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Francuskie koncerny wychodzą z Polski

Rokowania nad nowym, jednolitym Za-
kładowym Układem Zbiorowym Pracy 
(ZUZP) dla Pracowników Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej SA (JSW) za sprawą 
upublicznienia jednego z wielu projektów 
dokumentu stały się tematem wielu plotek 
i nieporozumień wśród załóg kopalń JSW. 

Głos w sprawie zabrały największe związki 
zawodowe skupiające pracowników Spółki 
(NSZZ „Solidarność”, Federacja ZZG JSW 
SA, ZZ „Kadra” i ZZ „Kontra”), wydając 
oświadczenie, którego treść publikujemy.

Dwa francuskie koncerny energetyczne: 
EDF oraz Engie zapowiedziały sprzedaż 
swoich elektrowni i elektrociepłowni w 

Polsce. Jeśli do sprzedaży dojdzie, to 
będzie to miało duże znaczenie także dla 
sektora górnictwa węgla kamiennego.
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komentarz

Jarosław
Grzesik
Wyrzeczenia 
nie mogą pójść 
na marne
MIAłA nie powstać, a jednak powsta-
ła. Mowa rzecz jasna o Polskiej Gru-
pie Górniczej. Pomysł na powstanie 
PGG, która przez długi czas określana 
była mianem Nowej Kompanii Węglo-
wej powstał już wiele miesięcy temu 
jeszcze pod rządami PO-PSL. Jednak 
ówcześnie rządzący nie potrafili za-
angażować do nowego przedsięwzię-
cia inwestorów z sektora energetycz-
nego. A może tego nie chcieli zrobić, 
może interes ten miał się najzwyczaj-
niej wywalić, by ktoś mógł wyciąg-
nąć z Kompanii Węglowej te aktywa, 
które są najcenniejsze, tzn. te, które 
obecnie są najbardziej rentowne. 
Polska Grupa Górnicza powstaje 
biorąc 1 maja na pokład jedenaście 
kompanijnych kopalń wraz z cztere-
ma zakładami specjalistycznymi. I 
mimo, że zostały dopięte uzgodnienia 
z inwestorami, bankami oraz organi-
zacjami związkowymi to do ostatniej 
chwili niektórym najwyraźniej zależa-
ło na tym, by projekt ten nie wystar-
tował, bo czemu innemu miały służyć 
plotki o tym, że banki chcą się wyco-
fać z konwersji zadłużenia na udziału 
w PGG. Czemu innemu miało służyć 
rozpowszechnianie nieprawdziwych 
informacji na temat osób zaangażo-
wanych w projekt, z ministrami Tchó-
rzewskim i Tobiszowskim włącznie. 
Widocznie komuś zależało, by wznie-
cić na Śląsku niepokój społeczny. 
Sam fakt zaangażowania 1,5 mld 
złotych (nie licząc już zaangażowa-
nych środków) w projekt Polskiej 
Grupy Górniczej to niewątpliwy 
sukces. Należy ufać, że tym razem 
pieniądze te posłużą rozwojowi fir-
my. Pamiętamy bowiem, że jeszcze 
niedawno podobna kwota ze sprze-
daży kopalni „Knurów-Szczygłowice” 
rozeszła się nie załatwiając proble-
mu finansowego Kompanii Węglo-
wej, przynosząc przy tym szkodę 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 
Nie wyobrażam sobie, by wyrzecze-
nia, jakie zdecydowali się ponieść 
pracownicy Kompanii Węglowej po-
szły na marne. Polska Grupa Górni-
cza musi być inaczej zarządzana niż 
Kompania Węglowa. Audyt społeczny 
przeprowadzony w tej spółce wska-
zał, że popełniono w tym zakresie 
wiele błędów. Mało tego, wskazał on, 
że jest wiele obszarów, które genero-
wały i wciąż generują niepotrzebne 
straty. Jednak żeby Polska Grupa 
Górnicza jak i pozostałe spółki wę-
glowe w Polsce miały perspektywy 
musi także nastąpić korekta w poli-
tyce Państwa. Nie może nad rynkiem 
energii dominować dogmat, że ener-
gia odnawialna jest lepsza od energii 
konwencjonalnej, nie może nas zale-
wać tani węgiel z importu, który wjeż-
dża do Polski bez żadnych ograniczeń 
i kontroli. W końcu i same Państwo 
musi poluzować wobec górnictwa 
gorset fiskalny, bo inaczej branża się 
udusi. A wówczas kolejnej szansy 
polski węgiel mieć już nie będzie. 

Uporządkować deputat
PRAWO 126 tysięcy podpisów dotarło do Sejmu

126 TYSIĘCY podpisów pod obywatelskim projektem zmian w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o 
funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego dotyczącym uregulowania kwestii wypłaty deputatu 
węglowego trafiło do Marszałka Sejmu. To efekt zbiórki przeprowadzonej przez górnicze centrale 
związkowe, które chcą przywrócenia prawa do deputatu wszystkim emerytom i rencistom przy jed-
noczesnym przeniesieniu obowiązku realizacji świadczenia na budżet państwa.

Obecnie sprawy związane z 
deputatem regulują decyzje za-
rządów spółek węglowych. Nie-
które zawiesiły jego wypłatę, 
powołując się na trudną sytuację 
ekonomiczną firm: Jastrzębska 
Spółka Węglowa SA deputat cał-
kowicie wypowiedziała, Katowi-
cki Holding Węglowy SA zawie-
sił wypłatę deputatu - również 
emerytom i rencistom - na okres 
trzech lat (2015-2017), a Kompa-
nia Węglowa SA (KW) pozbawiła 
deputatu emerytów, rencistów i 
inne osoby uprawnione. Z kolei 
w Lubelskim Węglu „Bogdanka” 
SA emeryci i renciści deputat 
otrzymują, podobnie jak eme-
ryci i renciści z kopalń zlikwi-
dowanych. Tym ostatnim świad-
czenie wypłaca budżet państwa 
za pośrednictwem Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń SA.

Poprzedni Sejm nie zlikwi-
dował bałaganu, jaki zapanował 
wokół kwestii wypłaty deputa-
tu, choć samą „ustawę górniczą” 
nieco ponad rok temu noweli-
zował, stąd pomysł Związku Za-
wodowego Górników w Polsce 
(ZZG), by uporządkować pra-
wo do bezpłatnego węgla po-
przez inicjatywę obywatelską.

- W dniu 22 stycznia 2015 r. 
Sejm uchwalił ustawę o zmianie 
ustawy o funkcjonowaniu górni-
ctwa węgla kamiennego w latach 
2008-2015 oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 
143). Nie dokonał jednakże wnio-
skowanej zmiany w art. 13 usta-
wy regulującym przyznawanie 
bezpłatnego węgla w naturze, a 
finansowanego z dotacji budżeto-
wej. Pominięto w nowelizacji by-
łych pracowników kopalni bądź 
zakładu górniczego posiadających 
uprawnienia do deputatu węglo-
wego na podstawie dotychczas 
obowiązujących przepisów, które 
to uprawnienie zostało zabrane 
lub zawieszone przez zarządy spó-
łek węglowych i przedsiębiorstw 
górniczych - napisali związkow-
cy w uzasadnieniu projektu.

Przeniesienie kosztu wypła-
ty deputatu ze spółek węglowych 
na budżet państwa odciążyłoby 
przedsiębiorstwa górnicze i ob-
niżyło koszt wydobycia węgla, 
zapewniając jednocześnie równe 
traktowanie wszystkim „górni-
czym” emerytom i rencistom. Jest 
ich około 220 tysięcy, zdecydo-
wana większość z kopalń KW.

Za wprowadzeniem rozwiązań 

 KHW

O FUNKcję członka Zarządu z wy-
boru załogi ubiegało się w Katowi-
ckim Holdingu Węglowym dziewięciu 
kandydatów: łukasz Jarawka (KWK 
„Mysłowice-Wesoła”), Tomasz Le-
chosław Knap (KWK „Mysłowice-
Wesoła”), Zbigniew Kornaszewski 
(KWK „Wujek”), Paweł Owczarek 
(KWK „Murcki-Staszic”), Michał 
Piotr Pałys (KWK „Mysłowice-We-
soła”), Wiesław Piecha (KWK „Mur-
cki-Staszic”), Marek Pieszczek (KWK 
„Mysłowice-Wesoła”), Ryszard Ptak 
(KWK „Murcki-Staszic”) i Tadeusz 
Skotnicki (wiceprezes ds. pracy KHW 
SA, wcześniej KWK „Wujek”).

Głosowanie przeprowadzone 
17 marca nie przyniosło rozstrzyg-
nięcia. Po przeliczeniu oddanych 
głosów okazało się, że potrzebna 
będzie druga tura, do której prze-
szli kandydaci z najwyższym po-
parciem w pierwszej turze: Tadeusz 

Skotnicki (22,7 procent głosów) 
i Wiesław Piecha (22,3 proc.).

„Dogrywka” miała miejsce 30 
marca. Ostatecznie zwyciężył Wie-
sław Piecha, uzyskując poparcie 
4983 (63,7 proc.) pracowników. 
Obecnego wiceprezesa poparło 
2836 głosujących (36,3 proc.).

Nowy członek Zarządu KHW z 
wyboru załogi, który wkrótce za-
stąpi Tadeusza Skotnickiego, ma 
54 lata. Jest absolwentem Wydziału 
Górniczego Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach (specjalności: technika 
eksploatacji złóż oraz projektowanie 
i budowa kopalń). Ukończył rów-
nież studia podyplomowe w zakre-
sie podstaw prawnych zarządzania 
przedsiębiorstwem. Pracował w 
kopalniach „Staszic”, „Wieczorek” 
i „Mysłowice-Wesoła” - zaczynał 
jako stażysta, dochodząc do sta-
nowiska naczelnego inżyniera. W 

przedstawionych przez ZZG opo-
wiedziały się pozostałe związki 
zawodowe, w tym Sekcja Krajowa 
Górnictwa Węgla Kamiennego 
NSZZ „Solidarność”, przystępu-
jąc do akcji zbierania podpisów. 
Od 30 grudnia - dnia przyjęcia 
zawiadomienia o utworzeniu 
komitetu inicjatywy ustawo-
dawczej przez Marszałka Sejmu 
- do 30 marca należało ich ze-
brać co najmniej 100 tysięcy.

Konsekwencją pozytywnej 
weryfikacji podpisów będzie skie-
rowanie obywatelskiego projektu 

nowelizacji „ustawy górniczej” do 
pierwszego czytania w Sejmie, na 
co - zgodnie z Ustawą o wykony-
waniu inicjatywy ustawodawczej 
przez obywateli (Dz. U. z 1999 r. Nr 
62, poz. 688 z późn. zm.) - Marsza-
łek Sejmu ma teraz 3 miesiące.

Warto dodać, że w styczniu 
br. Ministerstwo Energii poin-
formowało o rozpoczęciu prac 
nad ustawą mającą uregulować 
wypłatę deputatu. Na razie jej 
szczegóły nie są jednak znane.

Zmiana warty

2013 r. powierzono mu tworzenie 
Centrum Usług Górniczych. Obec-
nie pracuje jako zastępca dyrektora 
KWK „Murcki-Staszic” ds. usług 
górniczych, zastępca kierowni-
ka ruchu zakładu górniczego.

4 kwietnia Rada Nadzorcza 
KHW ogłosiła postępowanie kwali-
fikacyjne na pozostałe stanowiska 
w Zarządzie IX kadencji. Chodzi o 
prezesa Spółki, wiceprezesa ds. 
produkcji, wiceprezesa ds. ekono-
miki i finansów oraz wiceprezesa 
ds. handlowo-rynkowych. Zgło-
szenia były przyjmowane do 21 
kwietnia. Dzień później nastąpiło 
ich otwarcie, a rozmowy z kandy-
datami zostaną przeprowadzone 
nie później niż do 18 czerwca. 

mj

 POLITYKA

Tchórzewski 
zaprzecza plotkom
MINISTER energii Krzysztof Tchórzewski katego-
rycznie zdementował pojawiające się w sieci po-
głoski o jego rzekomej dymisji. „Nie podałem się do 
dymisji, ktoś mi świnię podkłada. Tyle mogę sko-
mentować” – powiedział na antenie RMF FM. Infor-
mację o dymisji Krzysztofa Tchórzewskiego, mini-
stra energii, podał tygodnik „Polityka”. Informacja 
ta pojawiła się 26 kwietnia, czyli w tym samym 
dniu, w którym w Katowicach podpisano porozu-
mienie o powołaniu Polskiej Grupy Górniczej.

- Zamiast mnie pytać o takie rzeczy, jak to 
się stało, że spiąłem banki, inwestorów, górni-
ków, społeczeństwo lokalne ze sobą i potrafiłem 
zrobić to, do czego się kilka lat nie udawało do-
prowadzić to mnie się pyta w tej chwili, czy ja 
się z tego powodu, że mi się udało, podałem do 
dymisji - komentuje minister Krzysztof Tchórzew-
ski w rozmowie z RMF FM. Nic takiego nie mia-
ło miejsca - podkreśla. Jedna pogłoska chodzi, 
że ze względów zdrowotnych, druga - że jestem 
agentem byłych służb specjalnych. Odpowia-
dam, że się nie ukrywałem, a pierwszym któ-
rym mnie zweryfikował był Antoni Macierewicz 
w 1992 roku. Nie rozumiem, o co komuś cho-
dzi. To jest bardzo nieładne - ocenia polityk. 

jm



4KWIECIEŃ 2016   SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �temat nUmerU

Historyczny moment

KOMPANIA WĘGLOWA

Koszty społeczne zredukowane do minimum

– POLSKA Grupa Górnicza to konkurencyjny podmiot, który będzie wdrażał nowoczesne technologie węglowe i inwestycje. 
Podmiot gospodarczy, w którym połączymy polską myśl technologiczną i inżynierską – powiedziała premier Beata Szydło. 
W obecności szefowej rządu przedstawiciele organizacji związkowych, górniczych i energetycznych spółek oraz banków i 
instytucji finansowych podpisali we wtorek w Katowicach porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy 
Górniczej (PGG).

StrOnami porozumienia są 
Grupa Energa, Grupa PGE, Grupa 
PGNiG, Węglokoks, Towarzystwo 
Finansowe „Silesia”, Fundusz In-
westycji Polskich Przedsiębiorstw 
(FIPP) FIZAN, a także banki 
– obligatariusze Kompanii Węglo-
wej – Alior Bank, BGK, BGŻ BNP 
Paribas, PKO BP, Bank Zachodni 
WBK oraz 13 organizacji związ-
kowych Kompanii Węglowej.

Zgodnie z zapisami zawartymi 
w dokumencie Kompania zakłada 
sprzedaż na rzecz PGG przedsię-
biorstwa obejmującego 11 kopalń, 4 
zakłady specjalistyczne oraz zespół 
funkcji wspierających kopalnie i 
zakłady określanych mianem „cen-
trali KW”. Pozyskanie nowego gro-
na inwestorów ma umożliwić PGG 
prowadzenie działalności w opar-
ciu o przejęte przedsiębiorstwo.

Strony zaakceptowały biznes-
plan PGG, w którym założono 
między innymi osiągnięcie przez 
Grupę określonych poziomów ren-
towności, jak też poprawę efek-
tywności funkcjonowania nowego 
podmiotu „z uwzględnieniem re-
alokacji niektórych aktywów”.

Inwestorzy zadeklarowali w po-
rozumieniu plan dokapitalizowania 
PGG na kwotę 2,4 mld zł. Po 500 
mln zł dadzą PGE GiEK, Energa i 
PGNiG Termika. Z kolei Fundusz 
Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw 
wesprze PGG kwotą 300 mln zł, TF 
Silesia da 400 mln zł, a Węglokoks 
- 217 mln zł. Banki, w których za-
dłużona była KW (Alior Bank, Bank 
BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodar-
stwa Krajowego, Bank Zachodni 
WBK oraz PKO BP) wraz z Węglo-
koksem, zadeklarowały objęcie no-
wych obligacji PGG na kwotę 1 mld 
37 mln zł w rezultacie refinanso-
wania aktualnego programu emi-
sji obligacji Kompanii Węglowej.

– To historyczny moment dla 
polskiego górnictwa i symboliczny 
start firmy, która ma być najwięk-
szym producentem węgla kamien-
nego w UE. Mam ogromną satysfak-
cję, że dotrzymaliśmy słowa danego 
Śląskowi w kampanii wyborczej – 
podkreślała premier Beata Szydło 
na uroczystości oficjalnego powo-
łania PGG. Szefowa rządu zazna-
czyła, że w powołanie Polskiej Gru-
py Górniczej zaangażowanych było 
wiele osób, które wykazały wielką 
odpowiedzialność. Chcę podzięko-
wać wszystkim, którzy usiedli do 
stołu i przez wiele miesięcy pro-
wadzili trudne rozmowy – premier 
Szydło zwróciła się do górników, 
ministra i wiceministra energii, 
central związkowych, strony spo-
łecznej oraz inwestorów. Jak do-
dała, podpisane we wtorek porozu-
mienie nie rozwiązuje problemu na 
Śląsku, ale jest początkiem drogi.

Górnicy chcieli być konstruk-
tywnymi kreatorami porozu-
mienia, które daje szanse dla ich 
regionu, dla ich branży i dla ich 
rodzin. Wzięli w swoje ręce odpo-
wiedzialność za to, co się stanie z 
górnictwem w najbliższych latach 
– premier Beata Szydło skierowa-
ła szczególne podziękowania do 
górników. Jednocześnie dodała, że 
Polska Grupa Górnicza ma być fir-
mą nowoczesną, dobrze zarządza-
ną i przynoszącą zyski. Firmą z do-
brymi perspektywami. Żeby tak się 
stało, potrzebna jest odpowiedzial-
ność – przekonywała premier.

Szefowa rządu zaznaczyła, 
że priorytetem wszystkich stron 
podpisujących porozumienie jest 
dobro wspólne – rozwój polskiej 
gospodarki. Dlatego rząd propo-
nuje unowocześnianie górnictwa, 
doinwestowywanie kopalni i szu-
kanie nowych rynku zbytu. To 

WEDłUg związkowców, dzięki ustale-
niom z 19 kwietnia społeczne koszty ra-
towania Kompanii udało się zredukować 
do absolutnego minimum. Po uprzed-
niej konsultacji treści projektu porozu-
mienia z załogami kopalń w trakcie ma-
sówek przeprowadzonych 18 kwietnia 
centrale wyraziły zgodę na zawieszenie 
wypłaty nagrody rocznej czyli tak zwa-
nej czternastki. Górnicy nie otrzymają 
tego świadczenia przez kolejnych 18 
miesięcy, poza tym zachowają dotych-
czasowe warunki pracy i płacy do cza-
su wprowadzenia nowego zakładowego 

układu zbiorowego pracy (choć nie 
dłużej niż do 31 grudnia 2017 roku).

- Nie traktujemy tego w kategorii 
sukcesu, bo nie jest sukcesem związków 
zawodowych, gdy podpisuje się poro-
zumienie, które zawiesza pracownikom 
elementy wynagrodzenia. Jest to raczej 
bardzo trudny kompromis, ale nie chcie-
liśmy ludzi narazić na to, aby ćwiczyć 
upadłość - stwierdził przewodniczący 
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” KW SA Bogusław 
Hutek po podpisaniu porozumienia.

Co istotne, wynagrodzenia dyrekto-

rów również zostaną obniżone - dokład-
nie o 7,3 procent, czyli o równowartość 
udziału „czternastej pensji” w wynagro-
dzeniach osobowych pracowników.

Zdecydowano, że z dniem 1 lipca zosta-
ną połączone następujące jednostki orga-
nizacyjne obecnej KW (wtedy już PGG):

- KWK „Piast” i KWK „Ziemowit”,
- KWK „Chwałowice”, KWK „Jankowi-

ce”, KWK „Marcel” i KWK „Rydułtowy”,
- KWK „Bielszowice”, KWK „Ha-

lemba-Wirek” i KWK „Pokój”,
zaś kopalnie „Bolesław Śmia-

ły” i „Sośnica” nadal będą funkcjo-

nować jako zakłady samodzielne.
Przewidziano możliwość dobro-

wolnego skorzystania z instrumentów 
osłonowych przewidzianych w ustawie 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-
miennego przez 3800-4000 pracow-
ników. Wcześniej osoby te trafią do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.

Inny zapis zakłada stopniowe 
odchodzenie kopalń od korzysta-
nia z usług firm zewnętrznych.

Proces restrukturyzacji KW zo-
stanie objęty nadzorem specjalnego 
zespołu. W jego pracach mają uczest-

niczyć związkowcy. Co kwartał zespół 
będzie przedstawiał stronom poro-
zumienia raport dotyczący przebiegu 
realizacji zarówno zapisów tego do-
kumentu, jak i biznesplanu dla PGG. 
Pierwszy raport ma ujrzeć światło 
dzienne do 30 września bieżącego 
roku. Warto nadmienić, że w przypadku 
pozytywnej oceny realizacji porozumie-
nia przez zespół i osiągnięcia wyników 
wyprzedzających założenia biznespla-
nu pracownicy mogą otrzymać całość 
lub część „czternastki” za rok 2017. 
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Powołanie Polskiej grupy górniczej stało się możliwe po podpisaniu porozumienia, które definitywnie zakończyło spór zbiorowy w Kompanii Węglowej.

jest ambitny cel, ale możliwy do 
zrealizowania. Są ludzie kompe-
tentni, którzy go zrealizują – mó-
wiła Beata Szydło. PGG ma być 
silnym podmiotem, który będzie 
podstawą polskiej energetyki. To 
pójście w kierunku wzmacniania 
bezpieczeństwa energetycznego 
Polski – podsumowała premier.

Minister Tchórzewski pod-
kreślił, że Polska Grupa Górnicza 
to organizm zbudowany na zdro-
wym kompromisie. - Założenia 
biznesplanu sprawiają, że jego 
utworzenie jest uzasadnione za-
równo ekonomicznie jak i społecz-
nie  - wyjaśnia minister energii.

Pełnomocnik rządu ds. restruk-
turyzacji górnictwa wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski z kolei zazna-
cza, że dzięki zrozumieniu ze stro-
ny związków zawodowych, zostanie 
zrealizowany plan inwestycyjny. 
– Pozwoli to osiągnąć efekt ekono-
miczny satysfakcjonujący inwesto-
rów i przynoszący zyski – dodaje.

Rzeczywiste wprowadzenie 
zapisów porozumienia w życie ma 
nastąpić wraz z zawarciem szcze-
gółowych umów - zarówno umowy 
inwestycyjnej, jak i umów wyma-
ganych do przeprowadzenia emisji 
obligacji. Planowanym terminem 
zawarcia umów jest 29 kwietnia.

Powołanie do życia PGG to bar-
dzo ważny, ale dopiero pierwszy 
etap porządkowania i restruktury-
zacji branży węgla kamiennego w 
Polsce – jak deklaruje resort ener-
gii. Na rządowy plan dla górnictwa 
składa się uregulowanie rynku 
sprzedaży węgla, ograniczenie kon-
kurencji cenowej między spółkami 
wydobywczymi, wprowadzenie 
uregulowań prawnych, które po-
zwolą na obniżenie kosztów wydo-
bycia oraz restrukturyzacja koszto-
wa w każdej ze spółek górniczych. 
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Podpis pod porozumieniem w imieniu kompanijnej Solidarności złożył jej przewodniczący Bogusław Hutek. 
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TAURON WYDOBYCIE

Nowy szyb na dziesiątki lat
4 KWIETNIA Zarząd Tauron Wydobycie SA ogłosił przetarg nieograniczony na realizację pierwszego etapu budowy szybu 
„Grzegorz” wraz z infrastrukturą powierzchniową. Inwestycja ma duże znaczenie zwłaszcza dla Zakładu Górniczego „Sobie-
ski” (według publikowanych szacunków dostęp do nowych złóż węgla wydłuży jego funkcjonowanie nawet o 50 lat), ale nie 
tylko, bo w przyszłości z szybu mógłby również korzystać współtworzący Spółkę Zakład Górniczy „Janina”.
Budowę szybu o funkcjach wen-
tylacyjno-wdechowej i materia-
łowo-zjazdowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie południowej granicy 
obszaru górniczego ZG „Sobieski” 
podzielono na trzy etapy: pierwszy 
obejmuje uzyskanie funkcjonalności 
wentylacyjno-wdechowej, drugi - 
uzyskanie funkcjonalności materia-
łowo-zjazdowej, trzeci - docelowe za-
gospodarowanie placu szybowego.

Termin składania ofert upływa 
30 września. Wykonanie zamówie-
nia powinno nastąpić w ciągu 60 
miesięcy od daty protokolarnego 
przekazania terenu robót. Tauron 
Wydobycie SA deklaruje przekazanie 
terenu robót wykonawcy pierwsze-
go etapu prac w czwartym kwartale 
2017 r., jeśli natomiast umowa zo-
stanie zawarta po 31 grudnia 2017 r. 
- niezwłocznie po zawarciu umowy.

Przewodniczący Zakładowej Or-
ganizacji Koordynacyjnej (ZOK) 
NSZZ „Solidarność” Tauron Wydoby-
cie SA Waldemar Sopata z zadowole-
niem przyjął decyzję Zarządu o ogło-
szeniu przetargu, podkreślając przy 
tym, że budowa nowego szybu jest dziś 
dla ZG „Sobieski” koniecznością.

- Złoża, do których mamy do-
stęp, powoli się sczerpują. Nadszedł 

moment, gdy po 18 latach funkcjo-
nowania w strukturze takiej jak 
Tauron Wydobycie, a wcześniej Po-
łudniowy Koncern Węglowy, daje o 
sobie znać brak odpowiednich in-
westycji, których dzisiaj bezwzględ-
nie potrzebujemy, żeby na wydoby-
tym węglu nadal zarabiać - mówi.

Wymienia też szereg innych 
korzyści, jakie budowa szybu przy-
niesie jaworznickiej kopalni.

- Po pierwsze - załoga zjeżdżała-
by na dół w pobliżu miejsca, gdzie 
byłaby prowadzona eksploatacja. 
Dzisiaj te odległości są duże. Do-
jazd wymaga czasu i znacząco ob-
niża wydajność pracy. Po drugie 
- przewietrzanie i utrzymywanie 
odpowiednich warunków na dole 
stałoby się łatwiejsze. Zlikwidowa-
libyśmy również tak zwane podpo-
ziomy, gdzie samo przebywanie, a 
tym bardziej wykonywanie jakich-
kolwiek prac jest - łagodnie mówiąc 
- mało komfortowe. Po trzecie zaś 
- praca urządzeń pod ziemią byłaby 
o wiele bardziej stabilna, co w tej 
chwili wygląda różnie i ma zwią-
zek z tym, że teraz sieć elektryczna 
ciągnie się kilometrami. Na takich 
dystansach powstają duże spadki 
napięcia, więc czujniki „wybijają” i 

wyłączają urządzenia. Tego wszyst-
kiego dałoby się uniknąć - twierdzi.

Zdaniem szefa ZOK samo ogłosze-
nie przetargu niczego jeszcze nie roz-
strzyga, ale stanowi dobry prognostyk 
na przyszłość, zwłaszcza w kontekście 
zagrożeń płynących z nowelizowanej 
ustawy o zamówieniach publicznych.

- Gdyby nie uruchomiono pro-
cedury przetargowej teraz, śmiem 
twierdzić, że ta inwestycja nigdy by 
się nie rozpoczęła. Wejście w życie 
znowelizowanej, zgodnej z przepi-
sami Unii Europejskiej ustawy o 
zamówieniach publicznych spowo-
dowałoby konieczność sporządze-
nia nowej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Wszystko 
przesunęłoby się o wiele miesięcy, 
co groziłoby wygaśnięciem pozwoleń 
na budowę. Wszystkie te czynniki 
w najlepszym wypadku opóźniłyby 
rozpisanie przetargu, w najgorszym 
zaś - spowodowały rezygnację spół-
ki Tauron Wydobycie z powtórnego 
ogłaszania przetargu - uważa Walde-
mar Sopata. - Dla zakładu i pracow-
ników to byłby prawdziwy dramat, 
którego - miejmy nadzieję - udało 
nam się uniknąć - podsumowuje. 
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Region na półmetku
149 delegatów reprezentujących pracowników większości branż funkcjonujących na ob-
szarze Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” uczestniczyło w sprawozdaw-
czo-wyborczym X Walnym Zebraniu Delegatów Regionu. Związkowcy omówili realizację 
uchwał przyjętych podczas ostatniego WZD i podsumowali pierwszą połowę związkowej 
kadencji 2014-2018. Przyjęli też nowe dokumenty wyznaczające strategię działania re-
gionalnych struktur Związku i wybrali dwóch nowych członków Zarządu Regionu (ZR).

ZEBRANIE rozpoczęła modlitwa, którą po-
prowadził ksiądz Zbigniew Kocoń, proboszcz 
rzymskokatolickiej parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.

Następnie głos zabrał przewodniczą-
cy Komisji Krajowej (KK) NSZZ „Solidar-
ność” - i jednocześnie delegat na WZD 
- Piotr Duda. Skupił się na osiągnięciach 
Związku z dwóch ostatnich lat. Przypo-
mniał, że to KK NSZZ „Solidarność” stwo-
rzyła przywracającą dialog trójstronny 
ustawę o Radzie Dialogu Społecznego.

Przewodniczący Związku z KWK „Bory-
nia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos” 
Andrzej Ciok dopytywał pełniącego funkcję 
szefa RDS Piotra Dudę, dlaczego w skład 
Rady Dialogu Społecznego wchodzi Jarosław 
Zagórowski - odwołany w wyniku strajku 
prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej SA, człowiek będący dla górników sym-
bolem walki ze związkami zawodowymi.

- Byłem w ciężkim szoku, gdy dowie-
działem się, że pan Zagórowski wszedł 
do Rady - odpowiedział Piotr Duda. - Dla 
mnie to była prowokacja ze strony lidera 
organizacji Pracodawcy RP pana Malinow-
skiego. Ale zgodnie z ustawą o RDS każda 
ze stron jest autonomiczna i nominuje do 
RDS własnych kandydatów. Pan prezy-
dent tylko powołuje zgłoszonych kandy-
datów, nie może natomiast kwestionować 
przedstawionych nominacji - wyjaśnił.

O proteście pracowników JSW, któ-
ry doprowadził do odwołania Jarosława 
Zagórowskiego z funkcji prezesa Zarzą-
du Spółki, wspomniał również w swo-
im sprawozdaniu przewodniczący Za-
rządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz.

Jego zdaniem strajk prze-

szedł do historii ze względu na za-
chowanie ówczesnej władzy.

- Obrzydliwym było to, że chyba po 
raz pierwszy od 1981 czy 1982 roku 
władza strzelała do robotników. A jesz-
cze bardziej obrzydliwym jest fakt, że do 
tej chwili nie poniosła z tego tytułu żad-
nej odpowiedzialności - powiedział.

W trakcie Zebrania uczestni-
cy WZD przyjęli szereg uchwał, ape-
li i stanowisk. Zwłaszcza dwa spośród 
nich odnoszą się do kwestii mających 
szczególne znaczenie dla sektora wydobyw-
czego oraz przemysłu energochłonnego.

Pierwsze - „ws. działań samorządów 
dot. niskiej emisji” - wzywa samorzą-
dowców, by nie wprowadzali programów 
„antysmogowych” opierających się na za-
stępowaniu węgla w ogrzewnictwie indywi-
dualnym innymi, znacznie droższymi nośni-
kami energii. - Jak wskazują wyniki licznych 
badań naukowych, za zjawisko tzw. niskiej 
emisji w przynajmniej 50 proc. odpowiada 
transport samochodowy, a kolejnym czyn-
nikiem jest spalanie w przydomowych pie-
cach odpadków lub paliwa bardzo niskiej 
jakości, często pochodzącego spoza granic 
naszego kraju - napisali związkowcy.

Drugie stanowisko „górnicze” skiero-
wane jest do pani premier Beaty Szydło. 
Śląsko-dąbrowska „Solidarność” pono-
wiła wielokrotnie już wyrażany postulat 
realizacji wszystkich zapisów porozu-
mienia zawartego 17 stycznia 2015 r.

Nowymi członkami ZR, którzy zajęli dwa 
dotychczas wakujące miejsca, zostali Miro-
sław Grzywa (Elektrociepłownia „Zabrze”) i 
Bogdan Syposz (KWK „Bolesław Śmiały”).

MJ

Przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata z zadowoleniem przyjął decyzję 
Zarządu o ogłoszeniu przetargu.



4KWIECIEŃ 2016   SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �WyDarzenia

kWk „WUJek”

Decyzja, która może 
zniszczyć „Śląsk”

 KOMPANIA WęgLOWA

Uprościć procedury, poprawić bezpieczeństwo
Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Kompanii Węglowej SA (KW) zwró-
ciła się do Spółki o wdrożenie konkretnych rozwiązań, które pozwoliłyby poprawić stan bezpieczeństwa pracowników jednostek organizacyjnych 
KW, ale też uporządkować kwestie z bezpieczeństwem powiązane, między innymi uprościć przewlekłe procedury reklamacyjne. Związkowa lista 
postulatów liczy osiem punktów.
W PIERWSZEj kolejności członkowie 
komisji bhp wskazali na konieczność 
eliminacji procederu wydłużania czasu 
pracy osób zatrudnionych pod ziemią. 
Według przedstawicieli kompanijnej 
„Solidarności” przestrzeganie przepi-
sów regulujących czas pracy na dole 
powinno być „powszechne”. Tymcza-
sem „nagminnie” zdarza się, że pra-
cownicy przebywają pod ziemią dłużej 
niż to wynika z przepisów (7,5 godzi-
ny na dobę od zjazdu do wyjazdu).

Kolejnym istotnym problemem 
wymienionym przez autorów listy 
jest niepokojąca polityka pracodaw-
cy względem kopalnianych oddziałów 
przeciwpożarowych. Stan osobowy 
tych jednostek został uszczuplony, a 

środki finansowe znacząco ograniczo-
ne. Związkowcy zażądali od pracodawcy 
szczegółowych wyjaśnień w sprawie już 
podjętych decyzji, przygotowania pro-
pozycji działań zastępczych, które po-
zwoliłyby utrzymać odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
„zagrożonego na skutek powstałych w 
tym zakresie luk” i przedstawienia infor-
macji co do planów względem dotych-
czasowych pracowników oddziałów.

Związkowcy chcieliby się również 
zapoznać z bilansem kosztowo-ilościo-
wym dotyczącym sprzętu ochronnego, 
jaki jest wydawany pracownikom firm ze-
wnętrznych przez kompanijne kopalnie. 
Chodzi o maski przeciwpyłowe (P-2, P-
3) i ochronniki słuchu. Oczekują przy tym 

informacji o „ścisłości ewidencjonowania 
i egzekwowania” zwrotu kosztów przy-
sługującego z tego tytułu kopalniom.

Dalej padł wniosek o wprowadze-
nie pełnej standaryzacji i uproszczenie 
procedur reklamacyjnych ubrań ro-
boczych oraz środków ochrony oso-
bistej w skali całej Spółki, co znacz-
nie przyspieszyłoby ich realizację.

Osobny punkt poświęcono zmianie 
formuły organizowanego przez Spółkę 
konkursu bhp. - Chcemy powrotu do 
starych zasad, tak by konkurs rzeczy-
wiście służył poprawie warunków i bez-
pieczeństwa pracy. Inicjatywa ta, skąd-
inąd słuszna, przerodziła się ostatnio 
w egzamin z teoretycznej znajomości 
prawa górniczego. Wybrani pracowni-

cy mają za zadanie „wykuć” na pamięć 
przepisy, po czym są z nich odpytywa-
ni, co nie ma przecież większego sen-
su. Mamy nadzieję, że organizatorzy 
się zreflektują i wprowadzą właściwe 
zmiany, które przywrócą konkursowi 
rację bytu - mówi Artur Braszkiewicz, 
członek powołanej przez ZOK NSZZ 
„Solidarność” KW SA komisji bhp.

Końcowe fragmenty pisma zawie-
rają postulaty dotyczące konsekwencji 
wyciąganych wobec pracowników po-
zytywnie zweryfikowanych na obec-
ność alkoholu w organizmie. Związ-
kowcy chcą, by każdą złożoną przez 
pracownika prośbę o anulowanie wy-
powiedzenia pracodawca rozpatrywał 
indywidualnie, uwzględniając przy tym 

takie czynniki jak: wartość wykazanego 
stężenia alkoholu, posiadane doświad-
czenie zawodowe, ilość i jakość formal-
nie nadanych kompetencji i uprawnień, 
dotychczasowy przebieg pracy, poziom 
absencji oraz potencjalna przydatność 
dla zakładu pracy. Według komisji prze-
ciwdziałanie samemu zjawisku powinno 
być nastawione na „wielowymiarowe 
eliminowanie problemu a nie degradację 
człowieka i marnowanie czasochłonne-
go i kosztownego dla naszej firmy za-
wodowego kapitału pracownika”, stąd 
pomysł na rozmieszczenie alkomatów 
przed bramami kopalń, dzięki czemu 
każdy pracownik mógłby dobrowolnie 
skontrolować swój stan trzeźwości. 
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19 KWIETNIA Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) w Katowicach odmówił zatwierdzenia dodatku do 
planu ruchu KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” na lata 2015-2017, co uniemożliwia uruchomienie nowej 
ściany wydobywczej i - tym samym - stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie zakła-
du. Decyzję OUG krytykują związkowcy. Nie zgadzają się z twierdzeniem, że kopalnia jest niebez-
pieczna, czemu dali wyraz w petycji złożonej na ręce prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) 
Mirosława Koziury.
Spór dotyczy możliwości bez-
piecznej eksploatacji węgla z 
partii „J” KWK „Wujek” Ruch 
„Śląsk”. Według strony związ-
kowej kierownictwo zakładu 
wzięło już pod uwagę wnio-

ski zawarte w licznych anali-
zach, wprowadzając ograni-
czenia i zmiany eliminujące 
wszelkie zagrożenia, a podej-
ście OUG jest niezrozumiałe.

- Kopalnia „Śląsk” oddała spo-

re zasoby węgla po to, żeby praca 
była bezpieczna. (...) W Polu Pa-
newnickim, gdzie były wstrząsy i 
dochodziło do tragedii, kopalnia 
odeszła od eksploatacji w pokła-
dzie 409. Tam nikt nie będzie już 

pracował. Zostały tylko rejony w 
partii „J”. To są odprężone dwa 
rejony, gdzie planujemy eksplo-
atację. Ale nawet w tej partii „J” 
odeszliśmy od ściany czwartej 
i piątej po to, żeby załogi miały 
zagwarantowaną bezpieczną pra-
cę - wyjaśniał przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „So-
lidarność” KWK „Wujek” Ruch 
„Śląsk” Piotr Bienek podczas 
konferencji prasowej zorgani-
zowanej przed siedzibą WUG.

Przewodniczący zwrócił uwa-
gę, że zakres eksploatacji przed-
stawiony w dodatku do planu 
ruchu został pozytywnie zaopi-
niowany między innymi przez 
działającą przy WUG Komisję do 
spraw Zagrożeń w Podziemnych 
Zakładach Górniczych Wydoby-
wających Węgiel Kamienny. Nie 
zatwierdzając dodatku, OUG za-
kwestionował kompetencje eks-
pertów pracujących dla WUG.

Autorzy petycji zarzuci-
li OUG świadome zaangażowa-
nie w działania mające dopro-
wadzić do likwidacji kopalni.

- Nieuzasadnione przeciąganie 
przez OUG w Katowicach proce-
dur związanych z dopuszczeniem 
do eksploatacji kolejnych ścian 
w KWK „Wujek” naraża nasz za-

kład górniczy na ogromne straty 
finansowe i utratę płynności wy-
dobycia. Działania takie świad-
czą o wpisywaniu się w sposób 
niemerytoryczny jednostek nad-
zoru górniczego, w obserwowa-
ny trend zmierzający do likwi-
dacji KWK „Wujek” - napisali.

Poważnym problemem jest też 
- zdaniem związkowców - lekce-
ważenie problemów Ruchu „Śląsk” 
przez kierownictwo będącego 
właścicielem kopalni Katowickie-
go Holdingu Węglowego SA.

- Ruch „Śląsk” dysponuje zło-
żami dobrego węgla koksowego w 
stu procentach. Znaleźliśmy na-
wet kontrahenta, który chciałby 
ten węgiel od nas brać. Spokojnie 
moglibyśmy fedrować przez co naj-
mniej dziesięć lat. Niestety, ze stro-
ny Zarządu Katowickiego Holdin-
gu Węglowego nie widać żadnego 
zainteresowania tematem - stwier-
dził Piotr Bienek. - Dziwi nas to, 
bo w Kompanii Węglowej szukają 
źródeł dochodu - a ceny węgla kok-
sowego są radykalnie wyższe - i na 
przykład w odniesieniu do kopalni 
„Pokój” w Rudzie Śląskiej biznes-
plan Kompanii Węglowej przewi-
duje eksploatację oraz sprzedaż 
węgla koksowego. W Katowickim 
Holdingu Węglowym, jak widzimy, 
nadal brakuje działań opartych 
na podstawach merytorycznych. 
Zakłada się tylko restrukturyza-
cję kopalń poprzez ich likwidację 
- skomentował lider zakładowej 
„Solidarności” z Ruchu „Śląsk”.

Dla Piotra Bienka to ostatni mo-
ment, by podjąć działania, które po-
zwolą uratować zakład dający pracę 
ponad trzem tysiącom ludzi (tyle 
zatrudnia cała KWK „Wujek”).

- Jeśli nie dostaniemy zgody na 
rozcięcie i przygotowanie ściany 1 J 
w pokładzie 506 to w roku przyszłym 
spotkamy się nie pod urzędem gór-
niczym, tylko pod Spółką Restruk-
turyzacji Kopalń czy pod urzędem 
pracy, bo ktoś wykaże, że kopalnia 
nie ma gdzie fedrować, bo nie ma 
przygotowanych frontów. I to jest 
dla nas ważne. My teraz uprzedza-
my pewne fakty. Potem, gdy górnicy 
nie będą już mieli gdzie pracować, 
będzie za późno - podsumował. 

mj



� WyDarzenia

Rzetelna informacja 
o negocjacjach
ROKOWANIA nad nowym, jednolitym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) dla Pracowników Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) za sprawą upublicznienia jednego z wielu projektów dokumentu 
stały się tematem wielu plotek i nieporozumień wśród załóg kopalń JSW. Głos w sprawie zabrały najwięk-
sze związki zawodowe skupiające pracowników Spółki (NSZZ „Solidarność”, Federacja ZZG JSW SA, ZZ 
„Kadra” i ZZ „Kontra”), wydając oświadczenie, którego treść publikujemy.

prOjekt ZUZP miał stanowić 
punkt odniesienia dla negocjują-
cych stron podczas kolejnych roz-
mów. Jednak związek zawodowy 
„Jedność” zaczął rozpowszech-
niać informacje, jakoby zapisy 
projektu miały zostać przyję-
te i podpisane bez zmian przez 
przedstawicieli reprezentatyw-
nych organizacji związkowych.

 
Przede wszystkim 
nie wprowadzać w błąd

Do tego niepokojącego faktu 
odniósł się między innymi prze-
wodniczący Federacji Związków 
Zawodowych Górników JSW SA 
Paweł Kołodziej, który powie-
dział, że niedopuszczalne jest, 
aby na etapie prowadzonych ro-
kowań upubliczniane były sprawy 
nieustalone. Zarzut ten był kie-
rowany pod adresem organizacji 
związkowych, które w mediach 
społecznościowych publikowały 
informacje na temat formy i treści 
wciąż prowadzonych rokowań.

Przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) 
NSZZ „Solidarność” JSW SA Sła-
womir Kozłowski zasugerował z 
kolei, by osoby upubliczniające 
szczegóły dotyczące przebiegu ro-
kowań robiły to rzetelnie, a nie 
wprowadzały załogę w błąd, cze-
go przykładem było wskazywa-
nie na kwestię płacy zasadniczej 
jako jedyny element wynagrodze-
nia zapisany w projekcie ZUZP.

Zdaniem szefa jastrzębskiej 
„Solidarności” rokowania nad 
ZUZP w obecnej - bardzo cięż-
kiej - sytuacji finansowej Spółki 
będą dla związków zawodowych 
niezwykle trudne, dlatego nie 
należy wzbudzać dodatkowych 
niepokojów wśród górników.

Reprezentatywność 
potwierdzi sąd

Sławomir Kozłowski poinfor-
mował też, że do ZOK NSZZ „Soli-
darność” JSW SA, Federacji Związ-
ków Zawodowych Górników JSW 
SA, Związku Zawodowego „Kadra” 
Pracowników JSW SA i ZOK Związ-
ku Zawodowego „Kontra” JSW SA 
wpłynęło pismo przekazane przez 
Zarząd JSW, w którym zakładowe 
struktury związku zawodowego 
„Jedność” domagają się stwierdze-
nia reprezentatywności wymienio-
nych organizacji zgodnie zapisami 
Kodeksu pracy. Organizacje wystą-
piły z wnioskiem do sądu o stwier-
dzenie reprezentatywności. We-
dług przewodniczącego na czas od 
złożenia wniosku do momentu wy-
dania przez sąd orzeczenia w spra-
wie reprezentatywności procedura 
rokowań nad ZUZP powinna zostać 
zawieszona. Wniosek w tej spra-
wie został złożony podczas ostat-
niej rundy rokowań nad ZUZP.

Choć sam Zarząd JSW nie kwe-
stionował reprezentatywności wyżej 
wymienionych organizacji związko-
wych, ze względu na niesprzyjającą 

atmosferę rokowań oraz wnioski or-
ganizacji związkowych wstrzyma-
nie rokowań uznano za zasadne.

Udział w rokowaniach 
- obowiązkowy

W tym miejscu warto przyto-
czyć parę faktów, które częściowo 
wyjaśnią zaistniałą sytuację.

Po pierwsze: ZUZP muszą pod-
pisać wszystkie uczestniczące w ro-
kowaniach reprezentatywne orga-
nizacje związkowe lub co najmniej 
jedna reprezentatywna organiza-
cja związkowa, jeśli pozostałe nie 
przystąpiły do rokowań. Przepisy 
mówią, że zaproszenie związków 
zawodowych do rokowań ozna-
cza, że muszą one w dobrej wierze 
rozpocząć rozmowy pod groźbą 
pominięcia ich stanowiska, co 
wszakże nie oznacza automatycz-
nej zgody na propozycje przed-
stawione przez pracodawcę.

Związek zawodowy „Jedność” 
nie posiada reprezentatywności, 
bo jest małą i - w świetle prawa 
- niewiele znaczącą organizacją, 
dlatego też wykorzystuje wszelkie 
kruczki prawne, aby siać zamęt. 
Może obawia się, że wspólne zda-
nie reprezentatywnych organizacji 
związkowych i Zarządu Spółki na 
temat ZUZP może doprowadzić 
do jego podpisania. Temat był-
by zamknięty, a „Jedność” stra-
ciłaby ostatni temat, w którym 
ma cokolwiek do powiedzenia.

Uzgodnienie sensownych 

zapisów, które mogłyby zostać 
zaakceptowane przez reprezen-
tatywne organizacje związkowe 
stanowi jednak pewien problem, 
bo układ zbiorowy pracy podpi-
suje się nie tylko na czas kryzy-
su, ale też na czasy „normalne” 
- może zresztą przede wszystkim 
na czasy „normalne”, zaś w sytu-
acji kryzysowej niektóre jego po-
stanowienia się zawiesza. Dopóki 
pracodawca tego nie zrozumie, 
nowy ZUZP w kształcie przed-
stawionym przez Zarząd JSW nie 
zostanie podpisany. Jest to oczy-
wista prawda i żadne kłamstwa 
„Jedności” tego nie zmienią.

Po drugie: ustalenie reprezen-
tatywności związku zawodowego 
przez sąd pracy przewidziano w 
Kodeksie pracy. Jedna z organi-
zacji związkowych postanowiła 
wykorzystać ten zapis. Należy pod-
kreślić, że na przykład ZOK NSZZ 
„Solidarność” JSW SA jest jedyną 
strukturą związku zawodowego 
„Solidarność” posiadającą status 
zakładowej organizacji związkowej 
zgodnie z ustawą o związkach za-
wodowych oraz statutem Związku. 
Jest także organizacją, do której 
należy ponad 10 procent pracow-
ników JSW i zrzesza - zgodnie ze 
statutem Związku i uchwałami 
władz statutowych przynależnych 
do ZOK - członków organizacji 
związkowych „Solidarności” z po-
szczególnych kopalń, spełnia za-
tem kryteria reprezentatywności w 
świetle obowiązującego prawa. We-

dług pracodawcy trzy pozostałe or-
ganizacje (Federacja ZZG JSW SA, 
ZZ „Kadra” Pracowników JSW SA 
i ZOK ZZ „Kontra” JSW SA) także 
spełniają kryterium reprezentatyw-
ności. Tego nie próbował negować 
nawet tak zawzięty wróg związków 
zawodowych jak Jarosław Zagórow-
ski ze sztabem swoich prawników.

Po trzecie: aby uniemożliwić 
jednostronne wprowadzenie przez 
pracodawcę własnego regulami-
nu wynagradzania w Spółce co 
najmniej jedna reprezentatywna 
organizacja związkowa musiała w 
dobrej wierze przystąpić do roko-
wań nad nowym ZUZP, ponieważ 
zaproszenie do rokowań zostało 
wystosowane. Podkreślić należy, 
że rokowania w temacie jednoli-
tego układu zbiorowego pracy to-
czą się - z małymi przerwami - od 
2010 roku i na razie ich końca nie 
widać, dlatego do postępu prac oraz 
ich wyniku należy podchodzić z 
dużą dozą spokoju i cierpliwości.

Zobowiązani prawem, 
obserwowani przez banki

Po czwarte: pracodawca był 
zmuszony przedstawić swój pro-
jekt układu, bo taka była wola stron 
prowadzących rokowania. Przypo-
mnieć trzeba także postanowienia 
Państwowej Inspekcji Pracy, które 
nakładają na pracodawcę obowiązek 
dążenia do wprowadzenia w JSW 
SA jednolitych warunków wyna-
gradzania pracowników. Osobnym 
problemem jest fakt, czy w dobie 
kryzysu uda się takie zasady wy-
pracować i wprowadzić w życie.

Po piąte: kryzys na rynku węgla 
i wielkie kłopoty finansowe JSW 
sprawiły, że Spółka jest bacznie ob-
serwowana przez właścicieli, ale i 
wierzycieli - banki i inne instytucje 
finansowe, w których jest zadłużo-
na. Projekt ZUZP zakładający ogra-
niczenie kosztów stałych przedsię-
biorstwa został niejako wymuszony 
na pracodawcy przez bardzo trud-
ną sytuację finansową JSW. Raz 
jeszcze trzeba jednak podkreślić, 
że reprezentatywne organizacje 
związkowe nie zgodzą się na dal-
sze ograniczanie płac w JSW, co nie 
wyklucza wprowadzenia nowych, 
jednolitych zasad wynagradzania 
w Spółce, do czego zobowiązuje 
nas obowiązujące prawo pracy.

 
reprezentatywne organizacje 

związkowe JSw SA

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Spółki Skarbu Państwa w procesie naprawczym JSW
Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz spółka PgNig Termika – wezmą udział w programie naprawczym jastrzębskiej 
Spółki Węglowej - ujawnił wiceminister energii grzegorz Tobiszowski.

W ŚRODę 13 kwietnia wiceminister To-
biszowski odpowiadał w Sejmie na py-
tanie posłów Krzysztofa Gadowskiego 
i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej (oboje 
PO) w sprawie programu naprawczego 
dla JSW. JSW chce sprzedać ze swojej 
grupy kilka aktywów, w tym JSW Koks, 
kopalnię Victoria, SEJ i PEC. W przy-
padku koksowni JSW ma zachować 
pakiet kontrolny. W procesie negocjacji 
zakupu aktywów od JSW znajdują się 
podmioty państwowe, w tym Polskie In-
westycje Rozwojowe, TF Silesia, Agen-
cja Rozwoju Przemysłu i PGNiG Termi-
ka, która jest zainteresowana aktywami 
SEJ. łącznie JSW ma pozyskać z tych 
działań ponad 1 mld zł środków. 

„Ważne, żebyśmy dobrze zaangażowali 
te środki, które chcemy pozyskać od inwe-
storów, a jest to ponad 1 mld zł” - powie-
dział w Sejmie wiceminister Tobiszowski.

Zaangażowanie kapitałowe inwesto-
rów w wybrane spółki z grupy JSW - kok-
sownie i firmy energetyczne - ma służyć 
pozyskaniu kapitału na inwestycje w fir-
mie, z powodu spadku cen węgla boryka-
jącej się z trudnościami finansowymi.

- Jeśli chodzi o koksownie, planujemy, 
aby JSW miała pakiet kontrolny - mówił 
wiceminister, według którego zaangażo-
wanie innych podmiotów w koksowniach 
byłoby na poziomie 49 proc. akcji. Jeśli 
chodzi o PEC, faktycznie rozważamy moż-
liwość, aby 100 proc. akcji zostało prze-

jęte przez spółki ciepłownicze - dodał.
- Chcę bardzo mocno podkreślić, że 

podmiotami, które są zaangażowane w 
cały proces naprawczy, restrukturyza-
cji, są podmioty związane ze Skarbem 
Państwa, takie jak Polskie Inwestycje 
Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe 
Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu () 
i PGNiG Termika, które prowadzi proces 
wyceny i zarazem zaangażowania środ-
ków w SEJ - powiedział wiceminister.

Np. w wałbrzyskiej Victorii do JSW 
nadal miałaby należeć większościowy 
pakiet, a rozważanym mniejszościowym 
akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju 
Przemysłu. Według wiceministra, wzmoc-
niłoby to pozycję tej koksowni na rynku.

Tobiszowski zdementował infor-
macje, jakoby  kopalnia Krupiński w 
Suszcu - miała przejść w ręce kapitału 
zagranicznego. Takie obawy wyrażali 
w niedawnym liście do parlamentarzy-
stów związkowcy z tej kopalni, którzy 
niepokoją się o jej przyszłość wobec 
docierających do nich informacji o 
rzekomym przejęciu przez niemieckie-
go inwestora. To na pewno nie jest 
stanowisko rządu i na pewno nie jest 
to ujęte w planach restrukturyzacyj-
nych JSW - powiedział wiceminister.

Zapewnił, że nie ma planów zwolnień 
pracowników, a odejścia - podobnie jak w 
innych spółkach węglowych - mogą mieć 
charakter dobrowolny i wiązać się z przej-

ściem na świadczenia osłonowe, w sytua-
cji przekazywania części zbędnego mająt-
ku kopalń do spółki restrukturyzacyjnej.

Przypomniał, że na początku tego 
roku diametralnie pogorszyła się sytua-
cja na rynku węgla koksowego; nastąpił 
dalszy spadek jego cen, co wymusiło 
konieczność korekty założeń programu 
naprawczego JSW. Jest on oparty m.in. 
na poprawie efektywności pracy kopalń 
(chodzi m.in. o podniesienie wskaźników 
wydajności na pracownika) oraz wyko-
rzystaniu aktywów z grupy JSW. Ogło-
szone zostały też przetargi na sprzedaż 
nieprodukcyjnego majątku grupy, m.in. 
hotelu w Gdyni, ośrodków wypoczyn-
kowych i biurowca w Katowicach.

W JSW trwa obecnie audyt, który 
m.in. ma zaproponować zmiany służące 
zwiększeniu efektywności oraz kierun-
ki modyfikacji programu inwestycyjne-
go. Tobiszowski zapowiedział także 
intensywną pracę i przyspieszenie do-
tyczące każdej z kopalń JSW - chodzi 
o przydzielenie kopalniom ról na rynku 
i dostosowanie do tych ról programu 
inwestycyjnego. Według wiceministra, 
w JSW już teraz widać wzrost efek-
tywności wydobycia. Ocenił, że w tym 
i przyszłym roku rynek węgla kokso-
wego pozostanie trudny, stąd potrzeba 
trafionych inwestycji i precyzyjnie ukie-
runkowanych działań naprawczych.
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Ocalić „Krupińskiego”

ZWIąZKOWCY z KWK „Krupiński” zaapelowali do śląskich parlamentarzystów o „podjęcie działań w 
kierunku zmian w kreowaniu polityki wobec górnictwa węgla koksowego w JSW SA”. Obawy strony 
społecznej dotyczą przyszłości kopalni, która przy stosunkowo niewielkich nakładach mogłaby wy-
dobywać nawet 10 tysięcy wysokiej jakości węgla koksowego na dobę. Tegoroczny plan techniczno-
ekonomiczny środków na potrzebne inwestycje jednak nie przewiduje.
autOrzy apelu wskazali na 
pilną potrzebę przygotowania 
nowych złóż, wobec kurczą-
cych się zasobów pozostałych 
kopalń jastrzębskich, ale skry-
tykowali przeznaczanie środ-
ków na inwestycje wymagające 
dużych nakładów finansowych 
i długiego okresu wdrażania.

Rozpoczęcie wydobycia węgla 
koksowego typu 35.1 i 35.2 w ob-
szarze koncesyjnym KWK „Kru-
piński” wymagałoby wykonania 
rozcinki pokładów, co najpraw-
dopodobniej potrwałoby kilkana-
ście miesięcy i kosztowało około 
200-250 milionów złotych. Przy 
zatrudnieniu wynoszącym około 
2100 pracowników zakład byłby 
wówczas w stanie produkować 
10 tysięcy ton węgla na dobę.

- Biorąc pod uwagę realia cza-

sowe oraz możliwości finansowe 
spółki dotyczące inwestycji, (...) 
uruchomienie wydobycia węgla 
koksowego w kopalni „Krupiński” 
jest naszym zdaniem najbardziej 
realną decyzją i najmniej kosztow-
ną - ocenili podpisani pod apelem 
przewodniczący pięciu zakłado-
wych organizacji związkowych. 
Przypomnieli, że KWK „Krupiński” 
uruchomiono 33 lata temu właśnie 
z myślą o eksploatacji węgla kok-
sowego. Jednocześnie wyrazili 
zaniepokojenie dotychczasowym 
postępowaniem kierownictwa 
Spółki wobec kopalni i podkreśli-
li, że ewentualne odstąpienie od 
inwestycji, czego skutkiem byłoby 
zaniechanie wydobywania węgla 
koksowego w „Krupińskim”, nie 
upoważnia Zarządu JSW do „kon-
tynuacji programu wygaszania 

produkcji w kopalni lub jej wyod-
rębnienia ze struktur JSW SA”.

Przed „wyprowadzeniem” 
zakładu poza JSW przestrzegają 
też związkowcy z Zakładowej Or-
ganizacji Koordynacyjnej (ZOK) 
NSZZ „Solidarność” JSW SA.

- Mieliśmy już sygnały wskazu-
jące na możliwość wyodrębnienia 
zakładu ze struktur JSW i przeję-
cia go przez niemiecką firmę HMS 
Bergbau AG za pośrednictwem jej 
spółki-córki Silesian Coal, co zna-
lazło swoje potwierdzenie w pod-
pisaniu umowy ramowej pomię-
dzy tym podmiotem a Jastrzębską 
Spółką Węglową. Pracownicy mają 
dziś prawo podejrzewać, że wokół 
„Krupińskiego” będą wykonywa-
ne kolejne niejasne operacje. Apel 
zakładowych organizacji związ-
kowych do posłów jest w pełni 

uzasadniony - mówi przewodni-
czący ZOK Sławomir Kozłowski.

Wiceprzewodniczący „Solidar-
ności” w JSW Roman Brudziński 
zaznacza, że największa organizacja 
związkowa zrzeszająca pracowników 
jastrzębskich kopalń nigdy nie zgodzi 
się na sprzedaż „Krupińskiego”.

- Przejęcie „gotowej” ko-
palni przez jakąś zagraniczną 
firmę byłoby dla JSW podwój-
nie niekorzystne. Po pierwsze 
- stracilibyśmy dobry zakład; 
po drugie - KWK „Krupiński” 
już w ręku nowego właścicie-
la stałaby się dla Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej groźną kon-
kurencją, do tego położoną tuż 
„za miedzą”. Stąd nasz stanow-
czy sprzeciw - podsumowuje. 
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Spółki Skarbu Państwa w procesie naprawczym JSW
Polskie Inwestycje Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz spółka PgNig Termika – wezmą udział w programie naprawczym jastrzębskiej 
Spółki Węglowej - ujawnił wiceminister energii grzegorz Tobiszowski.

W ŚRODę 13 kwietnia wiceminister To-
biszowski odpowiadał w Sejmie na py-
tanie posłów Krzysztofa Gadowskiego 
i Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej (oboje 
PO) w sprawie programu naprawczego 
dla JSW. JSW chce sprzedać ze swojej 
grupy kilka aktywów, w tym JSW Koks, 
kopalnię Victoria, SEJ i PEC. W przy-
padku koksowni JSW ma zachować 
pakiet kontrolny. W procesie negocjacji 
zakupu aktywów od JSW znajdują się 
podmioty państwowe, w tym Polskie In-
westycje Rozwojowe, TF Silesia, Agen-
cja Rozwoju Przemysłu i PGNiG Termi-
ka, która jest zainteresowana aktywami 
SEJ. łącznie JSW ma pozyskać z tych 
działań ponad 1 mld zł środków. 

„Ważne, żebyśmy dobrze zaangażowali 
te środki, które chcemy pozyskać od inwe-
storów, a jest to ponad 1 mld zł” - powie-
dział w Sejmie wiceminister Tobiszowski.

Zaangażowanie kapitałowe inwesto-
rów w wybrane spółki z grupy JSW - kok-
sownie i firmy energetyczne - ma służyć 
pozyskaniu kapitału na inwestycje w fir-
mie, z powodu spadku cen węgla boryka-
jącej się z trudnościami finansowymi.

- Jeśli chodzi o koksownie, planujemy, 
aby JSW miała pakiet kontrolny - mówił 
wiceminister, według którego zaangażo-
wanie innych podmiotów w koksowniach 
byłoby na poziomie 49 proc. akcji. Jeśli 
chodzi o PEC, faktycznie rozważamy moż-
liwość, aby 100 proc. akcji zostało prze-

jęte przez spółki ciepłownicze - dodał.
- Chcę bardzo mocno podkreślić, że 

podmiotami, które są zaangażowane w 
cały proces naprawczy, restrukturyza-
cji, są podmioty związane ze Skarbem 
Państwa, takie jak Polskie Inwestycje 
Rozwojowe, Towarzystwo Finansowe 
Silesia, Agencja Rozwoju Przemysłu () 
i PGNiG Termika, które prowadzi proces 
wyceny i zarazem zaangażowania środ-
ków w SEJ - powiedział wiceminister.

Np. w wałbrzyskiej Victorii do JSW 
nadal miałaby należeć większościowy 
pakiet, a rozważanym mniejszościowym 
akcjonariuszem jest Agencja Rozwoju 
Przemysłu. Według wiceministra, wzmoc-
niłoby to pozycję tej koksowni na rynku.

Tobiszowski zdementował infor-
macje, jakoby  kopalnia Krupiński w 
Suszcu - miała przejść w ręce kapitału 
zagranicznego. Takie obawy wyrażali 
w niedawnym liście do parlamentarzy-
stów związkowcy z tej kopalni, którzy 
niepokoją się o jej przyszłość wobec 
docierających do nich informacji o 
rzekomym przejęciu przez niemieckie-
go inwestora. To na pewno nie jest 
stanowisko rządu i na pewno nie jest 
to ujęte w planach restrukturyzacyj-
nych JSW - powiedział wiceminister.

Zapewnił, że nie ma planów zwolnień 
pracowników, a odejścia - podobnie jak w 
innych spółkach węglowych - mogą mieć 
charakter dobrowolny i wiązać się z przej-

ściem na świadczenia osłonowe, w sytua-
cji przekazywania części zbędnego mająt-
ku kopalń do spółki restrukturyzacyjnej.

Przypomniał, że na początku tego 
roku diametralnie pogorszyła się sytua-
cja na rynku węgla koksowego; nastąpił 
dalszy spadek jego cen, co wymusiło 
konieczność korekty założeń programu 
naprawczego JSW. Jest on oparty m.in. 
na poprawie efektywności pracy kopalń 
(chodzi m.in. o podniesienie wskaźników 
wydajności na pracownika) oraz wyko-
rzystaniu aktywów z grupy JSW. Ogło-
szone zostały też przetargi na sprzedaż 
nieprodukcyjnego majątku grupy, m.in. 
hotelu w Gdyni, ośrodków wypoczyn-
kowych i biurowca w Katowicach.

W JSW trwa obecnie audyt, który 
m.in. ma zaproponować zmiany służące 
zwiększeniu efektywności oraz kierun-
ki modyfikacji programu inwestycyjne-
go. Tobiszowski zapowiedział także 
intensywną pracę i przyspieszenie do-
tyczące każdej z kopalń JSW - chodzi 
o przydzielenie kopalniom ról na rynku 
i dostosowanie do tych ról programu 
inwestycyjnego. Według wiceministra, 
w JSW już teraz widać wzrost efek-
tywności wydobycia. Ocenił, że w tym 
i przyszłym roku rynek węgla kokso-
wego pozostanie trudny, stąd potrzeba 
trafionych inwestycji i precyzyjnie ukie-
runkowanych działań naprawczych.

Negatywna opinia 
dla Silesian Coal
Orzescy radni negatywnie zaopiniowali 
przedstawiony przez firmę Silesian coal 
raport dotyczący planów eksploatacji wę-
gla ze złoża „Żory-Suszec 1” w granicach 
obszaru górniczego „Orzesze”. Wśród 
uczestników nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta, która odbyła się 21 kwietnia, byli 
między innymi przeciwni inicjatywie Si-
lesian coal mieszkańcy oraz członkowie 
organizacji związkowych zrzeszających 
pracowników KWK „Krupiński”. Pojawił się 
też prezes Silesian coal jerzy Markowski.

O PODSUMOWANIE dyskusji przeprowadzo-
nej podczas sesji i komentarz do decyzji Rady 
Miasta Orzesze poprosiliśmy uczestnika ob-
rad, przewodniczącego Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński” Mie-
czysława Kościuka: - Jako Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność” KWK „Krupiński” 
otrzymaliśmy podziękowania od mieszkań-
ców Orzesza i przewodniczącej Stowarzy-
szenia „Zielone Orzesze” pani profesor Ireny 
Pluty. Mieszkańcy byli zaskoczeni, że posta-
nowiliśmy ich wesprzeć. Ale to jest przecież 
sprawa, której rozstrzygnięcie interesuje nas 
wszystkich - także górników, bo plany Si-
lesian Coal poważnie zagrażają przyszłości 
kopalni „Krupiński” - powiedział przewod-
niczący. - Pan Markowski, czy może raczej 
niemiecka firma HMS Bergbau AG, którą re-
prezentuje jako prezes spółki-córki Silesian 
Coal, dąży do uruchomienia eksploatacji wę-
gla kosztem naszym i mieszkańców Orzesza. 
Mieszkańcom grożą poważne konsekwencje 
natury ekologicznej, korzyści natomiast ra-
czej nie powinni się spodziewać, bo Silesian 
Coal zapowiada stworzenie 700 etatowych 
miejsc pracy, zapewne dla „samych swoich” 
i 1000 kolejnych, ale na „umowach śmiecio-
wych”, tak jak w firmach okołogórniczych. 
My z kolei nie zgadzamy się, by firma HMS 
Bergbau AG za pośrednictwem spółki pana 
Markowskiego wydobywała cenny węgiel 
koksowy, do którego jako kopalnia sami 
mamy dostęp. To jest przecież nasz kapitał. 
Co gorsza, Silesian Coal chciałaby ten węgiel 
eksploatować, korzystając z infrastruktury 
KWK „Krupiński”. Trudno sobie wyobrazić, by 
jakakolwiek spółka górnicza na świecie zaak-
ceptowała takie rozwiązanie. Tymczasem po-
jawiły się wypowiedzi świadczące o tym, że 
zostały już nawet zawarte stosowne umowy 
pomiędzy Silesian Coal a Jastrzębską Spółką 
Węglową kierowaną wtedy przez pana Zagó-
rowskiego. Sporo może tutaj wyjaśnić prowa-
dzony właśnie audyt JSW. Z niecierpliwością 
czekamy na jego zakończenie - podsumo-
wał lider „Solidarności” z „Krupińskiego”.

notował: MJ



� SPOJRZENIA

Czy Solorz-Żak wywiąże się 
z umowy prywatyzacyjnej? 
GRUPA Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin (ZE PAK) znalazła się bardzo trudnej sytuacji. Już wkrótce zostaną za-
mknięte kopalnia węgla i elektrownia Adamów i planowana jest sprzedaż kilku spółek zależnych. Obecnie w grupie trwają 
negocjacje zarządu i związków zawodowych. 

W 2015 r. wydobyto 63,1 mln ton węgla brunatnego w Polsce. Surowiec ten w polskiej energetyce pełni od lat rolę paliwa stra-
tegicznego, o czym świadczy około 9000 MW mocy zainstalowanych w elektrowniach opalanych węglem brunatnym i roczna 
produkcja energii elektrycznej tych elektrowni, która przekracza 50 TWh. Stanowi to około 25% mocy zainstalowanej w polskich 
elektrowniach i około 35% wyprodukowanej energii elektrycznej tańszej o około 20-30% od cen energii elektrycznej produkowa-
nej z węgla kamiennego. Główne problemy, z którymi musi zmierzyć się górnictwo to m.in. malejąca konkurencyjność, wyczer-
pywanie się istniejących odkrywek, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, akceptacja społeczna działalności górniczej.

Grupa Zespołu Elektrowni Pąt-
nów Adamów Konin (ZE PAK) jest 
piątym pod względem wielkości 
krajowym producentem energii 
elektrycznej i drugim, pod wzglę-
dem wielkości, producentem ener-
gii elektrycznej wytwarzanej z wę-
gla brunatnego. Udział wszystkich 
elektrowni Grupy w całości energii 
produkowanej w Polsce wynosi oko-
ło 6,8 proc. ZE PAK kontrolowana 
jest przez jednego z najbogatszych 
Polaków, Zygmunta Solorz-Żaka, 
właściciela m.in. Telewizji Polsat. 

Grupa znalazła w bardzo trud-
nej sytuacji. Wystarczy wspomnieć, 
że za rok 2015 grupa kapitałowa ZE 
PAK zanotowała stratę netto w wys. 
1,87 miliarda zł, podczas gdy w roku 
2014 był to zysk w wys. 78,4 mln zł.

Tak fatalny wynik jest efektem 
dokonanych odpisów aktualizu-
jących wartość majątku ZE PAK 
S.A. oraz kopalni węgla brunatnego 
Konin, wchodzącej w skład grupy 
kapitałowej. Podobnych odpisów 
wartości majątku, również w mi-
liardowych kwotach, dokonały inne 
krajowe grupy energetyczne, jak 
PGE czy Tauron. Warto zaznaczyć, 
że działania te miały charakter księ-
gowy i nie wpłynęły na płynność 
finansową poszczególnych grup. 

Trudna sytuacja rynkowa
Przedstawiciele ZE PAK oce-

niają, że rok 2015 ma szansę zo-
stać zapamiętany jako rok szcze-
gólnie gwałtownych zmian na 
rynkach surowcowych, ale rów-
nież w powiązanej z nimi bran-
ży energetycznej. W trakcie mi-
nionego roku byliśmy świadkami 
głębokich spadków cen na ryn-
kach światowych niemal wszyst-
kich surowców energetycznych. 

- Oczywiście sytuacja ta nie 
pozostawała bez wpływu na rynek 
polski i sektor konwencjonalnych 
wytwórców energii, do których 
Grupa ZE PAK się zalicza. Tenden-
cja spadkowa nie ominęła również 
cen energii elektrycznej w Polsce. 
Po stronie kosztów natomiast mu-
sieliśmy zmierzyć się z rosnącymi 
cenami pozwoleń do emisji CO2. 
Czynnik ten staje się szczególnie 
istotny ponieważ w 2015 roku mu-
sieliśmy zakupić niemal całą ilość 
potrzebnych nam pozwoleń do emi-
sji CO2, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie w rosnącym znaczeniu 
tego czynnika w strukturze naszych 
kosztów – wyjaśnia Aleksander 
Grad, prezes zarządu ZE PAK.

Jego zdaniem w obliczu coraz 
mniejszych ilości bezpłatnych po-
zwoleń do emisji, przyznawanych 
konwencjonalnym wytwórcom ener-

gii problem ten, w przyszłości, będzie 
dotykał w coraz większym stopniu 
całą branżę wytwórców energii.

Restrukturyzacja i sprzedaż 
spółek

Trudna sytuacja finansowa 
spółki skłoniła zarząd do restruk-
turyzacji grupy. Wśród działań 
podejmowanych przez zarząd jest 
m. in. szukanie oszczędności we 
wszystkich elementach działal-
ności firmy, jak również szukanie 
rozwiązań mogących przynieść 
dodatkowe przychody jak np. po-
przez sprzedaż niektórych spółek 
zależnych. Podjęto już wstępną 
decyzję o sprzedaży dwóch spółek 
zajmujących się serwisem elek-
trowni - El PAK  i PAK Serwis. 

Obecnie przygotowywany jest 
program poprawy efektywno-
ści, który w latach 2016-2018 ma 
przynieść oszczędności  w wys. 
ok. 250 mln zł. Jego wstępne za-
łożenia przewidują m.in. powsta-
nie centrum usług wspólnych dla 
całej grupy obejmującego m.in. 
księgowość i finanse oraz IT. 

Pod koniec 2015 r. zarząd ZE 
PAK podjął decyzję o czasowym 
zawieszeniu finansowania pracow-
niczego programu emerytalnego 
oraz zmniejszeniu premii regula-
minowej przysługującej zatrud-
nionym pracownikom. W ocenie 
zarządu firmy, decyzje te nie wy-
magały ingerencji w treść zapisów 
umów łączących pracodawcę z 
pracownikami. Jednocześnie, za-
rząd ZE PAK  zaproponował stro-
nie społecznej czasowe zawieszenie 
przepisów Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy w całości lub w 
części. Propozycje zarządu nie zna-
lazły akceptacji strony społecznej.

Z kolei na początku lutego 2016 
r. związki zawodowe działające w 
ZE PAK S.A. zgłosiły żądania do-
tyczące m in. nowych składników 
systemu wynagrodzeń, wypłaty 
odpraw oraz bezpieczeństwa pracy. 
Zarząd spółki odmówił realizacji 
żądań związków zawodowych.

Negocjacje społeczne
Pod koniec lutego br. działające w 

grupie ZE PAK organizacje związko-
we i zarząd rozpoczęły negocjacje. 

- Zarząd ZE PAK oraz związki 
zawodowe mając na uwadze obec-
ną, trudną sytuację na rynku ener-
getycznym, która w największym 
stopniu dotyka wytwórców energii 
i spowodowana jest zbiegiem czyn-
ników zewnętrznych niezależnych 
od spółki, zdecydowały o rozpo-
częciu wzajemnych rozmów. Strony 

uznały, że tylko poprzez wzajemne 
rozmowy można stworzyć w spółce 
odpowiednią atmosferę społeczną 
pozwalającą na realizację strate-
gicznych celów spółki i jej grupy 
kapitałowej, a tym samym służącą 
dobru załogi i akcjonariuszy spół-
ki oraz dobru regionu - napisano 
we wspólnym oświadczeniu zarzą-
du i organizacji związkowych.

Zapowiedziano, że rozmo-
wy będą prowadzone do koń-
ca kwietnia br., z możliwością 
przesunięcia tego terminu.

Kwestii spornych jest wiele. 
Jedną z podstawowych są gwa-
rancje pracy dla pracowników 
kopalni i elektrowni Adamów. 

Elektrownia Adamów uzy-
skała zgodę na funkcjonowanie 
z obecnymi standardami emisji 
przez okres 17,5 tys. godzin liczo-
nych od 1 stycznia 2016 r. Oznacza 
to, że na przełomie 2017 i 2018 r. 
elektrownia zostanie zamknięta. 
Rozpoczął się już proces zamy-
kania kopalni Adamów. Kopalnia 
zostanie zamknięta już w 2017 r. 

W kolejnych latach planowa-
ne jest, głównie z powodów śro-
dowiskowych, zamknięcie innych 
bloków energetycznych w ZEPAK. 
Szacuje się, że w ciągu kilku lat 
wyłączonych zostanie nawet blisko 

1000 MW mocy wytwórczych w 
grupie ZE PAK – dla porównania, 
na koniec 2015 r. moc zainstalowa-
na w grupie wynosiła 2506 MW.

Szkodliwa prywatyzacja?
W ostatnich tygodniach powró-

cił temat prywatyzacji kopalń wę-
gla brunatnego Adamów i Konin. 
W maju 2012 r. Minister Skarbu 
Państwa zawarł z ZE PAK umowę 
sprzedaży pakietów po 85 proc.  
akcji obu kopalń za cenę 175,5 mln 
zł, (kopalnia Konin za 108,18 mln 
zł i kopalnia Adamów za 67,32 mln 
zł). W ocenie Najwyższej Izby Kon-
troli (NIK) sprzedaż przez Skarb 
Państwa 85 proc. akcji Kopalni 
Węgla Brunatnego Adamów za 
67,32 mln zł było działaniem niego-
spodarnym. NIK w swoim raporcie 
poświęconym wybranym prywaty-
zacjom państwowych spółek zwra-
ca uwagę, że wartość księgowa ko-
palni Adamów na 31 grudnia 2011 
r. wynosiła 144,6 mln zł, spółka 
posiadała wolne środki obrotowe 
w wysokości 65,2 mln zł oraz nie 
była zadłużona. Ponadto, działal-
ność kopalni Adamów była rentow-
na, w latach 2009-2011 wykazano 
zysk netto, odpowiednio: 11,9 mln 
zł, 10,4 mln zł oraz 12,2 mln zł. 

Lokalni posłowie złożyli in-
terpelację w sprawie prywatyzacji 
kopalń Adamów i Konin. W od-
powiedzi, w połowie lutego br., 
Marek Zagórski, wiceminister 
Skarbu Państwa, specjalna anali-
za wykaże, w jaki sposób ZE PAK, 
czyli nabywca kopalni węgla bru-
natnego Konin i Adamów, wyko-
nuje zobowiązania inwestycyjne 
i pracownicze. Minister Zagórski 
nie powiedział jednak, jakie zosta-
ną podjęte działania, gdyby oka-
zało się, że ZE PAK nie wywiązuje 
się z umowy prywatyzacyjnej.

Najbliższe tygodnie będą bar-
dzo ważne dla pracowników ZE 
PAK. Powinny zakończyć się ne-
gocjacje z zarządem, powinna też 
zostać uregulowana przyszłość 
pracowników kopalni i elektro-
wni Adamów (już dziś niektórzy 
z nich są przenoszeni do kopalni i 
elektrownia Pątnów). Niezwykle 
ważna jest także sprzedaż spółek 
zależnych i zachowanie gwaran-
cji dla pracowników tych spółek. 
Sporo kontrowersji będzie budzi-
ło także tworzenie centrów usług 
wspólnych, które może skutkować 
zmniejszeniem zatrudnienia.

Igor D. Stanisławski 

ZE PAK Rozpoczął się proces zamykania kopalni Adamów
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Cyniczna gra „Bogdanką”

„Bogdanka” pozostanie samodzielna! 

Fot. z archiwum Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

- Bogdanka pozostaje samodziel-
nym podmiotem - zadeklarował Grze-
gorz Tobiszowski, sekretarz stanu w 
Ministerstwie Energii, który 13 kwiet-
nia odwiedził kopalnię. To odpowiedź 
PiS na list otwarty polityków PSL, star-
osty łęczyńskiego, burmistrza łęcznej, 
radnego wojewódzkiego i wszystkich 
wójtów powiatu łęczyńskiego. 

„Kategorycznie sprzeciwiamy się przy-

musowej »składce« na ratowanie śląskich 
kopalń przez głównego udzia- łowca LW 
Bogdanka, jakim jest Enea” - napisali oni w 
liście do rządu z 4 kwietnia. 

- Bogdanka będzie samodzielnym 
podmiotem tak jak dzisiaj - zapewniał 
Tobiszowski. - Enea jest właścicielem 
ponad 60 proc. akcji Bogdanki i to ona 
będzie się angażować w Katowicki 
Holding Węglowy. Nie wiemy jeszcze 

w jakiej formule, bo to jest analizow-
ane. Ale co to przeszkadza Bogdance 
- pytał retorycznie wiceminister. 

Spotkanie z wiceministrem To-
biszowskim uspokoiło związkowców. 
- Minister zapewnił nas, że Bogdan-
ka zachowa swoją autonomię oraz 
niezależność i na tym nam zależało - 
mówi Antoni Pasieczny, przewodniczący 
„Solidarności” w Lubelskim Węglu.

Cyniczna gra „Bogdanką”
GWAŁTOWNY spadek kursu akcji lubelskiej „Bogdanki” wywołały słowa wiceministra energii Grzegorza Tobiszowskiego za-
mieszczone w ostatnim wydaniu naszej gazety. Niestety, nasz błąd redakcyjny gdzie zamieściliśmy nieautoryzowaną wersję 
wywiadu wiceministra Tobiszowskiego wywołał falę krytyki pod adresem tego śląskiego polityka.

Szybkie dementi samego wice-
ministra, jak i nasze sprostowanie 
na stronie internetowej nie zmieni-
ło obrazu rzeczy. Kto chciał i komu 
przede wszystkim zależało, inter-
pretował wypowiedź wiceministra 
jako pomysł resortu skarbu na włą-
czenie „Bogdanki” do Katowickie-
go Holdingu Węglowego. Ba, jako 
pomysł na ratowanie śląskiego gór-
nictwa pieniędzmi „Bogdanki”. 

Dziś, z perspektywy tego za-
mieszania widać jasno, że wszel-
kie koncepcje zmian organiza-
cyjnych w polskim górnictwie, 
choćby nawet najbardziej słuszne, 
należy bardzo ostrożnie tłuma-
czyć, a przede wszystkim bardzo 
dogłębnie. I ty niestety, przyznaje-
my się do błędu, bo kilka zdań na 
ten temat w wywiadzie (na dodatek 
źle zinterpretowane) może zrobić 
więcej złego niż pożytecznego. 

Pomysł Polskiego Holdingu 
Węglowego, w orbicie którego poja-
wia się „Bogdanka” to dziś jedynie 
pewna koncepcja, nad którą zasta-
nawiają się same podmioty zainte-
resowane zaangażowaniem inwe-
stycyjnym w Katowickim Holdingu 
Węglowym. A są nim Enea oraz 
Węglokoks. Projekt zakłada inte-
grację Katowickiego Holdingu Wę-
glowego i Węglokoksu Kraj. Spółki 
nie wykluczają, że grupa mogłaby 
zostać poszerzona o aktywa wę-

glowe „Bogdanki” kontrolowanej 
przez koncern Enea. Podkreślić 
jednak należy mocno, że „Bogdan-
ka” w tym projekcie musi zacho-
wać swoją podmiotowość i autono-
miczność wynikającą z tego że jest 
spółką giełdową. Takie jest i było 
stanowisko resortu energii i same-
go wiceministra Tobiszowskiego.

Korzyści obustronne
Jednak ten luźny związek „Bog-

danki” z śląskimi kopalniami w ra-
mach projektu Polskiego Holdingu 
Węglowego jest zdaniem wielu eks-
pertów korzystny dla samej „Bog-
danki”, bowiem pozostawienie jej 
na uboczu głównego nurtu zmian 
sektora energetyczno-paliwowego 
prędzej czy później doprowadzi do 
wznowienia wojny cenowej między 
polskimi producentami węgla, woj-
ny która nikomu nie jest potrzebna. 
Trzeba powiedzieć więcej, „Bog-
danka” musi być integralną częścią 
całej branży. Tym bardziej, że ry-
nek węgla w Polsce, przynajmniej 
na czas kryzysu, wymaga pewnych 
interwencji Państwa. Inaczej, za-
leje nas tani węgiel z importu. 

Korzyści ze współpracy w ra-
mach PHW mogłyby być obustron-
ne. Niewątpliwie śląskie kopalnie 
mogłyby skorzystać na know-how 
lubelskiej „Bogdanki”, której na-
leży oddać to, że jest najbardziej 

zaawansowaną technologicznie ko-
palnią węgla kamiennego w Polsce, 
co sprawia też, że koszty wydoby-
cia należą do najniższych w kraju. 
Tymczasem „Bogdanka” w PHW 
mogłaby uzyskać choćby możliwość 
wykorzystania doświadczeń i kon-
taktów Węglokoksu w handlu za-
granicznym węglem. Gdyby udało 
się zwiększyć eksport lubelskiego 
węgla (np. na Ukrainę, gdzie jest 
zbyt na polski węgiel) to realnie 
moglibyśmy myśleć nawet o sfi-
nansowaniu udostępnienia nowych 
złóż perspektywicznych na Lubel-
szczyźnie co wiąże się z realnym 
uruchomieniem nowych miejsc 
pracy w tym rejonie. A co za tym 
idzie wrócilibyśmy ponownie do 
pomysłu budowy w oparciu o zaso-
by Bogdanki nowoczesnej elektro-
wni węglowej. Zresztą Enea poważ-
nie myśli o budowie elektrowni o 
mocy 500 MW w pobliżu Łęcznej. 

Niesłusznie też w kontekście 
całego tego zamieszania stawiana 
jest sytuacja Katowickiego Holdin-
gu Węglowego. Owszem, spółka ta 
posiada problemy finansowe, jak 
większość przedsiębiorstw sektora 
węglowego w Polsce. Jednak ko-
palnie KHW posiadają ogromny 
potencjał w postaci wysokiej jako-
ści węgla energetycznego. Po prze-
prowadzeniu niezbędnych działań 
restrukturyzacyjnych (np. zwięk-

szenie efektywności wydobycia 
poprzez łączenie kopalń), spółka 
ta może stać się jak niegdyś świet-
nie funkcjonującym organizmem 
gospodarczym. Przykładem na to, 
że kopalnie o zasobach wysokoja-
kościowego węgla energetycznego 
na Śląsku mogą działać efektywnie 
jest spółka Węglokoks Kraj, która 
niespełna rok temu stała się właści-
cielem kopalń „Bobrek” i „Piekary”. 
Dziś Węglokoks Kraj jest jednym z 
nielicznych przedsiębiorstw sekto-
ra węgla kamiennego, które odno-
towuje zyski. Podobnie może stać 
się z katowickimi kopalniami, jeśli 
dokona się w nich odpowiednich 
zmian. Straszenie więc Katowi-
ckim Holdingiem Węglowym to za-
tem także swoista manipulacja.

 
Kto straszy Śląskiem?

Pozostaje pytanie kto straszy 
i kto próbuje na tym zbić kapitał? 
Niewątpliwie jedną z grup intere-
sów są spekulanci giełdowi, którzy 
wykorzystują zamieszanie wokół 
kursu akcji do zbijania kapitału. 
Wykorzystują oni spadki i wzro-
sty akcji do gry finansowej. Warto 
bowiem zauważyć, że po nagłym 
spadku akcji (ok. 4 tygodnie temu), 
kurs „Bogdanki” odrobił starty z 
nawiązką będąc dziś na szczycie 
sześciomiesięcznym. To też poka-
zuje, że kapitał jaki obraca się wo-
kół giełdy jest niezwykle toksyczny, 
bo kieruje się jedynie własnym in-
teresem. Co więcej, firmy notowa-
ne na giełdzie muszą realizować 
interesy akcjonariuszy (tzn. gra-
czy giełdowych), które, niestety, 
nie zawsze są zbieżne z interesami 
samych firm, zwłaszcza jeśli dzia-
łają one na tak trudnym obsza-
rze jak surowce energetyczne. 

Drugą grupą, która postano-
wiła skorzystać na wspomnianym 
zamieszaniu – to politycy obecnej 
opozycji, do niedawna rządzący 
Polską. „Kategorycznie sprzeci-
wiamy się przymusowej »skład-
ce« na ratowanie śląskich kopalń 
przez głównego udziałowca LW 
Bogdanka, jakim jest Enea” - na-
pisali w liście do rządu politycy 
PSL z europosłem Krzysztofem 
Hetmanem na czele. Jednak za-
pomnieli oni najwyraźniej o tym, 
że to ich kolegom z PSL przez 8 lat 
rządzenia podlegało górnictwo. 

W jednym z fragmentów roz-
mów podsłuchanych w restauracji 
„Sowa i Przyjaciele” słyszymy jak 
minister Bieńkowska ostro kry-
tykuje Ministerstwo Gospodarki 
kierowane przez Janusza Piecho-
cińskiego i wprost mówi o 7-letnich 
zaniedbaniach w górnictwie.

- Zadzwoniłam do Włodka, czy 
skończyły się sprawy górnicze, przy 
których szarpią nam, mieszają… 
Ponieważ nie chcę się nimi zajmo-
wać, a chcę, bo mieszkam, i chcia-
łabym, żeby jakoś tam szło, ale było 
wczoraj spotkanie i Włodek mówi 
„Skończyliśmy, ale siedzimy jeszcze 
w ministerstwie”. A ja pomyślałam, 
kurde, może i pojechałam do tego 
ministerstwa, a tam normalnie sie-

dzą i piją w ogóle wódkę (śmiech) 
cztery osoby i skończyłam z nimi 
ten dzień świąteczny… Mówię ci, 
żenada z tym całym górnictwem 
i z tą gospodarką, po prostu takie 
zaniedbania… Prawda jest taka, 
że właściciel, czyli Ministerstwo 
Gospodarki, generalnie w dupie 
miało całe górnictwo przez całe 
siedem lat. Były pieniądze, a oni, 
wiesz, pili, lulki palili, swoich ludzi 
poobstawiali, sam wiesz, ile za-
rabiali i nagle pierdyknęło. A ja to 
słyszałam naprawdę od roku, to na 
pewno. Tylko to nie jest moja kom-
petencja… Jest Tomek, który ma się 
tym zajmować, Tomczykiewicz. Tak 
zaczęli do mnie z tą kompanią cho-
dzić, no to jest kwestia wszystkich 
spółek, nie tylko kompanii, która 
jest w sytuacji tak tragicznej…

Przez ostatnie osiem lat żaden 
minister z rządu PO-PSL nie po-
fatygował się na „Bogdankę”, by 
choćby raz spotkać się ze stroną 
społeczną i porozmawiać na te-
mat przyszłości funkcjonowania 
kopalni, choć całkiem blisko miał 
minister odpowiedzialny za resort 
skarbu Włodzimierz Karpiński, 
bo pochodził z pobliskich Puław. 
A bo i po co, skoro na innym frag-
mencie wspomnianych taśm mini-
ster powiedział wprost: „ch… tam 
z tą Polską wschodnią”. Ten sam 
minister zamiast wspierać kon-
cepcję budowy na Lubelszczyźnie 
elektrowni węglowej (korzyst-
nej z punktu widzenia Bogdanki) 
wolał opowiedzieć się za budową 
na terenie Zakładów Azotowych 
„Puławy” elektrowni parowo-ga-
zowej… opalanej ruskim gazem.

Koncesja nie dla „Bogdanki”
Mało tego, Spółka Lubelski Wę-

giel „Bogdanka” była w ostatnich 
latach jawnie hamowana w swoich 
planach rozwojowych. Wniosek, 
wysłany w 2013 roku, o przyznanie 
koncesji wydobywczej, przepadł w 
Ministerstwie Ochrony Środowiska. 
Tymczasem wniosek na rozpozna-
nie złoża K6 i K7 otrzymała austra-
lijska spółka Prairie Downs Metals 
Limited. I chodzi dokładnie o te zło-
ża, o które starała się „Bogdanka”. 
Mimo dalszych starań, „Bogdance” 
konsekwentnie odmawiano prawa 
do koncesji wydobywczej złoża, 
które zostało już zbadane w… 1978 
r., z uwagi na „interes publiczny”. 

Grzegorz Tobiszowski podczas 
niedawnej wizyty w Bogdance py-
tał wprost: Jaki to jest „interes pub-
liczny”, jeśli odmawia się prawa do 
eksploatacji złoża podmiotowi kra-
jowemu, bo złożem jest zaintereso-
wany podmiot o kapitale obcym? 

Można zapytać także gdzie byli 
Ci parlamentarzyści i samorzą-
dowcy którzy teraz protestują prze-
ciwko rzekomemu wykorzystaniu 
„Bogdanki”? Z jednej strony mamy 
zatem fakty, a z drugiej spekulacje. 
Widać, że nie wszyscy chcą trzymać 
się faktów. Wolą w bezczelny sposób 
„jechać” na czystych spekulacjach.

Krzysztof Leśniowski
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Francuskie koncerny wychodzą z Polski
DWa francuskie koncerny energetyczne: EDF oraz Engie zapowiedziały sprzedaż swoich elektrowni i elektrociepłowni w Pol-
sce. Jeśli do sprzedaży dojdzie, to będzie to miało duże znaczenie także dla sektora górnictwa węgla kamiennego. 

pierwSzy był koncern EDF. W 
styczniu br. pojawiła się informa-
cja, że zamierza on sprzedać swoje 
aktywa w Polsce. W powszechnej 
świadomości koncern EDF nie jest 
odbierany jako wielki gracz na 
krajowym rynku energii, jednak 
jego rola w polskiej energetyce jest 
bardzo duża. Do EDF należy m.in. 
elektrownia w Rybniku oraz duże 
elektrociepłownie m.in. w Krako-
wie, Wrocławiu, Gdańsku i Gdyni. 
Łącznie, posiadają one ok.10 proc. 
udziału w krajowym rynku  energii 
elektrycznej i ok. 15 proc. udziału w 
krajowym rynku ciepła sieciowego. 
W grupie EDF w Polsce zatrud-
nionych jest prawie 3 tys. osób. 

Z racji tak dużego potencjału na 
rynku energii, EDF jest także waż-
nym podmiotem na rynku węgla 
kamiennego. Spółka EDF Paliwa, 
zajmująca się m.in. dostarczaniem 

węgla do elektrowni i elektrocie-
płowni EDF w Polsce, jest jedną 
z trzech największych spółek na 
polskim rynku pod względem rocz-
nych zakupów węgla, każdego roku 
dostarcza ponad 7 mln ton węgla.

2 miliardy za 10 proc. polskiej 
energetyki

O transakcji sprzedaży swoich 
aktywów przez EDF wciąż nie-
wiele wiadomo. Mówi się, że EDF 
chce zakończyć transakcję do ok. 
połowy tego roku a wartość elek-
trowni i elektrociepłowni szacuje 
łącznie na ok. 1,5-2 miliardy zł.

Podobno EDF wolałby całość 
swoich polskich firm sprzedać łącz-
nie w jednym pakiecie. To może być 
jednak trudne, dlatego najprawdo-
podobniej dojdzie do sprzedaży 
każdej polskiej firmy osobno lub 

w niewielkich pakietach po 2-3. 
Warto się zastanowić, kto 

mógłby polskie firmy od EDF ku-
pić. Wśród zainteresowanych wy-
mienia się czeski koncerny CEZ 
oraz fiński Fortum, oba obecne w 
polskim sektorze ciepłowniczym, 
wymienia się także czeski EPH, 
który oprócz kopalni Silesia nie 
ma innych firm w Polsce. Zainte-
resowanie wyrażali także przed-
stawiciele państwowych firm jak 
PGNiG Termika oraz Energa, spe-
kuluje się, że spółki EDF w Polsce 
może kupić jakiś koncern nieobec-
ny jeszcze w naszym kraju. Jak na 
razie w tej kwestii są same pyta-
nia, nie ma żadnej odpowiedzi. 

Taka masowa wyprzedaż przez 
EDF budzi obawy o przyszłość pra-
cowników tych firm. Dlatego po-
jawił się apel Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego (WRDS) w Ka-

towicach, która w połowie kwietnia 
br.  zaapelowała do Ministerstwa 
Energii oraz Ministerstwa Skarbu 
Państwa o zaangażowanie w pro-
ces przekształceń własnościowych 
polskich spółek z francuskiej grupy 
energetycznej EDF, wobec jej pla-
nowanego wycofania się z Polski.

Uczestniczący w posiedzeniu 
WRDS, na którym przyjęto apel ws. 
aktywów EDF, Grzegorz Tobiszow-
ski, wiceminister energii, powie-
dział, że resort energii obserwuje 
to, co się dzieje wokół tej sprzedaży. 
Powiedział, że postronnie polskich 
firm energetycznych  jest pewna siła 
transakcyjna, jednak analizy wy-
maga to, kto w jakie aktywo mógłby 
się zaangażować. Żadne konkrety 
jednak nie padły. Prawdopodobnie 
nie poznamy ich aż do momen-
tu ewentualnego powiadomienia 
o już zakończonej transakcji.

Kiedy wciąż trwają spekulacje 
wokół przyszłości majątku EDF w 
Polsce, pod koniec kwietnia br. po-
jawiła się informacja, że inny fran-
cuski koncern energetyczny – Engie 
(dawniej GDF Suez) chce sprzedać 
swoją elektrownię w Połańcu. Elek-
trownia ta produkuje ok. 5 proc. 
energii elektrycznej w Polsce. Engie 
chciałoby za elektrownię w Połańcu  
ok. 2 mld zł. Znalezienie chętnego 
na zakup tej elektrowni po tej cenie 
będzie z pewnością bardzo trudne. 
Podobnie jak w przypadku EDF, i w 
przypadku Połańca pojawiły się spe-
kulacje, że chętne na nią mogą być 
państwowe spółki energetyczne. 

Atom, gaz i OZE zamiast węgla
Przypadki sprzedaży swoich 

polskich aktywów przez EDF i En-
gie mają swoje podobieństwa i róż-
nice. W obu przypadkach chodzi 
o odejście od wytwarzania ener-
gii elektrycznej z węgla. Jeszcze w 
ubiegłym roku pojawiły się infor-
macje, że EDF zamierza sprzedać 

do 2020 r. wszystkie swoje akty-
wa węglowe, sprzedaż polskich 
firm jest więc tego konsekwencją. 
Brak wiary w węgiel jest widocz-
ny także w przypadku Engie. 

Pomiędzy obydwoma francuski-
mi koncernami są jednak i różnice. 

EDF zamierza koncentrować się 
na inwestycjach w energetykę od-
nawialną oraz przede wszystkim w 
jądrową. To największy na świecie 
właściciel elektrowni jądrowych. 
Obecnie EDF szuka kolosalnej 
kwoty w wys. 23 miliardów euro na 
sfinansowanie budowy dwóch blo-
ków w elektrowni jądrowej Hinkley 
Point C w Wielkiej Brytanii. Dwa 
nowe bloki mają mieć łączną moc 
ok. 3200 MW i mają wytwarzać 7 
proc. energii elektrycznej w Wiel-
kiej Brytanii. Choć projekt budowy 
tej elektrowni jest gotowy od kilku 
lat to ostateczna decyzja o rozpoczę-
ciu budowy jest ciągle odkładana  z 
powodu trudności ze znalezieniem 
pieniędzy na budowę. Znalezienie 
23 miliardów euro nie jest pro-
stym zadaniem, nawet dla wielkich 
międzynarodowych koncernów.

Nieco inne jest spojrzenie na 
przyszłość energetyki ze strony gru-
py Engie. To także duży koncern, 
również inwestujący w energetykę 
odnawialną i posiadający elektro-
wnie jądrowe, ale bardzo mocno – 
w przeciwieństwie do EDF – obec-
ny w sektorze gazowym. Warto przy 
tym zauważyć, że Engie zaangażo-
wało się w projekt połączenia gazo-
wego z Rosji do Niemiec o nazwie 
Nord Stream 2, który w opinii pol-
skiego rządu jest szkodliwy dla eu-
ropejskiej branży energetycznej. 

Niestety, wyjście EDF i En-
gie pokazuje, że polska ener-
getyka nie jest bardzo atrak-
cyjnym kąskiem dla dużych 
międzynarodowych koncernów. 

 
Igor D. Stanisławski

ENERGETYKA

 WOJEWÓDZKA RADA DIALOGU SPOŁECZNEGO

Polski kapitał powinien przejąć zakłady francuskiego koncernu EDF
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach zawnioskowała do Ministerstwa Energii oraz Ministerstwa Skarbu Państwa, aby oba te resorty zaangażowały się 
w proces przekształceń własnościowych w działających w naszym kraju spółkach należących do francuskiej grupy EDF.  Ma to związek z planowanym wycofaniem się 
koncernu z Polski.
UcZESTNIcZącY w poniedziałkowych 
obradach WRDS wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski poinformował, 
że resort analizuje sytuację związa-
ną z aktywami koncernu w Polsce. 
Zastrzegł, że ewentualne przejęcie 
aktywów EDF przez inny podmiot 
musi mieć charakter biznesowy. 

„Śledzimy ten proces, jesteśmy w 
pewnym dialogu z EDF-em (). Na razie 
jesteśmy obserwatorem, próbujemy 
zdobyć informacje o stanie technicz-
nym każdego podmiotu w grupie (). 
Wymaga to roztropnego podejścia, 
ponieważ gdybyśmy rozważali swój 
aktywny udział w tym procesie, to 
podmioty, które miałyby z ramienia 
Skarbu Państwa wchodzić w te trans-
akcje, muszą wiedzieć, jakie napotkają 
wyzwania” - tłumaczył wiceminister. 

Tobiszowski zaznaczył, że aktywa 
EDF analizowane są oddzielnie, zarów-
no pod kątem ich stanu technicznego, 
jak i np. wypełnienia przez EDF zobo-
wiązań inwestycyjnych w tych podmio-
tach. Gdyby miało nastąpić zaangażo-
wanie związanych ze Skarbem Państwa 
podmiotów w aktywa EDF, wówczas 
- zaznaczał wiceminister - potrzebne 
byłoby po stronie publicznej „narzędzie, 
które może być partnerem transakcji”. 

Według Tobiszowskiego, po stro-
nie podmiotów działających w polskim 
sektorze elektroenergetycznym jest 
- jak mówił - „pewna siła transakcyj-
na”, analizy wymaga jednak to, kto w 
jakie aktywo mógłby się zaangażować. 
Potwierdził, że Ministerstwo Energii 
przygląda się, kto pojawia się na ryn-
ku jako potencjalny partner do zaku-

pu aktywów EDF i na ile realne mogą 
być oferty rozmaitych podmiotów. 

„Potwierdzając, że należy anali-
zować to, co dzieje się jeśli chodzi o 
EDF oraz to, jacy partnerzy się poja-
wiają, trzeba zaznaczyć, że jako mi-
nisterstwo bierzemy pod uwagę, iż 
jest to transakcja biznesowa i ma być 
biznesową - stąd rozważamy na jakim 
etapie powinniśmy się włączyć i w jaki 
element” - wskazał wiceminister. 

Podkreślił, że ewentualne przejęcie 
wybranych aktywów EDF nie mogłoby 
ograniczyć się do wydania środków na 
jego zakup, ale wymagałoby też - jak mó-
wił - „konstruowania później inwestycji”. 
Takiej inwestycji w modernizację wyma-
ga np. należąca do EDF Elektrownia Ryb-
nik, której modernizacja - jak powiedział 
Tobiszowski - musi rozpocząć się przed 

2020 rokiem; inaczej elektrownia nie 
mogłaby pracować w związku z niespeł-
nianiem norm dotyczących emisji. 

Przedstawiciele EDF nie przyszli na 
poniedziałkowe obrady WRDS. Rada 
przyjęła stanowisko, w którym wska-
zała m.in. że celem działań przedsta-
wicieli Skarbu Państwa związanych z 
przekształceniami własnościowymi w 
zakładach EDF powinna być konsoli-
dacja i umocnienie potencjału rozwo-
jowego branży energetycznej oraz bez-
pieczeństwo energetyczne Polski. 

„Postulat dotyczący zaangażowania 
się polskiego kapitału w zakłady francu-
skiego koncernu funkcjonujące w na-
szym kraju zyskał akceptację wszystkich 
stron reprezentowanych w WRDS” - po-
wiedział po zakończeniu obrad Rady jej 
przewodniczący Dominik Kolorz, zarazem 

szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 
„W mojej ocenie najlepszym rozwią-

zaniem byłby po prostu wykup przez spółki 
energetyczne kontrolowane przez Skarb 
Państwa udziałów w tych zakładach. Ta-
kie działanie byłoby realizacją interesów 
gospodarczych naszego kraju” - dodał. 

W stanowisku Rady podkreślono, 
że zaangażowanie państwa w proces 
przekształceń w zakładach EDF należy 
również rozpatrywać w kontekście na-
prawy polskiego górnictwa węgla ka-
miennego. „Przedsiębiorstwa należące 
obecnie do EDF mogą stać się znaczą-
cym odbiorcą węgla produkowanego 
w polskich kopalniach, przyczyniając 
się w ten sposób do stabilizacji tego 
sektora gospodarki - czytamy w po-
niedziałkowym stanowisku WRDS. 

is
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Węgiel nadal podstawą 
polskiej energetyki

POLITYKA ENERGETYCZNA

- PodStAwą pokrycia zapotrze-
bowania na energię elektryczną 
będzie wykorzystywanie energii 
wytwarzanej ze źródeł krajowych, 
opartych w pierwszej kolejności o su-
rowce energetyczne, przede wszyst-
kim węgiel – podkreśla minister 
energii Krzysztof Tchórzewski.

Zapewnia, że resort energii bę-
dzie dążył do ukształtowania wza-
jemnych relacji pomiędzy energety-
ką a gospodarką w taki sposób, który 
zapewni bezpieczeństwo energetycz-
ne i konkurencyjność gospodarki. 

- Sektor energetyczny posia-
da duży potencjał oddziaływania 

na inne dziedziny. Dobrym przy-
kładem może być perspektywa 
integracji sieci energetycznych i 
telekomunikacyjnych z wykorzy-
staniem potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
- dodaje Krzysztof Tchórzewski.

Zwraca również uwagę na kwe-
stie innowacyjności w sektorze ener-
getycznym. 

– Myślę, że powinna się ona prze-
jawiać w szczególności otwartością 
na dywersyfikację technologiczną 
oraz dążeniem do ograniczenia 
negatywnego wpływu energetyki 
na środowisko naturalne – pod-

kreśla Krzysztof Tchórzewski.  
Przestrzeń dla tego typu dzia-

łań może stanowić upowszechnia-
nie alternatywnych zastosowań 
paliwa węglowego oraz technologii 
czystego węgla, a w szczególności 
uruchamianie instalacji służących 
zgazowaniu tego paliwa.

Węgiel tak, ale inaczej 
stosowany

– Węgiel ma dla nas szczegól-
ne znaczenie, ponieważ w oparciu 
o ten surowiec zaspokajane jest 
ok. 85 proc. zapotrzebowania na 

Ogrzewnictwo: rocznie w domowym kotle spalamy 300 kg śmieci!
mniej niż średnio w UE (2850 euro), za 
to odsetek budżetu przeznaczany prze-
ciętnie w UE na energię jest dwukrotnie 
mniejszy (!), na poziomie 6 proc. Pod 
względem wielkości wydatków Pol-
ska zajmuje 9. miejsce w Europie.

Węgiel w 3,5 mln domów
Węglem ogrzewa się i gotuje przy 

jego użyciu ok. 3,5 mln polskich go-
spodarstw domowych. Ok. 3,5 mln ton 
węgla do ogrzewania domów pochodzi 
z zagranicy, ok. 2,7 mln ton dostarcza 
Kompania Węglowa, 2,4 mln ton Ka-
towicki Holding Węglowy, a 1,4 mln 
ton spółka Tauron Wydobycie. Wig

Źródło: portal górniczy nettg.pl

IZBA, skupiająca 120 podmiotów han-
dlujących 80 proc. węgla opałowego, 
który obecny jest na polskim rynku, 
zmierza do wprowadzenia w kraju 
systemowych rozwiązań w zakresie 
prawa, certyfikacji paliw i kotłów oraz 
ścisłej kontroli spalania. Proponuje się 
również system zachęt do wymiany 
kotłów na sprawne i ekologiczne.

Koniec z mułami - konieczna 
kontrola

Sprzedawcy węgla opowiadają się 
też za wyeliminowaniem z lokalnych 
palenisk mułów i flotów węglowych, a 
stopniowo także drewna i węgla bru-
natnego, których spalanie powoduje 
większą emisją szkodliwych związków 
niż w przypadku węgla kamiennego.

- Uzupełnieniem systemu musi być 

ścisły nadzór oraz dotkliwe kary za 
wprowadzanie na rynek paliw niespeł-
niających norm. Nadzór nad sposobem 
spalania węgla moze polegać na kontro-
li popiołu, na wzór niemiecki, lub spalin, 
jak w Czechach - tłumaczył Horbacz.

Wszystko w rękach sejmików
Rynek węgla opałowego w sek-

torze komunalnym szacuje się na 
10-12 mln t rocznie a deficyt krajo-
wej produkcji wynosi ok. 2-3 mln 
t węgla. Ilość ta - do zagospodaro-
wania przez polskich producentów 
i sprzedawców - może się jednak 
skurczyć, jeśli sejmiki województw 
bezefleksyjnie wykorzystają ustawę 
antysmogową, która obowiązuje od 
jesieni zeszłego roku i po prostu za-
każą spalania węgla, jak zrobił to sej-

mik województwa małopolskiego.

Standardy dla kotłów i paliw
Ministerstwa energii oraz śro-

dowiska rozważają m.in. wprowa-
dzenie świadectw jakości dla pa-
liw stałych. Sprzedawcy polskiego 
węgla popierają całkowite wyelimi-
nowanie z rynku komunalnego mu-
łów i flotów oraz określenie norm 
emisyjnych dla kotłów węglowych.

Płacimy dwukrotnie więcej
Z ankiet konsumenkich przeprowa-

dzonych na zlecenie Izby Gospodarczej 
SPW przez pracownię badania opinii 
TNS OBOP wynika, że przeciętne gospo-
darstwo domowe w Polsce (4 osoby) 
wydaje na energię ok. 1370 euro rocz-
nie, co stanowi aż 12 proc. budżetu. To 

energię elektryczną i ok. 70 proc. 
dla ciepła sieciowego. Czyni to Pol-
skę jednym z najbardziej stabilnych 
pod względem bezpieczeństwa 
energetycznego krajów Unii Euro-
pejskiej – przypomina wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski.

Zwraca uwagę, że węgiel może na-
dal utrzymać wysoką pozycję w bilan-
sie energetycznym, ale musi się zmie-
nić sposób jego wykorzystania.  

- Musimy dołożyć starań ma-
jących na celu zastosowanie tech-
nologii umożliwiających znacz-
ne zmniejszenie emisji CO2 i 
innych substancji powstających 
przy jego spalaniu. Konieczne 
jest zatem stosowanie czystych 
technologii węglowych – pod-
kreśla minister Tobiszowski. 

W jego opinii należy brać pod 
uwagę szerokie spektrum rozwią-
zań technicznych. 

– Jednym z najważniejszych 
jest poprawa bloków węglowych. 
Bardzo obiecującym rodzajem 
czystej technologii węglowej wy-
daje się być także zgazowywanie 
węgla. Widzę potencjał w roz-
woju technologii przetwarzania 
CO2, w zagospodarowywaniu 
tego gazu w karbochemii oraz w 
produkcji paliw z CO2, także bio-
paliw – dodaje Tchórzewski. 

Zaznacza, że perspektywiczne 
są również plany gospodarczego 
wykorzystania odpadków ze spala-
nia węgla oraz metanu z kopalń. 

- Dopóki technologie CCS i 
CCU nie będą dopracowane do 
stanu pozwalającego na komer-

Ministerstwo Energii za ok. pół roku powinno przedstawić założenia „Polityki energetycznej Polski 
do 2050 r.”. Już wiadomo, że polityka ma być oparta o rodzime surowce, w tym węgiel. 

cyjną eksploatację, Polska będzie 
stosowała i rozwijała technolo-
gie czystego węgla poprawiając 
sprawność spalania i usuwania za-
nieczyszczeń oraz będzie starała 
się utylizować CO2 tam, gdzie to 
może okazać się wykonalne i opła-
calne – powiedział Tobiszowski. 

Europejski lider czystych 
technologii węglowych

W opinii Ministerstwa Ener-
gii Polska ma szansę na odegranie 
roli europejskiego lidera w zakresie 
czystych technologii węglowych.

 – Ich umiejętne wykorzy-
stanie pozwoli m.in. na zacho-
wanie wysokiego stopnia bez-
pieczeństwa energetycznego 
opartego na krajowych zasobach 
paliw – powiedział wicemini-
ster energii Michał Kurtyka.

Dodaje, że wpłynie to rów-
nież na ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych do środowiska.

Wiceszef resortu energii za-
znaczył, że rozwój tego obszaru bę-
dzie wymagał współpracy wszyst-
kich zainteresowanych stron. 

- To czy Polska wykorzysta 
szansę na umocnienie pozycji czy-
stych technologii węglowych na 
rynku europejskim w dużej mie-
rze zależy od wykorzystania po-
tencjału współpracy sektorów 
nauki i przemysłu – ocenił. 

Podkreślił, że ma to również 
istotne znacznie dla utrzymania 
wzrostu gospodarczego Polski i 
rozbudowy nowoczesnej infra-
struktury energetycznej w kraju.

Zapowiedzi szefów Minister-
stwa Energii brzmią dla węgla 
atrakcyjnie. Doświadczenie po-
przednich rządów, kiedy również 
padało wiele pozytywnych de-
klaracji dla węgla, które jednak 
nie przekładały się na konkretne 
działania, każą ostrożnie pod-
chodzić do obecnych deklaracji. 
Samo zapisanie w dokumencie 
rządowym, że węgiel ma być 
podstawą energetyki nie wystar-
czy, jeśli w ślad za tym nie pójdą 
skuteczne działania wspierające 
czyste technologie węglowe, za-
gospodarowanie CO2 i odpadów 
powstających przy wydobyciu 
węgla to pozycja węgla nadal bę-
dzie się znacząco pogarszać.

 
Igor D. Stanisławski

Nawet 2 mln t śmieci spalają co roku Polacy w domowych, lokalnych paleniskach węglowych. Oznacza to sta-
tystycznie ok. 300 kg odpadów na każdy kocioł węglowy u indywidualnego  lub komunalnego odbiorcy - mówił 
łukasz Horbacz z Izby gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla podczs konferencji w piątek (22 kwietnia) 
w Wiśle jaworniku.
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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@solidar-
noscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w marco-
wej krzyżówce brzmi: Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba. 

Nagrody wylosowali: Piotr Bałdyga z Syrynii oraz Sławomir Modrzyk z Rudy Śląskiej. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą.


