” podziękował kapitule za 

uznanie w imieniu wyróżnionych 
ratowników oraz w imieniu dwóch 
ratowników, którzy zginęli podczas 
tragicznej akcji.

- Bezpieczeństwo pracy w gór-
nictwie musi być nie tylko deklaro-
waną, ale i realizowaną w praktyce 
wartością - podkreślał prof. Józef 
Dubiński, przewodniczący rady 
Fundacji Bezpieczne Górnictwo.

- Coraz częściej występują w 
górnictwie sytuacje ekstremalne, 
bo co roku schodzimy z eksplo-
atacją o osiem metrów głębiej. I 
górnictwo musi być przygotowane 
do sytuacji, których sobie byśmy 
nie życzyli. Żeby być dobrze przy-
gotowanym, trzeba mieć dobrze 
zorganizowane służby ratownicze 
- przypomniał Piotr Litwa, prezes 
WUG. 

jm

17 maja br. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Ko-
misji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie. Podczas obrad  wskazywano 
głównie na niepokojącą sytuację firm zewnętrznych, których coraz wię-
cej pracowników jest wśród ofiar wypadków na terenie kopalń. 

- od 20 lat powtarzają się te same proble-
my z firmami usługowymi. Po katastrofie w 
kopalni Halemba wydawało się, że nastąpi 
przełamanie niedobrego trendu. Tak się 
jednak nie stało. Dlatego popieramy zamie-
rzenia zarządów spółek węglowych, które 
zapowiadają ograniczanie zleceń dla firm 
usługowych. Uzasadniona jest rezygnacja 
z firm usługowych przy robotach typowo 
górniczych, takich jak zbrojenie i likwida-
cja ścian lub drążenie nowych wyrobisk w 
warunkach wysokiego zagrożenia metano-
wego. W górnictwie podziemnym zlecanie 
robót ma sens firmom serwisowym i wy-
sokospecjalistycznym – przekonywał Piotr 
Litwa, prezes WUG.

Przedsiębiorcy wskazywali przyczyny 
tej sytuacji: braki w zarządzaniu bezpie-
czeństwem w firmach usługowych, nie 
najwyższe kwalifikacje ich pracowników 
i słabe przygotowanie do funkcjonowania 

w ruchu podziemnego zakładu górniczego. 
Związkowcy przekonywali, że kłania się na-
rzucona kopalniom procedura przetargowa, 
która zmusza do wybierania najtańszych, a 
nie najbardziej rzetelnych zleceniobiorców. 

W trakcie obrad poruszona została 
także sprawa chorób zawodowych w gór-
nictwie.

- Polska jest jednym z niewielu państw 
w świecie, w których nie ubywa chorób za-
wodowych. Nie możemy na to przyzwalać, 
przedsiębiorcy muszą podjąć działania na-
prawcze - twierdził Litwa. 

Zaproponowano wypracowanie kata-
logu dobrych praktyk w przeciwdziałaniu 
chorobom zawodowym. Zaapelowano do 
przedsiębiorców o przeprowadzenie kom-
pleksowych kontroli warunków pracy w 
zakładach mechanicznej przeróbki węgla, 
w których jest zatrudnionych ok. 10 tys. 
osób.

fot.: archiwum KW SA
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Kosztowne wykształcenie
KADRY Czy reforma oświaty uderzy w górnictwo?

NOWELIZACJA ustawy o systemie oświaty, która wchodzi w życie we wrześniu, wprowadza szereg zmian w kształceniu za-
wodowym, które mogą  poważnie zakłócić funkcjonowanie branży górniczej.  Mogą prowadzić nawet do powstania kolejnej 
luki pokoleniowej w kopalniach.
reforma oświaty wprowadza 
wiele rozwiązań, które wywołują 
kontrowersje - będzie mniej lekcji 
historii, polskiego, biologii, chemii 
i geografii. Więcej – zdrowia i uro-
dy. Od września licea przestaną być 
ogólnokształcące, a staną się spe-
cjalistyczne. Wcześniej wiele emo-
cji wzbudzała propozycja nauki 6-
latków. W natłoku spektakularnych 
zmian, niewiele można usłyszeć o 
nowych rozwiązaniach w kształce-
niu zawodowym. 

Okazuje się, że od września tego 
roku jedynymi sposobami uzyska-
nia tytuł zawodowego górnika eks-
ploatacji podziemnej jest ukończe-
nie właściwej szkoły stacjonarnej 
(technikum lub szkoła zawodowa) 
bądź kursu kwalifikacyjnego. 

Decyzje przesunięte 
w czasie

Spółki węglowe nie narzeka-
ją dziś na brak chętnych do pra-
cy. Podań jest kilka razy więcej 
niż miejsc, choć śląskie spółki na 
przestrzeni lat 2011-2012 zatrud-
niły i zatrudnią łącznie ponad 10 
tys. osób, głownie do pracy na 
dole, gdzie występują największe 
braki kadrowe. Zazwyczaj jednak 
do kopalń trafiają osoby z innym 
wykształceniem niż górnicze. 
Absolwentów szkół górniczych 
jest niewielu. Raz, że typowych 
szkół i klas o profilu górniczym 
jest wciąż niewiele w stosunku 
do potrzeb. Dwa, że młodzi ludzie 
podejmując decyzję o wyborze 
kierunku kształcenia sugerują się 
trendami, nie biorąc pod uwagę 
możliwości znalezienia pracy w 
przyszłości. 

Specjaliści od kształcenia za-
wodowego zauważają, że zwykle 
decyzja o rozpoczęciu nauki na 
kierunkach górniczych przesunięta 
jest w czasie i podejmowania przez 
osoby dorosłe, w sytuacji braku do-
stępnych miejsc pracy w zawodzie 
wyuczonym. 

W praktyce więc nowi pracowni-
cy kopalń zdobywają wykształcenie 
górnicze w szkołach policealnych 
dla dorosłych. Aż 67 proc. słucha-
czy takich szkół - kształcących w 
zawodach technika górnictwa pod-
ziemnego, technik elektryk, tech-
nik mechanik, górnik eksploatacji 
podziemnej – to absolwenci liceów 
ogólnokształcących lub profilowa-
nych.

Problem kształcenia kadr gór-
niczych, jaki rodzi reforma oświaty 
powstaje już u podstaw. Obecnie 
kurs przygotowawczy do nadania 
tytułu zawodowego górnik eksplo-
atacji podziemnej oraz uzyskania 
kwalifikacji górnika, poprzedzony 
3-letnim stażem pod ziemią przy 
pomocniczych pracach górniczych 
trwa w praktyce kilka tygodni 
(Ilość godzin teoretycznych wynosi 
56, a praktycznych – 75). Kurs jest 
tylko potwierdzeniem kompetencji 
zdobytych 3-letnią praktyką w ko-
palni.

Bez kwalifikacji nie ma 
podwyżek

Możliwość nabycia uprawnień 
górniczych na tego rodzaju kur-
sach istnieje jeszcze tylko do końca 
sierpnia. W spółkach węglowych 
trwa wielka akcja „kursowa”. Pra-
cownicy, którzy nie posiadają za-
wodowego tytułu górnika są maso-
wo wysyłani na kursy do ośrodków 
szkoleniowych.

Bez tytułu górnika, pracownik 
dołowy nie ma możliwości podno-
szenia swoich kwalifikacji, może 
pracować pod ziemią jedynie jako 
pomoc dołowa, przy najniższej 
stawce zaszeregowania. Bez odpo-
wiednich kwalifikacji można zapo-
mnieć o pracy np. kombajnisty czy 
strzałowego.

Jeśli pracownik chce zarabiać 
więcej musi podnosić swoje kwali-
fikacje. 

Z jednej strony jest to zatem 
problem pracownika, ale z dru-
giej strony, jak się okazuje, to tak-
że istotny problem pracodawców 
górniczych, gdyż określone prace 
zgodnie z wymogami prawa gór-
niczego i geologicznego muszą być 
prowadzone przez pracowników 
posiadających określone kwalifika-
cje. Bez nich ani rusz, kopalnia nie 
może się rozwijać. 

Zdobycie na odpowiednim kur-
sie podstawowego tytułu górnika 
było zwykle początkiem ścieżki 
edukacyjnej pracowników doło-
wych.

Policealne nie dla górników
Niestety, wprowadzana w życie 

reforma systemu oświaty prowadzi 
do likwidacji szkół dla dorosłych, 
z wyjątkiem szkół policealnych. Z 
początkiem września kończy się 
nabór do techników i zasadniczych 
szkół zawodowych, a od września 
2013 r. także do techników uzupeł-
niających dla dorosłych. 

Co gorsza, z klasyfikacji zawo-
dów szkolnictwa usunięto szkoły 
policealne kształcące w zawodach: 
górnik eksploatacji podziemnej, 
technik górnictwa podziemnego, 
technik mechanik i technik elek-
tryk o specjalnościach górniczych.

Ministerstwo Gospodarki, z 
którym resort oświaty konsultował 
zmiany wydaje się, że bagatelizuje 
problem, uznając, że jego rozwiąza-
niem są kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe, swego rodzaju proteza szkół 
dla dorosłych.

- Kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe umożliwią uzyskanie zawodu 
przez osoby posiadające średnie wy-
kształcenie poprzez realizację tzw. 
minimum programowego. Taka 
forma edukacji skierowana jest 
przede wszystkim dla dorosłych. 
Realizacja jedynie przedmiotów 
kierunkowych prowadzi do skró-
cenia czasu edukacji, a tym samym 
przyczynia się do uelastycznienia 
rynku pracy. W przeciwieństwie do 
pełnego okresu kształcenia kursy 
kwalifikacyjne realizują przed-

mioty przydatne bezpośrednio w 
nowym zawodzie. Tak realizowany 
cykl szkoleniowy umożliwi szybsze 
reagowanie na potrzeby przemysłu 
oraz przyczyni się do szerszego do-
pływu nowych kadr do spółek wę-
glowych – przekonuje wiceminister 
Tomasz Tomczykiewicz.

Jednak kwalifikacyjne kursy za-
wodowe  po ukończeniu szkoły bez 
zawodu, na przykład liceum ogól-
nokształcącego, nie dają możliwości 
awansu zawodowego np. w zawo-
dach górniczych. Konieczne jest 
ukończenie szkoły dającej zawód. 

- Dorośli tracą możliwość zdo-
bycia zawodu w ciągu 2 lat, a ich 
pracodawcy pewnie nie będą zain-
teresowani ponoszeniem kosztów 
kształcenia swojego pracownika 
– uważa Krystian Kroczek, szef 
Centrum Kształcenia Prymus, któ-
re specjalizuje się w kształceniu 
górników.

Dziś absolwent liceum ogólno-
kształcącego lub liceum profilo-
wanego, chcąc zostać technikiem 
górnictwa podziemnego, mógł to 
uczynić w szkole policealnej w cią-
gu dwóch lat. Obecnie ten czas wy-
dłuży się dwukrotnie, gdyż musi 
uzyskać odpowiednie przygoto-
wanie ze wspólnego obszaru dla 

danej grupy zawodów. Dla celów 
kształcenia zawody pogrupowano 
w 8 obszarach, wśród nich górni-
czo-hutniczy.

Kosztowne kursy
Wydłużenie tego czasu to dla 

pracowników kopalń nie jedyny 
problem. Innym poważnym prob-
lemem jest koszt kształcenia. Do 
tej pory szkoły policealne dla do-
rosłych (zarówno publiczne jak i 
niepubliczne) były subsydiowane 
przez państwo, dzięki czemu nauka 
w nich, a przynajmniej w większo-
ści z nich była bezpłatna. 

Kursy kwalifikacyjne również 
będą dotowane przez państwo jed-
nak na zasadzie „efektu”. Dopiero 
pozytywne ukończenie kursu kwa-
lifikacyjnego będzie uruchamiało 
dotację publiczną. A nie wszyscy, 
którzy rozpoczynają edukację gór-
niczą są na tyle zdeterminowani, 
by dotrwać do egzaminu. Do tego 
czasu szkoła czy ośrodek kształce-
nia musi pobierać czesne od kur-
santów, gdyż większość placówek 
nie stać na to, by kredytować naukę 
kursantom. Szacuje się, że średnie 
czesne za kurs kwalifikacyjny wy-
nosić będzie ok. 200 zł za miesiąc. 

W tej sytuacji nie wszystkich 
pracowników kopalń, zaintereso-

wanych podnoszeniem swych kwa-
lifikacji będzie stać na taki wyda-
tek. 

Problemów, które niesie refor-
ma oświaty w zakresie kształcenia 
zawodowego jest zatem bez liku. 
Reforma miała ukrócić pewne pa-
tologie polegające m.in. na wymu-
szaniu dotacji, ale jednocześnie 
jej autorzy nie przewidzieli konse-
kwencji społeczno-gospodarczych. 
Przedstawiciele ośrodków szko-
leniowych prowadzą od pewnego 
czasu akcję informującą o skutkach 
reformy oświaty dla górnictwa. 
Tyle, że podnoszone przez nich 
argumenty jakoś nie trafiają do 
decydentów, są niczym wołanie na 
puszczy.

Problem jest o tyle poważny, że  
w najbliższych kilku latach z kopalń 
może odejść nawet 40 proc. wy-
kwalifikowanej kadry. Jest wielce 
prawdopodobne, że na skutek opi-
sanych zmian, kopalnie nie znajdą 
wystarczającej liczby wykwalifiko-
wanych górników. Dodatkowo ten 
sam problem dotyczy firm usług 
górniczych. A to oznacza, że polskie 
górnictwo wciąż zmagać się będzie 
z jak szkodliwą luką pokoleniową.

Jacek Srokowski

       Kompania Węglowa

gwarancje dla absolwentów

Liczba otwieranych klas oraz uczniów przyjmowanych 
do tych oddziałów będzie ustalana przez szkoły i Kompanię 
Węglową do końca stycznia poprzedzającego rok szkolny.

– Kompania Węglowa zapewnia absolwentom tych 
klas pracę w swoich kopalniach – poinformowała Joanna 
Strzelec-łobodzińska, prezes zarządu KW SA, która wraz 
ze starostą wodzisławskim, Tadeuszem Skatułą podpisała 
umowę. – Tym razem idziemy dalej - Wyróżniającym się w 
nauce uczniom technikum, którzy planują podjęcie studiów 
wyższych na kierunkach górniczych w trybie dziennym, 
a których średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły 

będzie nie niższa niż 4,5, otrzymają przedłużenie gwarancji 
zatrudnienia – dodała prezes.

Kompania Węglowa uwzględnia także możliwość przy-
znania nagrody pieniężnej uczniom, którzy otrzymają świa-
dectwo z wyróżnieniem – ze średnią powyżej 4,75.

Umowa podpisana 16 maja stanowi odnowienie porozu-
mienia zawartego z powiatem wodzisławskim w roku 2004. 
Była to wówczas pierwsza taka umowa dotycząca kształce-
nia młodych górników na potrzeby Kompanii Węglowej SA.

   red

16 maja Kompania Węglowa wznowiła umowę ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, na mocy 
której w zespole Szkół zawodowych w tym mieście oraz w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w radlinie 
będą działać klasy kształcące uczniów w zawodach górniczych. W szkołach powiatu wodzisławskiego kształci 
się 780 uczniów na 3500 wszystkich pobierających naukę w zawodzie górnika w szkołach pod patronatem 
naszej spółki.

fot.: archiwum KOS
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wydarzenia

Węgiel podstawą
Strategia Kompanii Węglowej

PREZENTUJEMY założenia „Strategii rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej SA w latach 
2010 - 2015 z perspektywą do roku 2020”. W tym numerze czas na prezentację podstawowej linii 
biznesowej jaką jest „węgiel”.

W naJnoWszym rankingu 
tygodniku Polityka „Lista 500” 
Kompania Węglowa uplasowała 
się na 13 miejscu wśród najwięk-
szych polskich firm. W stosunku 
do roku poprzedniego koncern gór-
niczy posunął się do przodu o jed-
no „oczko”. Ambicje kierownictwa 
i zapewne samym pracowników 
spółki są dużo wyższe. Kompania 
Węglowa ma wszelkie podstawy, 
by jej miejsce na Liście „Polityki”  i 
w innych prestiżowych rankingach 

szło do góry. Wszystko zależy jed-
nak od tego z jakim efektem uda 
się w najbliższych latach wydoby-
wać węgiel – podstawowy produkt 
spółki.

Kluczowy produkt
Wydobycie węgla, a ściślej we-

dług terminologii strategii „Linia 
biznesowa - Węgiel” pozostanie 
kluczowym obszarem działalności 
Kompanii, który powinien opty-
malnie wykorzystać swoje zasoby 

i zwiększyć konkurencyjność pro-
dukowanego przez siebie węgla. 
Wybór głównej linii wydaje się 
oczywisty, niemniej zdecydowały o 
tym takie kryteria jak np. duże za-
soby węgla, duży potencjał produk-
cyjny, doświadczenie i kwalifikacje 
pracowników, pozycja węgla w bi-
lansie energetycznym, możliwość 
zwiększenia koncentracji wydoby-
cia i poprawy wydajności.

- Węgiel jest i pozostanie naj-
większą aktywnością Kompanii 

zawodowego, związanego z pra-
cą w warunkach szkodliwych lub 
uciążliwych dla zdrowia niezbęd-
ną koniecznością. Będzie to rea-
lizowane dzięki wcielaniu w życie 
wieloletniego planu poprawy bhp 
i doskonalenia procesów związa-
nych z zarządzaniem i produkcją, 
głównie poprzez doskonalenie me-
chanizmów motywujących pracow-
ników do zachowań bezpiecznych, 
promujących bezpieczną pracę oraz 
poprawę warunków higienicznych 
na stanowiskach pracy.

Uwzględniając wnioski i reko-
mendacje wynikające z polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku 
oraz mając na uwadze obecną sy-
tuację sektora paliwowo-energe-
tycznego, spółka zamierza podjąć 
działania pozwalające na realiza-
cję inwestycji o charakterze stra-
tegicznym, skierowanych przede 
wszystkim na rozwój nowoczes-
nych technologii oraz udostępnie-
nie nowych pól eksploatacyjnych. 
Inwestycje wykraczające poza 
ramy bieżących potrzeb wzmocnią 
bezpieczeństwo energetyczne na-
szego kraju i są gwarancją stabil-
nych dostaw węgla do energetyki. 
Ponadto pozwolą wdrożyć spraw-
ne i niskoemisyjne technologie. 
Inwestycje tego typu pozwolą 
zwiększać potencjał wydobywczy 
kopalń spółki. Co warto podkre-
ślić, w strategii spółki nie przewi-
dziano likwidacji kopalń, za to co-
raz poważniej mówi się o potrzebie 
budowy nowych kopalń. Świadczy 
o tym inicjatywa inwestycji górni-
czej na Lubelszczyźnie.

Przybędzie górników
Kompania, realizując strategię, 

będzie sukcesywnie zwiększać licz-
bę pracowników dołowych w kopal-
niach - docelowo o 6,8 proc, do 48,8 
tys. osób. Z kolei zatrudnienie na 
powierzchni w 2020 r. ma wynieść 
nie więcej niż 20 proc. ogółu zało-
gi spółki. Wielkość docelowa za-
trudnienia w Kompanii Węglowej, 
określona w strategii, wynosić ma 
62,4 tys. pracowników. Optymal-
ny poziom zatrudnienia stanowi 
warunek zabezpieczenia zaplano-
wanej wielkości produkcji, sukce-
sywnego wzrostu wydajności pra-
cy oraz osiągnięcia coraz lepszych 
wyników ekonomicznych spółki. 
Dążeniem Kompanii jest również 
motywowanie do podnoszenia wy-
dajności pracy. Dziś wydajność na 
jednego zatrudnionego wynosi 3,1 t 
na osobę/dniówkę, co jest jednym z 
najlepszych wskaźników w polskim 
górnictwie węglowym. Ta wielkość 
ma jednak wzrosnąć w 2020 r. do 
3,4 t na osobę/dniówkę.

Sytuacja ekonomiczno-finan-
sowa Kompanii zależy bowiem od 
poziomu kosztów, które odniesione 
do tony produkcji istotnie wpły-
ną na konkurencyjność węgla jako 
nośnika energii. Obok podniesienie 
wydajności pracy, ważny jest także 
wzrost koncentracji produkcji oraz 
optymalna i spójna gospodarka 
środkami produkcji. Dziś średni 
koszt wydobycia tony węgla wynosi 
285,71 zł. Planowany koszt w 2020 
r. ma wynieść (według obecnych re-
aliów cenowych) 268,91 zł. 

W kolejnych wydaniach zapre-
zentujemy szerzej znaczenie pozo-
stałych linii: energetyka i ochrona 
środowiska.

Jacek Srokowski

materiał sponsorowany

Węglowej – zapewnia Joanna Strze-
lec-Łobodzińska, prezes zarządu 
Kompanii Węglowej. - Nadrzędnym 
celem strategii jest wzrost wartości 
spółki i umocnienie Kompanii na 
pozycji lidera w produkcji węgla.

W roku 2020 Kompania Wę-
glowa będzie wydobywać 10 pro-
cent węgla więcej niż obecnie. We-
dług strategii wydobycie węgla w 
Kompanii Węglowej w roku 2020 
osiągnie wielkość 43,0 mln ton. 
Dziś jest to wielkość ok. 39 mln 
ton. Pomimo, iż wielkość wydo-
bycia od czasu powstania spółki 
poważnie się zmniejszyła (z ok. 55 
mln ton w 2004 r.), Kompania jest 
największym producentem węgla 
kamiennego w Europie, na rynku 
krajowym ma udział - w zależności 
od roku - w granicach 47-49 proc. 
Kompania ma wszelkie możliwo-
ści, by udział ten powiększać. Spół-
ka posiada bowiem bogate zasoby 
węgla - 7,5 mld ton, w tym opera-
tywne wynoszą  1,2 mld ton.

- Zakładamy wzrost ich do ok. 2 
mld ton inwestując w najbliższych 
latach 16 mld zł  - przekonuje szefo-
wa Kompanii.

Węgiel ma przyszłość
Joanna Strzelec-Łobodzińska 

już nie raz, na wszelkich możliwych 
forach, akcentowała, iż nie ma al-
ternatywy dla węgla kamiennego, 
zwłaszcza w kontekście polskiej go-
spodarki.

W perspektywie najbliższych lat 
węgiel kamienny powinien gwaran-
tować bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. Decydują o tym rosnące za-
potrzebowanie na energię, znaczne 
uzależnienie od zewnętrznych do-
staw alternatywnych dla węgla noś-
ników energii pierwotnej, jak rów-
nież struktura mocy wytwórczych 
polskiej energetyki systemowej oraz 
bogate zasoby węgla kamiennego. 
Wsparciem pozycji węgla będą roz-
wijające się technologie czystego 
spalania, które umożliwią produk-
cję energii elektrycznej z wysoką 
sprawnością, w sposób przyjazny 
dla środowiska. 

- Ważne jest to, aby stawiając 
na węgiel pokazywać, że można go 
wykorzystywać bardziej racjonal-
nie, efektywnie i czysto – podkreśla 
prezes Kompanii Węglowej.

Kompania chce zmniejszyć kosz-
ty wydobycia i co roku zwiększać 
nakłady inwestycyjne. Z obecnych, 
kształtujących się na poziomie po-
nad 1 mld zł rocznie do prawie 1,4 
mld zł w roku 2020. Połowa nakła-
dów inwestycyjnych przeznaczana 
będzie na poprawę bezpieczeństwa 
pracy.

Utrzymanie wysokiego pozio-
mu bezpieczeństwa i higieny pracy 
jest bowiem priorytetem spółki, 
a zmniejszanie liczby wypadków 
przy pracy i ograniczanie ryzyka 

fot.: archiwum KW SA

10 prezentacje



ROZMAItOśCI

KRZYżóWKA

rozwiązania krzyżówki 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 rzeczowe. Miłej zabawy.
rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: „Najkrwawsza to tragedia gdy krew zalewa widzów”. Na-
grody wylosowali: Barbara Mamoń z Ryczowa, Dawid Jackowski z łęcznej, Józef Wiśniewski z Ornontowic. 
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą. 

Płocie, ukleje, leszcze…
Tradycyjnie jak co roku w miesiącu maju, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Pg 
„Silesia” zorganizowała zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego. 
dzięki uprzejmości Zarzą-
du Górniczego Stowarzysze-
nia Wędkarskiego „Silesia”  
gospodarza akwenu  „Kozi” w 
Czechowicach- Dziedzicach, 19 
maja odbyły się zawody węd-
karskie organizowane przez 
Komisje Zakładową NSZZ So-
lidarność przy PG „Silesia”. 

W zawodach uczestniczy-
li członkowie związku wraz z 
rodzinami. Zawodnicy łowili 
metodą spławikową, stosując 
przeróżne zanęty oraz przy-
nęty aby przechytrzyć ryby 
i konkurencję. W powietrzu 
można było wyczuć zapach 
rywalizacji. 

Najlepszy tego dnia oka-
zał się Marek Cieślik, który 
z wynikiem 3570 g wyraźnie 
wyprzedził drugiego w kla-
syfikacji Stanisława Misz-
czyka (2070g) oraz trzeciego 

PG SILESIA Zawody Wędkarskie

Wyniki zawodów:

• Marek Cieślik               3570g
• Stanisław Miszczyk     2070g
• Bronisław Gola            1970g
• Seweryn Miszczyk       1920g
• Sławomir Hulbój          590g
• Mateusz Dobija            430g
• Sara Babij                      410g
• Janusz Karpiński          350g
• Jarosław Kluka             250g
• Sebastian Karpiński    230g

Bronisława Golę (1970g). W 
większości łowiono płocie, 
ukleje, leszcze oraz krąpie. Na 
zakończenie zawodów, zwy-
cięzca oraz pozostali uczest-
nicy, odebrali z rąk wiceprze-

wodniczącego Grzegorza Babij  
Puchar i nagrody. Na koniec 
zawodów nie zabrakło oczy-
wiście kiełbaski z grilla i cze-
goś zimnego.  
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Pamięci Jana Pawła II

Wędkarska uczta
Zg SOBIESKI WYCIECZKA NA POłóW DORSZA

Po raz kolejny NSzz „Solidarność” zG Sobieski zorganizowała wyjazd dla amatorów 
wędkowania na połowy dorsza na Bałtyk. Grupa zapaleńców wraz z rodzinami mogła 
korzystać z gościnności w pięknie położonym pensjonacie „Pomorzanka” we Włady-
sławowie.

Już we wtorek 24 kwietnia z 
samego rana wędkarze wypłynęli 
kutrem „Jastrząb” w morze, aby 
sprawdzić swoje możliwości. Po 
około dwugodzinnym rejsie do-
płynęli na łowisko gdzie zaczęła 
się zabawa. W tym dniu pogoda 
była iście wiosenna, słońce gó-
rowało nad polskim morzem, a 
lekka bryza chłodziła uczestni-
ków wycieczki. Po kilkugodzin-
nej zabawie wędkarze wrócili do 
ośrodka gdzie wieczorem czekała 
na nich niespodzianka w postaci 
kolacji kaszubskiej, przy której 
bawili się to późnych godzin noc-
nych.

Następnego dnia grupa po-
jechała na wycieczkę na Wester-
platte oraz do Gdańska. Na We-
sterplatte przewodnik zapoznał 
zwiedzających z tym miejscem 
martyrologii Polski o pierwszych 
dniach wojny oraz o żołnierzach, 
którzy uczestniczyli w walkach 
obronnych. Z Westerplatte grupa 
wraz z przewodnikiem pojechała 
do Gdańska gdzie zwiedzali stare 
miasto, kościół Mariacki i wiele 

innych ciekawych miejsc.
W czwartek przyszła kolej na 

powtórne wypłynięcie w morze. 
Tym razem na połowy dorsza 
grupa fanatyków wędkarstwa 
wypłynęła kutrem „Feniks”. Tym 
razem Bałtyk nie był już tak łaska-
wy jak poprzednio. Pogoda nie 
nastawiała, co mniej odpornych 
optymizmem. Morze kołysało w 

każdą ze stron, ale nie zniechę-
ciło to uczestników zabawy i tak 
jak we wtorek wszyscy byli za-
dowoleni z tego rejsu. Także tego 
dnia na uczestników wycieczki 
czekała wykwintna kolacja przy 
grillu. Tego dnia mieliśmy jubilata 
pana Staszka, który w tym dniu 
kończył 54 lata. Specjalnie na 
tę okazję właściciel pensjonatu 
przygotował piękny piętrowy tort, 
cała grupa odśpiewała mu sto lat. 
Jubilat nie ukrywał wzruszenia, 
podziękował za pamięć i podzielił 
tort między uczestników biesia-
dy. Podczas tej kolacji właściciel 
„Pomorzanki” pan Grzegorz Tur-
ski ufundował nagrodę dla węd-
karza, który złowił największego 
dorsza. I tu nastąpił mały prob-
lem, ponieważ dwie identyczne 
ryby miało dwóch wędkarzy, ale 
postanowiono, że obaj otrzymają 
nagrody. Wędkami od właściciela 
uhonorowani zostali Michał ła-
gowski z oddziału GT oraz emeryt 
Józef Sojka.

Pobyt na morzem zwieńczyła 
wycieczka na Hel. 

Red

KWK „KNURóW-SZCZYgłOWICE”

związani z NSzz „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” maratończycy po raz kolejny wybiegli na 
trasę, by uczcić pamięć Jana Pawła ii - tym razem 1 maja, wspominając jego zeszłoroczną beatyfika-
cję. do tej pory trasę z Knurowa do Krakowa pokonywali 2 kwietnia, w dzień śmierci papieża. - Ale kiedy 
rok temu kardynał Stanisław dziwisz powiedział, że skończył się czas żałoby i teraz powinniśmy się 
cieszyć z beatyfikacji, zmieniliśmy termin biegu - tłumaczy Czesław Kostrzak, biegacz, związkowiec, 
organizator przedsięwzięcia.

W tym roku maratończycy musieli się spie-
szyć, bo przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-łagiewnikach czekał na nich kardynał 
Dziwisz, a do pokonania było grubo ponad 100 ki-
lometrów. Ponieważ bieg ma charakter sztafetowy, 
część jego uczestników mogła wyruszyć już wpół 
do 7. Pozostali udali się do cechowni KWK „Knu-
rów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”, gdzie przed 
mozaiką przedstawiającą świętą Barbarę i tablicą 
ku czci Jana Pawła II uroczyście zainaugurowano to 
sportowo-duchowe wydarzenie. Był proboszcz pa-
rafii pw. świętych Cyryla i Metodego ksiądz Andrzej 
Wieczorek, z którym maratończycy oddali cześć re-
likwiom błogosławionego papieża. Potem wyruszyli 
na trasę.

Było ich siedmioro: Krzysztof Dziadek, Otylia 
Grosicka, Czesław Kostrzak, Małgorzata Rzepka, 
Mariusz Staniszewski, Edward Włodarski i Jerzy 
Wroński. Pobiegli, tak jak rok temu, przez Tychy, 
Oświęcim i rodzinne miasto papieża - Wadowice.

Szczęśliwie, śląskim biegaczom udało się do-
trzeć do Krakowa o godzinie 12.15, w wyznaczo-
nym wcześniej czasie. Przekazali kardynałowi Sta-

nisławowi Dziwiszowi figurkę Skarbnika, prezent 
dla metropolity krakowskiego ufundowany przez 
NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”.

- Chciałbym podziękować osobom i instytu-
cjom, dzięki którym tegoroczny bieg mógł dojść do 
skutku - mówi Czesław Kostrzak. - W szczególności 
dziękujemy Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” z 
przewodniczącym Krzysztofem Leśniowskim i dy-
rekcji naszej kopalni z dyrektorem do spraw pracy 
Romanem Nogą. Wsparła nas również Powszechna 
SKOK oraz sklep meblowy „Byfyj”.

Biegacze z Endurance Solidarni Knurów uczci-
li Jana Pawła II i po raz kolejny zaznaczyli swoją 
obecność w Krakowie. Promują swoje miasto, swój 
Związek, przede wszystkim jednak przypomina-
ją o papieżu, który zawsze stawał w obronie ludzi 
pracy, a którego niektórzy chcieliby dzisiaj skazać 
na zapomnienie. Dzięki ludziom takim jak oni, przy 
wsparciu NSZZ „Solidarność”, plany takie długo 
jeszcze nie będą miały racji bytu. 
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(fot. Archiwum Czesława Kostrzaka)


