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Dość dyskryminacji!

Kotwienie bez tajemnic

Sposób na smog

Związkowcy reprezentujący „Solidarność” zaprotestowali
przed warszawską siedzibą PGE przeciwko antyzwiązkowym działaniom pracodawcy.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwają prace nad zastosowaniem tego rodzaju obudowy. Na eksperyment w „Budryku” zwrócona jest uwaga całej branży węglowej.

Czy wydanie rozporządzeń do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw to milowy krok na
drodze do realizacji programu Czyste Powietrze?
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Brak szerszego
spojrzenia
Dobra koniunktura na węgiel zachęca rozmaite podmioty do składania
publicznych deklaracji o chęci budowy nowych kopalń. I tak jak kilkanaście czy więcej lat temu bezmyślnie likwidowano kolejne zakłady górnicze,
tak teraz między innymi przedstawiciele rządu mówią o budowie nowych
zakładów, choć nadal nie wiemy, ile
tego węgla za lat kilka będzie nam potrzeba. Być może zdołamy odbudować fronty wydobywcze, być może
nasze kopalnie zaczną wydobywać
więcej węgla, być może powstaną
nowe kopalnie, tylko że z drugiej strony rząd eliminuje węgiel i promuje
gaz, wprowadzając program „Czyste
powietrze”, a kolejne sejmiki wojewódzkie przyjmują tak zwane uchwały antysmogowe. Elektrowni węglowych po 2021 roku nie będziemy już
budować, zaś stare bloki energetyczne będą systematycznie wygaszane. I
co wtedy? Jaką mamy pewność, że w
sytuacji, gdy polskie kopalnie zaczną
wydobywać więcej węgla, nie okaże się, że jest go za dużo i na rynku
krajowym nie będzie na niego zbytu?
Wtedy znów podniosą się głosy, by
wszystkie kopalnie pozamykać. Wykonanie bilansu energetycznego jest
na tę chwilę po prostu niezbędne.
Szerszego spojrzenia brakuje
również gdzie indziej. O „Programie
dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2030 r.” politycy
najwyraźniej zapomnieli. Wciąż nie
wiadomo, kiedy złoża zostaną uznane za strategiczne. Oby tylko za jakiś
czas nie okazało się, że kiedy przyjdzie nam ten węgiel wydobywać, na
powierzchni wybudowano autostradę albo nowe osiedle. Eksploatacja
węgla przysporzy wtedy problemów
zarówno użytkownikom autostrady
czy mieszkańcom nowego osiedla,
jak i kopalni, bo wydobycie będzie
niezwykle kosztowne, może nawet
nieopłacalne. Czy ktoś w rządzie
myśli w ogóle tymi kategoriami?
Wreszcie ostatni temat, który rząd również potraktował „po
łebkach”. Niemal rok czasu zajęło
Ministerstwu Energii przygotowanie projektu ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla. Przez
dłuższy czas myśleliśmy, że temat
zostanie zamknięty raz na zawsze
i że pieniądze otrzymają również ci,
którzy przechodzili na emeryturę w
latach 2015-2017. Niestety, tak się
nie stało. Wbrew temu, co twierdzi
pan minister Tobiszowski, sprawa nie
została rozwiązana definitywnie. Niesprawiedliwie potraktowana grupa 12
tysięcy górników rekompensaty powinna otrzymać i to jak najszybciej.
Wtedy uznamy, że temat został wyczerpany. Rolą rządu jest znalezienie
formuły prawnej, która umożliwi wypłatę środków wspomnianym przeze mnie osobom. Ta kwestia musi
zostać załatwiona przez państwo.

fakty i opinie

Węgiel to nasze bogactwo!
Rozmowa z Markiem Wesołym, kandydatem na prezydenta Rudy
Śląskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości

Marek Wesoły z szefami komisji zakładowych NSZZ Solidarność KWK Ruda
rozmawia o współpracy. Efektem rozmów jest Porozumienie o Współpracy.
Kandyduje Pan na urząd
prezydenta Rudy Śląskiej, jednej z najbardziej górniczych
gmin na Śląsku. Jeśli 4 listopada okaże się, że mieszkańcy Rudy Śląskiej postawili na
Pana, jaką chciałby Pan prowadzić politykę wobec miejscowych kopalń?
Zapewne zgoła odmienną niż
obecna pani prezydent Grażyna
Dziedzic, która spogląda dość nieprzychylnie na rudzkie kopalnie.
Nie przesadza Pan z tym
twierdzeniem?
Przypomnę, że w listopadzie
2017 roku władze miasta negatywnie oceniły zamiar wydobycia w
3 ścianach w ruchu Pokój. Urząd
Miejski w Rudzie Śląskiej stwierdził, że obawia się dewastacji 17tysięcznej dzielnicy Wirek, chodził
o centralną część Wirku ze zwartą
zabudową z przełomu XIX i XX w.,
z kościołami św. Wawrzyńca i św.
Antoniego. Miasto stwierdziło, że
domy w Wirku już ucierpiały przez
lata eksploatacji górniczej. Decyzja,
jak wiem była dużym ciosem dla

kopalni i środowiska górniczego,
której w tamtym momencie nikt się
nie spodziewał. Mało tego, do pozytywnej opinii dla 32 planowanych
ścian w kopalni Ruda samorząd dopisał bardzo rygorystyczne warunki, które muszą być spełnione, aby
prowadzić wydobycie.
Ktoś powie: no i dobrze,
dlaczego mają kopać węgiel
pod moim domem?
A kto powiedział, że wydobycie
węgla w rudzkich kopalniach ma
dewastować budynki mieszkalne czy użyteczne? Jako prezydent
również oponowałbym przeciw
dewastacji powierzchni. Tyle, że
z mojej wiedzy wynika, że Polska Grupa Górnicza zapewniła, że
przedstawiła wszystkie ekspertyzy
w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji ścian. Władze Rudy Śląskiej
otrzymały komplet dokumentów, w
tym ocenę odporności budynków
na eksploatację ze szczegółową inwentaryzacją nieruchomości. Przeprowadzono analizę oddziaływania
na środowisko, które jednoznacznie wykazały, że eksploatacja tych

ścian jest bezpieczna. Jako prezydent nie zamierzam dogmatycznie
podchodzić do górnictwa, traktując je jako coś gorszego, spuściznę
dziejową, tak jak niektórzy to robią.
PGG to największy pracodawca w
mieście i chcę partnerskiej współpracy, jak z każdym innym pracodawcą w mieście. Powiem więcej,
gdyby nie działalność kopalń na
terenie Rudy Śląskiej to miasto nie
mogłoby pochwalić się tak niskim
wskaźnikiem bezrobocia jaki ma.
Niespełna 4,5 proc. to na tle średniej województwa naprawdę dobry
wynik. To zasługa tego, że wokół
kopalń mogą stabilnie rozwijąć się
mniejsze podmioty gospodarcze.
Ale górnictwo w Rudzie
Śląskiej nie będzie wieczne.
Ma Pan tego świadomość?
Owszem. W ostatnim czasie
działalność zakończyła kopalnia
Śląsk. Przyszłość Ruchu Pokój także jest policzona. Już dziś należy
zastanowić się nad możliwościami
wykorzystania terenów jakie są
dostępne dziś i będą w przyszłości. We współpracy z instytucjami
rządowymi, w tym zwłaszcza Ministerstwem Energii możemy sięgnąć
po specjalne środki na aktywizacje
gospodarczą terenów pogórniczych
ze specjalnego programu Regiony
Węglowe w Transformacji. Chcę w
tym względzie podjąć współpracę
nie tylko z PGG, ale także ze Spółka Restrukturyzacji Kopalń, która
jest dysponentem terenów poko-

Będą rekompensaty!

Rząd 18 października 2018 r. przyjął projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby
niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego. Rekompensaty w wysokości 10 tys. złotych
będą wypłacane od 1 czerwca 2019 r.

Gazeta Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
Adres: 40-286 Katowice, ul. Floriana 7,
tel. 322-539-158

Rozmawiał: Jakub Michalski

SPROSTOWANIE
We wrześniowym numerze Solidarności Górniczej tekst „Potrzeba reprezentacji”
(strona 7) o utworzeniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JSW Szkolenie i Górnictwo podpisaliśmy imieniem i nazwiskiem… prezesa JSW Szkolenie i Górnictwo
Gabriela Cyrulika. Gdyby tak było, mielibyśmy do czynienia z żywym dowodem na to,
że za niektórymi związkami zawodowymi rzeczywiście stoją pracodawcy. Niektórych
pewnie jednak zmartwimy: zaszła jedynie zabawna pomyłka, za którą Szanownych
Czytelników serdecznie przepraszamy. Artykuł miał charakter odredakcyjny i powinien zostać podpisany „(red.)”.
Redakcja Solidarności Górniczej

PRAWO Deputat węglowy dla wdów górniczych

Teraz projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu. Projekt ustawy umożliwi wypłacenie z budżetu państwa
świadczenia rekompensacyjnego za trwałą utratę
prawa do bezpłatnego węgla lub trwałe zaprzestanie
pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące
pracownikami przedsiębiorstwa górniczego w zamian
za utracone korzyści z tego tytułu.
Rekompensata w wysokości 10 tys. zł ma trafić
do ok. 24 tys. uprawnionych, na co w 2019 r. zostanie przeznaczone ok. 240,8 mln zł z budżetu państwa.
Rekompensaty będą wypłacane od 1 czerwca 2019 r.
Świadczenie rekompensacyjne będzie wypłacane jednorazowo.
Osobami, które będą mogły ubiegać się o rekompensatę są byli pracownicy przedsiębiorstw górniczych
korzystający ze świadczeń przedemerytalnych a także
wdowy, wdowcy i sieroty, mające ustalone prawo do

palnianych.
Jakie Pan ma zaś propozycje dla pracowników kopalni
Ruda?
Wielokrotnie
deklarowałem
w trakcie kampanii wyborczej, że
drzwi do mojego gabinetu będą otwarte dla wszystkich mieszkańców.
Społeczność górnicza to znacząca
grupa zawodowa wśród naszych
mieszkańców i dlatego zamierzam
do jej problemów podejść z najwyższą uwagą. Podjąłem się pewnych
zobowiązań wobec NSZZ Solidarność przy KWK Ruda podpisując
porozumienie o współpracy. Wiem,
że problemów jest wiele, jak choćby zapowiedzi PGG o możliwości
przekierowania wydobycia urobku
z Ruchu Halemba na Ruch Bielszowice. Z moich rozmów z przedstawicielami PGG wynika, że jest
to wciąż rozważana koncepcja, nic
nie zostało przesądzone. To jeden
z pierwszych tematów, jaki chciałbym podjąć po objęciu urzędu prezydenta z kierownictwem PGG,
bo czuję się odpowiedzialny za los
rudzkich kopalń i jej pracowników.
W przeciwieństwie do mojej konkurentki, jaką jest prezydent Dziedzic
nie chcę straszyć Rudzian wizją likwidacji kopalń. Uważam bowiem,
że KWK Ruda może wciąż stanowić ważne ogniwo naszej lokalnej
gospodarki i jako prezydent zrobię
wszystko, by tak się stało.

renty rodzinnej po pracownikach zmarłych w czasie
trwania stosunku pracy lub otrzymujące rentę specjalną
przyznaną przez premiera lub prezesa ZUS. Ze świadczenia będą mogły skorzystać również osoby uprawnione
do rekompensaty na podstawie poprzedniej ustawy, które nie otrzymały rekompensaty do chwili obecnej.
Uprawnienie do rekompensaty będzie przysługiwać pod warunkiem, że wyżej wymienione osoby
miały prawo do bezpłatnego węgla na podstawie układów zbiorowych pracy, porozumień lub innych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie górniczym,
które utraciły moc obowiązującą przed dniem wejścia
w życie tej ustawy lub które pobierały bezpłatny węgiel w naturze lub ekwiwalencie pieniężnym i którym
to osobom przedsiębiorstwo górnicze przestało wydawać bezpłatny węgiel lub wypłacać ekwiwalent pieniężny przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

W przypadku wdów i wdowców, ponowne zawarcie związku małżeńskiego nie będzie pozbawiało
te osoby prawa do rekompensaty, podobnie jak miało
to miejsce w przypadku prawa do bezpłatnego węgla.
Świadczenie mogą otrzymać również emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, ale zamiast emerytury lub tej renty pobierają rentę rodzinną po zmarłym
współmałżonku, jako korzystniejszą finansowo.
Każda z osób spełniających określone w projektowanej ustawie przesłanki otrzymania świadczenia
rekompensacyjnego będzie mogła wystąpić o jego
wypłatę przez złożenie wniosku wraz ze specjalnym
oświadczeniem.
Wniosek o wypłatę rekompensaty trzeba będzie
złożyć w ciągu 90 dni od daty wejścia w życie ustawy (złożenie wniosku po tym terminie będzie skutkowało odmową wypłaty ze strony przedsiębiorstwa
wypłacającego, od której będzie można się odwołać
do sądu). W projekcie ustawy termin składania wniosków jest tzw. terminem zawitym, czyli jego upływ
powoduje wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku.
Osoby, które złożyły wnioski o rekompensatę na
podstawie ustawy z 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego
węgla i nie otrzymały ani odmowy, ani rekompensaty, nie będą musiały ponownie ich składać.
Opr. Igor D. Stanisławski
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BRUKSELA

Polityka klimatyczna
UE - ambitna, ale czy realna?
Uczestnicy konferencji „Społeczny PRE _ COP24”, zorganizowanej 9 października w Brukseli, poparli zasadę „neutralności
klimatycznej”, opowiadając się jednocześnie za swobodą wyboru źródeł energii przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Z inicjatywy europosłanki Jadwigi Wiśniewskiej (Prawo i
Sprawiedliwość) do siedziby Parlamentu Europejskiego przyjechali
politycy, pracodawcy, związkowcy
oraz przedstawiciele świata nauki,
wśród nich: wiceminister energii i pełnomocnik rządu do spraw
restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego Grzegorz Tobiszowski, prezes Zarządu Polskiej Grupy
Górniczej SA Tomasz Rogala, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ
„Solidarność” Jarosław Grzesik i
koordynator Międzyzwiązkowego
Zespołu do spraw Projektu PRE_
COP24 Kazimierz Grajcarek.
Konferencję
zorganizowano
w ramach przygotowań Polski do
24. Konferencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
(COP24), która odbędzie się w Katowicach.
W opinii Grzegorza Tobiszowskiego COP24 może być przełomowy, bo istnieje szansa, że wyznaczy
kierunki polityki klimatycznej Unii
Europejskiej (UE) na kolejne dekady, dlatego decyzje nie powinny
zapadać bez udziału ekspertów i
menedżerów przemysłu. Wiceminister podkreślił, że nie wystarczy ogłoszenie ambitnych planów
klimatycznych, ale muszą one być
możliwe do zrealizowania. Ponadto
przypomniał, iż zgodnie z polskim
stanowiskiem należy zapewnić
państwom członkowskim UE dobrowolność wyboru metod redukcji
emisji dwutlenku węgla i sposobu
wykorzystywania zasobów naturalnych. Jak mówił, zgodnie z artykułem 194 Traktatu o UE każde państwo może niezależnie decydować o

swoim „miksie energetycznym”.
Podczas debaty Kazimierz Grajcarek po raz kolejny zaznaczył, że
związkowcy nie występują przeciwko polityce klimatycznej jako
takiej. - Chcemy żyć w czystym
środowisku. Problemem jest to, że
mówiąc o klimacie, bardzo rzadko
wspomina się o ludziach i o nauce,
która stoi na straży środowiska stwierdził.
Wezwał również państwa członkowskie Unii, by te rozliczyły się z
wykonania zobowiązań do redukcji
emisji gazów cieplarnianych, które
stanowiły podstawę Protokołu z
Kioto.
- Nie bądźmy naiwni, bo cyfry
nie kłamią. Zobaczmy, jak wiele
miejsc pracy poświęciliśmy w Europie, aby „utworzyć” je w Indonezji, USA, Kanadzie, RPA, Chinach
i innych krajach poza Unią Europejską - mówił koordynator Międzyzwiązkowego Zespołu do spraw
Projektu PRE_COP24, wskazując
jednocześnie, że między 2000 a
2012 rokiem w Polsce wydobycie
węgla spadło ze 102 do 78 mln ton,
tymczasem w Republice Południowej Afryki wzrosło z 225 do 260
mln t, a w Chinach - z 1171 do 3660
mln t.
Zdaniem Kazimierza Grajcarka,
polityka klimatyczna UE w obecnym kształcie już doprowadziła do
utraty tysięcy miejsc pracy, a promowane przez Brukselę tworzenie
„zielonych miejsc pracy” w żaden
sposób nie wyrównuje strat poniesionych wskutek likwidacji „czarnych miejsc pracy”.
- Jeśli mówimy o tak zwanych
zielonych miejscach pracy zamiast
tak zwanych czarnych, to proszę,

pokażcie je! Gdzie powstały? Bo
w Polsce zlikwidowano ich 180 tysięcy, a przy turbinach wiatrowych
i OZE powstało około 20 tysięcy wyliczał związkowiec.
O polskiej drodze do czystego
środowiska była już podczas konferencji w Tucznie i Katowicach. Tę
drugą - z udziałem strony społecznej, strony rządowej, pracodawców
i działaczy społecznych - zakończyło przyjęcie „Projektu wniosków
Ogólnopolskiego
Porozumienia
Związków Zawodowych, NSZZ
»Solidarność« i Forum Związków
Zawodowych na COP24 ws. polityki klimatycznej”. W najważniejszej
części dokumentu centrale związkowe zwróciły się z apelem do
prezydencji COP24 w Katowicach
i wszystkich stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w
sprawie zmian klimatu o zastąpienie pojęcia „dekarbonizacji” pojęciem „neutralności klimatycznej”
(zakładającej wzrost średniej temperatury do końca obecnego wieku

nie większy niż o 2 stopnie Celsjusza w porównaniu z okresem przedindustrialnym) oraz o doprowadzenie do „neutralności klimatycznej”
możliwie szybko, tanio i efektywnie
poprzez uwzględnienie dwóch równoprawnych czynników: efektów
redukcji emisji oraz pochłaniania
„gazów cieplarnianych” przez gleby, lasy i torfowiska z zachowaniem
zasady solidarności (oznaczającej,
że wszystkie kraje powinny być
zaangażowane w przeciwdziałanie
zmianom klimatu).
Podczas konferencji w Brukseli
przedstawiono rezultaty badań nad
pochłanianiem dwutlenku węgla
przez kompleksy leśne. O tej metodzie opowiedziała doktor Klaudia
Ziembińska z Poznania. Wyliczono,
że w Polsce, której zalesienie pokrywa się ze światową średnią (ok. 30
procent), przy odpowiedniej uprawie lasu i wiedzy na temat zdolności absorbcyjnych, jeden hektar
lasu może pochłonąć średnio 20 t
dwutlenku węgla rocznie.

TUCZNO Pochłaniania CO2 przez lasy

Zielony sposób na globalne ocieplenie
Setki miliardów euro rocznie mogłaby zaoszczędzić Polska dzięki rozwojowi projektu, który ma na celu zwiększenie pochłaniania CO2
przez lasy. To wnioski z międzynarodowego seminarium naukowego, które odbyło się w Tucznie.
Głównym tematem seminarium była
kwestia pochłaniania rosnącej emisji
CO2 przez lasy i gleby poprzez rozwój
Leśnych Gospodarstw Węglowych. To
właśnie w Tucznie znajduje się stacja
badawcza oraz instalacja służąca do
pomiaru pochłaniania CO2 przez lasy,
które powstały z inicjatywy b. ministra
środowiska prof. Jana Szyszki. Rozwój
gospodarstw leśnych to właśnie pomysł
b. ministra środowiska, który ma pomóc uporać się z problemem rosnącej
emisji CO2 przyczyniającej się do globalnego ocieplenia. W skrócie chodzi o
taki dobór drzewostanu, który pozwala
zwiększyć pochłanianie CO2 do maksimum w naszej strefie klimatycznej.

- Nasz świat tak jak my posiada
płuca. Tymi płucami są lasy. W Polsce
macie państwo unikalne laboratorium.
To jest laboratorium leśne, która bada
sytuacje, jak uniknąć zniszczenia lasów.
Prof. Jan Szyszko, który jest dyrektorem
tego obiektu badawczego proponuje
nam rozwiązanie, które pozwoli rozwiązać niektóre z problemów ekologicznych
świata. Ten projekt ma rzetelne podstawy naukowe i jest ważny dla całej planety
– argumentował prof. Antonino Zuchichi,
fizyk nuklearny.
- Żeby rozwiązać jakiś problem potrzebny jest projekt. Natomiast, żeby
zrealizować ten projekt potrzebne są
fundusze. Ponad wszelką wątpliwość w

projekcie prof. Szyszko udowodniono,
że możemy rozwiązać jeden z problemów świata używając dziesięć razy
mniejszych nakładów niż inne projekty
– dodał włoski naukowiec.
- W tej chwili wg europejskiego systemu handlu emisjami zmniejszenie
koncentracji dwutlenku węgla o jedną
tonę za pomocą redukcji kosztuje 25
euro. Ten sam efekt możemy uzyskać za
pomocą gospodarowania lasami. Na podstawie naszych badań, ten efekt możemy
osiągnąć za kwotę 2,5 euro w naszych
polskich warunkach. Jeśli popatrzeć na
nasze możliwości, to polskie lasy są w
stanie pochłaniać rocznie 42 mln t węgla. Ta absorpcja wynika z naszej celowej

działalności. Osiągnęliśmy to i możemy
pokazać innym, jak to zrobić. Nie wyemitowanie tych 42 mln t dwutlenku węgla
do atmosfery, to wg cen Unii Europejskiej
koszt 1,05 mld euro. Mamy więc ogromną
różnicę pomiędzy tym, co musielibyśmy
zapłacić za pomocą redukcji i między tym,
co możemy uzyskać za pomocą pochłaniania. To są setki milionów euro rocznie.
Te pieniądze możemy zaoszczędzić i przekazać na rozwój terenów wiejskich, regenerację układów przyrodniczych i tworzenie miejsc pracy. Możemy również pomóc
Afryce w jej problemach ekologicznych
– argumentował prof. Szyszko.
Kazimierz Grajcarek z Solidarności
zaznaczył, że obecnie nie ma żadnego

W opinii Jadwigi Wiśniewskiej
istotne znaczenie dla świata będzie
miało klimatyczne porozumienie
paryskie z 2015 r., o ile tylko jego
zapisy zostaną konsekwentnie i powszechnie wdrożone.
- Tylko wtedy będziemy mogli
mówić o sukcesie i postępie w globalnej redukcji emisji - oceniła europosłanka.
Skrytykowała natomiast projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której zapisano „zeroemisyjność” gospodarek państw
unijnych w 2050 r., co - jej zdaniem
- jest lekkomyślnością i postulatem
absurdalnym.
Wspomniała też o podejrzeniach, że doszło do spekulacji na
zezwoleniach do emisji w systemie
EU ETS, po tym, jak wprowadzono
zmiany dopuszczające możliwość
ich skupowania przez firmy w nadmiarze i odsprzedaży innym podmiotom po zawyżonych cenach.
MJ
kryterium co do tego, w jaki sposób
państwa mają wykorzystywać pieniądze pochodzące z opłat za emisję CO2.
- Tak naprawdę nie wiadomo na co
te pieniądze są przeznaczane. Na pewno
nie na ochronę środowiska ani tworzenie miejsc pracy. Nikt tak naprawdę nie
wie, co się z nimi dzieje. Dlatego związki
zawodowe żądają, aby na COP25, który
odbędzie się w Brazylii, narodowe rządy
rozliczyły się z podpisanych porozumień,
rozliczyły się z tego, co robią z tymi środkami oraz pokazały, ile z tych środków
zostało rzeczywiście przeznaczonych
na ochronę środowiska. Szczególnie restrykcyjna jest tutaj polityka klimatyczna
Unii Europejskiej. Cały świat poza państwami UE właściwie nie płaci za emisję
CO2, robią to tylko państwa UE. Jeśli to
mają być opłaty za ochronę środowiska,
to te pieniądze powinny być przeznaczane na ten cel – podkreślił Grajcarek.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Źródło: nettg.pl
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JSW Audyt Ministerstwa Energii

Niedopuszczalne
metody i praktyki

Przeciwni zgniłym
kompromisom
18 października przedstawiciele Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA (JSW) wystosowali list do pani Ewy Malik, zagłębiowskiej posłanki
Prawa i Sprawiedliwości, wyrażając między innymi swoje zaniepokojenie wobec postawy Roberta Ostrowskiego, wiceprezesa JSW do
spraw ekonomicznych. Pod dokumentem przekazanym do wiadomości
prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu podpisali się przewodniczący ZOK Sławomir Kozłowski oraz jego zastępca
Roman Brudziński. Poniżej publikujemy pełną treść pisma.
***
Szanowna Pani Poseł,

Członkowie strony społecznej Pomocniczego Komitetu Sterująco-Monitorującego Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) otrzymali informację o niedopuszczalnych i wadliwie przeprowadzonych działaniach kontrolnych oraz
sprawdzających sytuację firmy. W związku z tym zwrócili się do członków Rady
Nadzorczej (RN) JSW SA i przewodniczącej RN pani Haliny Buk o przeanalizowanie sprawy - tym bardziej, że wedle informacji posiadanych przez związkowców podczas kontroli mogło dojść do sytuacji, w której dostęp do dokumentów
istotnych z punktu widzenia Spółki uzyskały osoby nieupoważnione.
Według związkowców „audyt prowadzony przez dyrektora biura Ministerstwa Energii nie daje rękojmi bezstronnego i niezależnego wykonania
czynności eksperckich”.
Autorzy pisma do RN przypomnieli, że JSW jest spółką akcyjną
notowaną na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych. Udostępnienie określonych informacji jednemu akcjonariuszowi, jakim jest
Skarb Państwa, może być - zdaniem
strony społecznej - sprzeczne z prawem. Taka praktyka narusza również
prawa pozostałych akcjonariuszy i
jest niezgodna z przepisami obowiązującymi spółki handlowe, a ponadto
„powoduje swoiste odwrócenie ról
między Radą Nadzorczą a akcjonariuszem większościowym”.
Dalej wskazano na konieczność
wyjaśnienia, który z członków Zarządu JSW podjął jednoosobowo decyzję o udostępnieniu wspomnianych
wcześniej dokumentów osobom nieupoważnionym, jak i tego, czy on sam
był do udostępnienia danych Spółki
upoważniony i czy - wobec wymienionych zastrzeżeń - postąpił zgodnie z
prawem.

Przedstawiciele
Pomocniczego
Komitetu Sterująco-Monitorującego
JSW SA rozważają złożenie zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie możliwych nieprawidłowości. O szczegółach sprawy chcą
także poinformować media.
Na koniec domagają się od Rady
Nadzorczej pilnego podjęcia kroków
„w celu przeciwdziałania niedopuszczalnym metodom i praktykom” oraz
przekazania Komitetowi informacji o
podjętych działaniach.
Pod dokumentem widnieją podpisy Sławomira Kozłowskiego (NSZZ
„Solidarność”), Romana Brudzińskiego (NSZZ „Solidarność”), Marka
Płocharskiego (Związek Zawodowy
„Kadra”) i Pawła Kołodzieja (Federacja Związku Zawodowego Górników
JSW SA).
Wątpliwości co do postępowania
osób, które przeprowadzały kontrolę,
reprezentatywne organizacje związkowe zgłaszały już wcześniej.
15 października na ręce członków
Rady Nadzorczej skierowano inne
pismo w sprawie audytu prowadzonego na zlecenie RN. Związkowcy zadali
wówczas trzy pytania: „w jakim celu,

na wniosek pana Adama Milewskiego, zostało wynajęte mieszkanie na
warszawskim Służewcu dla rekomendowanych przez pana Dyrektora Andrzeja Burskiego pracowników Biura
Audytu i Kontroli JSW, którzy mieszkając w okolicy Puław, jeździli w dni
powszednie i świąteczne w delegacje,
podwyższając swoje i tak już dobre
wynagrodzenie, średnio o 3 tys. złotych miesięcznie?”, „na jakiej podstawie (nie wypełniając odpowiednich
wymogów formalnych) korzystał z
samochodu służbowego Jastrzębskiej
Spółki Węglowej pan Andrzej Burski?” i „jakie standardy zawodowe
stosował wobec siebie pan Dyrektor
Andrzej Burski, przyjmując wręczane przez pana Dyrektora Adama Milewskiego, w obecności osób trzecich,
różne suweniry np. portfele, pióra?”.
Wniosek kończy się stwierdzeniem mówiącym o tym, że zachowania wskazane w pytaniach poddają w
wątpliwość obiektywność przeprowadzonych kontroli oraz sugerują stosowanie podwójnych standardów - jednych dla siebie, drugich dla innych.
Marek Jurkowski

Zwracamy się do Pani Poseł, jako przedstawiciele załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej, firmy, jak mniemamy, ważnej dla Pani, gdyż wielu
z nas to Pani wyborcy. Nie mamy zatem wątpliwości, że podchodzi Pani z
troską do przyszłości naszej firmy.
Jastrzębska Spółka Węglowa pod rządami koalicji PO-PSL poddana
była licznym, szkodliwym eksperymentom. Przez osiem lat wspomnianych rządów udało się wydrenować z JSW miliardy złotych doprowadzając ją na skraj upadłości. Nie udało się jednak pozbawić nas godności i
solidarności. Dzięki determinacji tysięcy pracowników spółki udało się
uratować firmę, która pozostaje jednym z filarów polskiej gospodarki. Te
doświadczenia nauczyły nas jednak odróżniać prawdę od fałszu, uczciwość od cynizmu. Wiemy komu możemy zaufać, a kto próbuje nas wykorzystać. Jesteśmy wyczuleni na wszelkie próby manipulacji, których
wciąż próbują się dopuszczać politycy Platformy Obywatelskiej, na czele
z posłem Krzysztofem Gadowskim.
W czasie największego konfliktu w Jastrzębiu-Zdroju od czasu walki
o niepodległość w latach 80-tych - w lutym 2015 r., kiedy to policja użyła broni przeciw protestującym górnikom - poseł Gadowski zaszył się
w swoim biurze i cierpliwie czekał na wynik strajku, będącego efektem
polityki rządu. Pomimo oficjalnej prośby strony społecznej, aby został
mediatorem w sporze zbiorowym toczonym przed strajkiem, parlamentarzysta stwierdził, że nie widzi on możliwości pomocy w rozwiązaniu
narastającego konfliktu. Może nie miał nasz zapracowany poseł czasu dla
górników, a może po prostu zabronili mu tego koledzy z rządu, tak usilnie
popierający ówczesnego prezesa JSW, Jarosława Zagórowskiego?
Kilka dni temu posłowie PO, ze wspomnianym Krzysztofem Gadowskim na czele urządzili pod siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej spektakl medialny przekonując, że Jastrzębska Spółka Węglowa „sponsoruje
PiSowską propagandę”. W znanym sobie stylu posłowie PO próbowali
zmanipulować opinię publiczną wykorzystując półprawdy i zwykłe kłamstwa. Niemniej zastanawiające było dla nas, że dysponowali wieloma precyzyjnymi liczbami, nie tylko tymi, które wynikały wprost z odpowiedzi
Ministerstwa Energii na interpelację poselską. Jakież było nasze zaskoczenie, gdy okazało się, że kilka dni wcześniej dokładnie o te same informacje w spółce wypytywał to tu, to tam wiceprezes Robert Ostrowski.
Mało tego, posiadamy sprawdzone informacje, iż wiceprezes Ostrowski
spotkał się z posłem Gadowskim! Zadziwiający zbieg okoliczności.
Wiemy doskonale, że wiceprezes Ostrowski od dłuższego czasu pozostaje w opozycji do pozostałych członków zarządu spółki. Nie wnikając
w źródła tego sporu, uważamy, że spór ten jest destrukcyjny dla dalszego funkcjonowania spółki, gdyż przejawia się obstrukcyjną działalnością
wiceprezesa Ostrowskiego, który nie tylko na przekór innym członkom
zarządu, ale zwykłej gospodarności nie podejmuje wielu kluczowych decyzji dotyczących finansowania bieżącej działalności spółki np. zwleka z
decyzjami dotyczącymi niezbędnych remontów maszyn, co ma wymierny
skutek finansowy. Mamy obawy, czy aby na pewno wiceprezes Ostrowski
kieruje się interesem JSW, strategicznej spółki Skarbu Państwa. W życiorysie zawodowym Roberta Ostrowskiego pojawiają się bowiem niepokojące dla nas wątki. Otóż, dziwnym zbiegiem okoliczności zajmował on
ważne stanowiska m.in. w Polskich Hutach Stali, kiedy przechodziły one
w ręce hinduskiego inwestora jakim jest Lakshmi Mitall, a nieco później
był prezesem Polskich Kolei Linowych, które zbywały majątek narodowy na rzecz inwestora zagranicznego z Luksemburga. O sprawie było
ostatnio głośno w związku z renacjonalizacją operatora kolei linowych.
Przyzna Pani Poseł, że historia zawodowa Roberta Ostrowskiego może
budzić wątpliwości, bo zbyt wiele pytań ona rodzi.
Wracając jednak do głównego wątku. Pomimo wewnętrznych sporów
w zarządzie JSW trudno było nam jednak spodziewać się, że byłby on
zdolny do tego by wspierać polityków „totalnej opozycji”, tym bardziej,
że chwali się naokoło, że cieszy się zaufaniem Pani Poseł. Czyżby wiceprezes Ostrowski nosił w sobie przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość
nie będzie rządziło Polską wiecznie i już dziś należy sobie szukać otwartej
furtki do przyszłej władzy? Jesteśmy przeciwni zgniłym kompromisom.
Uważamy, że to co czarne to czarne, a co białe to białe. Ufamy, że podobnie jak my ocenia Pani Poseł rzeczywistość, bo tylko w ten sposób
możemy budować lepszą Polskę!
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
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Wrzawa wokół Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jaką wywołała próba odwołania prezesa Daniela Ozona, nie milknie. Według
liderów organizacji związkowych działających w Spółce politycy formacji rządzącej coraz chętniej „wchodzą w buty” swoich
poprzedników z Platformy Obywatelskiej i PSL. Kierując się swoimi partykularnymi interesami, narażają na szwank
przyszłość jednej ze strategicznych spółek Skarbu Państwa.
- Tu nie chodzi o fotel prezesa
Ozona, jak się niektórym wydaje
- komentuje Sławomir Kozłowski,
lider „Solidarności” w Jastrzębskiej
Spółce Węglowej. - JSW po raz kolejny staje się zabawką w rękach
polityków. Twierdzę tak, bo obserwujemy coraz więcej nieodpowiedzialnych zachowań z ich strony
- dodaje.
Przewodniczący wskazuje między innymi na wątpliwy co do podstaw prawnych audyt prowadzony
przez Andrzeja Burskiego, dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu
w Ministerstwie Energii. Szerzej na
temat zastrzeżeń piszemy obok na
stronie.
Kontrolą dyrektora Burskiego w
Jastrzębskiej Spółce Węglowej zainteresowała się Komisja Nadzoru
Finansowego, która w działaniach
resortu energii dostrzega praktyki
niezgodne z prawem, polegające na
nierównym dostępie do informacji
poufnych Spółki. Sprawę opisały
media, co nie spodobało się decydentom w Ministerstwie Energii.
W najbliższy piątek, 26 października, obradować ma Rada
Nadzorcza JSW. W pierwotnym porządku obrad znalazł się punkt dotyczący zmian w Zarządzie Spółki.
Nieoficjalnie wiadomo, że za punktem tym kryła się kolejna próba
odwołania prezesa Ozona. Stało się
tak pomimo zobowiązania ministra
Krzysztofa Tchórzewskiego, że do
czasu zakończenia audytu (czyli do
końca bieżącego roku) temat zmian
w Zarządzie JSW nie będzie rozpatrywany przez Radę Nadzorczą!
W poprawionym porządku obrad punkt ten wypadł. Ponoć minister Tchórzewski rzekomo miał
o tym nie wiedzieć, więc powstaje
pytanie, kto miałby odpowiadać
za ten „lapsus”? Przewodnicząca
Rady Nadzorczej pani profesor Halina Buk? A może dyrektor Burski?
Ktokolwiek by nie był za ten fakt
odpowiedzialny, świadczy on o niezłym „burdelu”, jaki zapanował w
resorcie kierowanym przez Krzysz-

tofa Tchórzewskiego. Pytanie, czy
traktować to jako wypadek przy
pracy, czy też może jednak jako
pełzającą próbę odwołania Ozona?
Fakt, że kilka dni później resort
energii odwołał z funkcji członka
Rady Nadzorczej doktora Krzysztofa Kwaśniewskiego (w jego miejsce
powołany został pracownik Ministerstwa Energii Konrad Balcerski),
który nie ukrywał swojej krytyki
wobec poczynań audytorów, świadczy jednak, że mamy do czynienia
z próbą odwołania Ozona. Resort
energii nie może sobie pozwolić
na kolejną kompromitację, a z taką
mielibyśmy do czynienia, gdyby
przy głosowaniu Rady Nadzorczej
nad zmianami w Zarządzie okazało
się, że minister Tchórzewski nie ma
większości kwalifikowanej. Lepiej
więc zawczasu pozbyć się członków
Rady, którzy wykazują się zdrowym
rozsądkiem, a zastąpić ich lojalnymi żołnierzami.
Ministrowi
Tchórzewskiemu
ewidentnie nie leży zbyt duża niezależność prezesa Ozona. W kręgach zbliżonych do resortu energii
mówi się, że Tchórzewski chce zastąpić Ozona podległym mu prezesem, który bez zająknięcia spełni
każdą zachciankę, jak zakup akcji
takiej czy innej spółki (na przykład
Polimex-Mostostal). W tym kontekście wymienia się - nomen omen
- kandydaturę byłego prezesa Polimex-Mostostal Antoniego Józwowicza, kolegę ministra Tchórzewskiego z Siedlec (w przeszłości był
m.in. prezesem siedleckiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych),
który po nieudanej przygodzie we
wspomnianej firmie trafił na fotel
prezesa Enea Wytwarzanie. Innym
kandydatem wymienianym do fotela prezesa JSW jest Robert Ostrowski, obecny wiceprezes do spraw
finansowych JSW, który uchodzi
za zaufanego człowieka pani poseł
Ewy Malik z Sosnowca. Zagłębiowska parlamentarzystka po odejściu z JSW Koks prezesa Janusza
Adamczyka wkroczyła na wojenną

Minister Krzysztof Tchórzewski broni prezesów spółek, w których nie ma dialogu społecznego (na zdjęciu demonstracja przeciwko antyzwiązkowym działaniom w PGE), a karci tych, gdzie jest dialog i spokój społeczny.
ścieżkę z prezesem Ozonem. Awans
Ostrowskiego byłby dla pani poseł
pocieszeniem za doznane „krzywdy
moralne”. Pytanie tylko, czy wiceprezes Ostrowski jest tą osobą, na
której lojalności można do końca
polegać? Związkowcy z JSW mają
wątpliwości i wyartykułowali je w
piśmie do pani poseł (patrz: tekst
obok).
A zatem chocholi taniec wokół JSW wciąż trwa. Naciski zewnętrzne, gry wokół prezesa i
Zarządu (mówi się coraz głośniej
o możliwości odwołania także innych członków Zarządu), konflikt
w łonie samego Zarządu, to splot
niekorzystnych dla Spółki okoliczności. Zarząd, zamiast skupić się
na realizacji strategii, by przygotować się na możliwą dekoniunkturę
rynkową, wikła się w niepotrzebne i zbyteczne działania. Żywcem
zaczyna to przypominać obrazki z
przeszłości, kiedy JSW stała się na-

rzędziem w rękach polityków koalicji PO-PSL. Wystarczy wspomnieć,
że środki z emisji akcji JSW (kilka
miliardów z debiutu giełdowego),
które miały zasilić w dużej części
działalność inwestycyjną Spółki,
przejęło państwo, bo trzeba było
łatać dziury w budżecie rządu Donalda Tuska. Następnie JSW, ratując przed upadłością Kompanię
Węglową, kupiła za 1,5 miliarda
złotych kopalnię „Knurów-Szczygłowice”. W wyniku tej transakcji
sama omal nie upadła. Na ratunek
Spółce musieli przyjść pracownicy,
którzy oddali część należnych sobie
świadczeń, by firma nie zbankrutowała.
W sytuacji, kiedy Jastrzębska
Spółka Węglowa wychodzi na prostą, ma strategię, która pozwala
jej się rozwijać i sięgać po nowe
zasoby, ktoś znowu usilnie próbuje zniweczyć te wysiłki. W JSW
- nie przypadkiem i coraz częściej

- pojawiają się postulaty, by nadzór
właścicielski nad Spółką objął premier Mateusz Morawiecki (wzorem
Orlenu i Lotosu), skoro minister
Tchórzewski nie wykazuje troski o
interes JSW i jej pracowników.
Krzysztof Leśniowski
Z ostatniej chwili: nieoficjalnie
dowiedzieliśmy się, że 26 października
Rada Nadzorcza JSW będzie głosowała nad uchwałą o odwołaniu prezesa
Daniela Ozona. Poprawiony porządek
obrad został rozesłany na 6 dni przed
posiedzeniem, więc członkowie Rady
mają zagłosować za przywróceniem
pierwotnego porządku posiedzenia,
by mogło ono odbyć się zgodnie z procedurami (sic!). Odwołanie Krzysztofa
Kwaśniewskiego (uznawanego za najbardziej niepokornego przedstawiciela Ministerstwa Energii w Radzie
Nadzorczej) miało zadziałać mobilizująco na pozostałych członków Rady.
Czy tak się faktycznie stanie, wkrótce
zobaczymy sami.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Ostatni element zawieszonych świadczeń przywrócony

Zgodnie z zapisami porozumienia zawartego 11 czerwca bieżącego roku pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi funkcjonującymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
SA (NSZZ „Solidarność”, Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA, Związek Zawodowy „Kadra”) a Zarządem firmy, ustalono że wypłata ekwiwalentu za zawieszony deputat
węglowy nastąpi 26 października. To ostatnie świadczenie pracownicze, którego realizacja została wstrzymana na mocy „porozumienia oszczędnościowego” z 16 września 2015 r.
Pracownicy JSW otrzymają nadpłatę deputatu, który wynika z Obwieszczenia Ministra Gospodarki w sprawie
ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w
asortymencie Orzech II na rok 2016,
wydanego na podstawie art. 12 ust.
9 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o
funkcjonowaniu górnictwa węglowego.
Zawsze podkreślaliśmy, że gdyby
porozumienie z września 2015 r. nie
zostało podpisane, najprawdopodobniej doszłoby do upadłości Spółki i likwidacji tysięcy miejsc pracy. Zgodnie
z paragrafem 9 tegoż porozumienia,
wypłata czasowo utraconych świad-

czeń, takich jak „czternasta pensja”
czy węgiel deputatowy, miała być zrealizowana możliwie szybko. Realizacja
świadczenia w postaci ekwiwalentu za
zawieszony deputat węglowy stała się
możliwa nie tylko z powodu wysokiej
ceny węgla - zarówno koksującego, jak
i energetycznego - ale również dzięki
dobrej sytuacji ekonomicznej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i twardej
postawie negocjacyjnej reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników JSW SA.
Teraz możemy być pewni, że wypracowany sukces będzie miał wielu

ojców - także wśród tych, którzy chowali głowy w piasek, kiedy trzeba było
ratować Spółkę od upadłości. Wielkiej
odwagi i odpowiedzialności wymagało czasowe ograniczenie niektórych
uprawnień pracowniczych. Reprezentatywne organizacje związkowe wykazały się umiejętnościami negocjacyjnymi,
a także sporą determinacją, bo chciały
nie tylko przywrócić czasowo utracone
świadczenia - takie jak „czternastka” (w
lipcu) i zaległy deputat węglowy - ale
także wprowadzić wzrost stawek osobistego zaszeregowania, korzystniejsze
opłacanie nadgodzin i dni wolnych od

pracy czy też wyższe naliczanie stawki
urlopowej. Każdy z nas odczuł te zmiany przy wypłacie - także młodsi pracownicy, zatrudnieni w oparciu o nowe
umowy.
Teraz naszym głównym celem jest
wprowadzenie jednolitego układu zbiorowego pracy, co pozwoli na dalszy wzrost
płac i ostateczne wyrównanie sytuacji
wszystkich pracowników Spółki.
Ciągłe mącenie i kłamstwa, działania nakierowane na konflikt zarówno
z Zarządem JSW, jak i reprezentatywnymi związkami zawodowymi, jakie
prowadzą niektórzy liderzy związko-

wi (chociażby takich organizacji jak
„Jedność”), nie zdołały przeszkodzić
w podpisaniu korzystnych dla załogi
porozumień. Niech ci, co „szczekali”, że
„okradliśmy górników”, a „czternastka”
i węgiel są „bezpowrotnie stracone”,
wejdą teraz pod stół i tam symbolicznie
„odszczekają” swoje bezczelne kłamstwa. Albo jeszcze lepiej: niech ponownie schowają głowy w piasek i tam je
trzymają, bo to, kiedy trzeba było pomóc w ratowaniu miejsc pracy, umieli
przecież robić doskonale.
Zakładowa Organizacja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” JSW SA
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Inteligentna kopalnia staje się rze
Projekt wdrożenia samodzielnej obudowy kotwowej w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), stanowiący
część programu „Inteligentna kopalnia” (wpisanego do rządowego „Programu dla Śląska”), nabiera realnych kształtów.
Umożliwiający drążenie wyrobisk i jednoczesne kotwienie kombajn typu Bolter Miner powinien trafić do JSW w czerwcu
przyszłego roku. Wyrobiskiem, gdzie zostanie zastosowany, jest chodnik „Bw-1n” w pokładzie 401 ornontowickiej KWK
„Budryk”. Planowym terminem zakończenia prac związanych z drążeniem chodnika „Bw-1n” jest luty 2020 roku.

O

N

a pytanie, dlaczego warto podjąć
działania na rzecz wprowadzenia
samodzielnej obudowy kotwowej do
polskich kopalń, odpowiada Zenon
Ścigała, kierownik Działu Analiz, Raportowania i Wsparcia Projektów Górniczych JSW Innowacje SA oraz kierownik Zespołu Lidera Projektu JSW
Innowacje SA: - Mamy tutaj co najmniej trzy aspekty, które przemawiają
za zastosowaniem lub podjęciem próby zastosowania samodzielnej obudowy kotwowej. Pierwszym aspektem
są trendy w światowym górnictwie
węgla kamiennego i wiążąca się z tym
konkurencyjność polskiego górnictwa.
Drugim jest eliminacja uciążliwości
robót przygotowawczych poprzez jak
najbardziej to możliwe, zmechanizowanie procesu tych robót. Trzecim i
bardzo istotnym jest natomiast aspekt
bezpieczeństwa, znacząco większego
przy wykonywaniu obudowy kotwowej. Mam tutaj na myśli zastosowanie monitoringu górotworu, którego
nie ma przy stosowaniu tradycyjnej
obudowy podporowej. Przy obudowach podporowych widzimy aktualny
stan samej obudowy, nie wiemy natomiast, co się dzieje w górotworze i
jak górotwór oddziałuje na obudowę
na danym odcinku wyrobiska. Monitoring w przypadku samodzielnej
obudowy kotwowej ma charakter
predykcyjny - czyli sygnalizuje zacho-

wanie się górotworu, zanim wpłynie
on na stan wyrobiska. Możemy zatem
zareagować szybciej niż w przypadku
obudowy podporowej, gdzie widzimy
tylko skutki oddziaływania górotworu. Podpisaliśmy już umowę z producentem specjalistycznego kombajnu
urabiająco-kotwiącego, który zostanie
wykorzystany podczas drążenia wyrobisk i ich kotwienia. Urządzenie jest we
wczesnej fazie produkcji. Powinno pojawić się u nas w czerwcu 2019 roku.
Aktualnie negocjujemy warunki dostawy ustalonej w ramach prac zespołu
projektowego konfiguracji koniecznego
wyposażenia przodkowego oraz układu transportu urobku bezpośrednio
za kombajnem. Jeśli chodzi o kadry,
w początkowej fazie realizacji projektu
zamierzamy korzystać z brygad mieszanych, to znaczy, że część ich składu stanowić będą pracownicy, którzy
już pracowali przy drążeniu wyrobisk
korytarzowych na podobnym sprzęcie
i w podobnej technologii wykonywa-

nia robót, a część osoby, które dzięki
obecności pracowników doświadczonych same nabiorą doświadczenia.
Kolega z brygady jest w stanie przekazać niedoświadczonemu pracownikowi
więcej niż jakikolwiek wykładowca czy
szkoleniowiec. Przeszkolony zostanie
także dozór. Podsumowując, patrzę
optymistycznie na realizację założeń
projektu. Tuż za miedzą, w czeskiej
części Górnego Śląska, od sześciu lat
z powodzeniem stosowana jest obudowa kotwowa, a jest to przecież przedłużenie naszego zagłębia węglowego
- występują tam podobne uwarunkowania geologiczne. Po zakończeniu
prac projektowych zamierzamy - jako
JSW Innowacje SA - projekt ten skomercjalizować. Już teraz mamy sygnały o zainteresowaniu problematyką
samodzielnej obudowy kotwowej z kopalń innych spółek węglowych. Nową
technologię będziemy chcieli wprowadzić również do pozostałych kopalń
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

szczegółach projektu oraz lokalizacji,
gdzie po raz pierwszy zostanie zastosowana samodzielna obudowa kotwowa, mówi
Adam Domżoł, kierownik robót górniczych
w KWK „Budryk” oraz koordynator projektu
„Wdrożenie samodzielnej obudowy kotwowej
w kopalniach JSW” na tej kopalni: - Z punktu
widzenia górnika uciążliwość pracy przy wykonywaniu obudowy kotwowej jest o wiele
mniejsza. Nie ma potrzeby noszenia ton stali czy też innych elementów obudowy, co w
oczywisty sposób przekłada się na mniejsze
obciążenie fizyczne, a w konsekwencji - zdrowotne. Elementy konstrukcji samodzielnej
obudowy kotwowej są stosunkowo lekkie i jest
ich o wiele mniej, zyskujemy zatem znaczące
oszczędności na transporcie materiału. Zresztą, sama analiza kosztów materiałów wykazała, że są one niższe niż w przypadku obudowy
podporowej. Dla górnika korzyści ekonomiczne mają może trochę mniejsze znaczenie, ale
dla kopalni i całej Spółki powinny stanowić
istotny argument za zastosowaniem obudowy
kotwowej. Prace nad wdrożeniem samodzielnej obudowy kotwowej są zaawansowane.
Pierwszym wyrobiskiem, gdzie chcemy ją
zastosować, jest chodnik „Bw-1n badawczy”
w pokładzie 401 w KWK „Budryk” zalegający
na głębokości pomiędzy 845 a 880 metrów.
Miejsce to zostało wyznaczone na podstawie
badań przeprowadzonych przy współpracy z
Głównym Instytutem Górnictwa i firmą Golder.
Będziemy chcieli drążyć wyrobisko, kotwiąc
je na bieżąco z postępem urabiania. Z punktu
widzenia polskiego górnictwa to zupełnie inno-

wacyjna technologia. Cały projekt opiera si
na materiałach, które są stosowane w świa
towym górnictwie, zarówno jeśli chodzi
monitoring i kontrolę, jak i elementy same
obudowy. Parametry kotew i klejów będ
spełniały wysokie standardy znane z ko
palń, gdzie samodzielne obudowy kotwow
od lat są czymś oczywistym i powszechni
stosowanym. Jednocześnie musieliśm
dostosować poszczególne rozwiązani
techniczne i technologiczne do przepisów
które obowiązują w naszym kraju. Obecni
znajdujemy się w fazie projektowej, jed
nocześnie przygotowując odstawę urobk
oraz pozostałe elementy infrastruktury, ja
rurociągi przeciwpożarowe, odwadniające
sprężonego powietrza, trasę transportu ko
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Przy wdrażaniu programu, wspieranego przez JSW Innowacje SA,
pod uwagę brane są przede wszystkim czynniki, które w sposób prosty mogą przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń występujących w
miejscach pracy załóg górniczych.
Priorytetem jest minimalizacja zagrożeń: naturalnych, na przykład

poprzez monitoring górotworu, jak
i technologicznych.
O tym, że samodzielna obudowa kotwowa jest rozwiązaniem
niezwykle efektywnym, ekonomicznym i bezpiecznym, na świecie
od dawna nikogo przekonywać nie
trzeba. Koszty wydobycia węgla w
kopalniach australijskich czy amerykańskich, gdzie technologię tę
stosuje się powszechnie, są najniższe w świecie. Tamtejsze zakłady
cechuje również niski współczynnik wypadkowości. W Wielkiej Brytanii między 2000 a 2006 rokiem,
gdzie 95 procent wyrobisk było
zakotwionych, tylko 20 proc. wypadków spowodowanych opadem
skał miało miejsce w tych właśnie
wyrobiskach.
W Polsce próbowano już korzystać z obudów kotwowych, choć
bez powodzenia. Na początku lat
90-tych kotwy zastosowały między innymi KWK „Anna”, KWK
„Chwałowice”, KWK „Jankowice”,
KWK „Marcel”, KWK „Pniówek”,
KWK „Sośnica”, KWK „Staszic” i
KWK „Wesoła”. Z zastosowaniem
kotew drążono wówczas przecinki
ścianowe o prostokątnym przekroju poprzecznym, stosowano także
kotwy jako obudowę samodzielną lub pomocniczą w chodnikach
przyścianowych. Wkrótce doszło

O

lejką szynową podwieszaną. Uruchamiamy
także klimatyzację, bez funkcjonowania której we wspomnianych przeze mnie rejonach
kopalni praca załogi nie będzie efektywna.
Ten etap prac powinniśmy zakończyć w
przeciągu paru miesięcy. Następnie wykonujemy komorę montażu kombajnu (zaprojektowaną przez Główny Instytut Górnictwa) i będziemy czekać na sam kombajn.
Bardzo ważnym elementem, pomocnym we
wdrożeniu projektu, jest uzyskiwane przez
nas wsparcie w zakresie doradztwa ze strony instytucji takich, jak na przykład Główny
Instytut Górnictwa, a także ze strony JSW
Innowacje SA poprzez zaangażowanie ich
pracowników w prace Zespołu Projektowego Samodzielnej Obudowy Kotwowej.

techniczne uwarunkowania związane z zastosowaniem samodzielnej obudowy kotwowej zapytaliśmy
Jerzego Ficka, inżyniera projektu
Zespołu Lidera JSW Innowacje SA:
- Mogę się tutaj wypowiedzieć jako
praktyk, który przez szereg lat zajmował się tematyką obudowy kotwowej,
gdy była ona stosowana z powodzeniem w jednej z rybnickich kopalń. Zapewnienie stateczności i funkcjonalności wyrobisk górniczych wykonanych
w samodzielnej obudowie kotwowej w
kopalniach wymaga stosowania pewnych systemów kontroli dotyczących
stanu górotworu - szczególnie stropu
- w całym okresie użytkowania danego wyrobiska. Systematyczny monitoring daje możliwość właściwego i
skutecznego oszacowania zachowania
się wyrobiska, a tym samym - obudowy kotwowej w danych warunkach
geologicznych. Na bazie zdobytych
doświadczeń można w ten sposób
zapewnić bezpieczne warunki w wyrobisku, które określa się na podstawie
oceny obciążenia kotew i deformacji
stropu - jego rozwarstwienia. Przy
zastosowaniu obudowy podporowej
w wyrobiskach korytarzowych wszel-
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jednak do dwóch zawałów w tego
typu wyrobiskach (KWK „Anna” 1994 r., KWK „Staszic” - 1995 r.) i
zakłady górnicze zaczęły odchodzić
od stosowania samodzielnych obudów kotwowych.
Kolejne dwie dekady przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o
nowe technologie oraz materiały.
Przy uwzględnieniu tego, jak obecnie sprawdzają się samodzielne
obudowy kotwowe w warunkach
górniczo-geologicznych zbliżonych
do warunków śląskich, JSW uznała, że warto podjąć próbę wdrożenia
powszechnie stosowanego w świecie rozwiązania.
24 marca 2017 r. przedstawiciele JSW, Głównego Instytutu Górnictwa i spółki Joy Global (obecnie
Komatsu Mining) podpisali trójstronne porozumienie dotyczące
zastosowania samodzielnej obudowy kotwowej. Celem tych trzech
podmiotów było opracowanie dokumentacji odnoszącej się do systemów urabiania, wykorzystujących
technologię samodzielnego kotwienia oraz urządzeń mających zastosowanie w tych systemach oraz
rozwoju technologii prowadzenia
robót górniczych i zastosowanych
urządzeń, innowacji i optymalizacji
wykorzystania wyposażenia, a także zapewnienia wysokiego poziomu
bezpieczeństwa prac.
Wykonanie obudowy kotwowej
jest mniej pracochłonne niż wykonanie obudowy podporowej. Przy
drążeniu wyrobisk w samodzielnej
obudowie kotwowej, np. z wykorzystaniem kombajnów typu Bolter Miner, zabudowa kotew jest w
znacznej części zautomatyzowana.

kie zmiany zachodzące w górotworze
w zakresie deformacji, powstawania
odspojeń warstw skalnych czy nacisku na obudowę uwidaczniają się suwami w złączach, wybrzuszaniem lub
pękaniem opinki, deformacją rozpór
czy obudowy. Wyrobisko jednak nadal
zachowuje swoją funkcjonalność i nie
występuje nagłe zagrożenie utraty jego
stateczności (poza przypadkiem wystąpienia tąpnięcia). W wyrobiskach z
obudową kotwową zjawiska i zmiany
w górotworze posiadają inny charakter. Niszczenie warstw stropowych i
ociosowych nie ujawnia się na ogół w
sposób wizualny na obrysach wyrobiska, lecz zachodzi „ukrycie” w głębi
górotworu. Stateczność wyrobiska
wykonanego w obudowie kotwowej
obejmuje wykonywanie pomiarów rozwarstwień skał stropowych na punktach pomiarowych zabudowywanych
w stropie wyrobiska. Pomiary rozwarstwień są prowadzone za pomocą rozwarstwieniomierzy dwupoziomowych
lub trzypoziomowych zabudowywanych w stropie wyrobiska w odstępach
co 20 metrów wyrobiska. Dopuszczalne rozwarstwienie skał stropowych
każdorazowo określone jest przez
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Warto podkreślić, że koszty drążenia są niższe o około 20-30 proc.
- zależnie od warunków górniczogeologicznych, w jakich drążone
jest wyrobisko.
Powodzenie
realizowanego
przez JSW przy współpracy z JSW
Innowacje projektu wdrożenia
samodzielnej obudowy kotwowej
może zdecydować o dalszym stosowaniu tej technologii w Polsce.
Z uwagi na fakt, że JSW Innowacje koncentruje się zarówno na samej innowacyjności, jak
i zapewnieniu bezpieczeństwa
pracownikom wykonującym roboty górnicze, rozszerzono zakres
prac przewidzianych w projekcie o
aspekty związane z monitorowaniem górotworu oraz oceną skał
stropowych przy drążeniu wyrobisk przodkowych. Przy współpracy z GIG, DMT GmbH & Co.
KG (Niemcy) i Association pour la
Recherche et le Développement des
Méthodes et Processus Industriels
(Francja) realizowany jest program
badawczy „Rockbolt”. Ma on na
celu opracowanie systemu moni-

rzeczoznawcę w projekcie obudowy
kotwowej. Dodatkowo rozwarstwieniomierze budowane są w rejonach
zaburzeń geologicznych. W realizowanym projekcie w kopalni „Budryk”
skupiamy się na zastosowaniu wysokiej klasy monitoringu. Będzie to monitoring wizualny, punkty pomiarowe
zostaną rozmieszczone w odstępach
maksymalnie co 20 metrów. Ponadto, w celu dokładniejszego rozeznania
parametrów współpracy obudowy kotwowej z górotworem niektóre stanowiska pomiarowe dodatkowo wyposażone będą w elementy nowoczesnego
monitoringu obudowy kotwowej - zabudowane zostaną kotwy oprzyrządowane w celu dokonywania pomiarów
ich obciążeń oraz sondy ekstensometryczne celem dokładnego pomiaru rozwarstwień skał stropowych do
wysokości 7,5 m. Planujemy zabudowę minimum trzech takich stacji na
odcinku 2000 m. Wzorce w zakresie
monitoringu zachowania się wyrobiska w obudowie kotwowej czerpiemy z



torowania procesu drążenia wyrobisk w kopalniach węgla kamiennego oraz systemu monitorowania
samodzielnej obudowy kotwowej, a
także sporządzenie wytycznych dla
analizy, monitorowania oraz testów
maszyn, urządzeń i sprzętu używanego podczas wykonywania robót.
Rozwiązania wypracowane w
ramach programu „Rockbolt” mają
się przycznić do obniżenia kosztów
wykonawstwa robót przygotowawczych, poprawy bezpieczeństwa w
kopalniach i zwiększenie komfortu
pracy związanej z eliminacją transportu ciężkich elementów obudowy
podporowej, a w dłuższej perspektywie - do poprawy konkurencyjności polskiego węgla. Ponadto
przeprowadzone zostaną szkolenia
tej części załogi, która będzie zaangażowana w realizację projektu.
Obejmą one obsługę kombajnu urabiająco-kotwiącego,
prawidłowe
wykonywanie czynności związanych z kotwieniem oraz monitoring
górotworu.
Marekw Jurkowski

naszych doświadczeń oraz z doświadczeń kopalń czeskich, australijskich
i amerykańskich. Wypracowany już
został model wyrobiska w obudowie
kotwowej, który zostanie zrealizowany
na odcinku 230 m w różnych konfiguracjach rozstawu kotew. Działając na
tym odcinku, będziemy obserwować,
jak zachowuje się wyrobisko, a tym
samym górotwór, przy zastosowaniu
różnej siatki kotwienia, to znaczy odległości między rzędami kotew. Zaprojektowany jest rozstaw co 0,6 m, 0,8
m i - docelowo - 1,0 m. Odcinek ten będzie monitorowany przy pomocy rozwarstwieniomierzy dwu- lub trzypoziomowych budowanych w odstępie co
10 m. Zabudowana zostanie również
jedna stacja pomiarowa wyposażona
w kotwy pomiarowe i sondę ekstensometryczną. Analiza pomiarów stateczności wyrobiska na tym odcinku
pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie - jaki rozstaw można zastosować
między rzędami kotew, żeby było bezpiecznie i zarazem ekonomicznie?



prezentacje

Ruch Halemba będzie istniał!

Rozmowa z Piotrem Bojarskim, wiceprezesem Polskiej Grupy
Górniczej do spraw produkcji
Podczas kampanii wyborczej do
samorządu pojawiła się pogłoska, że
w związku z pracami nad połączeniem technologicznym pomiędzy
ruchami Halemba i Bielszowice,
Rucha Halemba mógłby zostać zlikwidowany. Wywołało to spore zaniepokojenie wśród załogi.
Chciałbym jednoznacznie zdementować, że nie ma i nie było żadnych planów dotyczących likwidacji
Ruchu Halemba. Będzie on funkcjonował tak jak do tej pory, będąc
bardzo ważnym elementem kopalni zespolonej Ruda. Jako PGG nie
chcemy być w żaden sposób wmanewrowywani w kampanię wyborczą,
faktem jest jednak, że tego typu pogłoski nie sprzyjają spokojnej pracy
kopalni. Apelujemy, by mieć to na
uwadze, ponieważ najważniejsze
jest bezpieczeństwo załogi.
To, że kopalnia Ruda i Ruch Halemba są ważnym elementem Polskiej
Grupy Górniczej widać chociażby po
skali inwestycji w rudzkie górnictwo.
W ciągu najbliższych kilkunastu lat
PGG przeznaczy na inwestycje w kopalni w sumie blisko 2 mld zł.
Tylko w zeszłym roku do rudzkich kopalń trafiło ponad 120 mln
zł, z czego ponad 45 mln zł zostało
przekazane na budownictwo inwestycyjne, a 74 mln zł na zakup
maszyn i urządzeń. Pozwoliło to na
zwiększenie efektywność wydobycia i zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury powierzchniowej. Plany na przyszłość są równie
ambitne, a ważne miejsce zajmuje
w nich Ruch Halemba. Rozstrzygnięty został już przetarg na dostawę
wysokiego kompleksu ścianowego
w pokładzie 405 partia „L”, która
jest aktualnie udostępniana do wydobycia. Umowa została już podpisana, dostawa kompleksu nastąpi
w przyszłym roku. Planowany jest
także zakup kolejnego kompleksu
dla ściany w pokładzie 410, a jego
dostawa także planowana jest na
przyszły rok. W tym roku dokonaliśmy już zakupu 5 spalinowych

kolejek podwieszanych - trzy z nich
już pracują, w przypadku kolejnych
dwóch czekamy na dostawę. Prowadzone jest również postępowanie na
modernizację przenośników taśmowych, którego celem jest zwiększenie możliwości transportowych i
przystosowania ich do transportu
załogi. Co ważne, przygotowujemy
także plany nowych wyrobisk wentylacyjnych , które zapewnią możliwość eksploatacji złoża na Halembie
przez kolejne lata.
Skala tych inwestycji jednoznacznie udowadnia, że nie ma
mowy o likwidacji Ruchu Halemba,
ani tym bardziej całej kopalni Ruda.
Czy kopalnia ma także zaplanowane obszary wydobywcze na kolejne
lata?
Na teraz – w miarę szczegółowo - mamy rozplanowane ściany
do 2030 roku, a żywotność kopalni, uwzględniając posiadane złoże, oceniamy na ok. 40 lat. W tym
roku uruchamiamy pierwsze ściany
w pokładzie 414 w partii „H”, z której wydobywamy ponad 5 tys. ton
węgla na dobę. Równocześnie prowadzimy roboty związane z udostępnieniem kolejnych ścian w tym
pokładzie, które będą dostępne w
latach 2019-2022. W tym rejonie
eksploatujemy i eksploatować będziemy nowe pokłady 415, 416 i 417,
zaś w partii „K” rozcinamy pierwsze
ściany w pokładzie 410 i 411. Prowadzimy także roboty w pokładzie
405 partii „L”- tj. w filarze po byłej
elektrowni Halemba, który będzie
eksploatowany w pierwszej przez
ok. 10 lat. Potem w planach jest eksploatacja pokładów 408,410 i 414.
Jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Te
szczegółowe wyliczenia zamierzeń
eksploatacyjnych są jednoznacznym
dowodem na to, że nie ma i nie było
żadnych planów dotyczących likwidacji Ruchu Halemba.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał:
Michał Jakubowski

Sośnica pozostanie w PGG

Gliwicka kopalnia Sośnica, która
przed dwoma laty znalazła się na notyfikowanej przez Komisję Europejską
liście kopalń przekazywanych do likwidacji w spółce restrukturyzacyjnej,
pozostanie w Polskiej Grupie Górniczej
(PGG) – poinformował wiceminister
energii Grzegorz Tobiszowski.
– Po serii spotkań i cyklicznym
raportowaniu wyników kopalni, mamy
przyzwolenie (przedstawicieli Komisji)
na to, żeby wystąpić o korektę notyfikacji, a więc złożyć nowe dokumenty
notyfikacyjne, już bez kopalni Sośnica. Jesteśmy na etapie oficjalnego,
formalnego wystąpienia do Komisji
Europejskiej, aby Sośnica pozostała w
strukturach Polskiej Grupy Górniczej
– powiedział Grzegorz Tobiszowski.
Wiceminister ocenił, że zgoda Komisji Europejskiej będzie w tym przypadku
formalnością, ponieważ w toku wcześniejszych rozmów w Brukseli strona
polska otrzymała zapewnienie, że może
liczyć na korzystną decyzję dotyczącą utrzymania kopalni Sośnica, która z
zakładu przynoszącego straty, stała się
kopalnią rentowną i perspektywiczną.

– Mamy dziś perspektywy dla tej
kopalni. Nie jest tak, że wycofujemy
ją „bo tak”. Byłoby to nieroztropne, bo
koszty ewentualnej późniejszej likwidacji musiałaby ponieść PGG. To, że
utrzymujemy kopalnię Sośnica, znaczy,
iż jest ona dzisiaj dla PGG wartością dodaną. Dlatego zgłaszamy ją też do Komisji Europejskiej – tłumaczył Grzegorz
Tobiszowski.
Dodał, że w skorygowanych dokumentach notyfikacyjnych znajdą się
też informacje o przekazaniu do Spółki
Restrukturyzacji Kopalń jeszcze w tym
roku części ruchu Piekary, części ruchu
Rydułtowy oraz wybrany majątek ruchu
Wesoła.
Według danych PGG i Ministerstwa
Energii, zarówno w ubiegłym roku, jak
i w pierwszym półroczu 2018 r., Sośnica w pełni zrealizowała założenia
planu naprawczego, utrzymując wydobycie węgla na stabilnym poziomie
7,5-8 tys. ton na dobę oraz wydajność
na jednego zatrudnionego rzędu ok.
tysiąca ton rocznie, przy zatrudnieniu
ok. 2 tys. osób.
red

wydarzenia

P A ŹD ZI E R N I K 2 0 1 8

SO4LIDARNOŚĆ GÓRNICZA



WARSZAWA Protest przeciwko antyzwiązkowym działaniom PGE

Dość dyskryminowania
związkowców!

Związkowcy reprezentujący wszystkie sekcje branżowe skupione w Krajowym Sekretariacie
Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” zaprotestowali przed warszawską siedzibą
PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA przeciwko antyzwiązkowym działaniom pracodawcy.

- Jako związek zawodowy „Solidarność” domagamy się zaprzestania dyskryminowania naszych
członków w Grupie Kapitałowej
PGE, tam gdzie do tego dyskryminowania dochodzi - mówił podczas pikiety szef Krajowej Sekcji
Górnictwa Węgla Brunatnego
NSZZ „Solidarność” Wojciech
Ilnicki i wskazywał, że manifestantom zależy na zaniechaniu
„pozorowanego dialogu społecznego, z którego nic nie wynika”.
- Wielokrotnie spotykaliśmy się
z prezesem PGE Henrykiem Baranowskim i prezesem PGE GiEK
Sławomirem Zawadą i z tych spotkań niewiele wynikało, a sytuacja
w niektórych miejscach się pogorszyła - podkreślał.

Warto zwrócić uwagę, że o
nieprawidłowościach w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA władze krajowe „Solidarności” informowały już 18 kwietnia.
Członkowie Komisji Krajowej przyjęli wówczas „Stanowisko (...) ws.
dialogu społecznego w koncernie
PGE GiEK S.A.”
Pod koniec czerwca uczestnicy
Kongresu KSGiE wyrazili stanowczy protest wobec działań prezesów:
PGE Polskiej Grupy Energetycznej
SA - Henryka Baranowskiego oraz
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Sławomira Zawady. - Nie zamierzamy akceptować
i tolerować lekceważenia dialogu i
prowadzenia antyspołecznej polityki tych „zarządzających”. Z takim

podejściem do spraw społecznych
i związkowych walczyliśmy w minionych latach dominacji ideologii
liberalnej. Oświadczamy z całą stanowczością, iż w przypadku braku
podjęcia rozstrzygnięć o charakterze systemowym, ale i osobowych
dzisiaj również takiej polityce gospodarczych, lokalnych „baronów”
gotowi jesteśmy się przeciwstawić
- napisali w przyjętym wówczas
stanowisku.
Według strony społecznej jedynym podłożem niedopuszczalnych
działań była osobista niechęć ze
strony osób zarządzających PGE,
czemu towarzyszyły próby podporządkowania sobie największej organizacji związkowej zrzeszającej
pracowników Grupy.
Wspomnianemu
stanowisku
towarzyszyła uchwała, w której
Kongres KSGiE, wobec „ewidentnego łamania praw pracowniczych
i związkowych”, zobowiązał Radę
Sekretariatu do podjęcia „działań
mających na celu zorganizowanie
manifestacji w przypadku braku reakcji Prezydenta, Premiera i Rządu
RP na łamanie praw pracowniczych
i związkowych”. Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki oczekiwał skutecznej likwidacji podłoża
konfliktu do 31 sierpnia.
Niestety, wezwania i apele „Solidarności” do najwyższych władz
państwowych, by te ukróciły działania wymierzone w Związek, nie
przyniosły rezultatu. Bierność czynników odpowiedzialnych za nadzór
nad Grupą Kapitałową PGE spowodowała dalszą eskalację napięcia.

Wojciech Ilnicki przyznaje, że w
wielu spółkach tworzących Grupę
daje się negocjować porozumienia,
jednak to - jego zdaniem - nie rozwiązuje problemu.
Według szefa Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego
NSZZ „Solidarność” sytuacja stała
się szczególnie zła po ostatnich wyborach do władz zakładowej „Solidarności” w elektrowni i kopalni
„Turów”.
- Nastąpiła wtedy próba przejęcia Związku, padały słowa ze
strony kierownictwa, że nie może
zostać ponownie zostać przewodniczącym Związku pracownik nie
pracujący bezpośrednio w elektrowni. To była mowa o mnie, ponieważ pracuję w spółce zależnej
- twierdził Wojciech Ilnicki na łamach wrześniowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza.
- Niektórzy działacze PiS bardzo
chcieliby przejąć „Solidarność” w
poszczególnych zakładach pracy.
Nasze organizacje są duże i bardzo dobrze zorganizowane, jest
to łakomy kąsek dla osób, którzy
chcieliby je przejąć i mieć wpływ
na dużą ilość ludzi, między innymi

ze względu na działalność polityczną - wyjaśniał.
Na początku września Rada KSGiE zdecydowała, że 5 października
przeprowadzi pikietę przed siedzibą Spółki.
Do Warszawy przyjechało około 1,5 tysiąca osób z całego kraju.
Część protestujących trzymała
transparenty, na których widniały
hasła: „Prezes dobrej zmiany niszczy Solidarność”, „Prezes niszczy
Solidarność i chce być bezkarny”
czy „Stop prześladowaniu członków
Solidarności”.
Po serii wystąpień związkowcy
udali się przed gmach Ministerstwa
Energii. Tam wyszedł do nich szef
resortu Krzysztof Tchórzewski. Następnie manifestacja została rozwiązana.

Co dalej?

- Jeżeli [demonstracja - przyp.
red. SG] nie przyniesie pozytywnych skutków, to zorganizujemy
kolejną pikietę już 19 października. Taka była decyzja Rady KSGiE
- przypomina przewodniczący Ilnicki. - Dostaliśmy od ministra
Tchórzewskiego pismo z prośbą
o przełożenie demonstracji do 30
listopada. Do tego czasu sprawą
ma się zająć Państwowa Inspekcja
Pracy. Według nas to próba przeciągnięcia sprawy, bo pod koniec
listopada zaczynają się obchody
barbórkowe i na ogół jest zimno.
Być może minister liczy, że wtedy
nikomu nie będzie się już chciało
protestować. Tymczasem w grupie PGE potrzebujemy dialogu.
Mamy już dość pustych słów, spotykaliśmy się wiele razy, żeby rozmawiać i obiecywano nam wiele
rzeczy. Teraz czekamy na spełnienie tych obietnic, a nie na kolejne
piękne słówka - podsumowuje.
Marek Jurkowski
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PRAWO Kontrola jakości paliw stałych poprawi czystość powietrza w Polsce

Sposób na smog

Ministerstwo energii wydało rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie monitorowania
i kontrolowania jakości paliw, których celem jest eliminacja z rynku paliw stałych
nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach domowych.
4 października 2018 r. w
Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do nowych przepisów w
zakresie monitorowania i kontroli
jakości paliw stałych. Rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 30
dni od ich opublikowania, a więc 4
listopada 2018 r.
Oznacza to, że w przypadku
wprowadzenia do obrotu określonych rodzajów węgla z przeznaczeniem do użycia w gospodarstwie
domowym lub instalacji o mocy do
1 MW od 4 listopada 2018 r. paliwo
stałe będzie musiało spełniać określone w rozporządzeniu wymagania
jakościowe. Ponadto sprzedawca
będzie musiał wystawić świadectwo
jakości i przekazać nabywcy kopię
tego świadectwa, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem.
Jak podkreśla Ministerstwo
Energii, wydanie rozporządzeń to
milowy krok na drodze do realizacji
rządowego programu Czyste Powietrze i zapowiedzi z expose premiera
Mateusza Morawieckiego dotyczących poprawy jakości powietrza.

Filar rządowej strategii

Przyjęcie ustawy i wydanie rozporządzeń stanowi realizację jednego z trzech najważniejszych filarów
programu Czyste Powietrze. Dwa
pozostałe to przyjęcie standardów
emisyjnych dla kotłów węglowych
małej mocy wykorzystywanych w
gospodarstwach domowych (punkt
ten został zrealizowany już w ubiegłym roku poprzez wydanie rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów) oraz uruchomienie 19
września 2018. naboru wniosków
do realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz 16 wojewódzkich funduszy powszechnego
programu termomodernizacji i wymiany przestarzałych źródeł ciepła
w polskich domach.
– Przepisy rozporządzenia o
monitorowaniu i kontrowaniu jakości paliw wychodzą naprzeciw
oczekiwaniom społecznym oraz
uwzględniają możliwości nabycia
paliw przez gospodarstwa domowe
– zapewnia Krzysztof Tchórzewski,
minister energii.
Dzięki tym przepisom z rynku
detalicznego wyeliminowane zostanie paliwo nieprzystosowanie do
spalania w gospodarstwach domowych - czyli muły węglowe i flotokoncentraty.
- Poprawa jakości powietrza jest
procesem, na który składa się wiele
elementów m.in. wyeliminowanie
spalania śmieci, jakość kotłów, jakość paliw czy wyeliminowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych tj.
pochodzących z silników spalinowych. Skumulowanie tych działań
doprowadzi do istotnej poprawy
jakości powietrza – dodał Grzegorz
Tobiszowski, wiceminister energii.

Czyste powietrze jest jednym z
priorytetów rządu premiera Mateusza Morawieckiego.
- Obecnie nie można już produkować ani sprzedawać w Polsce
kotłów, które nie spełniają ścisłych
kryteriów dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji.
Z kolei ustawa i rozporządzenia pomogą wyeliminować z rynku paliwa
stałe nieprzystosowane do spalania
w gospodarstwach domowych i w
ewolucyjny sposób poprawią ich
jakość. Liczymy na to, że podejmowane przez rząd działania w ciągu
najbliższych lat przyniosą wymierne efekty – powiedziała Jadwiga
Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

czące norm jakości paliw zaczną
obowiązywać jeszcze przed nadejściem pełnego sezonu grzewczego
w tym roku. To będzie pierwszy
sezon grzewczy, w którym sprzedawcy paliw stałych będą musieli przekazywać swoim klientom
świadectwa jakości paliw stałych
ponosząc pełną odpowiedzialność
prawną za prawdziwość i rzetelność
informacji zawartych w tych świadectwach. Jestem przekonany, że to
przyczyni się do głębokiego wzrostu świadomości konsumenckiej, a
przez to również do poprawy jakości powietrza w Polsce – podkreślił
pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze, wiceprezes
NFOŚiGW Piotr Woźny.

Zmiany prawne i zmiany
rynkowe

Postulaty Solidarności

Ustawa oraz rozporządzenia
wykonawcze tworzą system regulacji prawnych, którego najważniejsze
elementy to ustawowy zakaz sprzedaży paliw stałych nieprzystosowanych do spalania w gospodarstwach
domowych tj. mułów i flotokoncentratów.
To także ustawowy zakaz importowania do Polski węgla niesortowanego tzw. „niesortu” oraz
wprowadzenie nieistniejącego do
tej pory w polskim systemie prawnym narzędzia budowy świadomości konsumenckiej, tj. świadectwa
jakości paliw stałych, które na żądanie klienci otrzymywać będą od
sprzedawców węgla dostając w ten
sposób informacje na temat wartości opałowej kupowanych paliw.
Nowe przepisy mają również pozwolić na budowę systemu instytucjonalnej kontroli jakości paliw stałych przez Krajową Administrację
Skarbową, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)i Inspekcję Handlową, które wyposażone zostały w stosowne uprawnienia
kontrolne oraz mają zapewnione
środki budżetowe na realizację tych
zadań do 2027 roku w łącznej kwocie ponad 78 milionów złotych.
W trakcie prac nad rozporządzeniami ustalono również redukcję dopuszczalnego poziomu siarki,
jak również uzgodniono dokonywanie wspólnie przeglądów wymagań jakościowych paliw stałych,
tak aby na bieżąco wypracowywać
ścieżkę redukcji szkodliwych substancji, która realizowana będzie
sukcesywnie przez kolejne lata
z uwzględnieniem postępów restrukturyzacji sektora górnictwa
węgla kamiennego w Polsce.
Przyjęty pakiet rozwiązań tj.
ustawa i rozporządzenia kompleksowo regulują kwestię jakości paliw
stałych poprzez określenie dopuszczalnych parametrów, sposobu pobierania próbek do analizy, metod
badania jakości paliw oraz określają wzór świadectwa jakości.
– Cieszę się, że przepisy doty-

Dzięki staraniom m.in. NSZZ
Solidarność, z przepisów, które
weszły w życie wykreślono zapisy
wprost zagrażające funkcjonowaniu polskiego górnictwa. Dla branży górniczej większe znaczenie niż
sama ustawa, ma towarzyszące jej
rozporządzenie wykonawcze, które
określa parametry jakościowe węgla dopuszczonego do sprzedaży
klientom indywidualnym.
Przeciągające się przez wiele
tygodni prace nad dokumentem budziły coraz większy niepokój strony społecznej. Związkowcy bili na
alarm i wskazywali w kolejnych
jego wersjach zapisy eliminujące polski węgiel z sektora
komunalno-bytowego. A
to według nich prowadziło do likwidacji
części kopalń, a nawet upadłości spółek węglowych.
- W wyniku
działań Solidarności to
zagrożenie

zostało zażegnane. Rozporządzenie
zostało podpisane w kształcie akceptowalnym dla branży wydobywczej - mówi Bogusław Hutek, szef
górniczej Solidarności.
Elementem
rozporządzenia,
który nadal może niekorzystnie
wpływać na kondycję spółek węglowych, jest zapis dotyczący dopuszczalnej ziarnistości miałów
energetycznych wykorzystywanych
w instalacjach o mocy od 50 do 100
MW. Chodzi więc głównie o piece
stosowane w branży ogrodniczej
czy w piekarniach.
- W tej kwestii osiągnęliśmy
jednak kompromis. Jeszcze przez
2 sezony grzewcze, czyli do połowy 2020 roku, będzie obowiązywał
okres przejściowy, w którym najniższej jakości miał będzie mógł być
spalany w tego typu instalacjach informuje Bogusław Hutek.
W ten sposób przedsiębiorcy
zyskają czas na wymianę pieców, a
spółki węglowe będą mogły wdrożyć inwestycje pozwalające
zagospodarować ten
węgiel w inny
sposób.

Solidarność chce spotkania z
przedstawicielami rządu na temat
korekt w programie „Czyste Powietrze”, który zakłada dofinansowanie termomodernizacji domów oraz
wymiany przestarzałych pieców.
Chodzi między innymi o potraktowanie elektrofiltrów kominowych
jako kilkakrotnie tańszej alternatywy dla wymiany całej instalacji
grzewczej. Można je montować przy
starych piecach, a ich koszt mieści
się w granicach 2 - 3 tys. zł.
Kolejnym postulatem Solidarności jest wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” rozwoju
nowoczesnych technologii węglowych, w tym przede wszystkim tak
zwanego „błękitnego węgla”. Rozpoczęcie produkcji na szeroką skalę
tego bezdymnego paliwa pozwoliłoby, zdaniem Solidarności, ograniczyć niską emisję, a jednocześnie
przyczyniłoby się do rozwoju branży wydobywczej.
- „Błękitny węgiel” mógłby zostać wciągnięty do rządowych działań antysmogowych na przykład
poprzez ulgi podatkowe dla osób,
które zdecydują się na ogrzewanie
tym paliwem swoich domów - mówi
Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności, cytowany na stronie związku.
- Przedstawiciele rządu powoli zaczynają przyznawać nam rację, gdy
mówimy, że sama termomodernizacja nie wystarczy, a program „Czyste Powietrze” musi zostać uzupełniony. Jesteśmy już po wstępnych
ustaleniach dotyczących rozpoczęcia rozmów na zasadzie
„okrągłego stołu” - dodaje
Dominik Kolorz.
Strona rządowa nie
wyklucza poprawek w
ustawie i rozporządzeniu, więc wprowadzenie
postulatów
Solidarności jest jak
najbardziej realne.
Opr. Igor
D. Stanisławski

promocja
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WĘGLOKOKS KRAJ

Sukces ratowników

KRZYŻÓWKA

Z dwoma zdobytymi medalami – jednym w konkurencji indywidualnej i jednym w zespołowej wróciła do kraju
reprezentacja ratowników KWK BOBREK-PIEKARY z Międzynarodowych
Zawodów Zastępów Górniczych IMRC
Russia 2018. W konkurencji mechaników na aparat ucieczkowy R30 srebrny
medal zdobył Marek Jabłoński. Cała drużyna wywalczyła brąz w tzw. sztafecie
ratowniczej. Tym samym nasi ratownicy
po raz kolejny udowodnili, że należą do
ścisłej światowej czołówki!
Przypomnijmy, że najlepsi ratownicy świata rywalizowali w rosyjskim
Ekaterinburgu od 22 do 29 września w
sześciu konkurencjach zespołowych i
dwóch mechanicznych. Podczas IMRC
2018 (International Mines Rescue Competition) rywalizowały ze sobą zespoły
ratownicze z Ukrainy, Kanady, Chin, Australii, Kolumbii, Indii, Kazachstanu, Pol-

ski, Rosji, Słowacji, Turcji i Zambii.
- Jesteśmy niezmiernie dumni z kolejnego sukcesu naszych ratowników.
Staramy się zapewnić im jak najlepsze
możliwości rozwoju. Bezpieczeństwo
w kopalni Bobrek-Piekary jest i będzie
naszym priorytetem. Ta ekipa jest jego
gwarantem – mówi Grzegorz Wacławek,
prezes Węglokoksu Kraj.
Reprezentacja z KWK Bobrek potwierdziła, że należy do ścisłej światowej
czołówki. W 2014 r. zostali mistrzami
świata po zawodach organizowanych
w Polsce. Dwa lata później w Kanadzie
zajęli pierwsze miejsce w gaszeniu podziemnego pożaru.
W skład medalowej drużyny weszli:
Grzegorz Kaleja, Adam Mazgaj, Tomasz
Ciupa, Mateusz Jasiński, Michał Krasuski, Robert Szwajcok, Marcin Kaczmarczyk, Marek Jabłoński.
red

KULTURA Sukces bytomskiej orkiestry

Trzy kategorie
– trzy nagrody

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ
„Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła we wrześniowej krzyżówce brzmi:
Gdzie niezgoda, tam pewna szkoda. Nagrody wylosowali: Longin Jastrzębski z Puchaczowa oraz Dariusz Dzida z Bierunia.
Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom”
kierowana przez dyrygenta Dariusza
Kasperka koncertowo zaprezentowała
się na Międzynarodowym Festiwalu i
Konkursie Orkiestr „Golden Sardana” w
Barcelonie i Lloret de Mar. Koncerty w
Barcelonie odbywały się w ramach Fiesty Marce – patronki Barcelony. Jest to
największa impreza w ciągu roku, organizowana wspólnie z Urzędem Miejskim w Barcelonie. W konkursie brało
udział 9 orkiestr ocenianych przez międzynarodowe jury.
Orkiestra z Bytomia brała udział
w trzech z czterech konkursowych
kategorii. We wszystkich z sukcesem.

Za koncert estradowy otrzymała złoty
dyplom. II miejsce zajęła za wykonanie
Sardany, natomiast w wykonaniu hymnu FC Barcelona bytomscy muzycy byli
bezkonkurencyjni.
W tym roku ze względu na przypadającą 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości w promocję polskich
orkiestr zaangażował się Konsulat
Generalny RP w Barcelonie.
Górniczą Orkiestrę Dętą „Bytom”
wspierały spółki Grupy Kapitałowej
Węglokoks – WĘGLOKOKS S.A., Węglokoks Kraj, Węglozbyt oraz Węglokoks Energia.
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