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Skuteczna interwencja
W wyniku interwencji „Solidarności” Zarząd PGG dostarczył
organizacjom związkowym w Ruchu Śląsk kompletne listy
alokacyjne.
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Najpierw myśleć,
potem robić

Wielki sukces koncertu

Jako, że mamy zimę, to powrócił temat smogu. Okazuje
się, że skuteczna walka ze smogiem nie jest tak prosta…
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Uzbierano prawie 28 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze leczenie oraz rehabilitację
Mariusza.
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Nowy, 2018 rok zdążył się już zapisać jednym, bardzo istotnym wydarzeniem dla naszej branży. Oto po
ponad dwóch latach od wygaśnięcia
„Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
2007-2015” rząd przyjął dokument,
który wyznacza podstawowe kierunki
rozwoju całego sektora do roku 2030.
Środowisko związkowe apelowało o
wypracowanie nowego programu na
długo przed końcem obowiązywania
poprzedniej „Strategii”. Niestety, rządzącym wówczas politykom PO i PSL
bardziej były w głowie plany likwidacji
górnictwa niż jego rozwój. Nowy rząd
z kolei, nie wiedzieć czemu, wyjątkowo długo przeciągał tę kwestię.
Ostatecznie w nowym „Programie
dla górnictwa do roku 2030”, który
- co warto podkreślić - powstał przy
współudziale Zespołu Trójstronnego
do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników, mamy zapowiedź uchwalenia nowej „ustawy górniczej” i powołania tak zwanego Komitetu Sterującego
ds. Górnictwa przy Ministrze Energii.
Komitet ma nadzorować realizację
procesów zmian w górnictwie węgla
kamiennego oraz w poszczególnych
przedsiębiorstwach górniczych. Jeśli
zapisy „Programu” zostaną wdrożone istnieje duża szansa, że eksploatacja węgla kamiennego, surowca
dla Polski strategicznego, znajdzie
się wreszcie pod ścisłym nadzorem
państwa. Osobną kwestią pozostaje,
jak państwo ten nowy instrument wykorzysta. Obiecuję, że górnicza „Solidarność” będzie się temu bacznie
przyglądać.
Wśród oczekiwanych efektów
„Programu” rząd wymienił między
innymi zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i
zagwarantowanie niezbędnych jego
dostaw na rynek krajowy, poprawę
warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.
Na papierze wygląda to całkiem nieźle, mam jednak nadzieję, że wkrótce
przełoży się też na konkretne działania, które w perspektywie kilkunastu
lat uczynią polskie górnictwo stabilnym i bezpiecznym miejscem zatrudnienia. Aby tak się stało, niezbędne
jest wypracowanie i możliwie szybkie
zawarcie układów zbiorowych pracy
na szczeblu poszczególnych spółek
węglowych oraz Ponadzakładowego
Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Górnictwa Węgla Kamiennego. Trwają rokowania dotyczące
układu zakładowego w Polskiej Grupie
Górniczej, a w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej prace nad układem zostały
niemal sfinalizowane. Prawdziwym
wyzwaniem jest jednak skuteczne
podjęcie rozmów na temat układu ponadzakładowego, czego w dopiero co
rozpoczętym roku życzyłbym sobie
chyba najbardziej.

fakty i opinie

RYNEK PRACY

Górnik poszukiwany
Wykwalifikowany górnik to dziś pracownik szczególnie poszukiwany. Niektórzy, by pozyskać kandydatów do pracy górniczej posuwają się do różnych mniej lub bardziej wyrafinowanych działań marketingowych.
Działka za złotówkę i bezpłatne
projekty domu energooszczędnego
– takimi bonusami lubelskie PSL
chce przyciągnąć w tamtejsze zagłębie węglowe górników ze Śląska. Na
razie owe zagłębie to raptem kopalnia „Bogdanka”, ale politycy liczą,
że w ciągu kilku lat powstanie tam
kilka nowych zakładów tego typu.
W październiku ubiegłego roku
działacze PSL z województwa lubelskiego przedstawili program „Lubelskie napędzane węglem”. Zakłada on budowę w tamtym regionie
kilku nowych kopalń. To zaś – jak
ocenili politycy – oznacza 12 tys.
nowych miejsc pracy. Tyle, że praca w kopalni wymaga konkretnych
kwalifikacji. A że na lokalnym rynku zatrudnienia – mimo funkcjonowania w tamtejszych szkołach tam
klas o profilu górniczym – nie ma
wystarczającej liczby fachowców,
więc trzeba ich będzie poszukać
gdzie indziej.
Można oczywiście szukać ich
na pobliskiej Ukrainie (polskie kopalnie korzystają już z usług tamtejszych górników), ale można też
poszukać ich tam, gdzie koncentruje się polskie górnictwo węgla kamiennego, czyli na Górnym Śląsku.
Powstaje oczywiście pytanie,
w jaki sposób skłonić, by zechcieli
się przenieść na drugi koniec Polski. Politycy PSL (tak ci sami, co
branżę węglową doprowadzili na
skraj upadłości – red.) podkreślają, że część z tamtejszych górników

to osoby, które przed laty odbyły podróż w drugą stronę, czyli ze
wschodu na zachód Polski i być
może teraz chciałyby wrócić w swe
rodzinne strony. By im to ułatwić
politycy proponują udogodnienia w
wybudowaniu domu. W czwartek 11
stycznia na konferencji zaprezentowali wizualizacje i plany domów
energooszczędnych. Takie właśnie
plany bezpłatnie miałyby otrzymywać osoby przyjeżdżające do pracy
w kopalniach na Lubelszczyźnie.
Dwupiętrowe domy – których
plany zaprezentowano – mają mieć
powierzchnię 160 metrów kwadratowych. W budynku miałby się
znajdować m.in. salon, jadalnia,
kuchnia, spiżarnia, trzy sypialnie,
łazienka, pralnia i pokój na gabinet.
Całość uzupełnia garaż.
- W pakiecie od samorządu
dodajemy działkę za przysłowio-

wą złotówkę. To nasza oferta dla
„lubelskich emigrantów” i wykwalifikowanych pracowników m.in.
przyszłych kopalni, które według
założeń programu miałby powstać
w naszym regionie – napisał na
swoim
facebookowym
profilu
Krzysztof Hetman, europoseł i zarazem prezes zarządu wojewódzkiego PSL w Lublinie.
Intensywny nabór pracowników na specjalistyczne stanowiska, zarówno powierzchniowe, jak
i dołowe prowadzi także prywatne
Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia.
Spółka podkreśla, że gwarantuje
nowym pracownikom nabywanie
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie cennego doświadczenia w branży górniczej.
Wraz z uruchomieniem wielomilionowych inwestycji wystartowały w PG Silesia specjalne pro-

NA EKRANIE Górnicy bohaterami serialu Discovery Channel

Górnicy na filmowym planie

Trzech pracowników Ruchu Borynia i geolog z Budryka wzięło udział w produkcji realizowanej przez Discovery
Channel. Sześcioodcinkowy program „Górnicy PL” pokazuje kulisy funkcjonowania kopalni węgla, miedzi i soli, a
także codzienne życie górników i warunki w jakich pracują. Emisja serialu miała premierę 18 stycznia.

Bohaterką filmu jest także Malwina Smulska z kopalni węgla „Budryk”, geolog górniczy.
Serial liczy sześć odcinków. Opowiada
o pracy i życiu górników z trzech kopalni:
węgla kamiennego JSW „Ruch Borynia”

i „Budryk” na Górnym Śląsku, Kopalni
Soli „Kłodawa” i kopalni miedzi KGHM w
Lubinie. Ekipa filmowa musiała zjechać

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

ze sprzętem kilkaset metrów w dół i spędzić pod ziemią oraz na planie 400 godzin – tyle trwało nagrywanie serialu.
Dokument ma pokazać pracę górników, ich osobowość, wytrwałość, odwagę i ciężkie warunki w jakich pracują. – Do
tej pory nikt nie zmierzył się w taki sposób z pracą górnika. Nie mamy gotowego
scenariusza, a wszystko będzie odbywało
się w naturalnych warunkach – zapowiedziała na łamach „Jastrzębskiego Węgla”
producentka programu, Agnieszka Bujas.
- Górnictwo albo się pokocha, albo
znienawidzi i trzeba się zwolnić – zaznacza Dawid Kierc, górnik przodowy z JSW
„Ruch Borynia”, który ponad połowę
swojego życia, tj. 23 lata, przepracował
pod ziemią, kierując zespołem wydobywającym węgiel.
Mężczyzna wie co mówi, na co dzień
odpowiada za oddział górniczy, w którym
panuje najwyższy, czwarty poziom zagro-

gramy skierowane do wszystkich
pracowników. Programy te weszły w
życie wraz z rozpoczęciem ostatniego kwartału ubiegłego roku i cieszą
się obecnie ogromną popularnością
wśród załogi.
I tak „Poleć pracownika” – to
znany program poleceń pracowniczych, którego celem jest zachęcenie obecnych pracowników do aktywnego uczestniczenia w procesie
rekrutacji.
Nagrodą za polecenie pracownika jest specjalna premia. W ten
sposób spółka chce uświadomić
pracownikom również fakt, że to
oni właśnie w głównej mierze mogą
wpływać na to, z kim pracują i jaką
atmosferę pracy tworzą.
Program „Fedrujemy Talenty”
ma na celu zachęcanie pracowników - Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia oraz Mining Services
and Engineering (MSE), siostrzanej spółka PG Silesia (która swego
czasu) nabyła Zakład Ciepłowniczy
Silesia - do rozwoju i podnoszenia
swoich kwalifikacji zawodowych w
formie studiów wyższych (zarówno
dziennych, jak i zaocznych).
Założeniem programu jest
przyznawanie nagrody prezesa
zarządu dla 10 najlepszych studentów. Warunkiem otrzymania
nagrody jest zaliczenie wszystkich
egzaminów w pierwszym terminie
oraz uzyskanie średniej ocen w
roku na poziomie 4.0.
Trzeci program ma zadanie
umożliwić podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla pracowników
PG Silesia i MSE.
W drugim kwartale 2018 roku
na terenie kopalni będą organizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe młodszego górnika oraz górnika.
Mają one na celu wykwalifikowanie
pracowników i budowanie ścieżek
karier.
jm
żenia metanowego. Sam zaś 15 lat temu
ledwo uszedł z życiem, gdy oberwał się na
niego strop przodka. Koledzy wyciągnęli
go w ostatniej chwili przed oderwaniem
się kamieni, które spadły dokładnie w
miejsce, gdzie na pomoc czekał Dawid…
W wolnej chwili mężczyzna składa modele czołgów i przede wszystkim spędza
czas z rodziną. Ma żonę i 6 dzieci.
Bohaterką filmu jest także Malwina
Smulska z kopalni węgla „Budryk”, geolog górniczy. Jedyna kobieta w serialowej
ekipie i jedna z nielicznych pracujących na
dole. Ma za sobą 13 lat pracy pod ziemią.
Teraz 2-3 razy w tygodniu sama chodzi po
podziemnych korytarzach. Pobiera próbki, robi pomiary. Szkice i analizy wyrobisk
kończy w biurze. Lubi tę pracę, samotność we wnętrzu ziemi jej niestraszna, ale
długo nie mówiła matce, czym naprawdę
się zajmuje. Mówi, że z mężczyznami na
ogół dobrze się pracuje, chociaż – jak
każda kobieta w tzw. męskim zawodzie
– musi udowadniać, że to, co robi, jest
ważne. Koledzy ją zaakceptowali. Nawet
są dumni, że mają „takiego rodzynka”. A
co mówi sama Malwina? Że praca na dole
była jej marzeniem, fascynacją, ale z perspektywy czasu nie jest już pewna, czy
dokonałaby takiego wyboru.
ids
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SEKTOR Rząd przyjął program dla górnictwa

Uczciwie wypracowany
kompromis

Rząd przyjął 23 stycznia br. Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, który ma się przyczynić do rozwoju nowoczesnego i rentownego górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

- To jest dokument, który został
wynegocjowany przez związki zawodowe, pracodawców i Ministerstwo Energii. Nie jest to więc dokument związkowy, ale mieliśmy
duży wpływ na wiele rzeczy, które
w programie zostały zapisane. Żaden program nie rozwiąże problemów górnictwa, te problemy może
rozwiązać tylko realizacja tego
programu. Zobaczymy więc, jak on
będzie realizowany – mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący
Krajowego Sekretariatu Górnictwa
i Energetyki NSZZ Solidarność.
Przyznaje, że nie jest to program najlepszy z punktu widzenia
związków zawodowych, ale jeśli
prowadzone są uczciwe negocjacje i
dialog, to wiadomo, że jego uczestnicy muszą z różnych rzeczy zrezygnować.

Jakie są cele Programu?

Głównym celem Programu jest
stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora
górnictwa węgla kamiennego,
opartego na współpracy, wiedzy
i innowacjach, który działając w
przyjaznym oraz przewidywalnym
otoczeniu programowo – prawnym, pozwala na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego,
społecznego i gospodarczego dla
zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz
wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej.
Program zawiera 10 celów
szczegółowych, są to zaspokojenie
krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i zagwarantowanie
niezbędnych jego dostaw na rynek
krajowy. Celem jest także poprawa
warunków pracy górników w podziemnych wyrobiskach oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy
oraz wsparcie konkurencyjności

krajowego rynku energetycznego,
ciepła i rynku koksowego przez dostęp do surowców po racjonalnych i
konkurencyjnych kosztach.
Zaplanowano też zapewnienie
nośnika energii akceptowalnego z
punktu widzenia ochrony środowiska oraz ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Przewidziano również wsparcie
procesów przechodzenia polskiej
gospodarki do gospodarki niskoemisyjnej przez poprawę jakości
produkowanych surowców i rozwój
produkcji kwalifikowanych paliw
niskoemisyjnych.

Stabilizacja finansowa!

Wśród szczegółowych celów
programu, które realizowane będą
przez spółki węglowe oraz ministra
energii znalazło się odzyskanie i
stabilizacja płynności, rentowności i efektywności ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla
kamiennego, w tym przez dostosowanie zdolności produkcyjnych
do potrzeb rynku oraz możliwości
eksportowych.
Zaplanowano ponadto kontynuację działań w kierunku integracji górnictwa i energetyki oraz budowę efektywnego modelu grupy
węglowo-koksowej.
Postanowiono także zapewnić
pokrycie krajowych potrzeb na
węgiel kamienny, w tym w szczególności do produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz koksu oraz
zapewnić dostęp do nowych złóż
węgla i zagwarantować odpowiedni poziom inwestycji tam, gdzie zapewnią one najwyższą efektywność
ekonomiczną.
W Programie zaplanowano
także rozwój kompetencji pracowniczych i wiedzy i zmniejszenie
oddziaływania sektora górnictwa
węgla kamiennego na środowisko
oraz zwiększenie wykorzystania

odpadów wydobywczych i kopalin
towarzyszących.
Nie zapomniano też o innowacjach w górnictwie węgla kamiennego, mających iść w kierunku tzw.
„inteligentnej kopalni” i poprawy
bezpieczeństwa pracy.
Założono też dywersyfikację
wykorzystania
gospodarczego
węgla kamiennego i zapewnienie
warunków do kontynuacji działań
zmierzających do eliminacji skutków dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych.
W planach jest także ujednolicenie, uelastycznienie i uproszczenie systemów wynagradzania.
Aby prowadzić ocenę realizacji
procesów zmian w sektorze górnictwa węgla kamiennego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach
górniczych, przy ministrze energii
powstanie Komitet Sterujący ds.
górnictwa. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele organów rządowych oraz eksperci z dziedziny
górnictwa i energetyki, a także
przedstawiciel strony społecznej
reprezentujący Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego
Górników.
Program składa się z dwóch
części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to
część wykonawcza zawierającą cele
szczegółowe i opisująca działania
w ramach realizacji Programu.
Bardzo ważnym elementem części
diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny.

Co na to Solidarność?

Kazimierz Grajcarek zwraca
uwagę, że w programie jest kilka
elementów bardzo ważnych. Pierwszą z takich rzeczy jest zapowiedź
powstania specjalnego zespołu
przy Zespole Trójstronnym ds. bezpieczeństwa socjalnego górników,
którzy będzie monitorował realiza-

cję programu.
W programie rząd zobowiązał
się, że Ministerstwo Środowiska, a
konkretnie Główny Geolog Kraju,
zajmie się sprawą oceny wielkości
złóż węgla kamiennego. Jak ocenia
Kazimierz Grajcarek dziś rzetelnych informacji na ten temat nie
mamy.
Bardzo ważną rzeczą, która
znalazła się w programie, jest także zapowiedź powstania zespołu
mającego się zająć opracowaniem
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla całego górnictwa
węgla kamiennego.
- To jest bardzo bobra zapowiedź! – ocenia Kazimierz Grajcarek.
Wynegocjowanie takiego układu łatwe nie będzie, co widać dziś
po trwających negocjacjach nad
układem zbiorowym tylko dla
PGG.
- Związki zawodowe, w tym
Solidarność, mają wybitnych negocjatorów, ufam także, że takich
negocjatorów mają także pracodawcy, więc jestem dobrej myśli.
Musimy przy tym pamiętać, że do
prowadzenia negocjacji potrzebna
jest także wiedza, aby nie przegrzać
tych negocjacji, tak, aby przez nadmierne żądania nie przewrócić
swojego przedsiębiorstwa. Czasami
tak się w historii zdarzało – dodaje
Kazimierz Grajcarek.

Poprawki są możliwe

Inną ważną rzeczą jest to, że
program dla górnictwa nie jest zamkniętym dokumentem. Podobnie
jak Program odpowiedzialnego
rozwoju przygotowany przez premiera Mateusza Morawieckiego,
jest otwarty i można go w każdej
chwili korygować. Zespół ds. oceny realizacji programu będzie miał
taką możliwość i będzie miał takie
zadanie.

W programie zapisano także,
że przeprowadzona zostanie ocena
potrzeb rynku węgla kamiennego,
energetycznego i koksującego, w
Polsce i po za granicami. W żadnym z poprzednim rządowych programów nie zapisano, że rząd zobowiązuje się do pomocy w szukaniu
rynku zbytu dla węgla energetycznego, koksującego i koksu.
W programie zapisano także, że
dotacja budżetowa dla górnictwa
węgla kamiennego w latach 201618 wyniesie 4 mld zł.
- To jest kwota szacunkowa.
Trudno na siłę wydać zapisane
pieniądze bez potrzeby. Jeśli pojawi się potrzeba inwestycji w nowy
szyb czy nowe ściany, to te pieniądze zostaną wydane. Jeżeli takich
inwestycji nie będzie trzeba, to pieniądze nie zostaną wydane – dodaje Kazimierz Grajcarek.
Podkreśla, że wydatkowanie
tych pieniędzy musi być ściśle kontrolowane i racjonalne.
Kazimierz Grajcarek zwraca
uwagę, że w programie są także elementy, które się już zdezaktualizowały. Autorzy programu powołują
się na opinie światowych instytucji
prognozujących zapotrzebowanie
na węgiel i ceny węgla. Te dane są z
2015 r. i już widać, że tamte analizy są nieaktualne, a ich autorzy się
pomylili.
Ogólna ocena programu jest
więc dobra.
- Sam negocjowałem ten program, więc trudno, żebym nie był z
niego zadowolony. Teraz będziemy
przypatrywać się realizacji programu! Widzę dobrą wolę ze strony
rządu i naszych pracodawców. Jest
też dobra wola związków zawodowych – podsumowuje Kazimierz
Grajcarek.
Igor D. Stanisławski
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TAURON WYDOBYCIE SA Spór zbiorowy w sprawie deputatów

Czujemy się oszukani!

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA wszczęła procedurę sporu zbiorowego, domagając się od Zarządu przywrócenia prawa do bezpłatnego węgla emerytom i rencistom, byłym pracownikom kopalń wchodzącym w skład Spółki. Bezpośrednią przyczyną takiej decyzji był fakt, iż około 250 osobom, które uzyskały prawa
emerytalne w 2017 roku, nie wypłacono ustawowej rekompensaty za utracony węgiel.

- Zawarliśmy porozumienie z
Zarządem. Poszliśmy na kompromis, rezygnując z węgla należnego
emerytom i rencistom, w zamian
za co osoby te miały uzyskać możliwość skorzystania z 10-tysięcznych
rekompensat. Wcześniej wielokrotnie zapewniano nas, że świadczenie
dostaną wszyscy, którzy mieli prawo do deputatu i utracili je przed
wejściem w życie ustawy o rekompensatach. Teraz czujemy się oszukani - wyjaśnia przewodniczący
ZOK NSZZ „Solidarność” Tauron
Wydobycie SA Waldemar Sopata.
Według pracodawcy świadczenie otrzymują osoby do tego uprawnione.

Zgodnie z ustawą, przez osobę
uprawnioną do rekompensaty rozumie
się między innymi
„emeryta i rencistę
mających ustalone
prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do
pracy (...) i pobierających to świadczenie, uprawnionych
w trakcie pobierania
świadczenia z tytułu
emerytury lub renty
do bezpłatnego węgla na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy, porozumień
lub innych regulacji obowiązujących
w przedsiębiorstwie górniczym, które utraciły moc obowiązującą przed
dniem wejścia w życie ustawy, na
skutek zawartych porozumień lub
dokonanych wypowiedzeń”.
Waldemar Sopata zwraca uwagę, że porozumienie, o którym
mowa w ustawie, zostało zawarte
13 października 2017 r. Nadano
mu formę protokołu dodatkowego
do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP) dla Pracowników
Tauron Wydobycie SA. Po trzech
dniach protokół został zarejestro-

wany w Państwowej Inspekcji Pracy i wszedł w życie.
Jak informowała wówczas Spółka, „13 października został podpisany Protokół Dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla
Pracowników TAURON Wydobycie
dostosowujący zapisy do przyjętej
przez sejm RP ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty
prawa do bezpłatnego węgla. Na jej
mocy emeryci, renciści górniczy i
inne osoby uprawnione do końca roku
otrzymają po 10 tys. zł rekompensaty
za utracony deputat węglowy. Podpisanie protokołu dodatkowego było
wymogiem, aby móc skorzystać ze
środków przeznaczonych w budżecie
państwa na ten cel”.
24 października zaczęła obowiązywać ustawa o świadczeniu
rekompensacyjnym, jednak „ubiegłoroczni” emeryci i renciści 10 tys.
zł do dziś nie otrzymali, co przewodniczącego Sopatę bulwersuje w
szczególności.
- Pracownicy, którzy przeszli na
emeryturę lub rentę w 2017 r., formalnie nabyli prawo do bezpłatnego
węgla, mimo że faktycznie nie pobierali tego świadczenia. Talony nie
były rozdawane, bo wiadomo było,
że trwają prace nad ustawą ustanawiającą jednorazowe świadczenie

za utracony węgiel, która obejmie
pracowników Tauron Wydobycie SA,
o ile zgodzimy się na odpowiednią
zmianę w ZUZP. Nie zmienia to jednak faktu, że rekompensaty z tytułu
utraty posiadanego wcześniej prawa
po prostu im się należą - podkreśla
szef „Solidarności” w Tauron Wydobycie SA.
Zapewnienia przedstawicieli firmy mówiące o tym, że sprawa jest
analizowana, nie przekonały „Solidarności”. Związek zażądał przywrócenia deputatów węglowych w
związku z niewypłaceniem rekompensat grupie emerytów i rencistów,
a także wdowom i sierotom pobierającym renty rodzinne po zmarłych
górnikach, którzy zmarli lub zginęli
jako czynni pracownicy, a nie jako
emeryci lub renciści.
- Wszczynamy procedurę sporu
zbiorowego, bo umawialiśmy się na
coś z Zarządem, a Zarząd nie chce
się z tego wywiązać. Skoro tak, domagamy się powrotu do starych
zapisów ZUZP, a więc przywrócenia prawa do emeryckiego węgla
wszystkim tym osobom, które je
posiadały przed wejściem w życie
ustawy „rekompensacyjnej” - podsumowuje Waldemar Sopata.

DEPUTATY Już 155 tys. osób otrzymało wypłatę rekompensat za deputat węglowy!

jm

Wielka operacja z problemami

OPINIE W naszej ocenie

Cyniczna
gra PO

Górnicza
„Solidarność” jest
oburzona działaniami niektórych
posłów Platformy Obywatelskiej w
sprawie notyfikacji Ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu
utraconego prawa do bezpłatnego
węgla. W naszym stanowisku z października tego roku przedstawiliśmy
ocenę rządowego projektu ustawy.
Mimo że nie zgadzaliśmy się z niektórymi rozwiązaniami, doceniamy wolę i zaangażowanie Rządu.
Niezmiennie uważamy, że obecny
rząd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podejmowane
w spółkach węglowych w czasach
rządów poprzedniej koalicji. Odbieranie bądź zawieszanie górniczym
emerytom prawa do bezpłatnego
węgla następowało wskutek decyzji podejmowanych w gabinetach
polityków PO i PSL. Dlatego obecne
działania posłów Platformy Obywatelskiej określamy jednoznacznie
negatywnie. W naszej opinii przygotowane propozycje nowelizacji ustawy, kolejne konferencje prasowe i
przede wszystkim wykorzystywanie
górniczych wdów jest cyniczną grą
polityczną, czemu z całą stanowczością się sprzeciwiamy.
Krzysztof Leśniowski

Spółka Restrukturyzacji Kopalń wysłała już rekompensaty za utratę prawa do bezpłatnego węgla do prawie 155 tys. osób. Niestety, jednocześnie
SRK wysłała ponad 7,1 tys. decyzji odmownych. Na wypłatę deputatów z budżetu państwa zostało przeznaczonych 2,3 miliarda złotych.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK) codziennie powtórnie weryfikuje kilkaset wniosków dotyczących wypłaty rekompensat z tytuły utraty prawa do bezpłatnego węgla. Do 16 stycznia 2018 r.
wysłano świadczenia do prawie 155 tys. osób.
Pracownicy Spółki w punktach obsługi udzielają osobiście lub telefonicznie wszelkich informacji
osobom, które dotychczas nie otrzymały rekompensat. Przesyłane są też prośby z informacjami,
co w konkretnym wniosku należy uzupełnić.

Szczegółowa weryfikacja

- Weryfikacja wniosków jest bardzo pracochłonna. Musimy dochować jednak wszelkiej
staranności, by mieć pewność, że odmowa lub
przyznanie rekompensaty są uzasadnione. Ustawa zobowiązuje przecież Spółkę do prawidłowego
rozdysponowania budżetowych pieniędzy osobom, którym należy się świadczenie - komentuje Tomasz Cudny, prezes Spółki Restrukturyzacji
Kopalń.
Do spółki trafiały np. wnioski od osób, które
nigdy nie pobierały deputatu bądź nadal pracują
w spółkach węglowych. Do wielu wniosków nie
dołączono aktów zgonu, decyzji o przyznaniu
renty czy zaświadczenia ZUS. Teraz spółka musi

uzupełnić wnioski o konieczną dokumentację, by
wyeliminować ryzyko wypłaty rekompensat osobom nieuprawnionym.
- Wśród wniosków weryfikowanych powtórnie dużo jest takich, które nie podlegają ustawie.
Część z nich złożyły osoby nadal pracujące w
spółkach węglowych lub takie, które w ogóle nie
pobierały deputatu. Stwierdzamy przypadki wniosków przekazanych przez osoby, które przeszły na
emerytury po 1 stycznia 2015 roku. Wyżej wymienione grupy osób otrzymują listownie decyzje odmowne. Niestety, wydłuża to proces sprawdzania
pozostałych wniosków – dodaje Tomasz Cudny.
Dlatego też SRK do 23 stycznia wysłała 7140
decyzji odmownych osobom, które wystąpiły o
rekompensaty z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Spółka zapewnia, że do weryfikacji skierowani
zostali najlepsi specjaliści z doświadczeniem nabytym w referatach węglowych kopalń.
Niestety, zdarzają się i takie przypadki, że wysłane przez spółkę rekompensaty wracają do nadawcy, bo nie zostały podjęte w terminie lub trafiły
pod błędnie podany adres. O takich przypadkach,
a także o braku dokumentów do złożonych wniosków pracownicy SRK będą informować telefo-

nicznie. Czynne są również niezmiennie punkty
obsługi klienta.

Wielka operacja, mało czasu

Sprawa wypłaty deputatów węglowych sięga września 2017 r. Wtedy to grupa posłów PiS
złożyła poselski projekt ustawy o świadczeniu
rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Ustawa bardzo szybko przeszła
przez Sejm i Senatu i już 23 października ustawę
podpisał prezydent Andrzej Duda. Początkowo
zakładano, że wszystkie rekompensaty zostaną
wypłacone do końca 2017 r. Plan do był bardzo
ambitny, ale dziś widać, że był to termin za krótki
– trzeba było rozpatrzyć wnioski ponad 200 tys.
osób. Bardzo krótki był także termin przygotowań
do przyjmowania wniosków i ich rozpatrywania.
Przeprowadzenie tak skomplikowanej operacji w
ciągu niewiele ponad dwóch miesięcy było naprawdę trudnym zadaniem.
Problem deputatów węglowych dla górniczych
emerytów i rencistów wymagał uregulowania od
dawna. Kilka lat temu sytuacja spółek węglowych
była bardzo trudna, walczyły one o przetrwanie. Były obawy, że zabraknie nawet pieniędzy na
wypłaty, rosło zadłużenie. W tej sytuacji kopalnie

dramatycznie szukały oszczędności. Od 1 stycznia
2012 r. firmy górnicze zaczęły wypowiadać prawo
do deputatu węglowego przewidzianego przepisami
wewnątrzzakładowymi dla emerytów i rencistów.

Platforma chce ugrać na deputatach

Deputaty węglowe stały się także pretekstem do zbicia kapitału politycznego przez posłów
opozycyjnych. Już w styczniu 2018 r. klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej złożył projekt
zmiany ustawy o rekompensatach za deputaty
węglowe. Zmiana miałaby doprowadzić do częściowego zrekompensowania strat finansowych
wdowom, wdowcom i sierotom po zmarłych
pracownikach górnictwa, którzy mają ustalone
prawo do renty rodzinnej. To już jest ewidentna
bezczelność! Pamiętamy, że w trakcie rządów PO
z PSL sytuacja firm górniczych bardzo mocno się
pogorszyła i nie było żadnej skutecznej pomocy ze
strony państwa. Dlatego też, chcąc się ratować,
spółki węglowe wypowiadały prawo do deputatów. Teraz gdy górnictwo zaczęło wychodzić na
prostą i rozwiązano problem deputatów, posłowie
PO chcą się podciągnąć pod ten sukces i wyjść na
wielkich obrońców górników i ich rodzin.
Igor D. Stanisławski
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KWK „WUJEK” RUCH „ŚLĄSK”

Skuteczna interwencja
w sprawie alokacji
Problem braku informacji na temat kierunków alokacji pracowników KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” - zakładu, który wkrótce
ma zostać przekazany Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i zlikwidowany - został rozwiązany. W wyniku interwencji
podjętej przez NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) dostarczył organizacjom związkowym kompletne listy alokacyjne.

- Na tę chwilę większość z ponad
900 pracowników wie, dokąd trafi
po przekazaniu zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń - informuje przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność”
KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” Piotr
Bienek. - Wiadomo już, kto zostanie w KWK „Wujek”. Są też pracownicy przebywający na L4, którzy
nie zadeklarowali, gdzie chcieliby
pracować. Takich osób jest 57. One
pozostają w swego rodzaju zawieszeniu - dodaje.

Pozbywają się fachowców,
choć narzekają na ich brak

Lider zakładowej „Solidarności” krytykuje niekonsekwencję,
jaką wykazało się kierownictwo
PGG, blokując możliwość skorzystania z „urlopów górniczych” tym
pracownikom ruchu „Śląsk”, którzy
formalnie mogliby taki krok brać
pod uwagę.

- Zarząd nie chce się zgodzić,
by pracownicy ruchu „Śląsk” mogli
przechodzić na „urlopy górnicze”,
bo w Polskiej Grupie Górniczej ponoć brakuje fachowców, co byłoby
zrozumiałe, ale z drugiej przyzwala
na to, by 93 pracowników, właśnie
fachowców - górników, ślusarzy,
elektromonterów, trafiło do SRK
wraz z kopalnią. Brak w tym jakiejkolwiek logiki - zauważa.
Pod koniec ubiegłego roku zakończyły bieg ostatnie dwie ściany KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.
Zgodnie z artykułem 26. Ustawy o
związkach zawodowych na przełomie grudnia i stycznia pracodawca
poinformował stronę społeczną, że
przekazanie ruchu „Śląsk” do SRK
nastąpi nie wcześniej niż 30 stycznia 2018 roku.
- O tym, że tak się stanie, wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę już
od czerwca ubiegłego roku, gdy Zarząd Polskiej Grupy Górniczej podjął decyzję o wstrzymaniu robót

przygotowawczych, co w praktyce
skazywało ruch „Śląsk” na likwidację - wiadomo, że konsekwencją
braku robót przygotowawczych jest
sytuacja, w której kopalnia nie ma
udostępnionego węgla do wybrania,
więc zostaje zamknięta. Tak też się
dzieje i w naszym przypadku - mówił tydzień temu w rozmowie z Solidarnością Górniczą Piotr Bienek.
2 stycznia 80 pracowników z
oddziałów wydobywczych trafiło do ruchu „Pokój”. Pracodawca
nie określił, kiedy dokładnie ruch
„Śląsk” przestanie być częścią KWK
„Wujek” i zostanie przejęty przez
SRK. Piotr Bienek przypuszcza, że
nastąpi to 1 lutego.

Bienek: Zabrakło dobrego
menedżera

Zdaniem przewodniczącego źle
się stało, że zarządzający Polską
Grupą Górniczą nie wzięli pod uwagę pomysłu na przyłączenie „Śląska” do ruchu „Halemba”.
- Przez kilka miesięcy specjalnie powołany zespół analizował tę
koncepcję. We wrześniu stosowny
raport z prac zespołu został podpisany przez ekspertów, przedstawicieli
pracodawcy oraz związków zawodowych. Z dokumentu wynikało jasno,
że przyłączenie ruchu „Śląsk” do
„Halemby” technicznie jest możliwe i byłoby opłacalne przy wzroście
cen węgla o 11,5 procent wobec cen
z pierwszego kwartału 2017 roku.
Tymczasem ceny te poszły o 70 procent do góry - wskazywał związkowiec, komentując decyzję PGG w
sprawie zamknięcia „Śląska”.
Przypomniał też o związkowej

Uczcili pamięć Jan Stawisińskiego

Górnicy z kopalni „Wujek”, działacze „Solidarności” i władze Koszalina spotkali się w sobotę 20 stycznia przy
grobie i pomniku Jana Stawisińskiego - górnika z Koszalina, który został śmiertelnie postrzelony podczas pacyfikacji katowickiej kopalni. Uczcili 36. rocznicę jego śmierci.
Jan Stawisiński z Koszalina był jednym z dziewięciu górników, którzy oddali
swoje życie podczas pacyfikacji kopalni
„Wujek” 16 grudnia 1981 r. Sześciu z
nich zginęło na miejscu. Trzech umarło później, w wyniku odniesionych ran.
Jednym z nich był Jan Stawisiński. Postrzelony w głowę zmarł w szpitalu 25
stycznia 1982 r. Miał 21 lat.
W sobotę na uroczystościach upamiętniających 36. rocznicę śmierci Jana
Stawisińskiego była obecna delegacja
górników z kopalni „Wujek”. Byli też
m.in.: działacze „Solidarności” i wła-

dze lokalne. Na grobie Stawisińskiego
zapalili znicze, przed pomnikiem złożyli
kwiaty.
- Janka nie znałem, ale byłem wtedy w kopalni. Brałem udział w obronie
miejsc pracy naszej kopalni. To był bardzo mroźny dzień, straszny, tragiczny.
Zostanie w mojej pamięci do końca życia. Ten człowiek przyjechał do pracy,
ale jak trzeba było to stanął po stronie
obrony praw wolnościowych, porozumień, które w sierpniu 1980 roku były
zawarte z ówczesnym rządem - powiedział górnik kopalni „Wujek”, członek

zarządu Społecznego Komitetu Pamięci
Górników KWK „Wujek” Andrzej Szukała, który przyjechał na uroczystości
rocznicowe do Koszalina.
- Janek był mieszkańcem Koszalina, chciał polepszyć sobie byt i pojechał na Śląsk. Jak mówiła jego świętej
pamięci matka - Janina Stawisińska
+mój syn pojechał za chlebem, a oddał
życie+” - mówił w sobotę przy grobie
Janka Stawisińskiego przewodniczący
zarządu regionu koszalińskiego „Pobrzeże” NSZZ „Solidarność” Sławomir
Majchrzak.

koncepcji, by wybrać udostępniony węgiel z dwóch funkcjonujących ścian i zakończyć fedrunek we
wrześniu 2018 r., co pozwoliłoby
uniknąć bałaganu towarzyszącego
przygotowaniom do przekazania
ruchu „Śląsk” Spółce Restrukturyzacji Kopalń, a samej PGG przyniosłoby wymierne zyski.
- Nasza propozycja, mówiąca o
tym, by wybrać udostępniony węgiel z dwóch funkcjonujących ścian
i zakończyć fedrunek we wrześniu,
byłaby rozwiązaniem najlepszym.
Dzięki niej proces przygotowania do
likwidacji zostałby rozciągnięty w
czasie i przebiegałby znacznie spokojniej. Poza tym na rynek trafiłoby
dodatkowe milion ton węgla typu
33, 34 i 35. PGG zarobiłaby całkiem
niezłe pieniądze. (…) Pozostały nam
(…) zasoby bezpieczne i odprężone,
które można było wydobyć bez ponoszenia większych kosztów. Niestety, kierownictwo Polskiej Grupy
Górniczej nie zdecydowało się na
ten krok, przez co mamy nerwową atmosferę wśród załogi i niższe
zyski od tych, które Spółka mogła

wypracować. Dobrego menedżera
poznaje się po tym, jak reaguje w
trudnych sytuacjach. Tutaj, moim
zdaniem, właściwej reakcji po prostu zabrakło - podsumował.

KWK „Śląsk” (1974-2018)

Zlokalizowana
w
rudzkiej
dzielnicy Kochłowice współczesna kopalnia „Śląsk” (obecnie ruch
„Śląsk”) została przekazana do eksploatacji 1 stycznia 1974 r. Należała
kolejno do: Katowickiego Zrzeszenia Przemysłu Węglowego (1974),
Bytomskiego Zrzeszenia Przemysłu
Węglowego (1976), Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu
(1982), wreszcie - jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa (1993)
- do Katowickiego Holdingu Węglowego SA (1993). 1 stycznia 2005 r.
została połączona z kopalnią „Wujek”. 1 kwietnia 2017 r. KWK „Wujek” - wraz z pozostałymi kopalniami KHW - włączono do Polskiej
Grupy Górniczej Sp. z o.o. (od 29
grudnia 2017 r. - PGG SA).
MJ

Z informacji Polskiej Grupy Górniczej wynika, iż z 798 pracowników Ruchu
Śląsk przewidzianych do alokacji, 517 pracowników przejdzie na inne kopalnie
PGG – Piast-Ziemowit, Ruda, Bolesław Śmiały, Jankowice, Chwałowice, Murcki-Staszic oraz Mysłowice-Wesoła. Z jednorazowych odpraw pieniężnych skorzysta 76 osób, z urlopów przeróbki węgla 25 osób, zaś z urlopów górniczych
12 osób. 84 osoby przejdą do SRK, 53 pracowników do ZGRI oraz 6 osób na
kopalnię Sośnica. Dodatkowo 25 osób przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.
Proces alokacji ma zakończyć się z końcem stycznia. Określona grupa pracowników przeniesionych do innych kopalń będzie jeszcze pracować na Ruchu
Śląsk przy bezpiecznym odzyskiwaniu sprzętu oraz utrzymaniu obiektów.

Natomiast wiceprezydent Koszalina Andrzej Kierzek dodał, że „nigdy
nie powinno się tak zdarzyć, by ktoś
w obronie władzy zabijał innych ludzi”.
„To dzięki górnikom z kopalni „Wujek”,
działaczom związkowym pamiętamy o
tej największej ofierze, jaką poniósł pan
Stawisiński. Powinniśmy pamiętać o
tym, że możemy się spierać, możemy
żyć w niezgodzie, ale nigdy nie wyprowadzajmy na siebie, na obywateli tego
samego kraju żadnych sił, żadnej broni,
by ktoś musiał płakać po śmierci swoich najbliższych” - stwierdził nad grobem Stawisińskiego Kierzek.
Górnicy z Wujka zastrajkowali 13
grudnia 1981 r., domagając się uwolnienia przewodniczącego kopalnianej Solidarności Jana Ludwiczaka. Potem zażądali też m.in. zniesienia stanu wojennego
i zwolnienia wszystkich internowanych.

16 grudnia milicja i wojsko otoczyły kopalnię. W czasie szturmowania zakładu
padły strzały. Na miejscu zginęło sześciu górników, trzej inni zmarli później
wskutek odniesionych ran.
W wyniku pacyfikacji kopalni życie stracili: Józef Czekalski, Krzysztof
Giza, Joachim Gnida, Ryszard Gzik,
Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka,
Jan Stawisiński, Zbigniew Wilk i Zenon
Zając. Ponad 20 górników zostało rannych.
Prawomocny wyrok, skazujący
byłych milicjantów z plutonu specjalnego ZOMO za strzelanie do górników na
karę od 3,5 do 6 lat więzienia, zapadł
dopiero po blisko 15 latach rozpatrywania tej sprawy, w czerwcu 2008 r. Później orzeczenie to ostatecznie utrzymał
Sąd Najwyższy.
ids
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PGG Porozumienie w sprawie „czternastki”

30 procent nagrody
Przedstawiciele central związkowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i Zarządu PGG podpisali się 28
grudnia ub. r. pod porozumieniem dotyczącym częściowej wypłaty nagrody rocznej („czternastki”) za rok 2017 uprawnionym
pracownikom PGG. 20 listopada ubiegłego roku zespół monitorujący realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. uznał, że
coraz lepsze wyniki PGG stanowią wystarczającą podstawę do tego, by świadczenie już teraz, przynajmniej częściowo, zostało zrealizowane.
Strony porozumienia z 19
kwietnia 2016 r. zdecydowały o
przywróceniu „czternastej pensji”
za rok 2017 w wymiarze 30 procent
nagrody ustalonej na warunkach
określonych zapisami porozumienia zawartego 20 grudnia 2004 r.
(przez stronę społeczną i kierownictwo ówczesnej Kompanii Węglowej SA). Pieniądze trafią na górnicze konta do 15 lutego 2018 r.
Pracownicy kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego
SA (KHW) „przejęci” przez PGG 1
kwietnia 2017 r. w trybie artykułu
23.1 Kodeksu pracy, uprawnieni do
przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r., otrzymają
świadczenie naliczone według zasad
obowiązujących w PGG z uwzględ-

nieniem okresu pracy w KHW (chodzi o pierwszy kwartał 2017 r.).
Zaznaczono również, że postanowienia o częściowej wypłacie
„czternastej pensji” nie obejmą
tych byłych pracowników kopalń
KHW, „przejętych” przez PGG w
trybie art. 23.1 Kodeksu pracy,
którzy do 31 grudnia 2017 r. lub do
dnia rozwiązania umowy o pracę z
PGG przed 31 grudnia 2017 r. nie
przyjęli warunków pracy i płacy
obowiązujących w PGG.
Do tej pory „czternastka” w Polskiej Grupie Górniczej była całkowicie zawieszona.
- 20 listopada [2017 r. - przyp.
red. SG] zespół uznał, że wyniki
PGG za pierwszych dziesięć miesięcy 2017 roku wraz z prognozą

do końca roku są na tyle dobre, by
częściowo odwiesić wypłatę tak
zwanej czternastej pensji. (...) Czy
można to uznać za sukces? Skoro
wcześniej „na stole” było 0 procent, a teraz jest 30, to chyba tak.
Wcześniej nic nie wskazywało, że
zostanie wypłacone cokolwiek. Na
odwieszenie całości nadal nie ma
pieniędzy. Wypłata całej „czternastki” kosztowałaby mniej więcej
280 milionów złotych, a prognozowany zysk PGG na koniec roku
to około 200 mln zł - komentował
pod koniec listopada przewodniczący Zakładowej Organizacji
Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek, odnosząc się do opinii
wydanej przez zespół monitoru-

jący realizację porozumienia z 19
kwietnia 2016 r.
Wśród sygnatariuszy porozumienia gwarantującego wypłatę
części „czternastki” za rok 2017 są
dwaj wiceprezesi Zarządu PGG - Jerzy Janczewski i Andrzej Paniczek
- oraz przedstawiciele związków
zawodowych: ZOK NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej sp.
z o.o., ZOK Związku Zawodowego
Górników w Polsce Polskiej Grupy
Górniczej sp. z o.o., Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień 80” w Polskiej
Grupie Górniczej sp. z o.o., MZZ
„Kadra” Górnictwo, ZOK Związku
Zawodowego Pracowników Dołowych przy Polskiej Grupie Górniczej, ZOK Związku Zawodowego
Ratowników Górniczych w Polsce

przy Polskiej Grupie Górniczej sp.
z o.o., ZOK Związku Zawodowego „Kontra” przy Polskiej Grupie
Górniczej, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów
Przeróbki Mechanicznej Węgla w
Polsce „Przeróbka” PGG sp. z o.o.,
ZOK NSZZ „Solidarność 80” Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., MOZ
Kadra XXI Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy
Polskiej Grupie Górniczej, Związku
Zawodowego Jedności Górniczej
Zarządu Zakładowego przy Polskiej
Grupie Górniczej Sp. z o.o. i Związku Zawodowego Ratowników przy
KWK „Sośnica”.
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GEO-METAN Współpraca górniczych i energetycznych gigantów

Najpierw metan, później węgiel
Przedstawiciele zarządów spółek górniczych i energetycznych podpisali w Katowicach list intencyjny, który pozwoli na rozwój programu Geo-Metan. Współpraca pomoże zwiększyć
krajowe wydobycie gazu ziemnego, zmniejszyć koszty wydobycia węgla i poprawić bezpieczeństwo górników pracujących pod ziemią.

Celem programu Geo-Metan jest
rozwijanie i udoskonalanie krajowych
technologii poszukiwania i wydobycia
metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej. Dzięki
współpracy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA, Polskiej Grupy
Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA i Tauron Polska Energia SA
możliwe będzie przeprowadzenie prac

poszukiwawczych i wydobywczych na
terenach górniczych, na których planowane jest wydobycie węgla. - Metan z
pokładów węgla może stać się ważnym
elementem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jednocześnie
odmetanowanie kopalń znacznie poprawi bezpieczeństwo pracy górników
i może przyspieszyć tempo wydobycia
węgla. Cieszę się, że wspólnie z innymi

polskimi spółkami górniczymi i energetycznymi PGNiG będzie rozwijać technologie pozwalające na pozyskiwanie
metanu z pokładów węgla - mówi Piotr
Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA.
– Kopalnie PGG od wielu lat prowadzą odmetanowanie złóż węgla w
ramach realizowanej profilaktyki zwalczania zagrożenia metanowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa załogi i pro-

wadzonych robót górniczych. Obecnie
pozyskiwany metan wykorzystywany
jest jako źródło energii w instalacjach
ciepłowniczych oraz kogeneracyjnych
dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła w silnikach gazowych.
PGG w ramach dalszej współpracy zainteresowana jest również wzrostem
efektywności odmetanowania poprzez
zastosowanie technologii wiercenia otworów kierunkowych, wykonywanych
z wyrobisk dołowych nad planowane
rejony eksploatacyjne – mówi Tomasz
Rogala, Prezes Zarządu PGG.
Daniel Ozon, Prezes Zarządu JSW
podkreślił, że metan jest niezwykle niebezpiecznym gazem towarzyszącym pokładom węgla kamiennego. - Im więcej
gazu ujmiemy i wykorzystamy do produkcji energii elektrycznej, tym większe
korzyści odniesie z tego środowisko naturalne dzięki ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych do powietrza. Grupa JSW
stawia na proekologiczne rozwiązania,
dlatego chcemy maksymalnie zwiększać wykorzystanie metanu w trakcie
robót górniczych. W naszej strategii do
roku 2030 planujemy szereg inwestycji
związanych z jego gospodarczym wykorzystaniem, dzięki którym zwiększymy produkcję energii elektrycznej przez
silniki gazowe z obecnych 90 tys. MWh
do 490 tys. MWh po roku 2022 – powiedział prezes JSW.
– Grupa TAURON posiadająca trzy
własne kopalnie węgla kamiennego
jest naturalnie zainteresowana rozwijaniem innowacyjnych technologii
pozyskiwania metanu z pokładów wę-

gla połączonego z odmetanowaniem
kopalń. Rozwijanie i udoskonalanie takich krajowych technologii związanych
z górnictwem, wpisuje się w Strategię
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
– podkreśla Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia.
– Wdrażanie tego typu innowacji wynika z naszej polityki poprawiania bezpieczeństwa pracowników i podnoszenia
efektywności pracy naszych kopalni
– dodaje.
PGNiG wraz z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym
Instytutem Badawczym prowadzi juý
testowe wydobycie metanu z pokůadów wćgla w Gilowicach (woj. úlŕskie).
W ciŕgu trwajŕcej od lutego 2017 r.
próbnej produkcji uzyskano blisko 900
tys. mł gazu ziemnego o wysokiej zawartoúci metanu. Wedůug szacunków
PIG-PIB wydobywalne zasoby metanu
w zůoýach wćgla na terenie Górnoúlŕskiego Zagůćbia Wćglowego wynoszŕ
ok. 170 mld mł.
Metoda szczelinowania hydraulicznego złóż budzi nadzieje na bardziej
efektywne ujęcie metanu, ale też budzi
obawy, czy aby taka technika przedeksploatacyjnego
odmetanowanie
pokładów nie zaburzy struktury górotworu narażając górników na niebezpieczeństwo obwału skał. Pomysłodawcy projektu przekonują, że obawy
te są nieuzasadnione, bowiem podobne projekty realizowane zagranicą nie
miały negatywnych konsekwencji dla
dalszej eksploatacji.
jm
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Stawiają na wykształconego
pracownika!
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika leży w interesie firmy. Ta oczywistość nie
zawsze jest jednak doceniana przez polskich przedsiębiorców. Standardem stało się, że za studia
kierunkowe, podyplomowe, technika i szkoły zawodowe pracownicy, którzy chcieli podnieść swoje
kwalifikacje, płacili z własnej kieszeni, nie mogąc liczyć na żadne wsparcie ze strony pracodawcy.
Łączenie pracy i nauki to bardzo popularna i pożądana na świecie metoda pozwalająca ukształtować cennego dla firmy pracownika.
Wiadomo, najlepszy pracownik to
pracownik z doświadczeniem i wykształceniem.
Choć w Polsce mamy podobno
rynek pracownika i ewidentnie brakuje nam wykształconej kierunkowo kadry, pracodawcy nie kwapią
się do wspierania finansowego tych
pracowników, którzy chcieliby się
dokształcać. Tym samym przerzucają koszty kształcenia na pracowników. I nie chodzi tu tylko o samo
czesne, często wynoszące po kilka
tysięcy za semestr, ale i czas przeznaczany na zajęcia oraz związany
z tym urlop, który - zamiast wykorzystać na odpoczynek - pracownik
musi przeznaczyć na naukę i dokształcanie. Dodatkowo, jeśli lwią
cześć pensji pracownika stanowi
praca świadczona weekendowo,

Piranha

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

KSSE Nowy program edukacyjny

Pilotażowe przedsięwzięcie

Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansuje projekt „Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo–hutniczej”. W ramach tego pilotażowego
przedsięwzięcia stworzonych zostanie 7 modelowych programów nauki dla branży
górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej.
- To pierwsza tego typu precyzyjna odpowiedź na potrzeby i oczekiwania rynku pracy dla branż górniczo-wiertniczej
i hutniczo-odlewniczej – podkreśla prof.
Barbara Piontek, zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
To właśnie KSSE wspólnie z Głównym
Instytutem Górnictwa oraz Katedra Odlewnictwa Wydziału Mechanicznego
Technologicznego Politechniki Śląskiej
realizować będzie ten projekt. Na jego
dofinansowanie w ramach programu POWER Ministerstwo Edukacji Narodowej
przeznaczyło ponad 680 tys. zł. z unijnych funduszy.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2019 r. Jak tłumaczy Barbara Piontek,
jego adresatem będą szkoły techniczne,
młodzież z I i II klas szkół branżowych i
techników, a także duże, małe i średnie
przedsiębiorstwa.
– Stworzymy 7 modelowych programów takiej nauki w ramach branż górniczo-wiertniczej i hutniczo-odlewniczej
dla zawodów technik wiertnik, odlewnik,
hutnik, górnictwa podziemnego, odkrywkowego czy otwartego, a także technik
przeróbki kopalin stałych – dodaje wiceprezes Piontek.
Jak tłumaczy KSSE, wspólnie z partnerami wypracuje modelowe rozwiązania przeznaczone dla każdej profesji (np.
umowy pomiędzy szkołą a pracodawcą,

kiedy zwyczajowo odbywają się zajęcia na studiach zaocznych, ponosi
on jeszcze większy koszt uzyskania
wykształcenia.
Zrozumiano to w końcu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA.
Zgodnie z zarządzeniem dotyczącym podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, pracownicy
chcący wybrać się na studia branżowe mogą się ubiegać o refundację
kosztów nauki - zarówno czesnego,
jak i kosztów dojazdu. Dodatkowo
mają prawo do ubiegania się o urlop bezpłatny na czas nauki, a na
ostatnim roku studiów przysługuje
im urlop szkoleniowy w wymiarze
21 dni roboczych na przygotowanie
pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego. O refundację
mogą się również ubiegać ci, którzy
podejmują naukę w szkołach ponadpodstawowych, a których profil okaże się przydatny dla pracodawcy. Warunkiem jest podpisanie
umowy pomiędzy pracownikiem a
pracodawcą, zaś refundacja przysługuje tylko za zdany semestr!
Dodatkowo pracownik zobowiązany jest do przepracowania 3 lat po
ukończeniu studiów (nauki) u pracodawcy. Warto zaznaczyć, że cała
ta procedura w Spółce już funkcjonuje, a chętni do uzyskania pomocy
powinni jak najszybciej udać się do
działów szkoleń w celu uzyskania
szczegółowych informacji.
I oby z przykładu JSW SA skorzystali inni pracodawcy w naszym
kraju - z korzyścią dla pracownika,
ale i dla samych siebie.

programy zajęć praktycznej nauki zawodu
realizowane u pracodawców, rozwiązania
dla opiekunów praktyk po stronie szkoły i
firmy czy ścieżki budowy kompetencji).
– Zbudujemy konkretne programy
nauczania dla przedsiębiorców i system
ewaluacji pozyskanych kompetencji dla
szkół – podkreśla wiceprezes Piontek.
Projekt zakład też zaangażowanie
pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie
ram jakości stażów i praktyk dla uczniów
realizujących kształcenie praktyczne w
przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem
europejskich ram staży zawodowych
oraz opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla
zawodów prowadzących kształcenie na
poziomie technika. Kolejnym etapem będzie wdrożenie proponowanych rozwiązań i ich weryfikacja w trakcie pilotażu.
Obejmie on po jednym z zawodów w obu
monitorowanych branżach.
– Testując proponowane rozwiązania
w praktyce, dowiemy się, co i jak trzeba
zrobić, aby podnieść jakość kształcenia
praktycznego w tych zawodach – oceniła
zastępca prezesa KSSE.
– Chcemy, aby uczeń po ukończeniu
szkoły technicznej pracował w zdobytym
zawodzie i był poszukiwany przez pracodawcę – dodała.
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Organizacja ucząca się
W Polskiej Grupie Górniczej uruchomiony został program „Organizacja ucząca się”. W ramach tej inicjatywy
spółka zaangażowana jest w szereg projektów służących wypracowaniu nowych rozwiązań technicznych jak
i organizacyjnych oraz stałemu doskonaleniu naszej kadry pracowniczej.

Jak wskazują w PGG, program ma
służyć temu, by spółka była nowoczesną organizacją stale adoptującą
się do zmiennych warunków (gospodarczych, rynkowych, naturalnych),
od których zależne jest jej funkcjonowanie. W ocenie pomysłodawców
programu, „Organizacja ucząca się”
potrafi identyfikować i eliminować
błędy zaś proces indywidualnego i
grupowego doskonalenia się jest w
niej ułatwiany i wspierany.
Projektem wiodącym w ramach
„Organizacji uczącej się” jest współ-

praca z PZU LAB, którego celem jest
opracowanie przez naszych inżynierów innowacyjnych rozwiązań minimalizujących zdarzenia krytyczne,
stwarzające zagrożenia dla pracowników i powodujących przerwy w ciągłości procesu produkcyjnego.
Niedawno zespół pracowników naszej firmy oraz PZU LAB spotkał się na
warsztatach roboczych, w celu wymiany
codziennych doświadczeń i identyfikowania problemów oraz wypracowania
potencjalnych rozwiązań. Zespołowe
uczenie się bowiem to nic innego jak

wspólne rozwiązywanie problemów, zaś
warunkiem koniecznym jest doskonały
przepływ informacji. W tym właśnie celu
odbywają się cykliczne spotkania osób
zaangażowanych w projekt PZU LAB.
Warsztaty prowadzone przez Andrzeja Sączka, dyrektora Biura Szkoleń i Rozwoju Kadr miały charakter
interaktywnych, aktywizujących warsztatów i pozwalały każdemu uczestnikowi na przedstawienie swoich pomysłów. Na konkretnych przykładach
zdarzeń występujących w kopalniach
omówione zostały potencjalne metody działania. W ramach warsztatów
przeprowadzone zostały również ćwiczenia z zasad przepływy informacji
i komunikacji. Na zakończenie pierwszego dnia uczestnicy przedstawili
wypracowane rozwiązania przedstawicielom Zarządu PGG wiceprezesom
Piotrowi Bojarskiemu oraz Jerzemu
Janczewskiemu.
Drugiego dnia warsztatów z nowoczesnymi rozwiązaniami zaprezentowały się startupy, które pokazały innowacyjne rozwiązania między innymi
z zakresu monitoringu pracy maszyn,
analizy danych i wczesnego wykrywania awarii.
mj



INNOWACJE W GÓRNICTWIE

Wodór paliwem przyszłości
Jastrzębska Spółka Węglowa stawia na wodór – paliwo przyszłości. Na początek idzie separacja wodoru z gazu koksowniczego. Być może w niedalekiej przyszłości będzie można pozyskać wodór z samego węgla.
21

grudnia ubiegłego roku,
czyli w tym samym dniu w którym
Program dla Śląska prezentował
premier Mateusz Morawiecki Jastrzębska Spółka Węglowa wraz
z JSW Innowacje, Solaris Bus &
Coach i Aurora Tech podpisały w
obecności wiceministra rozwoju Jerzego Kwiecińskiego list intencyjny
w sprawie opracowania, wdrożenia
i rozwoju Projektu Wodorowego.
Projekt Wodorowy polega na
zbadaniu możliwości wykorzystania wodoru wyodrębnionego z gazu
koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu koksowania, do rozwoju czystych technologii wodorowych. Cztery koksownie
wchodzące w skład grupy kapitałowej JSW produkują rocznie 1,7 mld
metrów sześciennych gazu koksowniczego rocznie, który zawiera 55
procent wodoru.
- Bardzo się cieszę, że JSW
powołała spółkę JSW Innowację,
która zajmuje się poszukiwaniem
i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań do przemysłu górniczego, i
nie tylko. Wszystkie duże firmy po-

winny brać przykład z JSW. Cieszy
mnie, że w Projekt Wodorowy zaangażowane są zarówno spółki rozpoznawalne w Europie i na świecie,
jak i te, które swoją pozycje dopiero
budują - powiedział wiceminister
Jerzy Kwieciński.
Rola JSW Innowacje będzie
polegała na uzyskaniu licencji oraz
wdrożeniu technologii separacji
wodoru z gazu koksowniczego. Wyseparowany i oczyszczony wodór
może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do ekologicznej
i bezemisyjnej produkcji energii
elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego w
aglomeracji śląskiej, zasilania urządzeń elektrycznych i awaryjnych
stacji zasilania (szpitale, szkoły,
urzędy). Separacja wodoru z gazu
koksowniczego może stać się ważnym krokiem w kierunku czystszego powietrza, a sam węgiel koksowy
może zostać uznany za źródło czystej energii. Rozwój lokalnego, wodorowego transportu publicznego
mógłby znacząco poprawić jakość
powietrza w sąsiedztwie dużych

miast poprzez redukcję zanieczyszczeń, niższą emisję gazów cieplarnianych a także redukcję hałasu.
- Innowacyjna technologia produkcji wodoru to jeden ze sposobów dywersyfikacji portfela produktów naszej grupy. Jest to także
szansa na aktywny udział branży
węglowej we wdrażaniu polityki
bezemisyjnej. W ten sposób możemy udowodnić, że działalność
polskiego sektora górnictwa węgla
kamiennego nie stoi w sprzeczności
z ambitnymi celami Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji CO2. Postawienie na wodór jako
paliwo przyszłości może okazać się
szansą dla polskiego górnictwa –
powiedział Artur Dyczko, zastępca
prezesa zarządu JSW ds. strategii i
rozwoju.
Spółka Aurora Tech będzie się
zajmować projektowaniem i produkcją ogniw wodorowych oraz superkondensatorów do magazynowania energii elektrycznej. Spółka
ta jest innowacyjnym startupem
technologicznym
skupiającym
swoją działalność na wodorowych

ogniwach paliwowych, superkondensatorach i opartych na tych
technologiach systemach magazynowania energii, wspomaganych
własnymi unikalnymi rozwiązaniami IT.
- Patrząc na przyszłe źródła
energii elektrycznej, wierzymy w
kluczową rolę wodoru i opartych
na nim ogniwach paliwowych
wspartych
superkondensatorami. Dzięki dostępowi do wodoru
oraz krajowych komponentów do
budowy ogniw paliwowych typu
PEM staną się w przyszłości najbardziej atrakcyjnym i niezależnym źródłem energii dla pojazdów elektrycznych, stacjonarnych
generatorów i magazynów energii
- powiedział prof. Tadeusz Uhl,
prezes Aurora Tech.
Kolejny sygnatariusz listu intencyjnego - spółka Solaris Bus &
Coach - jest zainteresowany wdrożeniem i rozwojem w Polsce ekologicznego transportu publicznego
opartego na wodorze w dużych
aglomeracjach miejskich, w tym w
aglomeracji śląskiej.

Przewaga wodoru nad akumulatorami
Napęd elektryczny zasilany wodorem – w przeciwieństwie do akumulatorów – sprawdza się nawet
na długich dystansach, ponieważ ładowanie trwa
kilka minut, a zasięg to ok. 700 km. Pojazdy wodorowe to nie tylko samochody osobowe, lecz także
ciężarówki, autobusy czy wózki widłowe. Jak podkreślają eksperci, napęd wodorowy jest całkowicie
bezpieczny. Można go pozyskać z wody, odpadów
komunalnych czy węgla.
„Wszyscy uważamy, że przyszłość samochodów w miastach to samochody elektryczne” – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria
Biznes Witold Nowicki, wiceprezes Toyota Central
Europe. – „Samochody elektryczne ładowane z
baterii to przyszłość na krótkich dystansach. Tam,
gdzie potrzebujemy trochę większego auta lub gdy
chcemy wyjechać poza miasto, rozwiązaniem jest
samochód elektryczny. Jednak w tym przypadku
prąd bierzemy już nie z baterii, która jest ciężka,
ma ograniczony zasięg i długi czas ładowania, lecz
z ogniwa paliwowego zasilanego wodorem” – wyjaśnia.
W przypadku konwencjonalnych pojazdów
tankowanie benzyną czy olejem napędowym trwa
kilka minut, przy zasilaniu paliwami gazowymi
nieco dłużej, natomiast napełnianie akumulatorów
energią elektryczną trwa od 3 do nawet 12 godzin.
Ładowanie samochodu zasilanego ogniwem paliwowym trwa natomiast tyle co samochodu konwencjonalnego - zaledwie 3 minuty, a zasięg to
700 km.
Na rynku dostępne są trzy modele samochodów wodorowych, m.in. Toyota Mirai, której
sprzedaż do 2020 roku ma sięgnąć 30 tys. sztuk.
Nad samochodami wodorowymi pracują inne duże
koncerny: Honda, Lexus, BMW, Ford, Mercedes,
Audi czy Hyundai. Technologia ta szybko się rozwija. Korea Południowa zapowiada, że do 2020
roku po jej drogach będzie jeździć 10 tys. takich
samochodów (przy ok. 120 w 2016 roku). Problemem obecnie jest brak koniecznej infrastruktury,
ta jednak jest systematycznie rozbudowywana.
Jeszcze w 2015 roku w Europie było 40 stacji tan-

kowania wodoru, w 2020 roku ma ich być 200,
a w 2025 roku ich liczba przekroczy tysiąc. Najbardziej rozbudowaną infrastrukturę ma Japonia,
gdzie znajduje się ok. 100 stacji.
Eksperci podkreślają, że wodór – znany jako
gaz łatwopalny – jest paliwem znacznie bezpieczniejszym niż benzyna czy LPG. Przez to, że jest
on 14 razy lżejszy od powietrza, szybko unosi się
do góry, nie stwarzając zagrożenia dla pasażerów i auta. Dodatkowo może być uzyskiwany w
sposób nieszkodliwy dla środowiska i nie emituje
spalin. Jedynym produktem ubocznym jest para
wodna.
Napęd wodorowy jest wykorzystywany nie
tylko w samochodach osobowych, lecz także na
kolei, w transporcie miejskim, ciężarówkach oraz
wózkach widłowych. Trwają także badania nad samolotami napędzanymi ciekłym wodorem. To paliwo jest szansą na uniezależnienie od ropy i gazu
oraz od zewnętrznych dostawców źródeł energii.
Tym bardziej że ogniwa paliwowe mogą też zasilać mieszkania i biura. W sytuacji kryzysowej samochody napędzane wodorem mogą też stanowić
źródło zasilania. Dla przykładu ogniwa paliwowe
Toyoty Mirai mają maksymalną moc 114 kW i są
zdolne zaopatrywać gospodarstwo domowe w prąd
nawet przez tydzień.
„Wodór jest uzyskiwany m.in. z węgla. To jedna
z najtańszych metod. Może być zieloną metodą wykorzystania węgla. To ma już miejsce w Australii”
– mówi Andrzej Szałek, ekspert ds. nowych technologii, Toyota Motor Poland.
Pozyskiwanie wodoru z węgla mogłoby się
sprawdzić zwłaszcza w Polsce, gdzie energetyka
jest w 80 proc. oparta właśnie na tym surowcu.
„Metoda uzyskiwania wodoru z węgla ma zastosowanie globalne. Jest on wytwarzany, np. w
metodzie gazyfikacji w Australii i czysty, skroplony wodór tankowcem płynie do Japonii. To bardzo
opłacalna metoda, wiele krajów podejmuje badania i działania w tym kierunku, ponieważ pozwala
uniknąć bezrobocia w sektorze kopalni węglowych”
– tłumaczy Andrzej Szałek.

Spółka Solaris do tej pory
sprzedała ponad 200 autobusów
elektrycznych, które jeżdżą m.in.
w: Austrii, Czechach, Hiszpanii,
Niemczech, Szwecji i w Polsce. Autobusy marki Solaris z wodorowym
ogniwem paliwowym jeżdżą już w
Hamburgu oraz w Rydze.
Eksperci JSW Innowacje podkreślają, że separacja wodoru z
gazu koksowniczego jest pierwszym etapem programu wodorowego, zarazem jest początkiem rozwoju nowych, czystych technologii
węglowych. Możliwością wdrożenia
i rozwoju technologii zgazowania,
hydrozgazowania węgla i syntez
chemicznych na bazie węgla kamiennego.
jm
Materiał powstał
w ramach cyklu poświęconego
innowacyjności
w polskim górnictwie węgla kamiennego we współpracy
z JSW Innowacje.
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PROBLEMY Walka ze smogiem znów na tapecie

Najpierw myśleć, potem robić

Jako, że mamy zimę, to powrócił temat smogu. Okazuje się, że skuteczna walka ze smogiem nie jest tak prosta, jak chcieliby antysmogowi działacze. Wiele decyzji mających doprowadzić do zmniejszenia smogu w praktyce prowadzi do jego
zwiększenia!

Na czele Urzędu Marszałkowskiego stoi marszałek Wojciech Saługa, który bardzo mocno naciskał na to, aby przyjąć uchwałę
antysmogową dla woj. śląskiego. Uchwała taka została przyjęta w kwietniu 2017 r.
Kilka województw uchwaliło
tzw. ustawy antysmogowe, które
miały doprowadzić do poprawy jakości powietrza. Takie ustawy obowiązują np. w województwach śląskim i małopolskim. Już w chwili
przyjmowania uchwał, czyli w 2017
r., padało bardzo wiele argumentów mówiących, że te uchwały nie
będą możliwe do zrealizowania. Na
papierze wszystko będzie wyglądało elegancko, ale w praktyce okaże
się, że uchwały nie są możliwe do
zrealizowania w praktyce. I tak też
się stało.
Dziś zdają sobie sprawę z tego
nawet zwolennicy wprowadzania
uchwał antysmogowych. W połowie stycznia śląski Urząd Marszałkowski zaapelował do mieszkańców, aby nie kupowali mułów,
flotów, węgla brunatnego oraz innych paliw zakazanych do stosowania uchwałą antysmogową. Na czele Urzędu Marszałkowskiego stoi
marszałek Wojciech Saługa, który
bardzo mocno naciskał na to, aby
przyjąć uchwałę antysmogową dla
woj. śląskiego. Uchwała taka została przyjęta w kwietniu 2017 r. a zaczęła obowiązywać od września.
Dziś okazuje się ona niemal całkowicie bezskuteczna. Gdyby była
skuteczna, to niepotrzebne byłyby
apele Urzędu Marszałkowskiego.

Zwiększenie ubóstwa
energetycznego

Jednym z efektów uchwał antysmogowych jest bardzo duży
wzrost kosztów zakupu węgla i pieców. To nie jest nic zaskakującego.
Jeszcze w minionym roku badania
przeprowadzone przez
ośrodek
badania opinii publicznej Kantar
TNS na zlecenie Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla ukazały zatrważająco wysoki
poziom ubóstwa energetycznego

mieszkańców gospodarstw domowych ogrzewających się indywidualnie za pomocą węgla.
Według przeprowadzonych badań, 37 procent Polaków ogrzewa
swe domy indywidualnie węglem.
Aż 46 procent z nich uważa, że koszt
zakupu węgla stanowi znaczne obciążenie budżetu domowego. Średni udział wydatków na węgiel w dochodach gospodarstw domowych
wynosi 11,1 proc. W większości krajów UE ubóstwo energetyczne jest
zdefiniowane wokół kosztów ogrzewania i powstaje, gdy obywatel
wydaje więcej niż 10 proc. swojego
dochodu na wszystkie wykorzystywane paliwa do ogrzania domu do
odpowiedniej temperatury. Wobec
tego, średnio już obecnie wszyscy
Polacy ogrzewający się węglem są
ubodzy energetycznie.
Prawie 31 proc. Polaków ogrzewających się węglem, czyli ok 1,5
miliona gospodarstw domowych
wydaje na zakup węgla więcej niż
10 proc. swojego budżetu domowego. W przypadku 7,3 proc. najuboższych domostw (ponad 350 tysięcy
gospodarstw domowych) kwota
wydawana na zakup węgla sięga 25
proc. budżetu domowego.

Najgorsze dopiero nadejdzie

Te badania nie uwzględniały
jeszcze efektów uchwał antysmogowych. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla ocenia,
że to co najgorsze ma się dopiero
zdarzyć. Nieuniknionym efektem uchwał antysmogowych będzie kontynuacja wzrostu kosztów
ogrzewania węglowego.
W związku z tym, że indywidualne ogrzewanie węglowe nadal pozostaje najtańszą formą ogrzewania,
jest ono stosowane przez najbardziej
wrażliwą ekonomicznie część społeczeństwa. Wobec tego dalsze wzro-

sty kosztów będą niemożliwe do samodzielnego udźwignięcia przez te
gospodarstwa. Niezbędne stanie się
wsparcie finansowe ze strony władz
lokalnych.
Według szacunków Izby Sprzedawców Polskiego Węgla, w wyniku uchwał antysmogowych, w ciągu prawie 24 miesięcy koszt paliwa
węglowego wzrośnie o średnio 3050 proc., zaś. dla 80 proc. użytkowników koszt wymiany kotła wzrośnie 5-8 krotnie. W rezultacie ponad
połowa gospodarstw domowych
ogrzewających się węglem (2,5 mln
domostw) będzie żyła w ubóstwie
energetycznym.
- Efekt jaki przyniosą uchwały
antysmogowe będzie odwrotny od
zamierzonego – coraz uboższe społeczeństwo niemogące sobie nawet
pozwolić na zakup dostatecznej ilości węgla na sezon grzewczy, będzie
spalać co popadnie, w tym śmieci. W rezultacie, jakość powietrza
zamiast się poprawiać, będzie się
pogarszać, a coraz bardziej sfrustrowane sejmiki naciskane przez
jeszcze bardziej sfrustrowanych
ekologów będą wprowadzać jeszcze bardziej rygorystyczne, jeszcze
mniej skuteczne prawo – ocenia
Izba Gospodarcza Sprzedawców
Polskiego Węgla.

Rząd chce walczyć
ze smogiem

Walka z zanieczyszczeniem powietrza ma być jednym z priorytetów obecnego rządu – tak przynajmniej deklarował premier Mateusz
Morawiecki w czasie swojego expose, czyli programowego wystąpienia w Sejmie w grudniu 2017 r.
Problem smogu i zanieczyszczenia
powietrza leży w kompetencjach
kilku ministerstw, m.in. Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowiska i obecnego Ministerstwa

Przedsiębiorczości i Nowych Technologii. Rząd uznał, że takie rozbicie nie jest najlepszym wyjściem
i postanowił skoordynować prace
tych kilku ministerstw. W połowie
stycznia został więc powołany wiceminister przedsiębiorczości i technologii, który ma zajmować się m.in.
tematyką związaną z działaniami na
rzecz czystego powietrza. Wiceministrem został Piotr Woźny, prawnik i
m.in. były wiceminister cyfryzacji
w rządzie Beaty Szydło. Pracował
także w Ministerstwie Rozwoju jako
doradca Mateusza Morawieckiego
do spraw implementacji programu
Czyste Powietrze.
Sprawami smogu zajmuje się
także Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Zapowiedziała, że rząd dołoży
wszelkich starań, aby w horyzoncie
najbliższych 5 lat znacząco poprawić jakość powietrza w polskich
miastach.
Jeszcze pod koniec 2017 r. Mateusz Morawiecki zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy
na tzw. fundusz termomodernizacji.
To program skierowany szczególnie
do osób najbiedniejszych, których
nie stać na ocieplenie domu i kupno
dobrej jakości paliwa.
Nowym pomysłem na walkę ze
smogiem są tzw. taryfy antysmogowe – czyli niższe stawki za prąd,
które mają zachęcić do ogrzewania

domów właśnie prądem. Cztery
największe grupy energetyczne w
Polsce już zapowiedziały wprowadzenie takich taryf.
- Mamy nadzieję, że nowa taryfa antysmogowa zachęci Polaków
do wymiany przestarzałych pieców
na ogrzewanie elektryczne. Dzięki
temu uzyskamy skuteczny i działający natychmiast instrument walki
z niską emisją i smogiem – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii.
Ministerstwo Energii przekonuje, że preferencyjne stawki za ogrzewanie prądem stanowią atrakcyjną
alternatywę dla nieprzyjaznych dla
środowiska form ogrzewania. Tańszy prąd będzie można zużywać w
godzinach 22:00-6:00.
Działania Ministerstwa Energii
oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (wcześniej ministerstwa rozwoju) pokazują, że
rząd rzeczywiście walczy z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem.
Trzeba przy tym sobie zdawać sprawę, że w ciągu roku czy dwóch lat
nie da się naprawić wieloletnich
zaniedbań w tej sprawie. Termin
5 lat poprawy jakości powietrza,
o którym mówi minister Jadwiga
Emilewicz, i tak jest stosunkowo
krótki, jeśli weźmiemy pod uwagę
ogrom działań do wykonania.
Igor D. Stanisławski

Pozorne działania

Działania antysmogowe prowadzone przez rząd i samorządowców przypominają walkę lobbystów firm produkujących urządzenia grzewcze elektryczne a
lobby firm produkujących paleniska na paliwa stałe. Wspomaganie tej walki po
stronie grzewczych urządzeń elektrycznych podjął rząd, który zaproponował ustawę o jakości paliw. Sama ustawa wydaje się, jest godna poparcia ale to tylko tak
się wydaje. Jeśli w tradycyjnym palenisku spalimy węgiel najlepszej jakości lub
najniższej jakości, to ten fakt nie będzie miał żadnego wpływu na środowisko.
Paleniska powinny być dostosowane do paliwa. Przykładem tego mogą być instalacje energetyczne, które w przystosowanych do tego paleniskach spalają gorszy
węgiel a wynik końcowy emisji „na kominie” jest taki sam jak spalanie lepszego
węgla w przystosowanym do tego palenisku. Dlatego przede wszystkim ważne
jest to, w jakim palenisku jakie paliwo spalamy. Natomiast jakość spalin powinna
być określona w ustawie i poddana stałemu monitorowaniu, co w dzisiejszej technice elektronicznej jest tanie i możliwe do wykonania.
Producenci palenisk węglowych obecnej generacji twierdzą, że spaliny z ich
kotłów u wylotu komina są porównywalne z jakością spalin pochodzących ze spalania gazu. Obecnie rząd proponuje inne rozwiązania np. aby mieszkania i domy
ogrzewać prądem, jednak do tego dochodzi koszt zakupu pieca, który energię
elektryczną zamieni na ciepło. Projektodawcy tej propozycji nie zlecili obliczeń ile
gospodarstwo zużyje węgla do ogrzania domu, a tym samym ile wyemituje spalin
z paleniska na paliwo stałe a ile tych spalin wyemituje korzystając z energii elektrycznej wyprodukowanej w węglowej elektrowni. Jak mówią niektórzy producenci
palenisk węglowych, emisja spalin w tym przypadku zwiększy się o 100%. Jeśli
samorządy lub przedstawiciele rządu nie zlecą takich badań to moim zdaniem,
walka ze smogiem będzie pozorna.
Innym problemem samorządowców jest to, jak usytuowane i zbudowane jest
miasto. Wielu naukowców mówi o tym, iż za zatrzymanie nad miastem smogu
odpowiadają błędy architektoniczne miasta ( brak architektonicznych „tuneli” wentylacyjnych). Proponuję, aby Rząd RP od nowa rozpoczął dyskusję , jak
skutecznie rozwiązać problem smogu zapraszając do tych rozmów środowiska
samorządowców i związków zawodowych tak, aby doprowadzić do rządowego
programu walki ze smogiem. Moim zdaniem, tylko rządowy program ma szansę
na skuteczne rozwiązanie problemu smogu w Polsce.
Kazimierz Grajcarek

Przewodniczący
KSGIE NSZZ Solidarność
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WYDARZENIA
KWK „KNURÓW-SZCZYGŁOWICE”

Wielki sukces koncertu
charytatywnego dla Mariusza Kutyły
- Wiedziałem, że mam przyjaciół, ale nie wiedziałem, że aż tylu - powiedział Mariusz Kutyła, mieszkaniec Knurowa, ratownik
medyczny i pracownik KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” podczas koncertu charytatywnego zorganizowanego
specjalnie dla niego. Zawsze chętnie wspierał akcje charytatywne - teraz sam znalazł się w potrzebie.
W czerwcu 2017 roku
Mariusz uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Jego
pasją są motocykle i właśnie
ta pasja doprowadziła do tragedii. W wyniku zderzenia
z koparką, która wymusiła
pierwszeństwo przy skręcie
w lewo, Mariusz doznał obrażeń tak poważnych, że o mało
nie amputowano mu nogi.
Dziś walczy, by odzyskać choć
cześć dawnej sprawności. W
tej walce nie pozostał jednak
sam. Jego przyjaciele ogłosili zbiórkę. Do akcji dołączyli
się koledzy z NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice”, którzy wraz z knurowskim Stowarzyszeniem
Wspierania
Społeczności
Lokalnych i Przedsiębiorczości „Wspieramy” zorganizowali koncert charytatywny dla poszkodowanego
kolegi. Wydarzenie miało
miejsce 26 stycznia w szczygłowickim Domu Kultury.
Koncert uświetniły takie zespoły jak Le FleuR, The Last
Room oraz MjusiQ, a gwiazdą wieczoru był Tomek „Kowal” Kowalski, motocyklista, który niegdyś również
ucierpiał w wypadku.
Akcja okazała się wielkim
sukcesem. Uzbierano prawie
28 tysięcy złotych. Pieniądze
zostaną przeznaczone na dalsze leczenie oraz rehabilitację
Mariusza. Cieszy nas fakt,
że tak duży wkład w pomoc
koledze mieli członkowie
Związku.
- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do tego wyniku i pomagali w organizacji wydarzenia - powiedział

współorganizator koncertu,
przewodniczący
Krzysztof
Leśniowski. Po raz kolejny
knurowska „Solidarność” pokazała, że nie zostawia swoich członków w potrzebie.
pryba

Ferie w Śląskim Centrum
Wolności i Solidarności
W dniach 5-7 lutego w godzinach
9-14 organizowane będą bezpłatne i
ogólnodostępne zajęcia „Mały Konspirator”. Udział może wziąć każdy, kto zechce przenieść się w świat tajnych drukarni podziemia antykomunistycznego
i wcielić się w rolę zakonspirowanego
drukarza tzw. „bibuły”. Podczas warsztatów można stworzyć własną ulotkę
na maszynie do pisania oraz wydruko-

wać ją na powielaczu ramkowym lub
sitodrukowym. Dodatkowo każdy może
zrobić oryginalną pieczątkę z czasów
stanu wojennego, jakie wykonywali
więźniowie w obozach internowania.
Warsztaty przeznaczone są dla osób w
każdym wieku, zapraszamy rodziców z
dziećmi, młodzież ze świetlic szkolnych
oraz wszystkich zainteresowanych.
jm
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BYTOM Karczma Piwna śląsko-dąbrowskiej Solidarności

Barbórkowe ostatki
Już od lat tradycją gwarków z
Solidarności jest zwieńczenie
imprez barbórkowych karczmą
piwną śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Długo wyczekiwana

karczma ma swój urok, bo kiedy
już wszyscy zapominają o Barbórce włodarze Regionu wkraczają do akcji. Podobnie było w
tym roku. W piątek 26 stycznia

w bytomskiej hali sportowej „Na
skarpie” zjawiło się ponad 1000
osób – gwarków i zaproszonych
gości z całej Polski. W tegorocznej karczmie uczestniczyli m.in.
sekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta Andrzej Dera, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, przewodniczący NSSZ
Solidarność Piotr Duda oraz szef
sekcji górnictwa kamiennego
Jarosław Grzesik. Licznie przybyłych biesiadników przywitał
gospodarz imprezy - lider śląskodąbrowskiej „S” Dominik Kolorz.
Zanim rozpoczęła się zabawa, minutą ciszy uczczono tych,
którzy odeszli na wieczną szychtę. Dominik Kolorz przypomniał
m.in. postać Tadeusza Jedynaka,
sygnatariusza porozumienia jastrzębskiego, który zmarł w maju

BOGDANKA Karczma Piwna NSZZ Solidarność

Tak się bawi Bogdanka…
W sobotę 20 stycznia w zajeździe Drob w Urszulinie zjawiło się blisko 500 osób, by wspólnie bawić
się na XXI Karczmie Piwnej Solidarności LW Bogdanka SA. Wśród uczestników imprezy byli m.in.
wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, szef górniczej
Solidarności Jarosław Grzesik oraz wielu innych
znamienitych gości. Jak to w tradycji karczemnych
imprez nie zabrakło rywalizacji ław prawej i lewej,
dowcipów i śpiewów. O wyśmienitej zabawie najlepiej świadczą zamieszczone na stronie zdjęcia.
mj

ub.r. Potem odśpiewano utwór pt.
„Mury” autorstwa legendarnego
barda Jacka Kaczmarskiego.
Jak to w tradycji karczemnych
imprez nie zabrakło rywalizacji
ław prawej i lewej, dowcipów i
śpiewów, a ton zabawie nadawał
niezawodny jak zwykle Kabaret
Jestem z Piekar.
mj
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rozmaitości
ZG SOBIESKI Podsumowanie akcji krwiodawczej

Cenna inicjatywa

W ciągu 12 miesięcy 2017 roku 586 osób pracowników ZG Sobieski oddało ponad 262 litrów
niepowtarzalnego leku jakim jest krew.
Pełnym sukcesem zakończyła
się akcja krwiodawcza zorganizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG
Sobieski oraz NSZZ Solidarność
w ZG Sobieski. W piątek 29 grudnia odbyła się ostatnia w 2017
roku zbiórka krwi i tym razem
krwiodawcy nie zawiedli.
Punktualnie o godzinie 8 na
parking przed stołówkę szybu
Piłsudski Zakładu Górniczego Sobieski podjechał autokar przystosowany do poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic, na

który oczekiwali już pierwsi honorowi krwiodawcy. Przez 6 godzin
49 krwiodawców oddało przeszło
22 litry krwi.
Była to 12 akcja krwiodawcza
w 2017 r. organizowana wspólnie
przez KHDK przy ZG Sobieski
oraz kopalnianą Solidarność.
- Pragniemy podziękować
wszystkim krwiodawcom, którzy
przez ten 2017 r. nie szczędzili
własnej krwi, dziękujemy Pani
Agacie Jasickiej za udostępnienie
pomieszczenia, gdzie oddający
krew mogą wypić ciepłe lub chłodne napoje. Dyrekcji ZG Sobieski za

pomoc w organizowaniu tych akcji, a także służbą ochrony, które
skutecznie zabezpieczały miejsce
dla autokaru do poboru krwi.
Dziękujemy również wszystkim
życzliwym osobą, które przyczyniły się do zorganizowania tych
akcji – podkreślają związkowcy
Solidarności z ZG Sobieski.
Organizatorzy tej cennej inicjatywy zorganizowali już pierwszą w 2018 roku zbiórkę krwi,
która odbyła się 19 stycznia tradycyjnie na terenie ZG Sobieski.
red

krzyżówka

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową:
redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w grudniowej krzyżówce brzmi: Zło w roli dobra jest zawsze doskonałym aktorem. Nagrody wylosowali: Wioletta Król z Pielgrzymowic oraz Krystian Kania z Rud. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

