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Nie jesteśmy kolonią 
państwa niemieckiego!
9 czerwca kilkutysięczna manifestacja pracowników sektora paliwo-
wo-energetycznego przeszła ulicami Warszawy. Związkowcy prote-
stowali przeciwko brakowi dialogu społecznego, brakowi informacji 
na temat planu transformacji polskiej energetyki oraz łamaniu praw 
pracowniczych w spółkach energetycznych.

Roszczenia, których 
mogliśmy uniknąć 
W 2018 roku Jastrzębska Spółka Węglowa SA rozpoczęła rozmowy z au-
stralijską firmą Prairie Mining na temat wspólnego zagospodarowania 
złoża Dębieńsko. Dziś JSW dostępu do złóż nie ma, a Prairie Mining żąda 
od Polski gigantycznego - wynoszącego ponad 4 miliardy złotych - 
odszkodowania. Jak do tego doszło? I kto zawinił?

Transformacja energetyczna 
musi być sprawiedliwa
O roli węgla, wyzwaniach, jakie przyniesie rezygnacja z niego w proce-
sie produkcji energii w Polsce i nowych technologiach wykorzystywa-
nych w transformacji przemysłowej rozmawiali uczestnicy konferen-
cji Silesia 2030. Za nami trzecia edycja wydarzenia organizowanego 
przez europosła Grzegorza Tobiszowskiego.

ZABIERZCIE TYCHZABIERZCIE TYCH
NIEUDACZNIKÓW!NIEUDACZNIKÓW!
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LIST DO REDAKCJI
Potrafi jak mało kto manipulować ludźmi…
Felieton „Panie Prezesie, uprzejmie 
donoszę” zamieszczony w ostatnim 
numerze naszej gazety wywołał 
spory rezonans. Przypomnijmy, 
że tekst dotyczył problemu 
donosicielstwa jakie się ostatnio 
szerzy w JSW SA za sprawą 
wiceprezesa Tomasza Dudy. Poniżej 
publikujemy list, który trafił do naszej 
redakcji:

 Szanowna Redakcjo,

Z dużym zainteresowaniem prze-
czytałem w ostatnim numerze Soli-
darności Górniczej artykuł pt. „Panie 
Prezesie, uprzejmie donoszę”. Zainte-
resował mnie zwłaszcza wątek doty-
czący kariery Tomasza Dudy na KWK 
Sośnica. Tak się składa, że miałem 
wątpliwą przyjemność pracować z tym 
człowiekiem. Potwierdzam, że z kopal-
ni odeszło wielu pracowników dozoru, 
kluczowych osób dla funkcjonowania 
kopalni jak np. Naczelny Inżynier, Głów-
ny Inżynier Górniczy, Główny Inżynier 
Wentylacji, Główny Inżynier Tąpań, 
Kierownik Działu Przeróbki Mechanicz-

nej i wielu innych ludzi, którzy nie mogli 
znieść terroru, jaki stosował dyrektor 
Duda. Sam się zaliczam do tej grupy. 
Nie będę wymieniał nazwisk, gdyż 
część tych osób jest dziś zatrudnio-
nych w kopalniach Jastrzębskiej Spół-
ce Węglowej i pewnie boją się zemsty 
tego człowieka, bardzo złego człowie-
ka, którym niczym socjopata wyżywał 
się na swoich podwładnych. Mówią, 
że jabłko pada blisko jabłoni i tak jest 
w przypadku Tomasza Dudy, słysząc 
opowieści o jego ojcu Władysławie, 
który także cieszył się swego czasu złą 
sławą na KWK Manifest Lipcowy.

Tomasz Duda potrafi jak mało kto 
manipulować ludźmi. Wykorzystując 
fakt, iż kopalnia Sośnica walczyła o 
przetrwanie w strukturach Polskiej Gru-
py Górniczej swoje ostrze ataków skie-
rował głównie przeciwko pracownikom 
dozoru, co niestety wielu pracownikom 
mogło się podobać. To prawda co pi-
saliście o zakrapianych spotkaniach 
z przodowymi. Oczywiście to nie jest 
tak, że wszyscy się sprzeniewierzyli 
ludzkiej przyzwoitości i wykorzystywali 
okazję, by kapować na swoich przeło-

żonych, ale w każdej grupie znajdą się, 
jak to ktoś trafnie opisał, konfidenci. 
Ten swoisty wywiad bezpośredni nie 
był jedyną formą zbierania informacji. 
Tomasz Duda stworzył w kopalni spe-
cjalną grupę śledczą, której zadaniem 
było dostarczanie „kwitów” na pracow-
ników, zwłaszcza tych, którzy podpadli 
dyrektorowi. A podpaść można było za 
wszystko, nawet za grymas. Pamiętam 
jednak, że jeden z pracowników dozoru 
został zdegradowany za to, że na porta-
lu społecznościowym umieścił zdjęcia 
pokazujące przekroczenie dopuszczal-
nego stężenia metanu na jednej ze ścian 
(ok. 8%). Specjalne dochodzenie grupy 
śledczej było prowadzone, żeby znaleźć 
tego człowieka. Wyobraźcie sobie, że 
nad kopalnią latał dron śledczy, by ob-
serwować osoby przeznaczone do „od-
strzału”. Degradacja nawet 4 szczebli w 
kierownictwie to nie był dla dyrektora 
Dudy problem. 

Mobbing to słowo, które było w 
Sośnicy na porządku dziennym. Kary 
niewspółmierne do winy, przetrzymy-
wanie podwładnych w nadgodzinach 
bez należnej zapłaty. Najniższym wy-

miarem kary były nagany wpisywane 
do akt pracowniczych. Blokowanie 
umów, serwisów, zakupów co wielo-
krotnie stwarzało realne zagrożenia dla 
prowadzenia ruchu to także była częsta 
praktyka w naszej kopalni. Likwidacja 
etatów, a w konsekwencji łączenie sta-
nowisk to kolejne zjawisko nagminne. 
Posuwał się także do usuwania ratow-
ników z drużyny ratowniczej. 

I to wszechobecne pomawianie 
ludzi o złodziejstwo i kombinatorstwo, 
choć on sam nie krył się z faworyzo-
waniem niektórych firm. Widocznie 
uznał, że strategia „łapać złodzieja” jest 
najlepsza do prowadzenia własnych 
geszeftów. 

Nie wszyscy mogli to wytrzymać 
psychicznie stąd taki exodus ludzi z 
Sośnicy. Dla niektórych miara się prze-
brała kiedy byli zmuszani do działań 
niezgodnych z przepisami, w tym prze-
pisów BHP. Potwierdzić to mogą ludzie 
z urzędu górniczego, gdyż dyrektor 
Duda nieraz popadał z nimi w konflikt. 
Widać miał to w nosie, ciesząc się pro-
tekcją swojego wpływowego kompana, 
jakim jest poseł Gawęda. 

KWB TURÓW Awantury o kopalnię można było uniknąćKOMENTARZ

Bogusław
Hutek

Polak mądry po szkodzie…
OD KOŃCA maja 2021 r. trwa polsko-czeski spór wokół kopalni węgla brunat-
nego Turów, zapewne negocjacje w tej sprawie potrwają kilka tygodni, jeśli nie 
miesięcy. Wiele wskazuje na to, że tej awantury można było uniknąć.
Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) 21 maja 2021 
r. nakazał Polsce natychmiastowe 
wstrzymanie wydobycia w kopalni 
węgla brunatnego Turów. Decyzja 
TSUE była efektem skargi Czech. 
Kopalnia Turów, wraz z sąsiednią 
elektrownią Turów, leży blisko gra-
nicy Polski z Czechami i Czesi zarzu-
cają m.in., że skutkiem wydobycia 
kopalni Turów jest obniżanie wód 
gruntowych po stronie czeskiej oraz 
zapylenie i hałas.

Kopalnia pracuje bez przeszkód
Strona Polska, w tym premier 

Mateusz Morawiecki, minister ak-
tywów państwowych Jacek Sasin i 
Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej 
Grupy Energetycznej (w skład któ-
rej wchodzi elektrownia i kopalnia 
Turów) wielokrotnie zapewniali, że 
kopalnia i elektrownia nie przestaną 
pracować. I tak się rzeczywiście sta-
ło, kopalnia nadal wydobywa węgiel 
a elektrownia produkuje prąd.

Ministerstwo Aktywów Pań-
stwowych i PGE przypominają, że 
kompleks energetyczny Turów za-
pewnia stabilne dostawy energii do 
3,7 mln polskich gospodarstw do-
mowych, co stanowi do 7 proc. kra-
jowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Warto podkreślić też 
to, że kopalnia i elektrownia zatrud-
niają łącznie blisko 4 tys. pracowni-
ków i są największym pracodawcą w 
regionie co oznacza, że zamknięcie 
kopalni i elektrowni byłoby lokalną 
katastrofą społeczną.

Sprawa do załatwienia
Już kilka dni po decyzji TSUE 

rozpoczęły się polsko-czeskie roz-
mowy, mające doprowadzić do 
wyjaśnienia konfliktu wokół Turo-
wa. Pozytywne jest to, że zarówno 
strona polska jak i czeska deklaru-
ją chęć dogadania się. Do uzgod-
nienia pozostaną ważne szczegóły, 
ale jeżeli jest dobra wola obu stron 
to porozumienie z pewnością uda 
się zawrzeć - może to potrwać kil-
ka tygodni. Przez ten czas kopal-
nia i elektrownia cały czas będą 
pracować.

Sprawa wokół Turowa wcze-
śniej czy później zostanie pozy-
tywnie dla kopalni rozwiązana, 
bardzo prawdopodobne, że będzie 

się to wiązało z dodatkowymi in-
westycjami ze strony PGE, któ-
re mogą kosztować kilkadziesiąt 
milionów euro. To na pierwszy 
rzut oka spore pieniądze, ale nie 
zachwieją one pozycją PGE: w 
pierwszym kwartale 2021 r. PGE 
zarobiła na czysto 835 mln zł. Tu-
taj powodów do paniki raczej nie 
ma, choć oczywiście media w Pol-
sce z każdej informacji dotyczącej 
Turowa będą robić sensację.

Niepotrzebna awantura
Problem związany z Turowem 

jest inny. Z nieoficjalnych infor-
macji wynika, że polsko-czeskiej 
awantury można było uniknąć, 
gdyby tylko polski rząd był bardziej 

otwarty na rozmowy z Czechami. 
W mediach pojawią się nieofi-

cjalne informacje, że np. w lutym 
2021 r. ówczesny minister spraw za-
granicznych Tomász Petrzíczek le-
ciał do Warszawy, aby rozmawiać o 
Turowie, to razem z nim miał lecieć 
minister środowiska Richard Bra-
bec. Niestety, podobno polski mi-
nister klimatu i środowiska Michał 
Kurtyka nie znalazł wtedy czasu 
na takie rozmowy. Do Polski pole-
ciał więc wiceminister środowiska 
Vladislav Smrż. Rozmowy nie przy-
niosły jednak oczekiwanych przez 
Czechów skutków, dlatego złożyli 
skargę do TSUE.

W wypowiedzi dla mediów het-
man Kraju Libereckiego (po polsku 
marszałek województwa Martin 
Půta mówił, że PGE przez dwa lata 
ignorowała uwagi i sugestie cze-
skich samorządowców.

Wiadomo, że tego typu między-
narodowe rozmowy nie zawsze są 
łatwe, że po stronie polskiej i cze-
skiej jest kilku partnerów: firmy, 
rząd i samorząd, które nie zawsze 
maj zbieżne interesy. Żeby to więc 
załatwić i dogadać się ze wszystkimi 
potrzeba chęci i czasu. Wydaje się, 
że po stronie polskiego rządu i PGE 
zabrakło chęci do rozmów z Cze-
chami, że próbowano ich postawić 
przed faktem dokonanym. Okazało 
się, że Czesi to twardzi zawodnicy 
i zamiast z pokorą przyjąć decyzję 
Polski zaskarżyli ją do TSUE. Na 
postawę Czechów nie powinniśmy 
się obrażać - wiadomo, że każdy 
walczy o swoje i wykorzystuje po-
tknięcia przeciwnika. W tym przy-
padku Czesi wykorzystali niedo-
ciągnięcia polskiego rządu i PGE. 
Warto o tej nauczce pamiętać, aby 
w przyszłości uniknąć podobnych 
niepotrzebnych zaskoczeń. 

opr. IDS
Czeska ofensywa str. 9

Chcemy tylko 
normalności…
OSTATNIE tygodnie stały pod znakiem 
manifestacji organizowanych przez 
NSZZ Solidarność, w których aktyw-
ny udział wzięli członkowie Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego. 
9 czerwca wspólnie z energetykami 
protestowaliśmy w Warszawie. Brak 
dialogu społecznego, łamanie praw 
pracowniczych i związkowych, zagro-
żenie utraty miejsc pracy oraz zagro-
żenie utraty bezpieczeństwa i suwe-
renności energetycznej naszego kraju 
zmusiły nas do wyjścia na ulice. Ktoś 
powie, że ulica nie jest najlepszym 
miejscem do rozwiązywania proble-
mów pracowniczych. Niemniej skoro 
po drugiej stronie nie ma partnera do 
rozmów to najwidoczniej pozostaje 
nam tylko ulica. Niestety, brak dialogu 
staje się normą dla większości spółek 
Skarbu Państwa, którymi rządzą co-
raz częściej aroganccy i butni nomi-
naci partyjni. Dzieje się tak nie tylko 
w spółkach węglowych, ale także w 
firmach energetycznych, co potwier-
dzają związkowcy tego sektora. 

W sektorze węglowym ten pro-
blem najbardziej uwidacznia się dziś 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 
gdzie prezesi z politycznego nadania 
pozorując dialog społeczny w spółce 
równocześnie łamią prawa pracow-
nicze i związkowe, posuwając się 
nawet do inwigilacji związkowych 
liderów. Niechęć do Solidarności po-
zostaje jedynym spoiwem zarządu 
JSW, bo w każdym innym temacie za-
rząd jest podzielony jak nigdy dotąd. 
Ostatnie kłótnie o wpływy w ramach 
Grupy JSW podzieliły tak bardzo Pa-
nią Prezes ze swoimi zastępcami, 
że spowodowało to paraliż decyzyj-
ny w spółce strategicznej nie tylko 
dla Śląska, ale także dla Polski. 

Górnicy z Jastrzębia postanowili 
dać temu jednoznaczny wyraz mani-
festując 1 lipca pod biurem zarządu 
JSW, ale także biurami wpływo-
wych polityków, którzy przez swoje 
„ustawki” polityczne przykładają 
ręce do tego, że JSW zaczyna po-
woli dryfować w przepaść. Chyba 
tylko ignorant lub ktoś komu jest po 
drodze z obecnymi władzami spół-
ki może o manifestacjach górniczej 
Solidarności powiedzieć, że to „uda-
wany” protest. Pamiętamy bowiem 
dobrze, kto z kim współpracował na 
„Sośnicy” i dziś chciałby te doświad-
czenia przenieść do Jastrzębia. 

Fakt, że domagamy się od Premie-
ra zmian w zarządzie JSW nie ozna-
cza, że chcemy wpływać na obsadę 
kadrową spółek. Dla mnie osobiście 
może to być prezes X, Y czy Z, byle 
pracował dla dobra danej spółki i jej 
pracowników. W przypadku JSW mó-
wimy tylko jednoznacznie „zabierzcie 
tych nieudaczników” i wprowadźcie 
do spółki normalność. Normalność, 
która należy się górnikom z Jastrzębia 
za to co w ostatnich latach przeszli. 
Za ich poświęcenie na rzecz ratowa-
nia spółki, która przypomnę w 2015 
roku była na skraju upadłości.  Czyż-
by pamięć polityków Prawa i Spra-
wiedliwości była taka krótka? Czy 
może nie chcą o tym pamiętać?  
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Dokończenie na str. 4

Zabierzcie tych nieudaczników!
PRACOWNICY Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - przy wsparciu kolegów z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) 
i Węglokoksu Kraj Sp. z o.o. - przeprowadzili trzy pikiety, w trakcie których wyrazili swój sprzeciw wobec 
pozorowanego dialogu społecznego ze strony kierownictwa JSW, łamania praw pracowniczych i związkowych 
w Spółce oraz obsadzania kluczowych stanowisk osobami niekompetentnymi.

PRZED siedzibą firmy, mikołow-
skim biurem europosłanki Izabeli 
Kloc i katowickim biurem posel-
skim premiera Mateusza Morawiec-
kiego demonstrowało kilkuset 
górników. Akcję zorganizowały re-
prezentatywne organizacje związ-
kowe JSW SA (NSZZ „Solidarność”, 
Federacja Związku Zawodowego 
Górników JSW SA i Związek Zawo-
dowy „Kadra”), które od dłuższego 
czasu domagają się pełnej realizacji 
porozumienia płacowego zawartego 
półtora roku temu.

- W lutym 2020 r. we wszyst-
kich spółkach węglowych - oprócz 
JSW - zostały podpisane porozu-
mienia płacowe regulujące poziom 
wzrostu wynagrodzeń. Reprezen-
tatywne organizacje związkowe 
JSW SA również prowadziły nego-
cjacje płacowe. Zakończyły się one 
podpisaniem porozumienia usta-
lającego wzrost płac i czas jego re-
alizacji. Niestety, dokładnie w tym 
samym czasie pojawiły się pierwsze 
symptomy pandemii koronawiru-
sa. (…) Reprezentatywne organi-
zacje związkowe JSW SA cały czas 
stały na stanowisku, że wraz z usta-
bilizowaniem się sytuacji Zarząd 

powinien natychmiast przystąpić 
do realizacji porozumienia płaco-
wego - wyjaśniał jakiś czas temu 
stanowisko strony społecznej prze-
wodniczący Zakładowej Organi-
zacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ 
„Solidarność” JSW SA Sławomir 
Kozłowski.

Tymczasem kierownictwo Spół-
ki powołało zespół złożony między 
innymi z radców prawnych i adwo-
katów reprezentujących trzy kan-
celarie prawne, który stwierdził, 
że porozumienie mogło być jedynie 
„projektowanym dokumentem” i 
nie wywołuje skutków prawnych, 
zaś o skuteczności dokumentu po-
winien zdecydować sąd.

Postawa pracodawcy pogłębiła 
istniejące napięcia na linii pracow-
nicy-pracodawca, co znalazło od-
zwierciedlenie w przebiegu pikiety 
przed siedzibą JSW: górnicy nie 
mieli ochoty na dyskusję z panią 
prezes Barbarą Piontek, która wy-
szła do nich i po raz kolejny zade-
klarowała, że chce rozmawiać.

- Gdyby naprawdę chciała 
rozmawiać, takie rozmowy już 
dawno by się odbyły - zwrócili 
uwagę przedstawiciele reprezenta-

tywnych organizacji związkowych 
JSW SA.

W drodze do Katowic górnicy 
odwiedzili Mikołów, gdzie mie-
ści się biuro europosłanki Izabeli 
Kloc. Tam pikietowano przeciwko 
postępowaniu lokalnych parlamen-
tarzystów Prawa i Sprawiedliwości, 
którzy bezpośrednio wpływają na 
obsadę kadrową zarządów spółek 
węglowych, przez co firmy te za-
rządzane są coraz gorzej.

- „Zarząd Iza nam wybrała, pra-
wie spółkę zaorała” - głosił jeden z 
przygotowanych transparentów.

Ostatnim akcentem dnia była 
demonstracja przed biurem po-
selskim Mateusza Morawieckiego 

w Katowicach. Przypomnijmy, że 
obecny szef rządu został wybrany 
do Sejmu z okręgu katowickiego.

Złożenie petycji ze związkowy-
mi postulatami poprzedziły wystą-
pienia przywódców protestu.

Artur Braszkiewicz, prze-
wodniczący zgromadzenia i wice-
przewodniczący ZOK NSZZ „So-
lidarność” PGG SA, wspomniał o 
dotykającym cały sektor problemie 
braku odbioru zakontraktowanego 
węgla przez państwowe koncerny 
energetyczne.

Sławomir Kozłowski z NSZZ 
„Solidarność” JSW SA skupił się na 
bieżących problemach JSW.

- Zebraliśmy się pod biurem 

parlamentarzysty najważniejszego 
w województwie śląskim, premiera 
naszego rządu, ponieważ wysyłane 
pisma, gdzie przedstawiliśmy trud-
ną sytuację Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, są bez odzewu. (…) Chce-
my koniecznie wiedzieć, co nas cze-
ka, kto będzie kierował tą spółką, 
jak będzie sytuacja wyglądała. Par-
lamentarzyści nieodpowiedzialni, 
którzy potraktowali Jastrzębską 
Spółkę jak własne ranczo, obłożyli 
ludźmi, którzy są nieprzygotowani, 
są niewykwalifikowani i doprowa-
dzają do tego, że Jastrzębska Spół-
ka Węglowa powoli stacza się na 
dół - mówił.
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Kilka słów poświęcił procedero-
wi zatrudniania niekompetentnych 
osób za „kolosalnie duże pieniądze” 
przez obecną panią prezes.

- Czy pan na to, panie premie-
rze, daje przyzwolenie? - retorycz-
nie pytał związkowiec. - Ocze-
kujemy, że pan się zainteresuje i 
podejmie odpowiednie decyzje, 
które wynikają również z naszej 
petycji. Jeszcze raz apelujemy do 
pana, apelujemy jako górnicy Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej - zrób 
pan porządek z tymi dziadami! - 
zaapelował.

Po nim głos zabrał stojący na 
czele Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Soli-
darność” Bogusław Hutek. Lider 
największej organizacji związkowej 
zrzeszającej pracowników polskich 
kopalń zaznaczył, że problem nie-
kompetencji wśród kadr zarządza-
jących państwowymi spółkami 
węglowymi jest znacznie szerszy i 
dotyczy nie tylko JSW.

- Prezes [Prawa i Sprawiedli-
wości - przyp. red. SG] Kaczyński 
mówił, że będą to kompetentni me-
nadżerowie. Nie są! A potem trzeba 
z nimi walczyć, a oni walczą z „So-
lidarnością”. Panie premierze! Nie 
pozwolimy na to, żeby powtórzył 

Zabierzcie tych nieudaczników!

się w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej 2015 rok. Bardzo chętnie chwa-
licie się tym, że tam było strzelanie 
do górników, że wtedy nie było dia-
logu… Dzisiaj też nie ma dialogu! - 
podkreślił.

Całą akcję protestacyjną podsu-
mował przewodniczący Krajowego 
Sekretariatu Górnictwa i Energe-
tyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” 
Jarosław Grzesik, zwracając się do 
zgromadzonych przed biurem po-
selskim premiera przy ulicy War-
szawskiej.

- Byliśmy dzisiaj pod siedzibą 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. By-
liśmy tam, bo tam dzieje się źle. By-
liśmy tam, bo tam łamane są prawa 
pracownicze i związkowe. Byliśmy 
tam, bo tam rządzą nieudaczni-
cy - kolesie pana byłego ministra 
[wiceministra energii - przyp. red. 

SG] Gawędy i pani europosłanki 
Izabeli Kloc. I byliśmy również w 
Mikołowie, pod biurem pani eu-
roposłanki, bo ona jest tym złem, 
które do Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, do spółek-córek Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej i do innych 
spółek przyprowadziło różnego ro-
dzaju nieudaczników, a pan, panie 
premierze, na to pozwala. Jesteśmy 
tutaj dlatego, że premier naszego 
rządu pozwala posłom (…) obsa-
dzać nieudacznikami spółki wę-
glowe! Szczególnie dzisiaj mówimy 
o Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
(…) Panie premierze, apelujemy do 
pana - niech pan zabierze tych nie-
udaczników z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, niech pan ich zabierze 
jak najszybciej, bo inaczej dopro-
wadzą tą spółkę do ruiny! - grzmiał 
lider KSGiE.

W petycji skierowanej do pre-
miera reprezentatywne organiza-
cje związkowe JSW SA zażądały 
odwołania pani Barbary Piontek 
z funkcji prezesa Zarządu JSW, 
odwołania Tomasza Dudy z funk-
cji członka Zarządu JSW, zmian 
w składzie Rady Nadzorczej JSW 
oraz „spowodowania aby do JSW 
S.A. trafiły osoby znające się na 
górnictwie, ale także przygotowane 
i kompetentne w zakresie zarzą-
dzania”. Pod dokumentem widnieją 
podpisy Sławomira Kozłowskiego, 
Romana Brudzińskiego (obydwaj 
ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA), 
Mateusza Nabialczyka (Federacja 
Związku Zawodowego Górników 
JSW SA) i Marka Płocharskiego 
(Związek Zawodowy „Kadra”).

Marek Jurkowski

Dokończenie ze str3

 Podejrzenie popełnienia przestępstw…

Sprawa dla prokuratora!
Wiceprezes Tomasz Duda uwielbia stosować strategię „łapać złodzieja”. Tylko, że jak ktoś tak głośno krzyczy 
to należałoby się zastanowić jaki ma w tym cel?
PODEJRZENIE popełnienia przestępstw przez wi-
ceprezesa Dudę oraz podległych mu pracowników 
zgłosiły do Prokuratury Reprezentatywne Związki 
Zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej. O zaistniałej sytuacji powiadomili również 
Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro 
oraz Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka 
Sasina. 

W czym rzecz? Otóż, zdaniem zawiadamia-
jących, Tomasz Duda, Zastępca Prezesa Zarządu 
JSW ds. Rozwoju dopuścił się czynów o charak-
terze przestępczym w myśl art. 296 § 1a kodek-
su karnego, tj. jako osoba będąca zobowiązana 
do zajmowania się sprawami majątkowym oraz 
działalnością gospodarczą nadużył udzielonych 
mu uprawnień, czym sprowadził na Spółkę bezpo-
średnie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej 
szkody majątkowej. 

Zdaniem zawiadamiających, Tomasz Duda bę-
dąc Zastępcą Prezesa Zarządu polecił Zarządowi 
JSW Ochrona sp. z o.o. wypowiedzenie umowy o 
podwykonawstwo w zakresie świadczonych przez 

firmę Almar BIS sp. z o.o. usług ochrony osób i 
mienia. Nie zadbał jednak o właściwe zastępstwo. 
Nie możliwe jest, by z dnia na dzień, w strukturach 
JSW udało się zastąpić tak sporą lukę w obszarze 
ochrony, jaka powstała po wypowiedzeniu umowy 
podwykonawcy. Janina Szymańska, Prezes Zarzą-
du JSW Ochrona sp. z o.o., próbowała wyjaśnić 
tę decyzję Zarządowi JSW, ale nie została wysłu-
chana. Jej działania dążące do uchronienia Spółki 
przed znaczną szkodą majątkową spotkały się z 
dziwną reakcją Tomasza Dudy. Polecił on swo-
jemu podwładnemu, dyrektorowi Krzysztofowi 
Bieleniowi odwołać panią Szymańską. Brak możli-
wości zabezpieczenia mienia JSW nie interesował 
go przy tym. Czym się kierował, to powinna ustalić 
prokuratura.

Powyższe działania, podejmowane przez wi-
ceprezesa Tomasza Dudę ewidentnie świadczą 
o przekroczeniu kompetencji i są działaniami na 
szkodę Spółki i powinny być ścigane z urzędu. 
JSW to spółka w aktywach skarbu państwa, a 
nie prywatny folwark Pana Dudy. A jako, że czyn 

jakiego się dopuścił ma znaczną wysokość poten-
cjalnej szkody i popełniony jest świadomie oraz 
charakteryzuje się znacznym stopniem społecznej 
szkodliwości, działania organów ścigania muszą 
być stanowcze!

To nie jedyna gorsząca sprawa jakiej zdaniem 
związkowców dopuścił się wiceprezes Duda. Wi-
ceprezes Duda zakwestionował wynik przetargu 
na remont kombajnów MR-340X-Ex-S wykona-
nego przez firmę Minostar dla Ruchu Borynia. 
Pierwszy z dwóch kombajnów został już odebrany 
przez kopalnię lecz nie został poddany rozrucho-
wi. W maju 2021 roku koordynatorzy w spółce ds. 
Bezpieczeństwa Korporacyjnego – Adam Opiłka i 
Dariusz Faron dokonali kontroli umów na remont 
wspomnianych kombajnów, ale co ciekawsze 
dokonali kontroli kombajnu na Borynii wraz z 
przedstawicielami firmy Sandvik, która brała tak-
że udział w przetargu lecz jej oferta okazała się 
znacznie droższa. Zawiadamiający wskazują, że 
kombajnów tego typu w zasobach JSW SA, któ-
re także wymagać będą remontów jest znacznie 

więcej. Tego rodzaju działania wskazują na utrud-
nienie realizacji przetargu publicznego. W ocenie 
zawiadamiających doszło tu do przestępstwa 
z wynikającego z art. 305 k.k. Otóż Kto, w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub 
utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w poro-
zumienie z inną osobą działając na szkodę wła-
ściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz 
której przetarg jest dokonywany, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze 
podlega, kto w związku z publicznym przetargiem 
rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne 
okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umo-
wy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi 
w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę 
właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na 
rzecz której przetarg jest dokonywany.

W efekcie, jeden z wyremontowanych kombaj-
nów już od wielu tygodni mógłby wykonywać zada-
nia produkcyjne, lecz tego nie robi, gdyż został on 
„uwięziony” przez audytorów wiceprezesa Dudy. 
Przestój powoduje realne straty dla spółki. 

Tajemnicą Poliszynela jest to, że Tomasz Duda 
ma swoje upodobania w zakresie firm okołogór-
niczych. Faworyzowana przez niego firma prze-
grała postępowanie przetargowe, a część osób 
odpowiedzialnych za to postępowanie zapłaciła za 
to stanowiskami pracy. Może to jest odpowiedź, 
dlaczego Tomasz Duda tak głośno krzyczy: łapać 
złodzieja! 

mj



4 5CZERWIEC 2021        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZASPOJRZENIA

 JSW, PRAIRIE MINING

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 

Roszczenia, których 
mogliśmy uniknąć

ABY zrozumieć obecną sytuację, 
trzeba sięgnąć trzech lat wstecz, 
kiedy rozpoczęły się negocjacje 
z Australijczykami. JSW powołała 
zespoły mające ocenić zasadność 
potencjalnego przejęcia kontroli 
nad spółką Prairie. Ich zadaniem 
była ocena jakości złóż „Dębieńsko” 
i „Jan Karski”, jakości zalegające-
go tam węgla oraz analiza ekono-
micznych aspektów wydobycia. 
Niezależnie od powołania zespo-
łów, które tworzyło ponad 20 osób 
zatrudnionych w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej, postanowiono 
skorzystać z usług zewnętrznych 
ekspertów. Wybór padł na Deloit-
te, renomowaną firmę z obszaru 
finansów, na jeden z londyńskich 
banków i na trzy kancelarie praw-
ne. Ich zadaniem była niezależna 
ocena wartości polskich aktywów 
Prairie Mining. Ponadto należało 
wypracować potencjalną strukturę 
transakcji przejęcia kontroli nad 
Prairie, zaś wspomniane kancela-
rie miały  przygotować opinię na 
temat ryzyka potencjalnych rosz-
czeń wobec polskiego rządu, jakie 
australijska firma mogłaby wnieść, 
gdyby prawo do realizacji tych 
projektów zostało jej odebrane.

Po kilku miesiącach zespoły 
zakończyły swoje prace. Z przygo-
towanych przez nie opinii wyni-
kało, iż złoża węgla koksującego 
w Polsce, na które koncesje posia-

da spółka australijska, są złożami 
interesującymi dla JSW, bo za-
gwarantowałyby jej kolejnych kil-
kadziesiąt lat działalności. Złoże 
„Dębieńsko” posiada węgiel kokso-
wy dobrej jakości, który mógłby być 
łatwo udostępniony i wydobywany 
przy wykorzystaniu znajdującej 
się w pobliżu infrastruktury KWK 
„Knurów-Szczygłowice” Ruch 
„Szczygłowice”. Zastosowanie ta-
kiego rozwiązania umożliwiłoby 
produkcję do pół miliona ton su-
rowca rocznie. Jednocześnie trwa-
łyby prace nad nowym szybem. 
Wraz z jego uruchomieniem zdol-
ności produkcyjne nowej kopalni 
wzrosłyby do 2,5 mln t rocznie. 
Złoże „Jan Karski” także oceniono 
pozytywnie. Zwrócono uwagę na 
pożądaną charakterystykę zaso-
bów węgla, głównie typu 34 i 35, 
oraz niskie koszty wydobycia. Za-
równo w „Dębieńsku”, jak i w „Ja-
nie Karskim” ściany miałyby długie 
wybiegi, podobnie jak w „Szczy-
głowicach” czy „Bogdance”.

Podobną opinię wydali eksper-
ci z Instytutu Surowców Polskiej 
Akademii Nauk (PAN) - wysoko 
ocenili jakość złóż i jakość węgla, 
prezentując zresztą swoje konklu-
zje podczas posiedzenia Rady Nad-
zorczej JSW poświęconego prezen-
tacji projektu możliwości przejęcia 
kontroli nad spółką Prairie, zaś 
doradcy finansowi uznali, że pro-

Już wtedy wszystkie trzy powo-
łane kancelarie prawne ostrzegały, 
że istnieje wysokie ryzyko pozwa-
nia przez Prairie polskiego Skarbu 
Państwa przed Międzynarodowym 
Sądem Arbitrażowym w sytuacji, 
gdyby australijska firma została 
pozbawiona praw do otrzymanych 
koncesji lub praw do dalszych prac 
na podstawie tych koncesji. Praw-
nicy szacowali, iż wysokość po-
tencjalnych roszczeń może sięgać 
kilku mld zł. Gdyby JSW przejęła 
Prairie, ryzyko związane z wniesie-
niem roszczeń wobec Skarbu Pań-
stwa zostałoby wyeliminowane.

Obszerny materiał zawiera-
jący analizy i wnioski dotyczące 
wszystkich aspektów ewentual-
nego przejęcia Prairie Mining Ja-
strzębska Spółka Węglowa prze-
słała do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Prokuratorii Gene-
ralnej, ówczesnego Ministerstwa 
Energii oraz innych resortów.

Zarząd JSW podjął przy tym 
uchwałę wskazującą na zaintereso-
wanie przejęciem kontroli nad Pra-
irie i zwrócił się z prośbą do Rady 
Nadzorczej (RN) o zajęcie stanowi-
ska. W trakcie jednego z posiedzeń 
Rady kierownictwo Spółki przed-
stawiło członkom RN obszerny 
materiał dotyczący projektu oraz 
przedłożył pozytywne wnioski. 
Zaproszeni eksperci z PAN, firm 

W 2018 roku Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) rozpoczęła rozmowy z australijską firmą Prairie Mining, która posiadała 
w Polsce dwie koncesje na wydobywanie węgla koksowego: z położonego nieopodal ruchu „Szczygłowice” złoża 
„Dębieńsko” i ze zlokalizowanego na Lubelszczyźnie złoża „Jan Karski”. Podjęcie rokowań było uzasadnione - wszak każda 
spółka surowcowa zainteresowana jest poszerzaniem bazy zasobowej, ponieważ gwarantuje jej to dłuższą perspektywę 
funkcjonowania. Dziś JSW dostępu do złóż nie ma, a Prairie Mining żąda od Polski gigantycznego - wynoszącego 
ponad 4 miliardy złotych - odszkodowania. Jak do tego doszło? I kto zawinił?

jekt „spina się” ekonomicznie.
Trzeba wspomnieć, że w tym 

czasie JSW finalizowała rozmowy 
dotyczące kupna Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów SA (PBSz) - istnie-
jącej od 1945 r. spółki specjalizują-
cej się w budowie szybów. Ostatecz-
nie PBSz trafił do Grupy JSW i dziś 
realizuje zadania dla Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Jest też wyko-
nawcą kluczowego dla przyszłości 
Tauron Wydobycie SA szybu „Grze-
gorz”. Ewentualne roboty szybo-
we po przejęciu złóż „Dębieńsko” 
i „Jan Karski” byłyby zatem wyko-
nywane przez spółkę-córkę JSW.

Przedstawiciele banku współ-
pracującego z JSW podkreślali zna-
czenie faktu, iż Prairie Mining jest 
notowana na giełdzie w Londynie 
oraz w Australii. To umożliwiłoby 
jej dostęp do kapitału na rynkach, 
gdzie jest wielu inwestorów, któ-
rzy mają głęboką wiedzę na temat 
meandrów polityki surowcowej, 
zdają sobie sprawę ze znaczenia 
węgla koksowego dla światowej 
gospodarki w kontekście produk-
cji stali i - mając to wszystko na 
uwadze - są gotowi na finanso-
wanie projektów górniczych. Ni-
komu zorientowanemu nie trzeba 
tłumaczyć, że dostęp do takiego 
kapitału, wobec coraz częstszych 
odmów finansowania działalności 
wydobywczej przez banki, obecnie 
byłby czymś niemal bezcennym.

doradczych oraz kancelarii praw-
nych szczegółowo omówili możli-
wą strukturę transakcji przejęcia 
kontroli nad australijską firmą i jej 
aktywami. Prawnicy po raz ko-
lejny wskazywali na fakt, iż prze-
jęcie tych aktywów Praire przez 
JSW wyeliminuje ryzyko wielomi-
liardowych roszczeń Prairie wo-
bec polskiego Skarbu Państwa.

I tu dochodzimy do sedna spra-
wy. Po trwającym kilka godzin 
posiedzeniu, prezentacji projektu, 
wysłuchaniu zaproszonych eksper-
tów oraz przeprowadzonej dyskusji 
Rada Nadzorcza JSW postanowi-
ła głosować nad zaproponowaną 
przez Zarząd uchwałą w sprawie 
prowadzenia dalszych rozmów 
z Prairie. Wynik głosowania zasko-
czył niemal wszystkich obecnych: 
„za” dalszymi pracami głosowało 
4 członków RN z wyboru załogi i… 
nikt więcej. Pozostałych 6 członków 
- z przewodniczącą Rady panią Ha-
liną Buk - zagłosowało „przeciw”.

W ten sposób projekt dający 
JSW szansę na dostęp do nowych 
złóż węgla koksującego, surowca 
dobrej jakości i z konkurencyjny-
mi kosztami wydobycia przepadł. 
Konsekwencje właśnie zaczynamy 
ponosić. Kilkanaście dni temu to, 
przed czym trzy lata przestrze-
gały kancelarie prawne, stało się 
faktem - w opublikowanym ko-
munikacie giełdowym spółka 
Prairie Mining poinformowała 
o wszczęciu procedury arbitrażo-
wej wobec polskiego Skarbu Pań-
stwa na kwotę ponad 4 mld zł.

Reprezentatywne organiza-
cje związkowe zrzeszające pra-
cowników JSW pytają wprost: 
czy ci, którzy zagłosowali za 
wstrzymaniem rozmów z Pra-
irie, unikną odpowiedzialności?

Odpowiedzi, póki co, nie ma. 
Faktem pozostaje, że Spółka już 
dziś mogłaby wydobywać węgiel 
z kopalni „Dębieńsko” i przyno-
sić zyski. Tymczasem, wskutek 
niezrozumiałej dla wielu posta-
wy sześciorga członków RN JSW, 
złoża „Dębieńsko” oraz „Jan Kar-
ski” wciąż leżą „odłogiem”, zaś 
polskie państwo musi stawić czo-
ła wielomiliardowym roszcze-
niom. Kwota, jakiej żąda Prairie, 
to więcej niż miesięczne płatności 
z programu „Rodzina 500+”.

(na podstawie informacji prasowych)

Prairie Mining jest notowana 
na giełdzie w Londynie 

oraz w Australii. 
To umożliwiłoby jej dostęp 

do kapitału na rynkach, 
gdzie jest wielu inwestorów, 

którzy mają głęboką 
wiedzę na temat meandrów 
polityki surowcowej, zdają 
sobie sprawę ze znaczenia 

węgla koksowego 
dla światowej gospodarki 
w kontekście produkcji 

stali i - mając to wszystko 
na uwadze - są gotowi na 
finansowanie projektów 

górniczych.



6 WYDARZENIA
MANIFESTACJA W WARSZAWIE

Nie jesteśmy kolonią 
państwa niemieckiego!
9 CZERWCA kilkutysięczna manifestacja pracowników sektora paliwowo-energetycznego przeszła ulicami 
Warszawy. Członkowie NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych 
i Forum Związków Zawodowych protestowali przeciwko brakowi dialogu społecznego, brakowi informacji 
na temat planu transformacji polskiej energetyki oraz łamaniu praw pracowniczych w spółkach 
energetycznych. Powiedzieli również głośne „nie” postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) o konieczności wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez kopalnię „Turów”.

DEMONSTRANCI zebrali się przed 
siedzibą Przedstawicielstwa Komisji Eu-
ropejskiej (KE) w Polsce, gdzie zorganizo-
wano krótki wiec z udziałem związkowych 
liderów.

- Zgromadziliśmy się dzisiaj dlatego, że 
chcieliśmy zamanifestować, zaprotestować 
przeciwko temu, co się dzieje - a w zasadzie 
przeciwko temu, co się nie dzieje; perma-
nentny brak dialogu społecznego w na-
szym kraju - to jest to, co nas dzisiaj boli. 
Od wielu miesięcy upominamy się zarówno 
my, jako górnicy i energetycy, jak i przed-
stawiciele innych branż o rzetelny, uczciwy 
i prawdziwy dialog. Zamiast tego mamy 
pozorowanie działań - mówił do zgroma-
dzonych przewodniczący Krajowego Se-
kretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) 
NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik. - 
Spotykamy się również dlatego, że dzieje 
nam się krzywda, dzieje się krzywda pra-
cownikom. Ewidentnie łamane są w gru-
pach energetycznych prawa pracownicze 
i prawa związków zawodowych. Nie zga-
dzamy się na to! - podkreślał.

Wskazywał na obawy załóg wobec przy-
gotowywanego procesu transformacji sek-
tora energetycznego. Ów niepokój ma po-
głębiać postawa rządu, który nie konsultuje 
swoich planów ze stroną społeczną.

- Branża przygotowywana jest do dzi-
kiej transformacji. Zamiast sprawiedliwej, 
na razie jest dzika. Podejmują działania 
bez konsultacji. Podejmują działania bez 
informacji. Nie wiemy, jaki los spotka pra-
cowników (…). Nie wiemy, jakie będą zasady 
wynagradzania po przeprowadzonej trans-
formacji. Jest bardzo wiele niewiadomych. 
Nie godzimy się na takie traktowanie! - 
grzmiał szef KSGiE.

Dalej zwracał uwagę, że zagrożone jest 
nie tylko dalsze istnienie tysięcy miejsc pra-
cy, ale również bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju. W tym kontekście padło nawią-
zanie do kontrowersyjnego postanowienia 
TSUE.

- Nasi rządzący doprowadzają do tego, 
że stracimy kontrolę nad produkcją energii. 
Będziemy uzależnieni od nośników energii, 
które nie pochodzą z naszego kraju. Likwi-
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Wskazywał na obawy załóg wobec przy-
gotowywanego procesu transformacji sek-
tora energetycznego. Ów niepokój ma po-
głębiać postawa rządu, który nie konsultuje 
swoich planów ze stroną społeczną.

- Branża przygotowywana jest do dzi-
kiej transformacji. Zamiast sprawiedliwej, 
na razie jest dzika. Podejmują działania 
bez konsultacji. Podejmują działania bez 
informacji. Nie wiemy, jaki los spotka pra-
cowników (…). Nie wiemy, jakie będą zasady 
wynagradzania po przeprowadzonej trans-
formacji. Jest bardzo wiele niewiadomych. 
Nie godzimy się na takie traktowanie! - 
grzmiał szef KSGiE.

Dalej zwracał uwagę, że zagrożone jest 
nie tylko dalsze istnienie tysięcy miejsc pra-
cy, ale również bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju. W tym kontekście padło nawią-
zanie do kontrowersyjnego postanowienia 
TSUE.

- Nasi rządzący doprowadzają do tego, 
że stracimy kontrolę nad produkcją energii. 
Będziemy uzależnieni od nośników energii, 
które nie pochodzą z naszego kraju. Likwi-

dujemy węgiel. Likwidujemy polską ener-
getykę. Uzależniamy się od Niemiec i od 
rosyjskiego gazu. A miejsce, w którym roz-
poczynamy naszą manifestację, też nie jest 
przypadkowe. Jesteśmy przed warszawskim 
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. 
To tam, w „trybunale niesprawiedliwości” 
Unii Europejskiej, zapadła decyzja o tym, że 
mamy zaprzestać wydobycia polskiego wę-
gla z kopalni „Turów”. Nie zgadzamy się na 
to! - zakończył swoje wystąpienie.

Marsz do normalności
Po nim głos zabrał przewodniczący Ko-

misji Krajowej (KK) NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda. Zauważył, iż protest ma wymiar 
szerszy niż branżowy, bo biorą w nim udział 
pracownicy z innych działów gospodarki. 
Poruszył także kwestię charakteru Unii 
Europejskiej (UE), która coraz mniej przy-
pomina organizację sprzed kilkunastu lat, 
kiedy Polska stawała się jej członkiem.

- Dzisiaj rozpoczynamy marsz do nor-
malności. Jeżeli rząd tego nie zrozumie, to 
my mamy ku temu narzędzia. I potrafiliśmy 

to skutecznie egzekwować za rządu Plat-
formy Obywatelskiej i PSL-u - oświadczył. 
- Jesteśmy nie przypadkiem dzisiaj tu, (…) 
pod Przedstawicielstwem Komisji Euro-
pejskiej. 17 lat temu, 1 maja, przystąpiliśmy 
jako Polska do Unii Europejskiej. Było to 
poprzedzone referendum w naszym kraju. 
Wypowiedzieliśmy się pozytywnie, za przy-
stąpieniem do Unii Europejskiej - za przy-
stąpieniem nie do federacji, ale za przystą-
pieniem do wolnych, narodowych państw, 
bo „Solidarność” wie doskonale o tym, jak 
walczyliśmy o wolność, o to, aby odłączyć 
się od tego systemu komunistycznego i od 
Związku Radzieckiego. (…) Nie pozwolimy 
na to, aby Unia Europejska nam szykowała 
drugi Związek Socjalistycznych Republik 
Niemieckich albo Francuskich. (…) To nie 
jest przypadek - dokończenie Nord Stream 
2, przyblokowanie Baltic Pipe, zamknięcie 
kopalni w Turowie… Za chwilę każą zamy-
kać kopalnie w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej, bo im też będą przeszkadzać przy 
granicy. To jest sytuacja niedopuszczalna. 
Dlatego to jest ostrzeżenie dla Komisji Eu-

ropejskiej - precz z waszymi łapami od pol-
skiej gospodarki, od polskich pracowników, 
bo żyjemy w państwie narodowym, a nie 
jesteśmy kolonią państwa niemieckiego - 
powiedział.

Duda: Widać, gdzie ten rząd ma dialog
Po złożeniu petycji w Przedstawiciel-

stwie KE protestujący udali się między in-
nymi przed gmach Ministerstwa Aktywów 
Państwowych (MAP). Tam wyszedł do nich 
wicepremier i minister aktywów państwo-
wych Jacek Sasin. Polityk podkreślił, że uli-
ca nie jest dobrym miejscem na rozmowy. 
Jak mówił, przygotowane przez rząd oraz 
MAP duże programy zmian w obszarach 
górnictwa i energetyki nie wynikają z niczy-
jego „widzimisię”, tylko z tego, co się wokół 
Polski dzieje. Wśród czynników wymusza-
jących transformację wymienił Europejski 
Zielony Ład i „politykę klimatyczną” UE.

- Nie wyobrażamy sobie absolutnie cze-
goś takiego, że te zmiany będziemy wprowa-
dzać bez rozmowy, bez dialogu i bez porozu-
mienia społecznego - zapewnił.

Jacek Sasin przypomniał protestującym, 
że rządowi udało się wypracować bardzo 
trudne porozumienie z sektorem górnictwa 
węgla kamiennego.

- Podpisaliśmy umowę społeczną. Tak 
samo będziemy rozmawiać z energetykami - 
bo mamy też projekt, o którym chcemy roz-
mawiać - i na pewno żadnych rozwiązań nie 
wprowadzimy, jeśli będzie opór czy negacja 
ze strony związków - zadeklarował.

Manifestacja dobiegła końca, kiedy jej 
uczestnicy dotarli przed siedzibę Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Drzwi zastali za-
mknięte, co uniemożliwiło złożenie petycji 
skierowanej do premiera Mateusza Mora-
wieckiego.

- To jest skandal. Nie przypominam so-
bie takiej sytuacji, a byłem tu wiele razy na 
demonstracjach - ocenił Piotr Duda. - Wi-
dać, gdzie ten rząd ma dialog, dlatego chyba 
nie jesteśmy tu ostatni raz - stwierdził szef 
krajowych struktur NSZZ „Solidarność”.

Marek Jurkowski
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PG „SILESIA”

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 

Wierzę w powrót 
do normalności

- Najbliższy czas to stop-
niowe wyprowadzanie kopal-
ni „na prostą” po miesiącach 
zmarnowanych przez były 
Zarząd. To także czas po-
wrotu do normalności, czyli 
anulowania porozumienia 
dotyczącego zawieszenia czę-
ści premii. Jeśli chodzi o bar-
dziej odległy horyzont czaso-
wy, wierzę w stabilny rozwój 
firmy, bo to oznaczałoby też 
stabilizację sytuacji z punk-
tu widzenia pracowników 
Przedsiębiorstwa Górnicze-
go „Silesia”. (…) Jestem opty-
mistą - mówi Grzegorz Babij, 
przewodniczący „Solidarno-
ści” w czechowickiej kopalni, 
z którym rozmawiamy o sytu-
acji zakładu po jego przejęciu 
przez Bumech SA.

Solidarność Górnicza: 
- Ponad rok temu załogę ko-
palni „Silesia” zaskoczyła 
wiadomość o decyzji ów-
czesnego właściciela, który 
chciał zakład zamknąć i to do 
końca 2021 roku. Przeżyli-
śmy swoiste „déjà vu”, bo sy-
tuacja zaczęła przypominać 
tę sprzed dekady, kiedy nikt 
- poza samymi pracownika-
mi - nie interesował się losem 
przeznaczonego do likwida-
cji przedsiębiorstwa. Wtedy 
załoga znalazła inwestora, 
dzięki któremu „Silesia” prze-
trwała. Teraz podjęliście się 
podobnego zadania. Mamy 
czerwiec 2021 r. i trzeba chyba 
przyznać, że przez ostatni rok 
sporo się zmieniło…

Grzegorz Babij, przewod-
niczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” PG „Si-
lesia” Sp. z o.o.: - Zdecydowanie 

tak. Zacznijmy od początku. 30 
kwietnia 2020 r., podczas posiedze-
nia Zarządu PG „Silesia” Sp. z o.o., 
które odbyło się w Pradze, podjęto 
uchwałę rekomendującą Walnemu 
Zgromadzeniu Udziałowców PG 
„Silesia” Sp. z o.o. przyjęcie planu 
krótkoterminowego, co oznaczało 
początek procesu likwidacyjnego 
PG „Silesia”. 1 maja, podczas tele-
konferencji, informację o tym fak-
cie przekazał nam Daniel Křetín-
ský, właściciel „Silesii” i prezes 
spółki Energetický a průmyslový 
holding. Zaznaczył też, że jedyną 
możliwością utrzymania miejsc 
pracy przez kolejne półtora roku 
jest zgoda załogi na obniżenie wy-
nagrodzeń o 10 procent. Byliśmy 
w sytuacji bez wyjścia. Przed nami 
rysowała się perspektywa natych-
miastowej likwidacji albo kupienia 
sobie odrobiny czasu i potencjal-
nego utrzymania naszych miejsc 
pracy. Dziś oceniam, że podjęliśmy 
wtedy jedyną możliwą decyzję. Od 
początku strona czeska utrzymy-
wała, że „na stole” leżą trzy opcje 
- likwidacja, sprzedaż polskiemu 
Skarbowi Państwa lub sprzedaż 
mniejszościowym udziałowcom, 
pracownikom. Jako „Solidarność” 
niezwłocznie podjęliśmy działania, 
które miały uratować kopalnię. Już 
11 maja, wraz z Markiem Bogu-
szem, przewodniczącym Zarządu 
Regionu Podbeskidzie NSZZ „Soli-
darność”, spotkaliśmy się w Mini-
sterstwie Aktywów Państwowych 
z dyrektorem Departamentu do 
spraw Górnictwa Jonaszem Drab-
kiem, aby zorientować się, czy ist-
nieje możliwość, by Skarb państwa 
był zainteresowany kupnem PG 
„Silesia”. Na spotkaniu ustalono, 
że przejęcie „Silesii” przez którą-
kolwiek z państwowych spółek jest 
mało prawdopodobne. Jednocze-
śnie resort zadeklarował daleko 

idącą pomoc. Przedsiębiorstwo 
Górnicze „Silesia” zostało zobowią-
zane do opracowania biznesplanu 
na minimum 10 lat. W międzycza-
sie nawiązaliśmy kontakt z kilko-
ma inwestorami, których potencjał 
i doświadczenie wskazywały, że 
mogą oni być zainteresowani na-
byciem PG „Silesia”. Były to pod-
mioty zagraniczne i jeden podmiot 
polski. Tu spotkaliśmy się z ogrom-
nym oporem. Zarówno pracowni-
cy, członkowie „Solidarności”, jak 
i przedstawiciele mediów zaczęli 
otrzymywać fałszywe SMS-y, które 
miały zdyskredytować nasze dzia-
łania. Te nieprawdziwe wiadomości 
były rozsyłane dalej przez nieprzy-
chylnych nam ludzi i stawały się 
argumentami przeciwko nam dla 
strony czeskiej. Wspomnieć należy 
chociażby wypowiedzi ówczesnego 
rzecznika prasowego EPH, który 
twierdził, że inwestorzy to domy-
sły i spekulacje związkowców. Na 
szczęście prawda sama się obro-
niła. Wkrótce ludzie sami mogli 
zobaczyć zainteresowanych kup-
ców, którzy prowadzili na terenie 
kopalni niezbędne przed zakupem 
badania środków trwałych. Dziś 
autorzy tamtych fake newsów po-
winni spalić się ze wstydu. Rów-
nież podjęliśmy próbę utworzenia 
spółki, której głównymi udziałow-
cami byliby pracownicy, a która 
musiałaby oprzeć funkcjonowanie 
nie tylko o wydobycie, ale także 
o przetwarzanie surowca. W tym 
celu skontaktowaliśmy się z osobą, 
która dysponuje właściwą wiedzą 
i - co najważniejsze - patentami na 
poszczególne procesy produkcyjne. 
W ten sposób powstał nasz autorski 
projekt „Green Coal”. Nadal uwa-
żam, że mogła to być rewolucja na 
polskim rynku węgla. Świadczyły 
o tym wszystkie przeprowadzone 
symulacje. Niestety, zabrakło do-
brej woli ze strony poprzedniego 
Zarządu, który postawił warunki 
dla nas nie do zaakceptowania.

Ostatecznie kopalnia zna-
lazła nabywcę - podmiot, 
który nie jest spółką Skarbu 
Państwa, nie jest też spółką 
pracowniczą. Jak doszło do 
zmiany decyzji strony cze-
skiej?

Odbyło się to pod naciskiem 
„Solidarności” i pozostałych przed-
stawicieli strony społecznej. Od 
początku widzieliśmy niechęć do 
inwestorów prywatnych. Docierały 
do nas informacje, że inwestorzy ci 
byli zbywani. Na przykład obiecy-
wano im dostęp do dokumentacji, 
po czym kontakt się urywał. Na 

przełomie lipca i sierpnia udzieli-
łem wywiadu prasowego, w którym 
jednoznacznie określiłem działania 
Zarządu odnośnie sprzedaży jako 
pozorowane.

Czy właściciel jakoś się do 
tego odniósł?

Tak, ale w dość specyficzny 
sposób - niczego nie zdementował, 
padły natomiast groźby zwolnienia 
mnie z pracy. Były również próby 
zastraszania ludzi, którzy wspierali 
nas w procesie ratowania kopalni. 
Pojawiło się też coś o wiele gorsze-
go. W tym czasie na moim biurku 
wylądowało pismo informujące 
o rozpoczęciu procesu zwolnień 
grupowych. Było to jednoznaczne 
złamanie porozumienia majowe-
go, które dawało nam wspomnia-
ne przeze mnie półtora roku czasu 
w zamian za zgodę na obniżenie 
pensji o 10 procent. Widać było 
jednoznacznie, że dla nich w całym 
tym procesie nie liczy się pracow-
nik, zakład pracy, nasza przyszłość, 
tylko ich wizerunek. I tutaj się prze-
liczyli, bo nie zdawali sobie spra-
wy, że wyposażyli „Solidarność” 
w potężną broń. Szeroką kampanią 
informacyjną obnażyliśmy całą 
prawdę o postępowaniu Zarządu, 
o pozorowanych działaniach, o ła-
maniu standardów, co zaowocowa-
ło całkowitą zmianą nastawienia 
ze strony czeskiego właściciela. 
Szybko wycofano plan zwolnień 
grupowych i dopuszczono zainte-
resowane podmioty do informacji 
potrzebnych przy procesie kupna 
naszego zakładu. Ostatecznie wła-
ściciel zdecydował, że „Silesia” trafi 
w ręce firmy Bumech SA.

 „Silesię” udało się urato-
wać, nie zmienia to jednak 
faktu, że perspektywy dla 
całego górnictwa w Unii Eu-
ropejskiej rysują się w coraz 
ciemniejszych barwach. Jak 
można wytłumaczyć fakt, iż 
polska firma postanowiła ku-
pić kopalnię, gdy Unia odcho-
dzi od węgla i zaostrza prowa-
dzoną przez siebie „politykę 
klimatyczną”? Czy to nie sza-
leństwo?

Przede wszystkim faktem jest, 
że wyznaczono bardzo krótki ho-
ryzont czasu funkcjonowania 
państwowych spółek górniczych 
w Polsce. Dominuje doktryna, któ-
ra nakazuje państwom członkow-
skim Unii Europejskiej, zwłaszcza 
zaś opierającej swoją energetykę 
na węglu Polsce, odchodzenie od 
wydobycia węgla energetycznego. 
Jednak trzeba też wziąć pod uwagę 

inne uwarunkowania. Na przykład 
to, że naprawdę dobry inwestor 
inwestuje w momencie, w którym 
sytuacja wydaje się beznadziejna, 
a ceny są niskie, bo wie, że dzięki 
temu ma szansę na zysk. Do tego 
„Silesia” ma potencjał w postaci 
zasobów węgla i wykwalifikowanej 
załogi, co daje dobrą perspektywę 
na przyszłość. Inwestycja w taki za-
kład nie stawia nowego właściciela 
w jednym szeregu z szaleńcami, 
czyż nie?

Od przejęcia kopalni przez 
Bumech minęło nieco ponad 
100 dni. Jak NSZZ „Solidar-
ność” ocenia pierwsze decyzje 
nowego właściciela?

Na pewno pozytywna jest zmia-
na schematu organizacyjnego. Oka-
zuje się, że kopalnia może dosko-
nale funkcjonować bez niektórych 
stanowisk kadry zarządzającej, 
które generowały określone kosz-
ty. Dla mnie jest to sygnał, że nowy 
właściciel zaczyna szukać oszczęd-
ności najpierw u siebie. Niestety, 
pojawiają się też negatywne konse-
kwencje podejmowanych decyzji. 
Na pewno szybkie zmiany organi-
zacyjne doprowadzają do pewnego 
chaosu. Pracownicy są zdezoriento-
wani, bo przekaz informacyjny do-
tyczący zmian jest w tyle za samym 
procesem. To trzeba poprawić. 
Przed nowym właścicielem wciąż 
stoi mnóstwo wyzwań. Mam tutaj 
na myśli nie tylko wydobycie węgla, 
ale również całe otoczenie z przero-
bem na sortymenty dostosowane 
do rynku, czy też sprzedaż węgla 
na odpowiednim poziomie za odpo-
wiednie pieniądze. Przypomnę jed-
nak pewien prosty fakt - gdyby nie 
to, że ktoś chętny i z pomysłem zde-
cydował się postawić na tę kopalnię 
oraz jej załogę, dzisiaj nie byłoby 
o czym i o kim pisać.

Czego zatem zakładowa 
„Solidarność” oczekiwałaby od 
nowego właściciela w najbliż-
szych miesiącach i latach?

Najbliższy czas to stopniowe wy-
prowadzanie kopalni „na prostą” po 
miesiącach zmarnowanych przez 
były Zarząd. To także czas powrotu 
do normalności, czyli anulowania 
porozumienia dotyczącego zawie-
szenia części premii. Jeśli chodzi 
o bardziej odległy horyzont czaso-
wy, wierzę w stabilny rozwój firmy, 
bo to oznaczałoby też stabilizację sy-
tuacji z punktu widzenia pracowni-
ków PG „Silesia”. Nie może być tak, 
że na rynku węgla „lekko zawieje”, 
a już decydenci każą diametralnie 
zmieniać pracownikom życie i do-
stosowywać się do „zmiany pogo-
dy”. Od tego są związki zawodowe, 
aby o stabilizację i bezpieczeństwo 
zawodowe walczyć. „Solidarność” 
zawsze będzie dbała w pierwszej ko-
lejności o bezpieczeństwo pracowni-
ków, o jak najlepsze warunki pracy 
i płacy. W każdej z wymienionych 
powyżej kwestii jestem optymistą. 
Tym bardziej, że podpisaliśmy poro-
zumienie przywracające wynagro-
dzenia sprzed maja 2020 r.

Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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Czeska ofensywa
KWB TURÓW Rokowania polsko-czeskie w sprawie przyszłości kopalni

Na wzór górniczej umowy…
ENERGETYKA Ruszają rozmowy nad umową społeczną dla sektora energetyki i górnictwa węgla brunatnego

PRZED kilkoma tygodniami w Warszawie odbyła się ponad dziesięciotysięczna manifestacja branży 
energetycznej. Był to wstęp do negocjacji nad umową społeczną dla energetyki, która powinna zostać 
przygotowana w ciągu najbliższych miesięcy. 
9 CZERWCA w Warszawie od-
była się ponad dziesięciotysięczna 
manifestacja zorganizowana przez 
Krajowy Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki NSZZ Solidarność spo-
wodowana całkowitym brakiem 
dialogu w branży energetyczno-pa-
liwowej, łamaniem praw związko-
wych i pracowniczych oraz zagro-
żeniem utraty miejsc pracy.

W spółkach Skarbu Państwa, 
zwłaszcza energetycznych obsa-
dzani są prezesi bez jakiejkolwiek 
wiedzy o problemach sektora ener-
getycznego. W większości firm 
widoczny jest notoryczny brak 
dialogu społecznego, do czego do-
chodzi łamanie praw pracowni-
czych i związkowych.

Czas zabawy, czas walki
- Jeżeli potrzeba to Solidarność 

wie, kiedy jest czas na zabawę i na 
relaks, ale jest i czas na demonstra-
cję, aby bronić dialogu społeczne-
go, bronić praw pracowniczych. 
Dlatego jesteśmy na naszym mar-
szobiegu, bo spacer po Warszawie 
mi się źle kojarzy. Dla nas te cztery 
przystanki są symbolem braku dia-
logu. Jesteśmy tu po to, aby powie-
dzieć rządowi „ogarnijcie się, bo za 
chwilę was wysadzimy w powietrze 
–– mówił w czasie manifestacji 
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ 
Solidarność.

Demonstracja zakończyła się 
pod siedzibą premiera Mateusza 
Morawieckiego, który nie wyszedł 
do związkowców. Demonstranci 
pozostawili wobec tego swoje pety-
cje pod drzwiami biura przepustek 
KPRM.

- Szkoda, że nie mieliśmy gwoź-
dzi, to byśmy przybili im do tych 
drzwi. Złożyliśmy na wycieraczce 
nasze petycje. To jest skandal dla 

mnie, dla szefa Solidarności. To nie 
tędy droga panie premierze Mora-
wiecki. A te pana dialogi dotyczące 
objazdu Polski i dialog tzw. o No-
wym Ładzie z obywatelami nie pole-
ga na tym, że pan sobie robi briefin-
gi prasowe. Tu trzeba konkretnych, 
ciężkich rozmów tak jak na Radzie 
Dialogu Społecznego, ale pan tylko 
przedstawił swoje i zniknął z RD-
S-u. Taki jest dialog w wykonaniu 
tego rządu! - mówił Piotr Duda.

Obiecany dialog
Wcześniej, w czasie demon-

stracji ze związkowcami spotkał 
się Jacek Sasin, minister aktywów 
państwowych, który przyjął pe-
tycję związkowców. Jacek Sasin 
podkreślił, że w jego ministerstwie 
zostały przygotowane dwa duże 
programy, które dotyczą transfor-
macji górnictwa węgla kamiennego 
oraz energetyki.

- Zmiany, które proponujemy 
wynikają z tego, co dzieje się wokół 
Polski i polityki klimatycznej, jaka 
prowadzi UE. Nie możemy na to 
zamykać oczu. Nie wyobrażam so-
bie, by wprowadzać te zmiany bez 
dialogu - powiedział Jacek Sasin.

Minister Aktywów Państwo-
wych zwrócił przy tym uwagę, że 
proces transformacji energetycznej 
jest nieuchronny, ale nie może to 
być dzika transformacja. Podkreślił, 
że musi ona być skoordynowana.

- Chcemy zapewnić bezpieczeń-
stwo energetyczne Polakom, ale 
też bezpieczeństwo ekonomiczne 
pracowników sektora - dodał Jacek 
Sasin.

Postulat podpisania umowy 
społecznej na wzór podpisanej dla 
sektora górnictwa kamiennego 
pojawił się w związku z planami 
utworzenia NABE i przeniesienia 

do niej ze spółek energetycznych 
pracowników wraz z wytwórczy-
mi aktywami węglowymi. Związki 
zawodowe z obszaru energetyki 
wyrażały m.in. obawę o dalsze 
warunki pracy dla pracowników, 
przenoszonych do NABE. Argu-
mentowali np. że pracownicy ener-
getyki mają dziś układy zbiorowe, 
czy regulaminy pracy, a nie wiado-
mo co się z nimi stanie po przejściu 
do NABE. Wskazywali też, że ukła-
dy w formacie umowy społecznej 
często są przez pracodawców zry-
wane. Dlatego jednym z postulatów 
związkowców były gwarancje usta-
wowe dla warunków pracy przeno-
szonych do NABE.

Związki zawodowe energety-
ków wyrażały też obawę, że trans-
formacja energetyczna będzie 
oznaczała znaczące redukcje za-
trudnienia, według związkowców 
trudno sobie wyobrazić, że sektor 
OZE wygeneruje odpowiednią licz-
bę miejsc pracy.

Ruszają negocjacje
Artur Soboń, wiceminister ak-

tywów państwowych informował 
zaś, że w ramach Rady Dialogu 
Społecznego ze stroną społeczną 
rozpoczynają się rozmowy na temat 
zabezpieczenia pracowników ener-
getyki w procesie transformacji tej 
branży.

Soboń przypomniał, że 28 maja 
podpisano umowę społeczną w 
sprawie transformacji górnictwa. 
Umowa podpisana przez stronę 
społeczną i rządową określa zasady 
i tempo stopniowej likwidacji gór-
nictwa węgla energetycznego oraz 
mechanizmy wsparcia transforma-
cji Śląska. Zakłada m.in. wygasze-
nie kopalń węgla energetycznego do 
2049 r., zgodnie z ustalonym har-

monogramem, pomoc publiczną dla 
górnictwa w tym okresie, osłony so-
cjalne dla górników i mechanizmy 
wsparcia transformacji Śląska.

W czwartek, 1 lipca w Warsza-
wie rozpoczęły się rozmowy, doty-
czące stworzenia umowy społecznej 
dla sektora energetyki i górnictwa 
węgla brunatnego.

– Spotkaliśmy się, aby rozpo-
cząć rozmowy nad umową spo-
łeczną dla sektora górnictwa bru-
natnego i energetyki. Ustaliliśmy, 
że wstępem do tych prac będzie 
porozumienie świadczące o dobrej 
woli obu stron. Zakres tego poro-
zumienia określimy w przyszłym 
tygodniu w roboczym trybie i pod-
pisaniem tego porozumienia roz-
poczniemy faktyczne rozmowy nad 
całością umowy społecznej – po-
wiedział Artur Soboń, wiceminister 
aktywów państwowych.

W porozumieniu ma zostać za-
pisana data zawarcia umowy spo-
łecznej.

– We wstępnym porozumieniu 
będzie zawarte, że chcielibyśmy 
zakończyć rozmowy podpisaniem 
umowy społecznej do końca wrze-
śnia – powiedział Wojciech Ilnicki, 
przewodniczący Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ 
Solidarność.

Dodał, że jednym z celów podpi-
sania wstępnego porozumienia jest 
„rozstrzygniecie kwestii interpreta-
cyjnych”.

– Kwestie interpretacyjne, do-
tyczące np. tego, co oznacza status 
pracodawcy, gdzie my się będziemy 
bezwzględnie domagać zachowania 
statusu pracodawcy w tworzonym 
NABE. I to jest kwestia wyjaśnienia, 
czego to dotyczy. Myśmy już wcze-
śniej negocjowali umowy społeczne 
i w umowach mieliśmy zawarte jako 
odnośniki wszystkie dotychczasowe 

porozumienia, na przykład zbioro-
we układy pracy, zakładowe układy 
pracy. I tak naprawdę były kwestie 
do wyjaśnienia w tym porozumie-
niu wstępnym. Bo to tak naprawdę 
będzie zawarte w umowie społecz-
nej – powiedział Ilnicki.

Dodał także, że strona społecz-
na będzie się domagać, aby pracow-
nicy nie stracili ani na transforma-
cji energetyki, ani na rządowym 
programie konsolidacji aktywów 
energetycznych. Obie te kwestie 
mają być elementem umowy spo-
łecznej.

– Chcemy mieć zagwarantowa-
ne, że pracownicy podczas transfor-
macji tworzenia nowych bytów nie 
stracą, bo to jest podstawa. Mini-
sterstwo gwarantuje, że pracownicy 
nie stracą, my działając w dobrej 
wierze, chcemy stworzyć takie za-
pisy, żeby było to zagwarantowane 
na papierze – powiedział przewod-
niczący Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Brunatnego NSZZ Solidar-
ność.

We wstępnym porozumieniu 
mają znaleźć się także zapisy, w ra-
mach którego obie strony zgadzają 
się, że część rozwiązań zapropono-
wanych energetyce i górnictwu wę-
gla brunatnego ma być zapisanych 
w ustawach.

– Zgodziliśmy się z tym, że pew-
ne rozwiązania powinny być usta-
wowe. Na przykład rozwiązania 
osłonowe dla pracowników – po-
wiedział Artur Soboń.

Dodał także, że propozycja pod-
pisania wstępnego porozumienia 
wyszła od strony społecznej.

– Chcielibyśmy, żeby z tego po-
rozumienia wynikał spokój społecz-
ny w całej energetyce i górnictwie 
węgla brunatnego – dodał Ilnicki.

Opr. IDS

Soboń zwrócił uwagę, że Turów to gigantyczny 
majątek, który powinien pracować jeszcze długie 
lata – w szczególności nowy blok, który został od-
dany w tym roku. – Gdyby komukolwiek w Polsce 
przyszło zamykać cały kompleks w Turowie, i wy-
dobywczy, i wytwarzania to jest ponad 13 mld zł 
strat – zaznaczył. Dodał, że „to jest przede wszyst-
kim bezpieczeństwo energetyczne państwa”. – 
Można bagatelizować każdy pojedynczy blok w 
polskim systemie energetycznym, ale pamiętajmy 
o zbiegu sytuacji, które miały miejsce, czyli awa-
rii w Bełchatowie i postanowieniach TSUE, i wy-
obraźmy sobie, że wówczas Turów by nie działał 
– mówił. Według niego to nie byłoby zagrożenie 

dla polskiego systemu energetycznego, „tylko dla 
całego europejskiego systemu energetycznego”.

Rokowania polsko-czeskie w sprawie kopalni 
węgla brunatnego w Turowie mają doprowadzić do 
powstania umowy międzyrządowej, która określi 
warunki, na jakich Czechy wycofają skargę złożoną 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Tymczasem Czesi zamieszkujący okolice 
kopalni Turów wystosowali list do unijnego ko-
misarza ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa 
Virginijusa Sinkevičiusa. Chcą włączenia się przez 
Komisję Europejską do trwających rozmów między 
Polską a Czechami w sprawie kopalni. 

jm

Rokowania między Polską a Czechami rozpoczęły się 17 czerwca i dotyczą 
dalszego funkcjonowania kopalni węgla kamiennego Turów do czasu 
merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie. Pod koniec 
maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ramach środków 
tymczasowych nakazał Polsce natychmiastowego zaprzestania wydobycia 
węgla brunatnego w kopalni.

- JESTEŚMY gotowi na pełną transparentność w 
zakresie monitorowania potencjalnych skutków 
wpływu na środowisko kopalni w Turowie – mówił 
niedawno w Polskim Radio wiceminister aktywów 
państwowych Artur Soboń. Dodał, że zamknięcie 
całego kompleksu w Turowie oznaczałoby ponad 13 
mld zł strat.

Soboń pytany w Polskim Radiu 24 o negocja-
cje z Czechami ws. Turowa wskazał, że rozmowy 
trwają i nie są łatwe. – Gotowi jesteśmy zarówno 
na wspólne projekty inwestycyjne, na własne in-
westycje w ramach Polskiej Grupy Energetycznej, 

ale także jesteśmy gotowi na pełną transparent-
ność w zakresie monitorowania potencjalnych 
skutków wpływu na środowisko kopalni w Turowie 
– powiedział wiceszef MAP. Dodał, że to wszystko 
jest przedmiotem czeskiej propozycji umowy mię-
dzyrządowej. Przypomniał, że w czwartek w przy-
szłym tygodniu rozmowy zostaną wznowione. Jak 
powiedział Soboń, w rozmowach strona czeska ma 
przewagę. – Ta przewaga jest duża. Strona czeska 
dzisiaj sobie z tego zdaje sprawę, (…) wraca także 
do takich kwestii, które wcześniej podnoszone nie 
były – wskazał.
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Odwołany za Solidarność

Rozmowa z Gabrielem 
Cyrulikiem, byłym prezesem 
spółki JSW Szkolenie 
i Górnictwo

Mija już kilka miesięcy od 
pańskiego odwołania z funkcji 
prezesa JSW Szkolenie i Gór-
nictwo. Okoliczności Pańskiego 
odwołania wciąż pozostają nie-
jasne. 

Dla mnie także pozostają one jak 
dotąd niejasne. Otóż, 7 kwietnia, ok. 
godziny 10 otrzymałem informację 
z Biura Nadzoru Korporacyjnego Za-
rządu JSW SA, że właśnie uchwałą 
Walnego Zgromadzenia wspólników 
zostałem odwołany bez podania przy-
czyny z funkcji Prezesa spółki JSW 
Szkolenie i Górnictwo. Odwołanie zo-
stało przeprowadzone z pominięciem 
zazwyczaj Rady Nadzorczej JSW SIG 
i zostało dokonane głosami Prezes 
Barbary Piontek i wiceprezesa Toma-
sza Dudy przy sprzeciwie wicepreze-
sa Artura Wojtkowa. Jak się później 
okazało, nie byłem jedyny odwołanym 
członkiem zarządu spółki Grupy JSW, 
tym rzadko stosowanym trybem Wal-
nego Zgromadzenia, czyli uchwałą taj-
nie przygotowaną przez Pana Dudę. 
Jakoś aktualny Zarząd JSW SA nie ma 
zaufania do rad nadzorczych spółek 
wchodzących w skład JSW SA. Dzisiaj 
już wiadomo, że trudno poza licznym 
gronem doradców Pani Prezes Piontek 
znaleźć wśród długoletnich pracowni-
ków JSW SA kogoś nie podejrzewanego 
o „wrogą postawę” wobec Pani Prezes.

Jednak dwa tygodnie wcze-
śniej Zarząd JSW SA odrzucił 
podobną uchwałę o Pańskim od-
wołaniu. Co się więc wydarzyło, 
że powtórzono odwołanie.

W pierwszym głosowaniu w dniu 
24 marca br. członkami Zarządu JSW 
SA byli jeszcze Artur Dyczko i Radek 
Załoziński, którzy wraz z Arturem 
Wojtkowem odrzucili wniosek wice-
prezesa Dudy. Tydzień później Prezes 
Piontek na posiedzeniu rady nadzor-
czej JSW SA udało się przegłosować 
odwołanie prezesów Dyczko i Zało-
zińskiego, też oczywiście bez poda-
nia przyczyny. W branży okoliczności 
tych odwołań są powszechne znane, 
ponieważ sprawa stanęła w rządzie; 
gdzie Pani 

Piontek z poparciem kilku posłów 
PiS z naszego regionu przeforsowała 
tą zmianę mimo sprzeciwu reprezen-
tatywnych związków zawodowych; 
w tym zwłaszcza liderów śląsko- dą-
browskiej NSZZ „Solidarności”. Dla-
tego kiedy 7 kwietnia dowiedziałem 
się o moim odwołaniu, nie byłem za-
skoczony; ale nie ukrywam, że jednak 
co nieco zdziwiony. Przecież po mar-
cowej próbie odwołania Pani Piontek 
zapewniała wielu parlamentarzystów 
PiS; liderów „Solidarności”; że to była 
pomyłka i nie będzie dalszych działań 

Piontek pojawia się nowy Pełnomoc-
nik Zarządu JSW SA; przypadkiem 
emerytowany (raptem od kilku ty-
godni – red.) szef katowickiej Dele-
gatury CBA Piotr Halejak. Trudno 
nie łączyć tajemniczych insynuacji 
Pani Prezes z suflowanymi podpo-
wiedziami przez tego Pana. Nie jest 
już tajemnicą, że Pan Halejak chęt-
nie owymi groźnymi podejrzeniami 
obrzuca wiele osób, które przypad-
kiem stanęły na drodze Pani Prezes 
Piontek. Niestety format tych zarzu-
tów w stosunku do mojej osoby mu-
siał być tak duży, że przytaczane są 
w zaufanym gronie wtajemniczonych 
osób, natomiast oficjalnie na zapy-
tanie kilku osób publicznych Prezes 
Piontek wycofała się z tych domnie-
mań. 

Pan się temu dziwi? Przecież 
sam Pan stwierdził: „wszyscy 
jesteśmy przestępcami”.

Nie. Przecież wszyscy wiemy, że 
od kilku lat wokół JSW SA toczy się 
dziwna gra, w której im bardziej ab-
surdalne doniesienie na domniema-
ne przestępstwo w JSW SA, to tym 
chętniej jest wykorzystane i sprzeda-
wane do mediów branżowych czy

Regionalnych, a nawet ogólno-
polskich. Na szczęście mnie to nie 
dotknęło, w przeciwieństwie do kilku 
osób w Grupie JSW, ale status świad-
ka w sprawie zrobił ze mnie w oczach 
kilku osób prawie przestępcę. Nieste-
ty, cała ta gierka odbywa się na pozio-
mie domniemań i insynuacji z dużym 
prawdopodobieństwem mającym 
źródło w otoczeniu prezes Piontek, 
a także wiceprezesa Dudy. Nie świad-
czy to dobrze o poziomie działań po-
dejmowanych przez część członków 
Zarządu JSW SA. Tylko do tej pory 
wszyscy może to lekceważyli lub wo-
leli milczeć. Dzisiaj już nie można mil-
czeć, bo w ten sposób dowiemy się za 
miesiąc, że NSZZ „Solidarność” jest 
organizacją przestępczą, a najbardziej 
radykalny mały związek zawodowy 
w JSW SA to ostoja praworządności. 
Nie przypadkiem kilka dni po moim 
odwołaniu w Sądzie Pracy w Mi-
kołowie, gdzie składałem zeznanie 
w sprawie działacza ZZ Jedność, dys-
cyplinarnie zwolnionego przez KWK 
„Budryk” to Pan Wójtowicz, długolet-
ni działacz Jedności tajemniczo suflo-
wał Sądowi pytania czy byłem w CBA 
i nie ma znaczenia, że w sprawie nie 
związanej z rozprawą. 

Chcę jasno wyjaśnić, że nie mam 
nic przeciwko zatrudnieniu byłych 
funkcjonariuszy służb, ale nie zga-
dzam się, żeby niesprawdzone infor-
macje czy wręcz pomówienia formu-
łowane przez tych Panów stały się 
narzędziem oceny pracy w JSW SA, 
gdzie jednak spędziłem ponad 4 lata 
na stanowisku prezesa JSW SiG.

Ja także słyszałem, że przy-
czyną pańskiego odwołania 
miała być nadmierna sympatia 
do NSZZ „Solidarność”…

Zgadza się. To ostatni zarzut, 
ale cytując klasykę polskiej myśli 
publicznej z kategorii „gwoździa do 
trumny”, który miał mnie całkowicie 
zdyskredytować. Tu też odwołam się 
do relacji jednego z śląskich posłów, 
któremu kolega parlamentarzysta 
z naszego okręgu rybnickiego odpo-
wiedział, że przyczyną odwołania 
jest, to że „wszystkich pracowników 
JSW SiG zapisywałem do Solidarno-
ści”!

Gdy to usłyszałem, to zastana-
wiałem się, czy takie wyjaśnienie to 
przejaw głupoty czy może raczej cy-

niczne przeinaczenie faktów zwią-
zanych z falą nienawiści wobec „So-
lidarności” wylewającej się z Biura 
Zarządu JSW SA. Przecież takie uza-
sadnienie zostało podane przez par-
lamentarzystę, który jeszcze niedaw-
no zabiegając o stanowisko rządowe 
wręcz prosił śląsko-dąbrowską „Soli-
darność” o poparcie, a dzisiaj firmuje 
antyzwiązkową działalność Prezes 
Piontek, nie mówiąc już o nienawiści 
do ruchu związkowego jednego z wi-
ceprezesów.

Wyjaśniam, że po pierwsze nale-
ży odróżnić powstanie komisji związ-
kowej NSZZ „Solidarności” w JSW 
SiG; do czego owszem się przyczyni-
łem, ale w żadnym wypadku nie ste-
rowałem ani nie zmuszałem nikogo 
do zapisu.

Powstanie struktury „Solidar-
ności” liczącej prawie połowę zało-
gi ułatwiło przeprowadzenie zmian 
w JSW SiG; włącznie z porozumie-
niami o podwyżkach, zmianach w re-
gulaminie pracy czy wynagrodzeń. 
W JSW SiG pojawił się reprezenta-
tywny partner społeczny, którym nie 
był wcześniej monopolizujący spółkę 
ZZ Jedność zainteresowany wyłącznie 
PR-owym rozgłosem. W latach 2017 
- 2018 trwał nieustawiczny spór zbio-
rowy wszczynany przez Pana Wójto-
wicza o cokolwiek; a tak naprawdę 
o alokację pracowników JSW SiG do 
kopalń JSW SA bez udziału czy zgody 
działaczy „Jedności”. Powstanie „Soli-
darności” zredukowało ZZ "Jedność" 
do roli zakładowej organizacji związ-
kowej liczącej co kwartał 10 wymaga-
nych minimalnie członków spośród 
1500-osobowej załogi JSW SiG. 

Ja to uważam za sukces i przy-
kład zgodnej współpracy z repre-
zentatywnymi organizacjami związ-
kowymi w skali JSW SA. Tym co mi 
zarzucają, że jestem blisko „Solidar-
ności”, to proponuję zaprzyjaźnić się 
liderami ZZ „Jedność” czy ruchem 
związkowym Pana Bogusława Zięt-
ka - świetni partnerzy do dialogu 
społecznego, co widać po działaniach 
Prezes Piontek. 

Natomiast chcę jednoznacznie 
przypomnieć, że w 2016 roku przy-
stępując do konkursu na stanowi-
sko prezesa spółki JSW Szkolenie 
i Górnictwo byłem rekomendowany 
przez Ministra Gospodarki w rządzie 
Prawa i Sprawiedliwości i cieszę, że 
liczna grupa parlamentarzystów PiS 
poparła mnie w Ministerstwie.

Dlatego kuriozalnie brzmi za-
rzut współpracy z „Solidarnością” 
w ustach polityków PiS, którzy sami 
co 4 lata w okresie przedwyborczym 
hasają z ulotkami po lokalach „So-
lidarności”, żeby potem na czas ka-
dencji zapomnieć, że na Śląsku gwa-
rancją wyborczego sukcesu Prawa 
i Sprawiedliwości jest poparcie ruchu 
społecznego „Solidarności”. Do tego 
nie potrzeba doktoratu czy tytułu 
profesora ekonomii; wystarczy kil-
kunastoletnia praktyka polityczna na 
Górnym Śląsku. 

Abstrahując od osobistych 
uraz, jak Pan ocenia obecny za-
rząd JSW SA?

Co do oceny działalności zarzą-
du JSW SA kierowanego przez Panią 
Piontek; to skupię się tylko na kwe-
stii dialogu społecznego. Medialne 
sprzedawane, przez służby PR prezes 
Piontek, co miesięczne konsultacje 
ze wszystkimi organizacjami związ-
kowymi nie jest wypełnianiem usta-
wowych zadań dialogu społecznego, 
lecz tylko przysłowiowym spotka-
niem u dobrej cioci na ciastku i ka-

wie.  Doradcy Pani Prezes powinni 
wiedzieć, że to rząd Prawa i Spra-
wiedliwości znowelizował ustawę 
o związkach zawodowych wzmacnia-
jąc rolę reprezentatywnych organiza-
cji związkowych na każdym szczeblu; 
poczynając od zakładu kończąc na 
Radzie Dialogu Społecznego. Dlatego 
jest ewenementem, że część zarządu 
JSW SA; spółki kontrolowanej przez 
Skarb Państwa udaje, że jest ina-
czej. Ja mogę rozumieć, że niektórzy 
członkowie zarządu wolą się chwalić 
nawzajem z szefami kanapowych or-
ganizacji związkowych; bo rozmowa 
z upoważnionymi przez 18 tysięcy 
górników przedstawicielami trzech 
największych central związkowych to 
już nie spotkanie ładnych uśmiechów 
do zdjęcia z Panią Prezes lecz kon-
kretne forum dyskusyjne, gdzie wza-
jemna uprzejmość nie zawsze musi 
być przestrzegana. Jednak zadziwia 
mnie, że na czele JSW rząd Prawa 
i Sprawiedliwości postawił osoby, 
z których jedna dziedziczy niena-
wiść do ruchu związkowego, a druga 
chciałaby z dialogu społecznego wy-
bierać tylko nagrody za pracodawcę 
roku fetowanego na galach rządo-
wych. Czasem mam wrażenie powro-
tu ministra Poncyliusza, który za cza-
sów pierwszego rządu PIS prowadził 
antysolidarnościową krucjatę - efekt 
znamy: dziś Pan Poncyliusz chwali się 
kolegom z Platformy Obywatelskiej 
jak rzucał kłody pod nogi dialogowi 
społecznemu prowadzonemu przez 
rząd PiS ze stroną społeczną.

Muszę też wyrazić uznanie do spo-
sobu zarządzania spółką przez Pana 
Tomasza Dudę. To duże osiągnięcie, 
że od półtorej roku zarządza 22- ty-
sięczną spółką górniczą niczego nie 
podpisując, lecz wymuszając krzy-
kiem czy terrorem przejęcie decyzji 
przez podwładnych, którym co chwi-
lę przypomina, że są nieprzydatni do 
pracy w JSW SA. Nie potrafię zrozu-
mieć, że takiego fachowca tak szybko 
wyeksportowano z Tauron czy PGG 
i tak lekkomyślnie powierzono misję 
zarządzania w takim zaściankowym 
Jastrzębiu-Zdroju. Myślę, że innowa-
cyjna myśl ekonomiczna Pana Dudy 
promująca w każdym miejscu za-
trudnienia mechaniczne cięcie kosz-
tów o minimum 10% powinna być 
doceniona przez np. ZUS. Szkoda, że 
nie pracuje w rządzie Platformy Oby-
watelskiej, bo tam byłby hołubionym 
zbawcą polskiej gospodarki, nato-
miast w rządzie Prawa i Sprawiedli-
wości musi przełknąć gorycz kosztów 
społecznych  promowanych przez PiS.

Dziękuję Panu za szczerą 
rozmowę i mimo wszystko życzę 
powodzenia na nowej drodze 
zawodowej.

Ja także dziękuję. Pozwoli Pan, 
że korzystając z okazji podziękuję 
działaczom śląsko-dąbrowskiej "So-
lidarności"; zarówno kolegom z ZOK 
JSW, Bogdanowi Hutkowi, Domini-
kowi Kolorz za to, że stanęli za mną, 
nie mając wcale takiego obowiązku. 
Naprawdę poczułem się zaszczycony, 
że stałem się przykładem wymienio-
nym w liście otwartym do Pana Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy. Mimo 
pewnej goryczy związanej z odwoła-
niem z funkcji Prezesa Spółki JSW 
SiG, naprawdę czuję się lepiej w tym 
towarzystwie, bo wiem, że mamy ra-
cję w sporze z Panią Piontek. Bo to nie 
„Solidarność” walczy z nią, jak głoszą 
służby PR Pani Prezes, tylko prezes 
Piontek konsekwentnie zwalcza ruch 
związkowy. Pytanie tylko dlaczego?

Rozmawiał:                                                            
Michał Jankowski

Przedruk z Gazety Informacyjnej
 Reprezentatywnych Organizacji 

Zwia ̨zkowych JSW SA 

przeciwko mnie. Jednak wiedzia-
łem, że Pan Duda nie odpuści, a Pani 
Piontek, która po zdobyciu większo-
ści w zarządzie JSW SA rozpoczęła 
krucjatę przeciwko „Solidarności” 
i reprezentatywnym związkom za-
wodowym w JSW będzie dążyła do 
odwołania za wszelką cenę, żeby udo-
wodnić swoją pozycję.

No i właśnie tutaj pojawiają 
się brzydkie okoliczności zwią-
zane z brakiem oficjalnej przy-
czyny odwołania, a zamiast tego 
ze strony Pana Dudy i Pani Pion-
tek pojawiają się w przestrzeni 
publicznej nieoficjalne pomó-
wienia czy insynuacje potwier-
dzone przez osoby publiczne, 
które próbowały dowiedzieć się 
dlaczego został Pan odwołany.

Nie mając przyjemności rozmo-
wy z Panią Prezes czy wiceprezesem 
Dudą mogę się opierać na relacjach 
osób trzecich; jednak należy powyż-
sze relacje traktować jako informacje 
nieoficjalne, co mnie też nie dziwi, bo 
absurd tych uzasadnień 

jest tak groteskowy, że trudny 
byłyby do przyjęcia w przestrze-
ni publicznej. Dlatego też, muszę je 
traktować jako przypuszczalne i nie-
oficjalne informacje bez możliwości 
uwiarygodnienia, chyba, że któryś 
z rozmówców zdecyduje je potwier-
dzić, do czego nie chcę nikogo zmu-
szać.

Pierwszy zarzut z kategorii ab-
surdów: Mam osobiste podejrzane 
powiązania z Ukrainą godzące w in-
teres JSW. No tak skoro dla jednego 
z wiceprezesów JSW SA 20-letnia 
współpraca edukacyjna z polskimi 
szkołami na Wschodzie, w tym rów-
nież organizacja wymian młodzieży 
ze środków Rządu RP z reprezentu-
jącym polską mniejszość na Ukrainie 
Stowarzyszeniem Miłośników Zie-
mi Lwowskiej jest tym podejrzanym 
działaniem, to większą zbrodnią był 
pilotowany przeze mnie wniosek 
powyższej wymiany złożony w tym 
roku przez Fundację JSW SA. Należy 
pamiętać, że prawdopodobnie ktoś 
tak myślący, te głębokie przeświad-
czenie musi nabierać z przeszłości; 
ukształtowanej w domu czy nabytej 
w edukacji, bo proszę pamiętać, że 
przecież w czasach minionego słusz-
nego ustroju nie było polskiej mniej-
szości na Wschodzie. Byli to obywate-
le Związku Sowieckiego, a kto myślał 
inaczej to podpadał pod kategorię 
wroga państwa polskiego.

Kolejny zarzut to ten z katego-
rii: wszyscy jesteśmy przestępcami; 
bo skoro jako prezes spółki JSW SiG 
w 2019 roku składałem wyjaśnie-
nia jako świadek w CBA i następnie 
w Prokuraturze Regionalnej w Lubli-
nie w sprawie domniemanej

korupcji wokół JSW, które to in-
synuacje ze strony funkcjonariuszy 
CBA odrzuciłem w Prokuraturze. 
W tej sprawie podobne zeznania zło-
żyła liczna grupa osób pełniącą sta-
nowiska funkcyjne w Grupie Kapita-
łowej JSW SA. Nagle po dwóch latach 
moja osoba - według relacji jednego 
z parlamentarzystów po rozmowie 
z Panią Piontek - jest zamieszana 
w aferę. Jaką aferę? Tego już Pani 
Prezes nie może powiedzieć. Nie ma 
znaczenia, że w swoim czasie Prezes 
JSW SA, Daniel Ozon oficjalnym pi-
smem do Delegatury CBA zapytał 
się czy są jakieś przeciwskazania dla 
pełnienia funkcji w JSW przez kilka 
osób, w tym również przeze mnie. Pi-
smo zostało bez odpowiedzi.

Nagle w otoczeniu Pani Prezes 
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Transformacja energetyczna 
musi być sprawiedliwa

Konferencja SILESIA 2030

O ROLI węgla, wyzwaniach, jakie przyniesie rezygnacja z niego w procesie produkcji energii w Polsce i nowych technologiach 
wykorzystywanych w transformacji przemysłowej rozmawiali uczestnicy konferencji Silesia 2030. W Sosnowcu odbyła się 
trzecia edycja wydarzenia organizowanego przez Posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego, 
reprezentującego Grupę Europejskich Konserwatystów. Eksperci ze świata nauki, biznesu, ale również polscy parlamentarzyści 
rozmawiali na temat przyszłości woj. śląskiego i Polski w redakcji "Dziennika Zachodniego", który objął wydarzenie patronatem 
medialnym, zaś panele dyskusyjne moderował Grzegorz Gajda, redaktor naczelny tytułu.
PRZY transformacji należy być 
roztropnym i zachować więcej po-
kory, to słowa jakimi rozpoczął Pan 
kolejną, III edycję Konferencji Sile-
sia 2030. Jakie przesłanie kryje się 
za tym stwierdzeniem?

Musimy mieć świadomość, że 
żyjemy w świecie globalnym. Na 
korytarzach Parlamentu Europej-
skiego można odnieść wrażenie, 
jakby Europa dominowała nad 
światem, a to chyba lekko złudne, 
by nie powiedzieć, że bardzo, co 
udowodniono już w panelu otwie-
rającym konferencję. Nasz konty-
nent mówi zdecydowane „nie” dla 
wszystkich paliw kopalnych, pod-
czas gdy na świecie mają się one 
bardzo dobrze, co doskonale zapre-
zentował prof. Stanisław Prusek z 
Głównego Instytutu Górnictwa. 

Co się kryje za tym stwier-
dzeniem?

Wystarczy spojrzeć na twarde 
dane dotyczące wydobycia i zużycia 
węgla, żeby stwierdzić, że w Azji, a 
także w Stanach Zjednoczonych 
pojawiają się pomysły zdecydowa-
nie inne od tego, co planuje Unia 
Europejska. Cztery kraje - Chiny, 
Indie, Stany Zjednoczone i Japo-
nia - odpowiadają w sumie za 76 
proc. wytwarzania energii z węgla. 
Polska zajmuje dopiero trzynastą 
pozycję na globie pod względem 
wielkości produkcji energii elek-
trycznej z tego paliwa. Pamiętaj-
my, że klimat mamy jeden i nawet 
najbardziej restrykcyjne działania 
zmierzające do ochrony środowi-
ska nie przyniosą poprawy, jeśli nie 
będzie światowej solidarności w 

tym zakresie. Nie możemy dopro-
wadzić do sytuacji wyprowadzenia 
produkcji poza Europę. Niezwykle 
istotne jest bezpieczeństwo energe-
tyczne i socjalne. 

Co to znaczy?
Jeśli mówimy o bezpieczeństwie 

mamy na myśli przede wszystkim 
bezpieczeństwo militarne. Wydaje-
my na nie środki, by czuć się bez-
piecznie każdego dnia. Podobnie 
powinno być z energią. Musimy ją 
łączyć właśnie z kwestiami bezpie-
czeństwa, bo jest podstawą naszego 
życia. Czy możemy sobie wyobrazić 
sytuację, w której nie ma prądu w 
gniazdkach dłużej niż kilka godzin? 
Zdecydowanie nie. Na konkuren-
cyjność gospodarek wpływ ma cena 
energii, a więc im ona będzie droż-
sza tym gospodarki będą mniej kon-
kurencyjne. Wraz ze wzrostem ceny 
energii, podrożeją wszystkie ele-
menty tzw. łańcucha dostaw, a więc 
pojawia się zagrożenie, że w global-
nym świecie przegramy wyścig o 
dobrobyt z innymi kontynentami. 

Przed Polską wiele wy-
zwań związanych z transfor-
macją. Wszyscy chcemy żyć w 
czystym środowisku.

Działania na rzecz ochrony kli-
matu są dziś oczywiste i nikt nie 
powinien ich kwestionować. Nato-
miast niezwykle istotne jest zacho-
wanie równowagi między przyrodą 
a człowiekiem. Europejska trans-
formacja energetyczna musi być 
sprawiedliwa dla każdego państwa 
członkowskiego. Zwłaszcza dla ta-
kiego jak Polska, która historycznie 

oparła wytwarzanie energii na su-
rowcach kopalnych. Co ciekawe na-
sze podejście jest zgodne z oczeki-
waniami dzisiejszej polityki unijnej. 
Jak wynika z danych Eurostatu w 
latach 2006-2018 udział stałych pa-
liw kopalnych w wytwarzaniu ener-
gii elektrycznej spadł w najwięk-
szym stopniu w Europie, bo o 13 %, 
podczas gdy w Niemczech uległ ob-
niżeniu o 11 %, a w całej UE o 10 %. 
Tak więc wbrew niektórym opiniom 
nie jesteśmy outsiderem, a w pew-
nym stopniu liderem. Natomiast, by 
uniknąć katastrofy społecznej, eko-
nomicznej, musimy przeprowadzić 
proces odejścia od węgla w sposób 
głęboko przemyślany. 

Stąd rozmowy o nowocze-
snych technologiach, które 
mogą zmienić percepcję paliw 
kopalnych?

Dla takiego kraju jak Polska 
technologie bezemisyjnego spa-
lania węgla powinno być bardzo 
ważne. Rozwój pozwala nam dziś 
na korzystanie z wielu mechani-
zmów wychwytywania CO2. Jak 
wynika z przygotowanej na nasze 
zlecenie ekspertyzy naukowców z 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Krakowie to paliwo kopalne w 2030 
r. nadal będzie istotnym elementem 
w polskiego miksu energetyczne-
go. Jeśli dołożymy do tego raport 
ENERXperience, który analizował 
wpływ celu redukcji emisji CO2 do 
2030 r. o 55% na polski sektor ener-
getyczny, dochodzimy do niepoko-
jących wniosków. Istnieje bowiem 
obawa o niedobór mocy w Polsce 
po 2025 r., co może mieć duże zna-

czenie dla polskiego bezpieczeństwa 
energetycznego, a także doprowadzi 
m.in. do wzrostu importu energii z 
zagranicy. Stąd też w trakcie panelu 
otwierającego konferencję prakty-
cy reprezentujący firmy z Norwegii 
oraz Stanów Zjednoczonych zapre-
zentowali możliwości swoich insta-
lacji, a także opowiedzieli o tym, jak 
wykorzystać wychwycone CO2.

Dlaczego rozmowy o trans-
formacji przemysłu są tak 
istotne i stały się osią organi-
zowanych przez Pana konfe-
rencji? 

Według różnych szacunków 
transformacja dotyczy tylko w sa-
mym województwie śląskim ponad 
400 tys. miejsc pracy. Jeśli weźmie-
my pod uwagę cały łańcuch dostaw, 
powiązań, małych i średnich przed-
siębiorstw, a więc i rodzin zatrud-
nionych w przemyśle - otrzymamy 
liczbę znacznie większą. To ogrom-

na grupa obywateli i należy dołożyć 
wszelkiej staranności, by uchronić 
ją przed negatywnymi skutkami 
przemian. Tak więc działania zwią-
zane z Europejskim Zielonym Ła-
dem powinny być klarowne dla jego 
wszystkich uczestników. Musimy 
głośno mówić o realnym scenariu-
szu przemian. Mam nadzieję, że 
konkluzje naszych konferencji przy-
czynią się do jego jak najlepszego 
przygotowania i realizacji. Tak na-
prawdę SILESIA 2030 to nie tylko 
nazwa dla cyklu debat, ale pewnego 
rodzaju wyzwanie dla wszystkich 
zebranych wokół tego projektu – 
przedstawicieli świata nauki, bizne-
su, by wspólnie rozmawiać, tworzyć 
i realizować spójną strategię rozwo-
ju dla tej małej ojczyzny. Tylko w ten 
sposób zadbamy o odpowiedni po-
ziom jakości życia i siłę gospodarczą 
Polski, województwa śląskiego. 

Rozmawiał:                                     
Krzysztof Leśniowski
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KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: Kto nie 
ma, nie traci. Nagrody wylosowali: Sylwia Siedlaczek z Ornontowic oraz Halina Marciniak z Tychów. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą.

 PGG 

Trwa druga tura szczepień 
Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej oraz członkowie ich rodzin 
przyjmują w punktach przykopalnianych drugą dawkę szczepionki 
przeciw COVID 19.

ZAPISANE na szczepienie  osoby po 
otrzymaniu powiadomienia o dacie i 
godzinie podania drugiej dawki  pre-
paratu zgłaszają się do specjalnie 
utworzonych punktów.  Dzięki do-
brej organizacji i rozłożeniu w czasie 
obsługi pracowników (najczęściej 
są to dwa dni, od godzin porannych 
do wieczornych) cały proces prze-
biega sprawnie.  Za medyczną stronę 
przedsięwzięcia odpowiada Szpital 
Miejski nr. 4 w Gliwicach, natomiast 
preparat Comirnaty  (produkcji Pfizer/
BioNTech) został dostarczony przez 

Agencję Rezerw Strategicznych.  Gli-
wiccy medycy zorganizowali 24 ze-
społy szczepiące w 10 lokalizacjach 
na terenie województwa śląskiego w 
Gliwicach, Katowicach, Mysłowicach, 
Rudzie Śląskiej, Bieruniu, Lędzinach, 
Rydułtowach i Radlinie, wszędzie tam, 
gdzie działają oddziały PGG S.A.

Pilotażowy program szcze-
pień w zakładzie pracy rozpoczął 
się w PGG 1 czerwca. Udało się za-
szczepić ponad 7 tysięcy pracow-
ników oraz członków ich rodzin. 

jm

W Panteonie Wielkich Polaków
W SOBOTĘ 26 czerwca w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie uroczyście 
odsłonięto i poświęcono replikę tablicy upamiętniającej najdłuższy strajk stanu wojennego, który górnicy 
prowadzili pod ziemią w grudniu 1981 r. w kopalni Piast.
MSZY św. przewodniczył kustosz Sank-
tuarium Opatrzności Bożej ks. Tadeusz 
Aleksandrowicz, a jednym z konce-
lebransów był ks. Andrzej Kubat pro-
boszcz parafii Świętej Barbary w Bieru-
niu Nowym (na jej terenie działa kopalnia 
Piast).

W sobotnim wydarzeniu udział wzięli 
górnicy, w tym także uczestnicy pamięt-
nego strajku oraz przedstawiciele władz, 
m.in. Rajmund Horst - wiceprezes ds. 
produkcji Polskiej Grupy Górniczej, Jerzy 
Demski - przewodniczący ZOK Związku 
Zawodowego Pracowników Dołowych 

w PGG S.A. oraz Komitetu Honorowego 
ds. Obchodów 40-lecia Strajku w kopalni 
Piast, Krzysztof Krasucki - dyrektor ko-
palni Piast, Wiesław Bąk - dyrektor ds. 
pracowniczych kopalni Piast-Ziemowit. 
Przybyły poczty sztandarowe oraz de-
legacje związków zawodowych. Całe 
wydarzenie uświetniła górnicza orkiestra 
dęta kopalni Piast pod dyrekcją Andrzeja 
Sapińskiego.

W imieniu premiera Mateusza Mora-
wieckiego list skierowany do uczestni-
ków wydarzenia odczytała wiceminister 
Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Seme-
niuk.

„Najdłuższy w powojennym gór-
nictwie strajk w Bieruniu był wyrazem 
sprzeciwu wobec wprowadzenia stanu 
wojennego. Pogwałcenie prawa nasze-
go narodu do wolności spotkało się ze 
stanowczym górniczym oporem. Mimo 
skrajnie trudnych warunków, bólu, rozłą-
ki z najbliższymi i presji władz, górnicy z 
Piasta nie wahali się spędzić pod ziemią 

dwóch tygodni, w tym Wigilii i Bożego 
Narodzenia. Tamten strajk był istotnym 
wydarzeniem w powojennej historii Ślą-
ska, ale też milowym krokiem w dro-
dze Polaków do wolności. Podziemny 
protest górników na trwałe wpisał się 
w naszą najnowszą historię, stając się 
świadectwem odwagi i bohaterstwa w 
zmaganiach o suwerenną Polskę” – na-
pisał w liście Prezes Rady Ministrów.

W homilii ks. Tadeusz Aleksandro-
wicz podkreślił, że pamięć o strajku 
sprzed 40 lat jest naszym obowiąz-
kiem. „Właśnie dzisiaj w Panteonie Wiel-
kich Polaków chcemy sprawić, żeby ta 
pamięć nie zginęła. I żeby na tym ołtarzu 
położyć wiarę, nadzieję, miłość, którą Ci 
ludzie 40 lat temu złożyli i Bogu, i sobie, 

i Ojczyźnie. Chcemy dziękować Panu 
Bogu, że możemy - jako kolejne poko-
lenie - to wspominać, bo jest to także i 
nasz obowiązek. Norwid przypomniał 
nam, że Ojczyzna jest zbiorowym obo-
wiązkiem, tak też naszym obowiązkiem 
jest pamięć o wydarzeniu sprzed 40 
lat” – mówił duszpasterz.

Umieszczenie tablicy w Panteonie 
Wielkich Polaków – wyjątkowym miej-
scu pochówku i upamiętnienia najbar-
dziej zasłużonych polskich patriotów, 
ludzi kultury oraz nauki – jest jednym z 
najważniejszych elementów obchodów, 
przypadającej w tym roku 40. rocznicy 
strajku. Obchody rocznicy w kopalni 
Piast objął swym patronatem Prezydent 
Rzeczypospolitej.


