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Jarosław
Grzesik 21 KWIEtNIa przedstawiciele środowisk obchodzących Barbórkę wyrazili poparcie dla wniosku 

przewidującego wpisanie tego święta na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 
Do historycznej łaźni łańcuszkowej przy Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu przybyli tak zwani 
depozytariusze barbórkowych tradycji - górnicy kopalń węgla kamiennego, pracodawcy, duchowni 
katoliccy i ewangeliccy, związkowcy oraz członkowie stowarzyszeń lokalnych i samorządowcy 
- aby podpisać wspólną „deklarację zgody”.

Barbórka bliżej UNESCO

Uroczystość podpisania de-
klaracji poprzedziła msza święta 
odprawiona przez metropolitę ka-
towickiego arcybiskupa Wiktora 
Skworca w kaplicy pod wezwaniem 
świętej Barbary na poziomie 170 Za-
bytkowej Kopalni Guido.

Następnie uczestnicy wydarzenia 
udali się do łaźni łańcuszkowej przy 
Sztolni Królowa Luiza, gdzie zorga-
nizowano konferencję „Dziedzictwo 
niematerialne - lokalna tożsamość - 
globalne bogactwo” z udziałem wice-
ministra energii odpowiedzialnego za 
górnictwo Grzegorza Tobiszowskiego, 
prezydent Zabrza pani Małgorzaty 
Mańki-Szulik, abp. Wiktora Skwor-
ca, dyrektora Muzeum Górnictwa 
Węglowego w Zabrzu Bartłomieja 
Szewczyka i kilkudziesięciu innych 
osób reprezentujących wymienione 
wcześniej grupy „depozytariuszy”.

- Czym byłoby górnictwo bez 
naszych obchodów barbórkowych? 
Czym byłoby górnictwo bez naszych 
pięknych orkiestr górniczych? - reto-
rycznie pytała na wstępie prezydent 
Zabrza. - Chcemy dziś skoncentro-

wać się wokół tego dziedzictwa - 
materialnego i niematerialnego. (…) 
Będziemy chcieli pokazać, że warto 
o to dziedzictwo walczyć, warto o to 
dziedzictwo zabiegać, warto to dzie-
dzictwo promować - powiedziała, in-
augurując konferencję.

Głos zabrał również wiceminister 
Tobiszowski.

- Jestem naprawdę bardzo zado-
wolony, że tu, ze Śląska, płyną (…) 
przedsięwzięcia, które nas zdecydo-
wanie wyróżniają, identyfikują i lo-
kują jako tych, którzy pokazują, skąd 
się wzięli. (…) Mówiąc o dziedzictwie, 
mówię zawsze o wyzwaniu, o depo-
zycie, o czymś istotnym, ważnym - 
podkreślał. - Wszyscy ci, którzy chcą 
wpisania obchodów Barbórki na kra-
jową listę niematerialnego dziedzi-
ctwa kulturowego, stają się zarazem 
tymi, którzy powinni o tym mówić 
i przekazywać to dziedzictwo i te 
wartości związane z obchodami, ale 
i kultem świętej Barbary, kolejnym 
pokoleniom - zwracał potem uwagę 
w wypowiedzi dla mediów.

Abp Skworc wskazywał, że po-
stać świętej Barbary integruje sze-
reg środowisk związanych z górni-
ctwem. Życzył przy tym wszystkim 
członkom społeczności skupionej 
wokół przemysłu wydobywczego, 
„aby na zawsze pozostali w zasięgu 
oddziaływania kobiety o imieniu 
Barbara, której życiorys ginie w 
mrokach dziejów, a sama powstać 

pozostaje żywa i intrygująca - nie 
tylko dla tych, którzy wierzą w świę-
tość i świętych, ale dla wszystkich”.

To ostatnie stwierdzenie niejako 
potwierdził biskup diecezji katowi-
ckiej Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w Polsce ksiądz Marian 
Niemiec, kierując do uczestników 
uroczystości list, który odczytał 
proboszcz parafii ewangelickich w 
Świętochłowicach i Wirku ks. Mar-
cin Brzóska.

- Uroczystości związane z obcho-
dami Dnia Górnika - czyli popularną 
Barbórką - łączą wszystkich górni-
ków bez względu na wyznanie, sta-
tus społeczny, pochodzenie. Wspól-
ne jest dziękowanie Bogu za opiekę i 
możliwość pracy, wspólne zwyczaje, 
obrzędy i zabawy. Dziękuję pomysło-
dawcom wpisania Barbórki na listę 
niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego (…). Jestem przekonany, że 
nasz wspólny cel zostanie osiągnięty, 
a tradycja Barbórki będzie żywa przez 
wiele pokoleń - napisał zwierzchnik 
górnośląskich ewangelików.

Punktem kulminacyjnym było 
podpisanie „deklaracji zgody” do-
tyczącej wpisania Barbórki na listę 
przez osoby reprezentujące po-
szczególne grupy depozytariuszy. 
W imieniu związków zawodowych 
dokument sygnował przewodniczą-

cy Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidarność” 
Jarosław Grzesik.

Krajowa lista niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego jest formą 
inwentaryzacji chronionego, niema-
terialnego dziedzictwa kulturowego 
kraju. Obowiązek ochrony i inwenta-
ryzacji niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego wynika ze sporządzo-
nej 17 października 2003 roku „Kon-
wencji UNESCO w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego”. Prowadzona przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wspólnie z Narodowym Instytutem 
Dziedzictwa lista stanowi realizację 
tego wymogu.

By trafić na listę, zgłaszany ele-
ment musi być zgodny z definicją 
niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego konwencji UNESCO, jak też 
przekazywany z pokolenia na poko-
lenie i stale odtwarzany przez wspól-
noty i grupy, które uznają go za część 
swojego dziedzictwa. Zgłoszenie do 
wpisu powinno następować przy jak 
najszerszym możliwym udziale i za-
angażowaniu zainteresowanej grupy, 
a w niektórych przypadkach także 
jednostek, które tworzą, utrzymują 
i przekazują dany element dziedzi-
ctwa niematerialnego.
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 LW BOGDaNKa

„Solidarność” po wyborach

OPRóCZ Antoniego Pasiecznego, Komisję Zakłado-
wą NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” SA w latach 
2018-2022 tworzyć będą: Adam Borowiec, łukasz 
Charchol, Andrzej Dec, Tadeusz Gałecki, Konrad 
Gardyga, łukasz Kot, Wiesław Kowalewski, Tomasz 
Kowalik, Patryk Krasucki, Robert Kuchta, Mirosław 

Myśliwiec, Robert Rodzik, Przemysław Trojan, Niko-
dem Zakszewski i Marcin Zieliński.

Zgodnie z dyspozycją uchwały WZD, zastępcy 
przewodniczącego zostaną wyłonieni spośród człon-
ków Komisji Zakładowej.

W wyborach do 5-osobowej Komisji Rewizyjnej 

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów (WZD) NSZZ „Solidarność” Lubelskiego 
Węgla (LW) „Bogdanka” SA wybrało władze zakładowych struktur Związku na kolejne cztery 
lata. Funkcję przewodniczącego zachował dotychczasowy szef „Solidarności” w LW „Bogdanka” 
SA Antoni Pasieczny.

poparcie delegatów uzyskali: Janusz Gacan, Ra-
dosław Kędra, Jarosław Kukuszka, Karol Świrgoń i 
Grzegorz Wodzyński.

Ponadto wybrano osoby, które będą repre-
zentować NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” SA 
podczas zebrań delegatów Regionu Środkowo-
Wschodniego NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Delegatami na WZD Regionu zostali: łukasz Char-
chol, Tadeusz Gałecki, Konrad Gardyga, Piotr Grzegor-
czyk, Wiesław Kowalewski, Patryk Krasucki, Robert 
Kuchta, Mirosław Myśliwiec, Antoni Pasieczny, Robert 
Rodzik, Artur Słabosz i Przemysław Trojan.

Natomiast przedstawicielami „Solidarności” z 
„Bogdanki” na WZD Sekcji przez najbliższe 4 lata będą: 
Konrad Gardyga, Antoni Pasieczny i Marcin Zieliński.
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Jeden za 
wszystkich…
DOBIEGA końca związkowa kadencja 
2014-2018. 28 maja delegaci repre-
zentujący członków NSZZ „Solidar-
ność” z wszystkich kopalń i zakładów 
specjalistycznych wybiorą osoby, któ-
re pokierują Sekcją do roku 2022.

Ostatnie 4 lata były dla naszej 
branży niezwykle trudne, być może 
najtrudniejsze po 1989 roku. Dwóm 
największym spółkom węglowym 
- Jastrzębskiej Spółce Węglowej i 
Kompanii Węglowej - w zasadzie gro-
ziła upadłość. Kilkadziesiąt tysięcy 
miejsc pracy ocalało tylko dzięki po-
stawie samych górników, którzy na 
początku 2015 roku zaprotestowali: 
najpierw przeciwko rządowej decyzji o 
zamknięciu czterech kopalń Kompanii, 
potem zaś przeciwko polityce Zarządu 
JSW z niesławnej pamięci prezesem, 
który doprowadził firmę na skraj ban-
kructwa. 9 lutego 2015 r. policja otwo-
rzyła ogień do pracowników JSW wy-
stępujących w obronie swoich miejsc 
pracy, ale tak naprawdę - w obronie 
całej Spółki, czyli również w interesie 
akcjonariuszy i Skarbu Państwa. Pro-
testujący nie otrzymali wtedy wspar-
cia od nikogo. Tymczasem właśnie ich 
determinacji oraz odpowiedzialnej po-
stawie związkowców należy przypisać 
fakt, że firma nadal istnieje.

Rok później wystartowała Polska 
Grupa Górnicza. PGG przejęła kopal-
nie KW, a nieco później również te 
należące do Katowickiego Holdingu 
Węglowego. Mimo trudnych prze-
kształceń, żaden pracownik nie został 
zwolniony. Niech pamiętają o tym ci, 
którzy krytykują obecność związków 
zawodowych w kopalniach. Gdyby nie 
związki i wynegocjowane uzgodnie-
nia, mielibyśmy zapewne powtórkę 
z lat 90-tych, czyli chaotyczną likwi-
dację i kolejne pogrążone w zapaści 
dzielnice śląskich miast z potężnym 
bezrobociem.

Najgorsze chyba za nami: JSW 
przedstawiła wieloletnią strategię dla 
całej grupy kapitałowej, PGG przyno-
si zyski, nieźle ma się „Bogdanka”, a 
spółka Tauron Wydobycie buduje szyb 
„Grzegorz”, który wydłuży żywotność 
ZG „Sobieski” o kilkadziesiąt lat. Gór-
nictwo znów się rozwija. Bez względu 
jednak na to, w jakiej jest kondycji, 
sytuacja pracowników zawsze zale-
żeć będzie od umiejętności działania 
zgodnie z zasadą „jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego”. Udowodnił 
to ostatni spór zbiorowy w PGG, gdzie 
strona społeczna występowała wspól-
nie, skutecznie walcząc o znaczące 
dodatki do dniówek. I takiej postawy 
wypadałoby sobie życzyć na kolejne 4 
lata, bo tylko wtedy działalność związ-
kowa ma sens.

Kończąc ten felieton, ale i kaden-
cję, dziękuję członkom górniczej „So-
lidarności” za współpracę i wsparcie. 
Bez Was żaden z wyżej wymienionych 
sukcesów nie byłby możliwy.
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Korzystne porozumienie 
kończy spór

poLSka Grupa GÓrniCza

Zgodnie z treścią porozumie-
nia, od 1 kwietnia bieżącego roku 
pracownicy PGG uprawnieni są do 
otrzymywania dodatku wynoszą-
cego:

- 32 złote za przepracowaną 
dniówkę dla pracowników zatrud-
nionych pod ziemią w wyrobi-
skach,

- 30 zł dla pozostałych pracow-
ników zatrudnionych pod ziemią,

- 28 zł dla pracowników zakła-
dów przeróbki mechanicznej wę-
gla,

- 18 zł dla pozostałych pracow-
ników powierzchni.

To oznacza, że w praktyce górnik 
w wyrobisku zarobi miesięcznie o 
około 470 zł netto więcej, pozostali 
pracownicy zatrudnieni pod ziemią 
- o ok. 440-450 zł więcej, pracow-
nicy przeróbki - o ok. 400 zł więcej, 
zaś inni pracownicy powierzchni - o 
ok. 280 zł więcej.

Świadczenie nie będzie wlicza-
ne do podstawy wymiaru, od której 
wyliczana jest wysokość nagród: 
„barbórkowej”, rocznej („czternast-
ki”) i jubileuszowej.

Dla porównania, pierwsza pro-
pozycja, z którą Zarząd PGG wystą-
pił do pracowników, przedstawiała 
się następująco:

- 20 zł za przepracowaną dniów-
kę dla pracowników zatrudnionych 
pod ziemią w wyrobiskach,

- 15 zł dla pozostałych pracow-
ników zatrudnionych pod ziemią,

- 15 zł dla pracowników zakła-
dów przeróbki mechanicznej węgla,

- 10 zł dla pozostałych pracow-
ników powierzchni.

Porozumienie ma obowiązywać 
do końca 2018 r. i w roku przy-
szłym. Przez ten czas strony będą 
prowadzić rozmowy na temat treści 
zakładowego układu zbiorowego 
pracy. Dokument ten ostatecznie 
ujednolici system wynagrodzeń w 
PGG (dotychczasowe porozumienia 
płacowe przestaną obowiązywać).

- To, co dzisiaj podpisaliśmy, za-
bezpiecza nam zarówno rok 2018, 
jak i 2019. Pracownicy otrzymają 
„do ręki” konkretne pieniądze, co 
powinno cieszyć, zwłaszcza jeśli 
porównamy kwoty wynegocjowane 
do kwot oferowanych przez Zarząd. 
Negocjacje nie były łatwe, nerwo-
wa atmosfera panowała do samego 
końca, liczy się jednak efekt, a ten 
jest - w mojej opinii - bardzo zado-
walający - skomentował przewodni-
czący Zakładowej Organizacji Ko-
ordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
PGG SA Bogusław Hutek.

zostały masówki informacyjne dla 
załóg.

Kolejnym etapem sporu były 
mediacje z udziałem mediatora 
Krzysztofa Husa.

Spotkania z 9 i 13 kwietnia 
również nie pozwoliły wypracować 
konsensusu. Zarząd nie chciał dys-
kutować o propozycjach strony spo-
łecznej.

- Mimo składanych przez Stro-
nę Związkową kilku propozycji 
rozwiązania sporu zbiorowego (…), 
Zarząd nie podjął rokowań nad 
propozycjami Strony Związkowej. 
W związku z powyższym zgodnie z 
procedurą sporu zbiorowego, orga-
nizację związkowe, które wszczęły 
spór zbiorowy przeprowadzą 2-go-
dzinny strajk ostrzegawczy - zapi-
sano w protokole podsumowującym 
przebieg mediacji.

16 kwietnia związki zawodo-
we powołały sztab protestacyjno-
strajkowy. Zapowiedziały też, że 
zaplanowane na 23 kwietnia nego-
cjacje będą rozmowami „ostatniej 
szansy”. W przypadku fiaska dwa 
dni później miało dojść do dwugo-
dzinnego strajku ostrzegawczego 
pracowników PGG.

MJ

Przypomnijmy: na początku 
marca trzynaście central związko-
wych z PGG poinformowało o wej-
ściu w spór zbiorowy z Zarządem 
Spółki. Przyczyną uruchomienia 
procedury sporu były kwestie pła-
cowe.

Bogusław Hutek przekonywał, 
że Polska Grupa Górnicza - ze wzglę-
du na niskie zarobki - przestała być 
atrakcyjnym miejscem pracy dla 
młodych ludzi, co w połączeniu z 
niską stopą bezrobocia staje się dla 
PGG coraz większym problemem.

- Zarobki w kopalniach i zakła-
dach Grupy odbiegają od płac w in-
nych spółkach węglowych. (…) W tej 
chwili nie mamy żadnych argumen-
tów, by przekonać do siebie mło-
dych, a jest niemal pewne, że jeśli 
Spółka nie zareaguje natychmiast, 
wkrótce stracimy wielu fachowców, 
których PGG zatrudnia obecnie, a 
którzy bez problemu znajdą sobie 
pracę w innych firmach, nieko-
niecznie nawet górniczych - prze-
strzegał.

Pierwsze rundy rokowań w try-
bie przewidzianym ustawą o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych 
nie przyniosły rozstrzygnięć. Pra-
codawca odrzucił propozycje pod-
wyżek przedstawione przez związ-

Negocjacje nie były łatwe, 
nerwowa atmosfera 

panowała do samego końca, 
liczy się jednak efekt, 

a ten jest 
- w mojej opinii - bardzo 

zadowalający - skomentował 
przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” PGG Sa 

Bogusław Hutek.

ROZmOWy „ostatniej szansy” z udziałem przedstawicieli strony społecznej reprezentującej załogę Polskiej Grupy Górniczej 
Sa (PGG) i Zarządu PGG zakończyły się podpisaniem porozumienia kończącego zainicjowany 8 marca spór zbiorowy. 
Uzgodniono wysokość dodatków do przepracowanej dniówki roboczej na poziomie znacznie wyższym od proponowanego 
przez pracodawcę. Dwugodzinny strajk ostrzegawczy, który miał zostać przeprowadzony 25 kwietnia we wszystkich 
jednostkach PGG, został odwołany.

kowców. Strony podpisały protokół 
rozbieżności, a sytuacja stała się 
napięta. 28 marca w jednostkach 
organizacyjnych (kopalniach i za-
kładach) PGG przeprowadzone 

 PGG Karty płatnicze zamiast flapsów

Innowacja, która cieszy

PGG wprowadzając od kwietnia system 
kart płatniczych, przynajmniej pod tym 
względem wprowadziła swoje kopal-
nie w XXI wiek. Nie tylko ograniczyła 
ogromną biurokrację i marnotrawstwo, 
ale też pokazała innym, jak powinno się 
współpracować z polskimi podmiotami: 
partnerem PGG w realizacji tego zada-
nia został PKO Bank Polski SA. W efek-
cie stworzono system kart płatniczych 
- takich, jak będące w użytku karty 
bankomatowe, obecne dziś w prawie 
każdym portfelu. Na te właśnie karty, 
co miesiąc, przelewany będzie ekwiwa-
lent pieniężny, równy wypracowanym w 
trudnych warunkach kwotom, jakie do 

tej pory były realizowane w postaci bo-
nów żywnościowych.

Dzięki temu wszelkie podejrzenia i 
oskarżenia, że tradycyjny system służył 
do nabijania kasy grupom zorientowa-
nych osób, przestaną mieć uzasadnie-
nie. Wszak od lat związki zawodowe 
są oskarżane o to, że to one decydują 
o tym, w którym sklepie będzie można 
zrealizować otrzymany za ciężką pra-
cę „flaps”. Kolejna furtka do ciągłego 
atakowania związków zawodowych zo-
stanie zamknięta, a oskarżyciele - zmu-
szeni do sumiennej pracy, a nie ciągłej 
agitacji przeciwko innym.

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, 

karta będzie przypominała tę bankoma-
tową, z tą tylko różnicą, że nie zapłaci-
my nią za alkohol, papierosy czy paliwo. 
Za środki zgromadzone na karcie będzie 
można kupić tylko żywność i podsta-
wowe zakupy do domu - ale tym razem 
wszędzie, gdzie znajdziemy terminal 
bankowy, czyli nie w jakichś wybranych 
punktach, tylko w większości sklepów 
w Polsce.

Częstym problemem użytkowni-
ków papierowych bonów był ich krótki 
termin ważności. Bony przetermino-
wane zamieniały się na makulaturę, a 
przecież nie po to je drukowano. Środki 
zgromadzone na kartach PKO/PGG nie 

ulegną przeterminowaniu, a w przy-
padku przekroczenia terminu ważności 
karty przejdą automatycznie na nową 
kartę wydaną przez bank, tak jak to ma 
miejsce w przypadku środków zgroma-
dzonych na zwyczajnym koncie banko-
wym. (Przecież nie wyobrażamy sobie 
sytuacji przeterminowania pieniądza 
czy złota...)

Jak widać rozwiązanie to, wbrew 
pierwszemu wrażeniu, jakie można 
byłoby odnieść, jest znacznie tańsze, o 
wiele sprawniejsze i sprawiedliwsze.

Podobne próby są czynione także 
w innych spółkach węglowych. Po na-
mowach i konsultacjach „Solidarności” 
z Zarządem JSW podjęto decyzję o pilo-
tażowym wprowadzeniu w KWK „Knu-
rów-Szczygłowice” i KWK „Budryk” 
systemu zbliżonego do tego, jaki obo-
wiązywać ma w PGG. Kopalniom tym 
kończą się właśnie umowy na obsługę 
papierowych bonów i postanowiono 
wykorzystać nadarzającą się okazję.

Ucieszył nas również fakt, że do 
naszej akcji tak chętnie przyłączyły się 
inne związki zawodowe. W tak istotnej 
sprawie można jednak liczyć na ich 
wsparcie, a nie ciągłą krytykę, nawet 
jeśli przy tej okazji koledzy związkow-
cy ogłaszają, że to ich sukces. Od razu 

zatem prostujemy: to nie jest sukces 
„nasz” czy „wasz”, ale całej Spółki i - 
przede wszystkim - jej pracowników.

Ciekawostką jest fakt, że ustawo-
dawca mówi o rekompensacie za pracę 
w ciężkich warunkach, ale nie konkre-
tyzuje jej wartości, stąd bardzo różne 
podejście każdego z pracodawców do 
kwoty, na jaką wycenia tę rekompensa-
tę. I tak w PGG jest to 18,90 zł, w JSW 
- 19 zł, w Spółce Restrukturyzacji Ko-
palń - 26 zł, a w prywatnych „firmach 
okołogórniczych” - 34 zł dla pracow-
nika przodkowego. Ponadto uczestni-
czący w akcji ratowniczej ratownik ma 
taki wydatek realizowany podwójnie za 
szychtę.

Rozwiązanie wprowadzone w PGG 
nie jest jakimś wielkim krokiem w przy-
szłość, ale posunięciem pozwalającym 
dogonić teraźniejszość. Obecnie pra-
wie każdy korzysta z kart płatniczych, 
a wypłatę górnicy pobierają w formie 
przelewu na konto. Oszczędności i 
korzyści widać gołym okiem. I może 
wprowadzenie nowego systemu będzie 
dla wielu mało znaczącą zmianą, jest to 
jednak zmiana słuszna. Oszczędności 
i normalizacji trzeba szukać wszędzie, 
nie tylko na dole.

pryba

Co miesiąc we wszystkich kopalniach trwa ten sam rytuał: kilkadziesiąt planistek (a kilkaset w skali 
każdej spółki węglowej) dostaje spakowane bony żywnościowe dla pracowników i zaczyna je liczyć. 
Potem dzieli na każdego uprawnionego pracownika według przepracowanych dniówek. Jeśli 
uświadomimy sobie, że w samej Polskiej Grupie Górniczej jest to blisko 40 tysięcy pracowników, 
daje nam to około 800 tysięcy „flapsów” miesięcznie (i setki godzin rozdzielania ich oraz 
dystrybucji). Czysty anachronizm rodem z poprzedniej epoki.
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Złoże na wokandzie
PM Australijczycy rozważają wyjście z polskiego górnictwa

australijska grupa Prairie mining deklarowała, że chce w Polsce zbudować kopalnię węgla Jan Karski (obok Bogdanki) 
oraz kopalnię Dębieńsko. Nie można wykluczyć, że obie kopalnie powstaną, ale zbudują je polskie spółki. Prairie już ma 
umowę z Jastrzębską Spółką Węglową. 

Na początkU kwietnia 2018 r. 
Prairie Mining Limited poinfor-
mowało, że złożyło pozew do sądu 
przeciwko Ministerstwu Środo-
wiska, które powinno – zdaniem 
australijskiej spółki –  podpisać 
umowę o tzw. użytkowanie gór-
nicze.

Prairie Mining do 2 kwietnia 
br. miało wyłączne prawo do ubie-
gania się o koncesję wydobywczą 
dla kopalni węgla Jan Karski w 
Lubelskim Zagłębiu Węglowym. 
Takiego wniosku Australijczycy 
złożyć jednak nie mogli, ponieważ 
opóźniało się uzyskanie pozwoleń 
środowiskowych. Dlatego też w 
grudniu 2017 roku Prairie Mining 
złożyło wniosek o przedłużenie tej 
wyłączności o rok.

Złożenie pozwu przeciwko Mi-
nisterstwu Środowiska ma unie-
możliwić przyznania koncesji na 
obszarze projektu Jan Karski inne-
mu podmiotowi. Oczywiście cho-
dzi tu o kopalnię Bogdanka, która 
również jest zainteresowana tym 
złożem, ponieważ sąsiaduje ono z 
obszarem Bogdanki.

Kopalnia prawników 
Spór sądowy pomiędzy Prairie 

Mining a Ministerstwem Środowi-
ska, jeżeli by oczywiście do niego 
doszło, z pewnością trwałby lata-
mi. Można zakładać, że każda ze 
stron składałaby odwołania od nie-
korzystnych dla siebie wyroków, z 
pewnością byłoby to korzystne dla 
kancelarii prawnych, ale nieko-
niecznie dla uczestników postępo-
wania sądowego. 

Z tego oczywiście zdają sobie 
sprawę szefowie Prairie Mining. 
Przez ostatnie kilka lat zainwesto-
wali wiele czasu i pieniędzy w pro-
jekt kopalni Jan Karski a wieloletni 
spór sądowy opóźniłby odzyskanie 
tych pieniędzy. Dlatego znaleziono 
stosunkowo proste wyjście z tej sy-
tuacji. 

Otóż Prairie Mining Limited 
28 marca 2018 r. zawarło z umo-
wę z Jastrzębską Spółką Węglową 
(JSW) w sprawie potencjalnego 
nawiązania współpracy dotyczą-
cej projektów węglowych Prairie w 
Polsce. 

- Celem zawarcia umowy jest 
umożliwienie wymiany  informacji 
technicznych i handlowych, co uła-
twi przeprowadzenie kluczowych i 
bardziej zaawansowanych rozmów 
na temat wszelkich możliwych op-
cji transakcyjnych w sprawie pro-
jektów Prairie – poinformowano. 

Prairie udostępni informacje 
dotyczące projektu wydobycia wę-
gla koksowego w ramach udzielo-
nej w 2008 r. koncesji Debieńsko-1, 
aby umożliwić JSW przeprowadze-
nie oceny wykonalności i warun-
ków ekonomicznych tego projek-

tu, z uwzględnieniem czynników 
takich jak m.in. etap jego rozwoju, 
warunki koncesji wydobywczej, 
pozwolenia środowiskowe i umo-
wa o ustanowieniu użytkowania 
górniczego.

W ramach tego procesu JSW 
oceni też różne inne zagrożenia 
oraz szanse, w tym te związane z 
infrastrukturą JSW istniejącą na 
terenie sąsiedniej kopalni Knu-
rów-Szczygłowice.

Co ważne, Prairie udostępni in-
formacje dotyczące także projektu 
Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym, aby umożliwić JSW 
przeprowadzenie oceny wykonal-
ności i warunków ekonomicznych 
tego projektu w zakresie węgla 
koksowego, z uwzględnieniem ta-
kich czynników jak m.in. etap jego 
rozwoju, fizykochemiczne para-
metry węgla (w szczególności jego 
parametry koksownicze), ramy 
czasowe i warunki związane z zo-
bowiązaniem do uzyskania konce-
sji wydobywczej, a także inne róż-
ne zagrożenia i szanse.

Do konkretów daleko
Prairie i JSW podkreślają, 

że rozmowy prowadzone są we 
wstępnej fazie i nie ma pewności, 
że doprowadzą do zawarcia jakiej-
kolwiek umowy. Marcowa umowa 
pomiędzy Prairie a JSW pozwa-
la na prowadzenie rozmów przez 
wstępny okres do 6 miesięcy, który 
może zostać przedłużony. Na pew-
no nie należy szybko spodziewać 
się konkretów tych rozmów. Przed 
podjęciem jakiejkolwiek decyzji w 
sprawie kopalni Jan Karski i Dę-
bieńsko JSW musi szczegółowo 
przeanalizować te projekty, a tego 
nie da się szybko zrobić. 

Można zakładać, że prowadząc 
rozmowy z JSW, Prairie Mining 
jednocześnie nadal będzie starać 
się przygotowywać te projekty i 
w razie potrzeby wywierać presję, 
także sądową, na Ministerstwo 
Środowiska i inne urzędy. 

Dla Prairie Mining pozyskanie 
partnera w postaci JSW, lub wręcz 
całkowite sprzedanie tych projek-
tów, może być całkiem atrakcyjne. 
Będzie to korzystne także dla JSW 
– może pozyskać dobry projekt wę-
gla koksowego w Dębieńsku, z ko-
lei węgiel koksujący typu 34, może 
stanowić nawet 75 proc. produkcji 
kopalni Jan Karski. Można domnie-
mywać, że na przejęcie przez JSW 
projektów Jan Karski i Dębieńsko 
przychylnym okiem spojrzałoby Mi-
nisterstwo Energii. Przypomnijmy, 
że minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski mówił o potrzebie budowy 
nowych kopalń węgla kamiennego 
w Polsce. Więc gdyby te dwa pro-
jekty realizowała JSW to byłoby to 
zbieżne z polityką rządu. 

Oczywiście można sobie wy-
obrazić sytuację, że jeżeli JSW 
przejmie oba projekty od Prairie 

Od lat planowana na Lubelszczyźnie kopalnia Jan Karski pozostaje jedynie wizualnym marzeniem inwestora.  

Mining, to Dębieńsko będzie rea-
lizowała sama, a do projektu Jan 
Karski może zaprosić np. kopalnię 

Bogdanka. Ale to na razie odległa 
perspektywa. 

Igor D. Stanisławski

Kwalifikacje zawodowe za-
łogi a także zdolność do ucze-
nia się przez całe życie, stano-
wi kapitał, którego nie można 
przecenić. Rozwój zawodowy, 
w Spółce stawiającej na bez-
pieczeństwo pracy, innowacyj-
ność i efektywność procesów 
technologicznych, oparty o uzy-
skiwanie i uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji w 
wybranym zawodzie, warunkuje 
możliwości zatrudnienia bądź 
utrzymania miejsca pracy. Spół-
ka zgodnie ze swoją misją za-
pewnia kandydatom do pracy w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
S.A. możliwość zdobywania wie-
dzy i podnoszenia kwalifikacji. 

Jednym z przykładów jest 
oferta bezpłatnych kwalifika-
cyjnych kursów zawodowych 
(KKZ) obejmująca zawody: 
górnika, elektryka, mechanika i 
przeróbkarza kopalin stałych. 

Kursy skierowane są zarów-
no do wszystkich pracowników 
zakładów GK JSW S.A. jak rów-
nież do osób potencjalnie zain-
teresowanych podjęciem pracy, 
np. w branży górniczej, obecnie 
nie zatrudnionych. Ukończenie 
KKZ uprawnia do przystąpienia 
w Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej do egzaminu potwierdza-
jącego kwalifikacje w zawodzie, 
zarówno na poziomie szkoły 
zawodowej, jak i technikum.

t e k s t   s p o n s o r o w a n y
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Czy dojdzie do sporu?
Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej Sa (JSW) domagają się od 
Zarządu wzrostu stawek płacy zasadniczej o 15 procent i nadpłaty świadczeń utraconych wskutek zawarcia porozumienia 
z 16 września 2015 roku.

 JSW Gala jubileuszowa w katowickim NOSPR

Świętowali 25-lecie 
Gala Jubileuszowa, która odbyła się 19 kwietnia w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia w Katowicach uświetniła jubileusz 25-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Na uroczystość przybyło wiele osób, wśród nich Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, Kornel 
Morawiecki, marszałek senior oraz inni znakomici goście.

OBECNIE firma jest największym pro-
ducentem węgla koksowego w Unii 
Europejskiej, cała Grupa JSW zatrud-
nia ponad 27 tysięcy osób i jest ważną 

częścią gospodarki na Śląsku, a także 
w całej Polsce. – Pozycja, jaką wypra-
cowała Jastrzębska Spółka Węglowa, 
to zasługa przede wszystkim pracow-

ników. Dziś śmiało mogę powiedzieć, 
że po ćwierć wieku jesteśmy w miej-
scu, z którego możemy patrzeć w 
przyszłość z optymizmem – powiedział 

Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej podczas Gali ju-
bileuszowej. 

Na scenie NOSPR głos zabrał rów-
nież Grzegorz Tobiszowski, wicemini-
ster energii. Zwrócił uwagę, że Jastrzęb-
ska Spółka Węglowa stanowi jeden z 
ważniejszych podmiotów w przestrze-
ni polskiego sektora surowcowego. 
- Dzisiaj możemy mówić o przyszłości 
i perspektywie Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej. Ale jeden fakt muszę wspo-
mnieć, bo rzadko się zdarza, że aby ra-
tować spółkę, pracownicy w perspek-
tywie kilku lat rezygnują z należnych 
im wielkości wynagrodzeń. Gdyby nie 
to historyczne porozumienie, zamiast 
świętować, mówilibyśmy o upadłości. 
Dziś wchodzimy w inny obszar i jakość 
zarządzania sektorem węgla kamienne-
go – podkreślił Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii.

W sali koncertowej zasiadło wielu 
wspaniałych gości. Oprócz wicemini-
stra energii, pojawił się także marszałek 
senior Kornel Morawiecki, ksiądz prałat 
Bernard Czernecki, a także posłowie na 
Sejm RP, senatorowie, samorządowcy, 
przedstawiciele środowiska nauko-
wego, prezesi spółek z branży wydo-
bywczej i energetycznej, kontrahenci, 
przedstawiciele strony społecznej, a 
także licznie zgromadzeni pracownicy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W trakcie jubileuszowego koncertu 
miało miejsce podpisanie trzech waż-
nych umów (porozumień) pomiędzy 
JSW a partnerami zewnętrznymi.

JSW, JSW Innowacje, Główny Insty-
tut Górnictwa oraz Joy Global (Poland) 
powołały konsorcjum, którego celem 
jest realizacja Samodzielnej Obudowy 
Kotwiowej (SOK) w kopalniach jastrzęb-
skiej spółki. W ramach przedsięwzięcia 
w kopalni KWK Budryk zaplanowano 

pilotażowo-badawczą inwestycję prak-
tycznie testującą efektywną technikę 
SOK. Uroczyste podpisanie umowy o 
powołaniu konsorcjum odbyło się pod-
czas jubileuszowej gali. 

Jastrzębska Spółka Węglowa oraz 
JSW Innowacje podpisały porozumie-
nie o współpracy z renomowanymi 
niemieckimi instytutami naukowo-ba-
dawczymi w zakresie zaawansowanych 
materiałów i procesów węglowych oraz 
wykorzystania technik typu Smart Coal 
Mine 4.0 w procesie wydobycia węgla. 
JSW wspólnie z sygnatariuszami poro-
zumienia -  Zakładem Lekkich Struktur 
i Technologii Polimerowej Politechniki 
Chemnitz, Centrum Badawczym STEX 
Instytutu Fraunhofera, Instytutem Inży-
nierii Procesów Energetycznych i Che-
micznych oraz Jednostką Biznesową 
Procesów Konwersji Chemicznej przy 
Instytucie Fraunhofera planują wypra-
cować nowoczesne, innowacyjne tech-
nologie do komercyjnego wykorzystania  
w polskim sektorze wydobywczym.

Ponadto JSW w trakcie uroczystej 
gali podpisała porozumienie o współ-
pracy z Grupą Famur przy realizacji 
zagranicznych przedsięwzięć z zakresu 
górnictwa i energetyki.

Galę Jubileuszową w Narodowej 
Orkiestrze Symfonicznej Polskiego 
Radia uświetnił występ wspaniałych 
ar tystów. Na scenie pojawiła się 
amerykańska wokalistka i pianistka 
Karen Edwards oraz Natasza Ur-
bańska i Janusz Józefowicz z teatru 
Buffo. Doskonałe aranżacje i magne-
tyzujące głosy wokalistów, zachwy-
ciły nawet najbardziej wymagających 
melomanów. Gości przybyłych na 
ten niezwykły wieczór powitała or-
kiestra składającą się z reprezentan-
tów wszystkich kopalni Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

przedstawiając swoje żąda-
nia w trybie ustawy o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych, związkow-
cy przywołali zapisy porozumienia 
z 5 maja 2011 r., które gwarantuje 
załodze obowiązywanie dotych-
czasowych umów o pracę do czasu 
wdrożenia jednolitego Zakładowe-
go Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników JSW SA.

Pod pismem skierowanym 
do Zarządu JSW podpisy złożyli 
przedstawiciele trzech związków 
zawodowych: Zakładowej Organi-
zacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ 
„Solidarność” JSW SA - Sławomir 
Kozłowski, Związku Zawodowego 
„Kadra” JSW SA - Marek Płochar-
ski i Federacji Związku Zawodo-
wego Górników JSW SA - Paweł 
Kołodziej.

- Od 2014 roku płace w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej są 
zamrożone. Przez ten czas prze-
ciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw - po-

równując jego wysokość z marca 
2018 do wysokości z marca 2014 
- wzrosło o kilkanaście procent. 
W ostatnim czasie sytuacja JSW 
stała się przyzwoita na tyle, by 
stać ją było na nadrobienie zale-
głości płacowych z lat poprzed-
nich - mówi Sławomir Kozłowski. 
- Jeśli komuś nasze żądania wy-
dają się zbyt wygórowane, niech 
je skonfrontuje z wynikami Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. Nie 
domagalibyśmy się czegoś, czego 
Spółka nie mogłaby udźwignąć. 
Pełna realizacja postulatów re-
prezentatywnych organizacji 
związkowych przy obecnej sytua-
cji ekonomicznej firmy jest możli-
wa - przekonuje.

Jak 12 marca poinformowa-
ła Jastrzębska Spółka Węglowa, 
zysk Grupy Kapitałowej JSW za 
rok 2017 wyniósł 2 miliardy 543,3 
miliony złotych wobec 4,4 mln zł w 
roku 2016. Średnia cena węgla kok-
sowego dla odbiorców zewnętrz-

nych wyniosła 656,70 zł za tonę - o 
65 procent więcej niż w 2016 roku. 
Średnia cena koksu wzrosła o 60 
procent i osiągnęła wartość 936,01 
zł za tonę. Przychody ze sprzedaży 
węgla osiągnęły w ubiegłym roku 
poziom 4,9 mld zł i były wyższe o 
38 procent niż uzyskane w 2016 
roku.

Według przewodniczącego ja-
strzębskiej „Solidarności” obecnie 
z dobrej kondycji JSW korzystają 
kooperanci, banki, uczelnie i insty-
tucje naukowo-badawcze, poprawy 
sytuacji nie odczuwają natomiast 
sami górnicy.

- To niesprawiedliwe, by z roz-
woju firmy nie korzystali ci, któ-
rzy w największym stopniu przy-
czyniają się do wypracowywania 
przez nią zysków - czyli wykonują-
cy na co dzień swoją ciężką pracę 
górnicy. Ktoś może stwierdzić, że z 
punktu widzenia spółki giełdowej 
najważniejsza powinna być satys-
fakcja akcjonariuszy, a ja uważam, 

że co najmniej tak samo ważna - 
zarówno z punktu widzenia Spół-
ki, jak i akcjonariuszy - jest satys-
fakcja załogi, która swoją pracą 
przyczynia się do osiągania zysków 
przez firmę, co z kolei powoduje 
zwyżkę notowań akcji. Pracownik 
musi widzieć sens swojego zaanga-
żowania i codziennej pracy. Na ra-
zie widzi tyle, że wszystkim dzieje 
się coraz lepiej, a on sam zarabia 
tyle samo, co przy uwzględnieniu 
czynnika inflacji oznacza realny 
spadek wysokości wynagrodzenia 
- wskazuje.

Przypomina też, że 3 lata temu 
JSW ocalała dzięki oszczędnoś-
ciom, które poniosła załoga.

- Pracownicy wyrzekli się 
na określony czas niektórych 
świadczeń po to, by firma mogła 
przetrwać. Na szczęście proces 
wyciągania Spółki z zapaści po-
wiódł się, dlatego załoga powinna 
partycypować w zyskach osią-
ganych przez JSW. To ważne, by 

traktować ludzi sprawiedliwie, 
zwłaszcza że za kilka lat, zgodnie 
z cyklem koniunktury, znów mogą 
przyjść cięższe czasy i trzeba bę-
dzie podjąć działania o charak-
terze oszczędnościowym. Jeśli 
teraz, w dobie hossy, Spółka nie 
da tego odczuć pracownikom, to 
w przyszłości nie będą oni skłon-
ni do zgody na czasową rezygna-
cję z określonych świadczeń. Po 
prostu przestaną wierzyć Zarzą-
dowi, który w sytuacji kryzysowej 
domaga się zgody na „cięcia”, a w 
sytuacji korzystnej nie potrafi się 
podzielić zyskiem. Oczekujemy od 
Zarządu i osób sprawujących nad-
zór nad górnictwem z ramienia 
Ministerstwa Energii, że oprócz 
pięknych słów, jakie regularnie 
kierują pod adresem załogi, po-
dziękują pracownikom również w 
wymiarze finansowym. Słowa nic 
nie kosztują… - podsumowuje.

MJ
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Być albo nie być…
tRWaJą starania o wznowienie wydobycia węgla w kopalni Krupiński, która od roku znajduje 
się w Spółce Restrukturyzacji Kopalń. Obecnie ministerstwo Energii rozważa ofertę złożoną przez 
spółkę tamar Resources, która w kopalnię chce zainwestować ponad 600 mln zł. 

KRUPIŃSKI Co dalej z kopalnią z Suszca?

 WĘGLOKOKS KRaJ

Przygotowania do ratowniczego mundialu
Nie tylko polscy piłkarze przygotowują się do mistrzostw świata w Rosji. Wkrótce po mundialu, 
z drużynami z całego świata, zmierzą się ratownicy górniczy z KWK Bobrek-Piekary, kopalni należącej 
do Węglokoksu Kraj. 22 września rozpocznie się XI edycja Międzynarodowych Zawodów Zastępów 
Górniczych pn. „International Mines Rescue Competition”. 

NAJLEPSI ratownicy świata 
rywalizować będą w rosyjskim 
Jekaterinburgu. Odbywające się 
co dwa lata zawody to nie tylko ry-
walizacja w takich konkurencjach 
jak: symulowana akcja ratownicza 
pomoc przedmedyczna, gaszenie 
podziemnego pożaru czy wiedza 
teoretyczna. To także dzielenie się 
doświadczeniami i doskonalenie 
swoich umiejętności. 

Drużyna z Bytomia ma na swoim 
koncie wiele tytułów. W 2014 roku, 

podczas zawodów, które odbyły 
się w Polsce, zdobyli tytuł mis-
trzów świata. Dwa lata później, w 
Kanadzie, byli bezkonkurencyjni w 
gaszeniu podziemnego pożaru. Byli 
tez bohaterami jednego z odcinków 
serialu dokumentalnego Canal + 
Discovery „Zawód: Bohater”.

– IMRC 2018 to szczególne 
wydarzenie ze względu na wysoką 
rangę zawodów oraz znaczenie dla 
branży górniczej. Nasza drużyna 
ma doświadczenie w tego typu 

akcjach, jednak uwarunkowania 
geologiczno-górnicze są zaw-
sze specyficzne,  dlatego każda z 
konkurencji przygotowanych przez 
organizatorów to będzie spore 
wyzwanie dla naszych ratowników. 
Wierzymy jednak, że nasza ekipa 
da z siebie wszystko i nie zaw-
iedzie oczekiwań wszystkich tych, 
którzy będą śledzić ich zmagania 
– przyznaje Grzegorz Wacławek, 
Prezes Zarządu Weglokoks Kraj. 

jm

W MinisterstWie Energii od-
było się 5 kwietnia 2018 r. spotkanie 
ministrów energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego i Grzegorza Tobiszow-
skiego z przedstawicielami NSZZ 
Solidarność oraz firmy Tamar Reso-
urces. Tematem rozmów była sprawa 
kopalni Krupiński.

Brytyjska firma wyraziła chęć 
zakupu kopalni Krupiński i zainwe-
stowania ok. 600 mln zł. Minister-
stwo energii chcąc sprawdzić na ile 
propozycja ewentualnego inwesto-
ra dla kopalni jest realna, poprosiło 
Tamar Resources o przedstawie-
nie dokumentów potwierdzających 
wiarygodność finansową przedsię-
biorstwa i doświadczenie w tego ro-
dzaju działalności.

Podczas spotkania minister 
energii przypomniał główne założe-
nia programu restrukturyzacyjnego 
polskiego górnictwa. Poinformował 
jednocześnie, że program ratunko-
wy dla sektora musiał odbywać się 
z wykorzystaniem pomocy publicz-
nej, w ramach której podjęto dzia-
łania dla kopalni Krupiński.

Przedstawiciele strony społecz-
nej oraz brytyjskiej firmy Tamar 
zostali poinformowani, że ze wzglę-
du na udzieloną wcześniej pomoc 
publiczną, zbycie kopalni jest moż-
liwe, ale tylko na cele nie górnicze.

Firma Tamar Resources zade-
klarowała, że w przypadku ewentu-
alnej inwestycji może samodzielnie 
podjąć się zmiany kategorii obiektu. 
Wyraziła także chęć podpisania li-
stu intencyjnego w sprawie kopalni 
Krupiński. 

Co oferuje tamar Resources?
Przedstawiciele Tamar Resour-

ces chcą uzyskać zgodę na zawarcie 
umowy zakupu kopalni Krupiń-
ski. Chcą ustalić, że transakcja bę-
dzie polegała na zwrocie pomocy 
publicznej udzielonej Spółce Re-
strukturyzacji Kopalń w związku 

z przejęciem do likwidacji kopalni 
Krupiński, oraz aby uzyskać zgo-
dę na przeprowadzenie tzw. due 
diligence kopalni. Due diligence 
to szczegółowe badanie pod wzglę-
dem kondycji handlowej, finanso-
wej, prawnej i podatkowej.

Tamar Resources ocenia, że to 
może potrwać do 9 miesięcy. To bę-
dzie czas na szczegółowe analizy, 
dokładną wycenę inwestycji.

Przedstawiciele Tamar Resour-
ces deklarują, że w Krupińskim chcą 
wydobywać węgiel koksowy, nie in-
teresuje ich węgiel energetyczny. 
Interesuje ich węgiel 35 typu hard, 
zamierzają również wydobywać wę-
giel 34 typu semi-soft. Brytyjczycy 
zwracają uwagę, że koksu nie można 
zastąpić przy produkcji stali, a jeśli 
światowa gospodarka ma się rozwi-
jać, to będzie potrzebowała rosną-
cych dostaw stali. Krupiński miałby 
wydobywać ok. 2,4 mln ton węgla 
rocznie. Docelowo, wydobycie mia-
łoby być prowadzone z trzech ścian. 
Kopalnia miałaby zatrudniać ok. 2 
tys. pracowników. 

Brytyjska spóła ocenia, że na-
kłady niezbędne do uruchomienia 
Krupińskiego wyniosą ok. 180 mln 
dolarów, czyli ponad 600 mln zł. 
Zwraca jednak uwagę, że są to de-

klaracje wstępne, konkretną wiel-
kość inwestycji będzie można podać 
dopiero po szczegółowym badaniu 
finansowym kopalni. 

Minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski powiedział, że nakłady w 
reaktywację kopalni mogą sięgnąć 
nawet 1 miliarda złotych. Jeżeliby 
procedura trwała dość szybko, to 
wznowienie wydobycia w Krupińskim 
byłoby możliwe pod koniec 2019 r. 

Tamar Resources przekonuje, 
że kopalnia Krupiński nie była-
by konkurencją dla Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej (JSW), zastąpiła-
by raczej ona importowany węgiel 
koksowy z Australii, który obciążo-
ny jest wysokimi kosztami trans-
portu. Brytyjczycy przypominają, 
że z kopalni Krupiński można kole-
ją dostarczyć węgiel do kilkunastu 
europejskich hut. 

Skąd  Krupiński się wziął
w SRK?

Przypomnijmy, że 31 marca 
2017 r. Jastrzębska Spółka Węglo-
wa (JSW) nieodpłatnie przekaza-
ła kopalnię Krupiński do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń. Wraz z 
kopalnią do SRK przeszło 1148 pra-
cowników JSW.

JSW informowała wówczas, że 
łączna suma strat kopalni Krupiń-
ski w ciągu ostatnich 10 lat prze-
kroczyła miliard złotych, a analizy 
ekspertów jednoznacznie wskazały, 
że kopalnia jest trwale nierentow-
na. Utrzymanie tej kopalni do 2021 
r. miałoby kosztować JSW od 300 
do 520 mln zł. Spółka utrzymywała 
wtedy, że minusem kopalni są ryzy-
kowne i trudne złoża.

Przed przekazaniem Krupiń-
skiego do SRK, JSW odzyskała ele-
menty i fragmenty infrastruktury, 
które można było wykorzystać w 
innych kopalniach, np. urządzeń 
zakładu przeróbki mechanicznej 
węgla. Z kolei SRK zapewnia, że 
dotychczas prowadzono działania 
polegające na skracaniu wyrobisk, 
odcinania najdalszych rejonów 
oraz dostosowywania do tego in-
frastruktury podziemnej, w tym 
wentylacji. W ostatnich tygodniach 
prace likwidacyjne w Krupińskim 
mocno zwolniono i SRK zapewnia, 
że wznowienie wydobycia węgla 
wciąż jest możliwe. 

Tamar Resources  jest spółką 
celową założoną przez powstały w 
2013 r. Greenstone Resources, czy-
li prywatny fundusz inwestycyjny 
działający w sektorze górnictwa i 

metali. Połowa pieniędzy potrzeb-
nych na wznowienie wydobycia w 
Krupińskim ma pochodzić ze środ-
ków Greenstone Resources a drugą 
połowę mają wyłożyć m.in. banki. 
Tamar informuje, że prowadzimy 
rozmowy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI), odbyło się 
spotkanie z jednym z polskich ban-
ków, podobno jest zainteresowanie 
ze strony banku australijskiego. 

Przedstawiciele brytyjskiej 
spółki mówią, że chodzi o wybranie 
najlepszej oferty sfinansowania za-
kupu sprzętu dla kopalni o wartości 
ok. 90-100 mln dolarów.

Teraz ruch w sprawie przyszło-
ści kopalni Krupiński jest po stro-
nie Ministerstwa Energii. Strona 
społeczna zawiązała spółkę pra-
cowniczą i znalazła inwestora goto-
wego zainwestować w tę kopalnię. 
Co ważne, ten projekt ma wsparcie 
także lokalnego samorządu, wójta 
gminy Suszec, który również chce 
wznowienia wydobycia w Krupiń-
skim. 

Jednak co ciekawe, Jastrzębska 
Spółka Węglowa otrzymała właś-
nie koncesję na rozpoznanie złoża 
znajdującego się obok obszaru gór-
niczego zamkniętej kopalni KWK 
Krupiński. Tyle, że nie zamierza po 
nie sięgnąć od strony Krupińskiego. 
Możliwe, że od strony kopalni Pnió-
wek, jeśli pozwolą na to warunki 
górniczo-geologiczne. 

Spółka ma także plany wobec 
nieczynnej kopalni Krupiński, gdzie 
chce stworzyć m.in. magazyn ener-
gii (elektrownia szczytowo-pompo-
wa) i fabrykę ogniw wodorowych, 
które miałyby służyć do napędzania 
miejskich autobusów.

– Pracujemy nad spójną koncep-
cją rewitalizacji terenów po kopalni 
Krupiński. Zaangażowane zostały 
w to nasza spółka JSW Innowa-
cje, Główny Instytut Górnictwa, 
Instytut Technik Innowacyjnych 
EMAG, AGH i Politechnika Śląska 
– mówi DGP Daniel Ozon, prezes 
JSW. – Przy realizacji tych projek-
tów chcemy sięgnąć po różne źródła 
finansowania: zarówno polskie, jak 
i unijne. Elektrownia szczytowo-
pompowa jest jednym z analizowa-
nych rozwiązań. Pracujemy jednak 
także nad wykorzystaniem tych te-
renów do funkcji mieszkaniowych 
– mogłyby tam stanąć budynki za-
silane przez niskoemisyjne źródła, 
funkcji przemysłowych oraz jako 
centrum czystych technologii wę-
glowych – wylicza.

Igor D. Stanisławski
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Realistyczny Program 
dla Śląska

solidarność Górnicza: - 
czym obecny program dla 
śląska różni się od podobnych 
strategii rozwoju regionu, któ-
rymi politycy raczyli nas co 
jakiś czas przez ostatnich 20 
lat?

dominik kolorz, przewod-
niczący zr śląsko-dąbrowskie-
go Nszz „solidarność”: - Przede 
wszystkim tym, że obecny Program 
nie był robiony na zamówienie poli-
tyczne. Idea jego powstania wyszła 
ze strony „Solidarności”. To nie jest 
dokument przywieziony „w teczce” 
przez kogoś z Warszawy. 90 procent 
jego założeń powstało tu, na Śląsku. 
Pamiętamy przecież, jak pani pre-
mier Kopacz przyjechała do Katowic 
z własnym programem, bo zbliżały 
się wybory i trzeba było coś zrobić, 
aby pozyskać śląskich wyborców. 
Każdy, kto ten dokument przeczytał, 
zdawał sobie sprawę, że to jest nawet 
nie lista pobożnych życzeń, a stek 
bzdur przedstawionych na użytek 
polityczny. Wcześniejsze dokumenty 
podobnego typu, które też gdzieś tam 
krążyły po warszawskich salonach, 
miały podobny cel i chyba nawet ich 
twórcy nie mieli wtedy wątpliwości, 
że założenia tam zapisane nigdy nie 
zostaną zrealizowane.

sG: - patrząc z perspekty-
wy czasu, warto było tak bar-
dzo angażować się w prace nad 
kolejną strategią dla regionu? 
Może to powinna być jednak 
domena polityków, nieko-
niecznie „warszawki”, ale tych 
lokalnych, skoro to politycy 
mają ją potem realizować?

dk: - Byli tacy, którzy pukali 
się w głowę, jak w 2014 roku uły-
szeli, że głównym punktem progra-
mowym Zarządu Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
na kolejną kadencję będzie stwo-
rzenie Programu dla Śląska. Wielu 
twierdziło, że to nie ma sensu, że 
to strata czasu, że należy dać sobie 
spokój. Dzisiaj mamy konkretny 
dokument, któremu poświęciliśmy 
sporo merytorycznej pracy. I nie 
jest on tylko dziełem związkowców, 
bo przypomnę, że od początku pra-
cował nad nim komitet gospodarczy 
przy śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności”, który tworzyły osoby repre-
zentujące naprawdę różne środo-
wiska - od ówczesnego wojewody 
począwszy, na byłym wojewodzie i 
przewodniczącym Zarządu Regio-
nu Marku Kempskim skończywszy. 
Potem zmieniła się formuła dialogu 
społecznego i powstała Wojewódz-
ka Rada Dialogu Społecznego, a jej 
pierwszym przewodniczącym został 
przewodniczący śląsko-dąbrowskiej 

sG: - które z założeń zapi-
sanych w programie należało-
by uznać za priorytetowe?

dk: - Trudne pytanie. Program 
dla Śląska jest na tyle spójny, że 
każdy z jego elementów jest na swój 
sposób priorytetem. Gdyby jednak 
pokusić się o jakąś odpowiedź, to 
musiałbym przypomnieć początki 
prac nad dokumentem. Wszyscy 
zgodziliśmy się wtedy, że czy się to 
komuś podoba, czy nie, świat nam 
technologicznie ucieka i musimy 
skupić się na tym, by nam uciekać 
przestał, a najlepiej - byśmy zaczęli 
ten świat gonić. Wszystkie te ele-
menty nowoczesnych technologii, 
od elektromobilności począwszy, 
przez produkcję paliw wodoro-
wych, po wykorzystanie węgla do 
produkcji syngazu są równie istot-
ne. Ważne jest także zupełnie inne 
podejście do kwestii rewitalizacji. 
To nie ma być sadzenie drzew na 
pokopalnianych hałdach, bo od 
tego miejsc pracy nam nie przybę-
dzie. Trwają prace nad nowelizacją 
ustawy rewitalizacyjnej i ustawy 
o specjanych strefach ekonomicz-
nych. Program przewiduje jednego 
operatora rewitalizacyjnego, który 
będzie wprowadzał inwestorów na 
tereny poprzemysłowe. Parę przy-
kładów takiej zdrowo pojętej rewi-
talizacji mógłbym zresztą podać już 
teraz. Patrząc z punktu widzenia 
lokalnego patrioty, istotne są zapi-
sy dotyczące tak zwanej kogeneracji 
energetyki i węgla, idei budowy sie-
ci ciepłowniczej, która zastąpiłaby 
przydomowe kotłownie. Nie po to 
staraliśmy się - jako „Solidarność” 
- by aktywa EDF-u zostały przejęte 
przez Polską Grupę Energetyczną, 
żeby teraz dopuścić do zamknięcia 
niektórych z przejętych zakładów. 
Mam na myśli przede wszystkim 

elektrownię „Rybnik” i miasto Ryb-
nik, które ma najgorszą jakość po-
wietrza w Europie, o czym ostatnio 
pisał nawet dziennik The New York 
Times. Poprawa jakości powietrza 
bez konieczności likwidacji elek-
trowni byłaby wymierną korzyścią 
dla wszystkich. Generalnie są tam 
rzeczy, które trzeba zrobić szybko 
- a więc wszelkie inwestycje infra-
strukturalne i są takie, na które 
potrzeba będzie trochę więcej cza-
su, na przykład kwestie związane 
z nowymi technologiami. Wszyst-
kie są jednak równie ważne, bo od 
jednych zależy skuteczna realizacja 
drugich.

myśle ciężkim. To fakt, którego nie 
zmienimy. Do nowej rzeczywistości 
możemy się jednak dobrze przygoto-
wać. Kopalnie i elektrownie na razie 
pozostaną, huty - również, ale nie 
będą już miały tak dużego znacznia, 
jak do tej pory. W Programie mamy 
też jednak zapisy mówiące o rewita-
lizacji 200-megawatowych bloków 
energetycznych. Co najmniej 4-5 
bloków na Śląsku można zrewita-
lizować. To jest element gwaran-
tujący pewną stabilność sektorowi 
wydobywczemu. Mamy w Progra-
mie zapisy mówiące o moderniza-
cji elektrowni „Łaziska”, co ma ko-
losalne znaczenie dla przyszłości 
dostarczającej tam węgiel kopalni 
„Bolesław Śmiały”. Wcześniej Gru-
pa Tauron chciała elektrownię za-
mknąć. Przy produkcji syngazu 
będą z kolei wykorzystywane mia-
ły węglowe. Z pewnością Program 
nie ma charakteru antygórniczego 
czy antywęglowego. Węgiel dosta-
je tutaj swoją szansę. Jeśli jednak 
chcemy uniknąć masowej ucieczki 
młodych ludzi do innych państw 
Europy Zachodniej czy pozostałych 
aglomeracji w Polsce, musimy za-
biegać o rozwój nowych technologii 
na Śląsku. Formuła Programu dla 
Śląska jest otwarta. Nie jest tak, że 
jak coś nie zostało tam uwzględ-
nione, to już nigdy uwzględnione 
nie będzie. Możliwość uzupełnia-
nia naszej regionalnej strategii o 
nowe elementy sprawia, że jest to 
dokument na lata. Przykład? Proszę 
bardzo. Prawdopodobnie jeszcze w 
tym roku do Programu dla Śląska 
zostanie wpisana szybka kolej, któ-
ra połączy Gliwice z Katowicami i 
lotniskiem w Pyrzowicach, na czym 
skorzystają mieszkańcy przemysło-
wej części województwa.

sG: - a co z finansowaniem 
wpisanych tam inwestycji? re-
alizacja wszelkiego typu stra-
tegii rozbija się najczęściej o 
ten właśnie czynnik…

dk: - Program jest „podparty” 
konkretnymi środkami finansowy-
mi. Za realizację inwestycji odpo-
wiedzialne są określone podmioty, 
czego też wcześniej nie było. Rzeczą 
tak samo ważną jest to, że już w tej 
chwili działa komitet monitorujący 
i sterujący, zarówno przy Minister-
stwie Inwestycji i Rozwoju, jak i przy 
Wojewodzie Śląskim. Ma on na bie-
żąco oceniać wdrażanie Programu 
w życie i poniekąd „dyscyplinować” 
te podmioty, które od realizacji in-
westycji będą się uchylać. Poza tym 
przyglądamy się temu wszystkiemu 
jako związek zawodowy „Solidar-
ność”. Gdyby ktoś w rządzie wpadł 
na pomysł, by z wprowadzania za-
łożeń Programu zrezygnować, po-
staramy mu się to skutecznie wybić 
z głowy, bo chodzi o „być albo nie 
być” całego regionu.

sG: - kiedy możemy się 
spodziewać realizacji przynaj-
mniej większej części zapisów 
programu?

dk: - Jestem nastawiony op-
tymistycznie. Myślę, że pod koniec 
kolejnej kadencji związkowej, w 
roku 2022, będziemy mogli powie-
dzieć, że 50-60 procent jego zapi-
sów zostało wykonane.

sG: - oby tak się stało. dzię-
kujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

„Solidarności” jako przedstawiciel 
strony społecznej. Wykorzystaliśmy 
sprzyjające okoliczności i już na 
drugim posiedzeniu WRDS zdecy-
dowaliśmy, że Program dla Śląska 
powinni tworzyć mieszkańcy tej 
ziemi - możliwie szerokie spektrum 
środowisk. Prace nad Programem 
zakończyliśmy we wrześniu 2016 r. 
Podpisali się pod nim wtedy przed-
stawiciele wszystkich niemal sił 
politycznych, społecznych i gospo-
darczych województwa śląskiego - 
wojewoda, marszałek województwa 
- politycznie reprezentujący opo-
zycję, pracodawcy państwowi, pra-
codawcy prywatni, rzemieślnicy, 
związkowcy - a wszystko to w obec-
ności wtedy jeszcze wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego. Potem 
wokół sprawy zapanowała cisza. 
Postawiliśmy wtedy sprawę „na 
ostrzu noża” - jako Region Śląsko-
Dąbrowski zwróciliśmy się do Ko-
misji Krajowej Związku o wejście w 
spór z rządem. Na szczęście mocne 
zaangażowanie wicepremiera Mo-
rawieckiego i wiceministra rozwoju 
Jerzego Kwiecińskiego sprawiło, że 
Program stał się częścią rządowej 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwo-
ju zwanej „planem Morawieckiego”. 
Odpowiadając na pytanie, powiem 
tak - warto było się zaangażować i 
całą sprawę zainicjować, bo dzięki 
temu powstał pierwszy program 
rozwoju regionu, który jest reali-
styczny.

O Programie dla Śląska - pracach nad dokumentem, jego treści, kolejnych etapach realizacji oraz 
konsekwencjach dla przemysłu wydobywczego - rozmawiamy z przewodniczącym Zarządu Regionu 
(ZR) Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” Dominikiem Kolorzem.

Program dla Śląska 
jest na tyle spójny, 

że każdy 
z jego elementów jest 

na swój sposób 
priorytetem.

Z pewnością Program 
nie ma charakteru 

antygórniczego 
czy antywęglowego. 

Węgiel dostaje 
tutaj swoją szansę.

sG: - stwierdzenia typu 
„nowe technologie” czy „in-
nowacje” budzą w niektórych 
pewien lęk, bo kojarzą im się z 
urzędową przebudową struk-
tury gospodarczej regionu, a 
więc likwidacją kopalń, likwi-
dacją miejsc pracy w branżach 
tradycyjnych, wzrostem bez-
robocia. Na ile te obawy mogą 
być zasadne?

dk: - Śląsk przestaje być regio-
nem bazującym wyłącznie na prze-
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Już wkrótce  posiłki profilaktyczne  
w nowej  odsłonie - KARTA  WIELU  MOŻLIWOŚCI 

Drodzy Górnicy!

Zarząd PGG informuje, że realizując obowiązki PRACODAWCY  w zakresie zapewnienia posiłków 
profilaktycznych  pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach  wdrożony 

zostaje, w miejsce dotychczasowego systemu bonów papierowych,  unikatowy w skali kraju program  
KART  PŁATNICZYCH.

ADRESACI - blisko 40 000 pracowników PGG uprawnionych do posiłków profilaktycznych

PAKIET  KORZYŚCI:
karta uprawnia do nabycia posiłków i artykułów 
spożywczych oraz napojów, z wyłączeniem 
artykułów tytoniowych  i alkoholowych 
okres ważności karty 
- 48 miesięcy
zasięg terytorialny 
- placówki gastronomiczne 

  oraz sklepy spożywcze

wygoda  użytkowania -  karta z indywidualnym 
kodem PIN
blokada kart utraconych - gwarancją zachowania 
prawa do zgromadzonych środków
możliwość sprawdzenia stanu karty 
w bankomatach  (bez opłat)  
użytkowanie karty bez opłat po stronie 
PRACOWNIKA

CZAS  WDROŻENIA: karty wydawane będą uprawnionym pracownikom PGG sukcesywnie 
w okresie od kwietnia do lipca br.

PARTNER  PROJEKTU:  PKO  Bank Polski S.A.

PGG wprowadza 
rewolucyjny system 
kart płatniczych. 
Zastąpią papierowe 
bony żywnościowe

w polskiej Grupie Górni-
czej zmieniają się zasady reali-
zacji posiłków profilaktycznych 
dla pracowników zatrudnio-
nych w uciążliwych warunkach. 
Dotychczas stosowane papie-
rowe  bony żywieniowe zastą-
pione zostaną  kartami płatni-
czymi. Polska Grupa Górnicza 
wraz ze swoim partnerem w 
tym projekcie PKO Bank Polski 
S.A. przygotowała innowacyj-
ny system kart płatniczych dla 
pracowników. To pierwsze tego 
typu rozwiązanie w górnictwie 
wprowadzone na taką skalę, 
które obejmie około 40 tys. 
pracowników PGG.

Rozwiązanie jest wygod-
ne i przyjazne tak samo dla 
pracownika jak i pracodawcy. 
Wprowadza szereg zmian na 
lepsze dla pracowników. Do na-
jistotniejszych należą:

- PRACOWNIK NIE PO-
NOSI ŻADNYCH KOSZTÓW 
UŻYTKOWANIA KARTY

- Okres ważności karty to 
cztery lata i do tego okresu waż-
ne będą środki na karcie

- Karta obejmuje placów-
ki gastronomiczne oraz sklepy 
spożywcze

- Karta jest wygodna w 
użytkowaniu - karta posiada 
indywidualny kod PIN, który 
działa właściwie tak samo jak 
w przypadku np. kart kredyto-
wych czy debetowych (w zakre-
sie do jakiego karta jest prze-
znaczona)

- Karta posiada możliwość 
szybkiej blokady w razie zagu-
bienie lub kradzieży z gwaran-
cją zachowania prawa do zgro-
madzonych środków

- Karta posiada bezpłatną 
możliwość sprawdzenia stanu 
karty w bankomatach

Dotychczas pracownik 
otrzymywał raz w miesiącu 
bon żywieniowy, które mógł 
zrealizować w wyznaczonych 
placówkach gastronomicznych, 
ewentualnie kupić produkty 
spożywcze w wyznaczonych 
do tego celu sklepach. Obec-
nie, zamiast bonu papierowe-
go, pracownik otrzyma kartę 
płatniczą.  Takie rozwiązanie 
jest o wiele bardziej korzystne. 
Nie będzie limitowana liczba 
placówek gastronomicznych 
oraz sklepów, a pracownik bę-
dzie mógł skorzystać z karty w 

placówkach  gastronomicznych 
i sklepach wyposażonych w 
terminale płatnicze, czyli prak-
tycznie rzecz biorąc wszędzie. 
Obecnie takiej możliwości nie 
ma, ponieważ pracownik może 
wykorzystać bony żywieniowe 
tylko w wyznaczonych jednost-
kach. Ich liczba jest zależna od 
kopalni lub zakładu, w którym 
górnik jest zatrudniony. W jed-
nym przypadku jest ona  więk-
sza, w innym mniejsza. W przy-
padku karty płatniczej wszyscy 
pracownicy będą mieć takie 
same możliwości. Różny jest 
też obecnie okres ważności bo-
nów żywieniowych. Czasem jest 
to kilka miesięcy, ale może być 
to też okres jednego miesiąca. 
Zdarzają się przypadki, kiedy 
górnik nie zdąży wykorzystać 
bonu w okresie jego ważności 
i wtedy taki bon bezwzględnie 
przepada. W przypadku  karty 
płatniczej świadczenie będzie 
można zrealizować w okresie 
ważności karty. Karta będzie 
ważna przez 48 miesięcy i od-
powiednio wcześniej będzie 
wydana nowa karta.

Zmieni się także sposób 
obsługi bonów żywieniowych. 
Obecnie przygotowanie i wy-
dawanie bonów żywieniowych 
to potężne i bardzo kosztowne 
przedsięwzięciem logistyczne, 
w które zaangażowanych jest 
wielu pracowników kopalni. Po 
wprowadzeniu kart płatniczych 
te problemy znikną. Karta bę-
dzie ładowana automatycznie 
w każdym miesiącu, a jej ob-
sługa będzie się ograniczać do 
pierwszego wydania karty i jej 
wymianie przed końcem okre-
su ważności. 

Z przeprowadzonych przez 
PGG analiz wynika, że pra-
cownicy chętnie przystaną na 
zmianę. Sytuacja ta nie dziwi. 
Wszyscy pracownicy od wielu 
lat korzystają z różnego rodzaju 
kart elektronicznych i nie jest 
to dla nich żadna nowość. Tym 
bardziej, iż na skutek wymiany 
pokoleniowej większość na-
szych pracowników nie pamię-
ta świata bez kart płatniczych. 
Dla nich nowoczesne formy 
to norma, a problemem może 
być korzystanie z tradycyjnych 
form płatności

POLSKa Grupa Górnicza wprowadza innowacyjny system kart płatniczych, 
które zastąpią stosowane dotychczas papierowe bony żywieniowe. 
to pierwsze tego typu rozwiązanie w górnictwie wprowadzone na taką skalę. 
Przedsięwzięcie obejmie około 40 tys. pracowników PGG.
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LW BOGDANKA 23 stypendia górnicze dla najlepszych uczniów szkół partnerskich

„Solidarni górnicy” 
z Bogdanki

LW BOGDANKA Fundacja, która wspiera lokalną społeczność

FUNDaCJa „Solidarni Górnicy” z roku na rok coraz bardziej widoczna w środowisku lokalnym. 
Z jej wsparcia skorzystało już wiele osób fizycznych, organizacji i środowisk. 

lUbelska kopalnia wę-
gla kamiennego w Bogdance 
od wielu już lat wspiera na 
wiele sposób lokalną spo-
łeczność. Jedną z form  ta-
kiego wspierania było i jest 
przekazywanie różnego ro-
dzaju darowizn – zarówno 
organizacjom, instytucjom 
jak i osobom fizycznym, 

które znalazły się w tzw. po-
trzebie, czy też trudnej sytu-
acji losowej. Jednym z takich 
przykładów jest szpital po-
wiatowy w Łęcznej (poło-
żony niedaleko od kopalni 
Bogdanka), który powstał 
między innymi dzięki środ-
kom finansowym przekaza-
nym przez kopalnię.

Znaczna ilość próśb o 
wsparcie, która spływała na 
ręce kierownictwa Lubel-
skiego Węgla „Bogdanka” 
SA, stała się zaczynem do 
działań zmierzających do 
powołania fundacji, która 
gospodarując między innymi 
środkami fundatora mogła-
by udzielać celowej pomocy i 

prowadzić skuteczną działal-
ność filantropijną.

Tak właśnie, dzięki ini-
cjatywie Rady Nadzorczej 
i Zarządu LW Bogdanka, w 
marcu 2014 r. powstała Fun-
dacja „Solidarni Górnicy”. 
Obecnie jest to bardzo waż-
ny podmiot dla środowiska 
górniczego i społeczności 

województwa lubelskiego, 
wspierający będących w po-
trzebie pracowników spółki, 
ich rodziny i pracowników 
firm świadczących usługi na 
rzecz spółki, a także społecz-
ność lokalną.

Celem Fundacji „Soli-
darni Górnicy” jest świad-
czenie pomocy finansowej i 
wspomaganie osób poszko-
dowanych w wypadkach lo-
sowych, chorych, znajdują-
cych się w trudnej sytuacji 
materialnej oraz ich rodzin, 
a także wspieranie unikal-
nych talentów, przedsięwzięć 
kulturalnych, prozdrowot-
nych, ekologicznych i innych, 
o dużym znaczeniu lokalnym 
i regionalnym. Rada i Zarząd 
Fundacji „Solidarni Gór-
nicy” wykonują swoje obo-
wiązki wyłącznie społecznie, 
nie pobierając żadnych gra-
tyfikacji. 

Fundację tworzą ludzie 
związani z Bogdanką, stąd 
organizacja wspiera wiele 
inicjatyw społecznych zai-
nicjowanych przez kopalnię. 
Jedną z nich jest trójstronne 
Porozumienie dedykowane 
promocji honorowego krwio-
dawstwa, krwiolecznictwa 
oraz rejestru do banku daw-
ców i dawczyń szpiku. Jest 
to pierwsza tego rodzaju ini-
cjatywa w regionie, łączącą 
wysiłki sektora publicznego, 
biznesowego i pozarządowe-
go, dla wsparcia idei krwio-
dawstwa, krwiolecznictwa 
i dawstwa szpiku. Fundacja 
angażuje się także w inicjaty-
wy podnoszące poziom wie-
dzy i umiejętności z zakresu 
ratownictwa przedmedycz-
nego – wśród nich Konkurs 
„Młodzi Ratownicy”, orga-
nizowany co roku w Szko-
le Podstawowej im. Jana i 
Kazimierza Bogdanowiczów 
w Nadrybiu. Fundacja „Soli-
darni Górnicy” bierze także 
aktywny udział w zbiórkach 
żywności czy artykułów 
szkolnych, wspierając akcję 
Caritas Polska „Tornister Pe-
łen Uśmiechu”.

Dochody Fundacji po-
chodzą głównie z darowizn, 
datków i subwencji. Ten rok 
jest wyjątkowy dla „Soli-
darnych Górników, bowiem 
dzięki otrzymaniu przez 
Fundację statusu Organiza-
cji Pożytku Publicznego, po-
cząwszy od tego roku, podat-
nicy mogą już włączyć się w 
jej wspieranie i przekazywać 
na rzecz Fundacji „Solidarni 
Górnicy” wpłatę z odpisu 1% 
podatku rozliczanego PIT-u. 
Wielu pytanych pracowni-
ków Bogdanki, właśnie na 
ten cel zamierza przeznaczyć 
swój 1% podatku.

- Cieszy nas, że pracow-
nicy kopalni utożsamiają 
się z Fundacją „Solidarni 
Górnicy”. Dzięki zebranym 
środkom można będzie 
jeszcze bardziej pomagać 
tym wszystkim, którzy zna-
leźli się w potrzebie. W ten 
sposób wspieramy też LW 
Bogdankę w realizacji naj-
ważniejszych celów strate-
gii CSR, przede wszystkim 
w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa i rozwoju lokalnej spo-
łeczności oraz najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa 
pracowników - mówi Bog-
dan Kowal, Prezes Zarządu 
Fundacji.

Przewodniczący Rady 
Fundacji, Grzegorz Gawroń-
ski dodaje: Działalność na-
szej Fundacji, dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu i 
empatii, jest z roku na rok 
coraz bardziej widoczna w 
środowisku lokalnym. W in-
teresie kopalni jest by taka 
forma pomocy i wsparcia 
otoczenia funkcjonowała 
sprawnie oraz szybko odpo-
wiadała na pojawiające się 
potrzeby.

W 2017 r. na działalność 
statutową Fundacja wydała 
ponad 210 000 zł, w tym na 
leczenie i rehabilitację – 41%, 
zakup sprzętu medycznego – 
36%, stypendia za wyniki w 
nauce – 8%, pomoc socjalną 
– 6%, pozostałe dofinanso-
wanie – 9%.

Nie waHaj siĘ i przekaŻ 
1% podatkU i wesprzyj FUNdacjĘ 

„solidarNi GÓrNicy”/ krs: 000491946
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Materiał powstał 
w ramach cyklu poświęconego 

innowacyjności 
w polskim górnictwie węgla kami-

ennego we współpracy 
z JSW Innowacje.

Odpad wartościowym produktem
GOSPODaRKa o obiegu zamkniętym, czyli wielokrotne wykorzystywanie produktów i surowców, to jeden z celów polityki 
gospodarczej Unii Europejskiej. Praktyczną realizacją tego celu produkcja peletu węglowego Varmo przez spółkę JSW Innowacje. 

JSW Zgodnie z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego

Cel: taniej i efektywniej
JSW, JSW Innowacje, Główny Instytut Górnictwa oraz Joy Global (Poland) powołały 19 kwietnia w Katowicach konsorcjum, którego 
celem jest realizacja Samodzielnej Obudowy Kotwiowej (SOK) w kopalniach jastrzębskiej spółki. W ramach przedsięwzięcia w kopalni 
KWK Budryk zaplanowano pilotażowo-badawczą inwestycję praktycznie testującą efektywną technikę SOK.

utrzymania wyrobisk korytarzowych. 
Wykorzystywana jest zarówno w wy-
robiskach udostępniających wykony-
wanych w skałach płonnych, jak i w 
wyrobiskach przygotowawczych wy-

konywanych w węglu. Doświadczenia 
kopalń amerykańskich i australijskich 
wskazują, że bezpiecznie spełnia swo-
je zadania nawet w słabych skałach 
stropowych.

POWOłANE  konsorcjum to kolejny etap 
przybliżający wdrożenie w JSW wydajnej 
technologii górniczej stosowanej od lat 
w nowoczesnych kopalniach na świecie 
(USA, Australia). W ramach wspólnego 
przedsięwzięcia zostanie opracowana i 
przetestowana w warunkach występu-
jących w kopalniach metanowych JSW 
technologia prowadzenia robót górni-
czych z wykorzystaniem samodzielnej 
obudowy kotwowej – „rockbolting” lub 
SOK. Zbadanych zostanie wiele aspek-
tów technologicznych SOK m.in.  roboty 
przygotowawcze w zakresie drążenia 
chodników, urabianie mechaniczne, 
załadunek i transport urobku, spełnia-
jącego kryteria i wymagania stawiane 
poszczególnym typom wyrobisk. W ra-
mach projektu zaplanowano praktyczne 
testy w kopalni Budryk mające na celu 
m.in. weryfikację możliwości osiąga-
nia postępów prac drążeniowych oraz 
ograniczenie kosztów przy zastosowa-
niu najbardziej restrykcyjnych procedur 
bezpieczeństwa. 

- Powołane dziś na Śląsku konsor-
cjum wpisuje się w realizowaną przez 
Zarząd strategię JSW na lata 2018- 
2030, która zakłada m.in. optymalizację 
procesu produkcyjnego przez racjonalne 

obniżenie jej kosztów. W jastrzębskiej 
spółce wciąż koszty wielu robót górni-
czych, w tym robót przygotowawczych, 
są zbyt wysokie. Według szacunków 
zastosowanie efektywnej obudowy ko-
twiowej pozwala zmniejszyć nakłady 
na przygotowanie pola eksploatacji na-
wet o 30 procent - mówi  Daniel Ozon 
prezes JSW. - By móc się stale rozwi-
jać musimy wykorzystywać światowe 
osiągnięcia techniki. Zaangażowanie w 
nowoczesne, przydatne górnictwu roz-
wiązania, jak np. technika kotwienia, 
to pragmatyczne działanie pozwalające 
zwiększyć produkcję, obniżyć jej kosz-
ty, a w efekcie poprawić wyniki finanso-
we całej Grupy Kapitałowej.

Praktyczne testy Samodzielnej Obu-
dowy Kotwiowej umożliwią opracowanie 
dokumentacji dotyczącej możliwości 
bezpiecznego wykorzystania tej techno-
logii w kopalniach JSW. Uroczyste pod-
pisanie umowy o powołaniu konsorcjum 
odbyło się podczas jubileuszowej gali z 
okazji XXV rocznicy powstania JSW, któ-
ra odbyła się w katowickim NOSPR.

Obudowa kotwiowa jest od lat z 
powodzeniem stosowana w świato-
wym górnictwie węglowym. Stanowi 
podstawowy element bezpiecznego 

JsW Innowacje zapewnia, że Var-
mo jest jedynym paliwem węglo-
wym, którego wilgotność jest stała, 
a cały produkt przed pakowaniem 
podlega suszeniu. To gwarantuje 
wysoką powtarzalność wszystkich 
parametrów technicznych i jakoś-
ciowych.

Pelet Varmo Premium spełnia 
wymogi ekologiczne oraz ma dobre 
parametry fizyko-chemiczne takie 
jak wytrzymałość czy bardzo niska 
wilgotność. Producent gwarantuje 
wysoką wartość opałową, bardzo 
niską spiekalność jak również mi-
nimalną zawartość popiołu.

Wysoka kaloryczność, niska 
wilgotność

Wartość opalowa to min. 27 
MJ/kilogram, popiół to maksymal-
nie 8 proc. a zawartość siarki to 
maksymalnie 0,8 proc. Zawartość 
wilgoci wynosi od 2 do 6 proc.

Varmo Premium projektowane 
jest z przeznaczeniem do wykorzy-
stywania w nowoczesnych kotłach z 
automatycznym podawaniem pali-
wa, czyli kotłach z podajnikiem śli-
makowym lub tłokowym. Stanowi 
doskonałą alternatywę dla sprze-
dawanych na rynku ekogroszków. 

Pelet węglowy Varmo Premium 
jest nowością na rynku jako pierw-
sze kompozytowe paliwo węglowe, 
pozwalające na poprawę warun-
ków środowiskowych w aglomera-
cjach miejskich i regionach tury-

styczno–uzdrowiskowych poprzez 
redukcję szkodliwych substancji, w 
tym znaczące obniżenie emisji ra-
kotwórczego benzopirenu.

Varmo sprzedawane jest wy-
łącznie w formie konfekcjonowanej 
gwarantującej deklarowaną wagę 
i jakość. Opakowanie z kapturem 
z folii stretch-hood chroni przed 
szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych.

Oczyszczenie wody i gazów
To nie jedyny innowacyjny po-

mysł JSW wpisujący się w koncep-
cję gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Trwają analizy zmierzające do 
produkcji adsorbentów węglowych 
w JSW Koks. Adsorbenty węglowe 
używane są nie tylko do adsorpcji 
zanieczyszczeń z fazy ciekłej lub 
gazowej, ale także w katalizie jako 
katalizatory czy też ich nośniki, 
ponadto służą do przechowywania 
gazów. 

Adsorbenty węglowe otrzymuje 
się w procesie karbonizacji surow-
ca oraz aktywacji chemicznej, bądź 
fizycznej wytworzonego karboniza-
tu. Ze względu na swoją dostępność 
i neutralność względem środowi-
ska, a także rozwiniętą porowa-
tość, adsorbenty węglowe znalazły 
szerokie zastosowanie na rynku. 

Z powodu swojej wysokiej sku-
teczności,  absorbenty stają się co-
raz powszechniej stosowaną tech-
niką uzdatniania wód i ścieków. 

Adsorpcyjne oczyszczanie spa-
lin i innych gazów poprocesowych 
jest jednym ze sposobów ochrony 
środowiska coraz powszechniej 
stosowanym w przemyśle.

Wstępna koncepcja technolo-
giczna produkcji adsorbentów wę-
glowych w powiązaniu z dostępną 
infrastrukturą Koksowni Dębień-
sko (należącej do grupy JSW) obej-
muje wytwarzanie adsorbentów 
węglowych na bazie pyłu koksowe-
go oraz wytwarzanie formowanych 
adsorbentów na bazie węgla ka-
miennego i smoły węglowej z akty-
wacją fizyczną.

Koncepcja zakłada wykorzy-
stanie istniejącej infrastruktury 
technicznej, technologicznej i ener-
getycznej w Koksowni Dębieńsko. 
Szacowane nakłady inwestycyjne 
ok. 96 mln zł a zatrudnienie to ok. 
27 osób bezpośrednio w procesie 
produkcyjnym plus ok. 10 osób ob-
sługi. 

Zgodnie z polityką Unii 
Europejskiej

Wykorzystanie do produkcji 
peletu odpadów węglowych i kok-
sowniczych doskonale wpisuje się 
w koncepcję gospodarki o obiegu 
zamkniętym promowanej przez 
Unię Europejską. Gospodarka o 
obiegu zamkniętym jest koncep-
cją, w której produkty, materiały 
oraz surowce powinny pozostawać 
w gospodarce tak długo, jak jest to 

możliwe, a wytwarzanie odpadów 
powinno być jak najbardziej zmini-
malizowane. 

Idea ta uwzględnia wszystkie 
etapy cyklu życia produktu, za-
czynając od jego projektowania, 
poprzez produkcję, konsumpcję, 
zbieranie odpadów, aż do ich zago-
spodarowania. 

Jest to więc odejście od gospo-
darki opierającej się na zasadzie 
„weź – wyprodukuj – zużyj – wy-
rzuć”, w której odpady często trak-
towane są jako ostatni etap cyklu 
życia. W gospodarce o obiegu za-
mkniętym istotne jest to, żeby od-
pady – jeżeli już powstaną – były 
traktowane jako surowce wtórne. 

Temu mają służyć wszystkie dzia-
łania poprzedzające powstanie od-
padów. 

Jednocześnie, podejście go-
spodarki o obiegu zamkniętym, 
realizowane np. w odniesieniu do 
projektowania produktów czy do 
procesów produkcyjnych ma na 
celu zwiększenie innowacyjności 
europejskich przedsiębiorców oraz 
podniesienie ich konkurencyjności 
w stosunku do podmiotów z innych 
części świata.

Wraz z rozwojem gospodar-
czym rośnie zapotrzebowanie na 
surowce. Ponieważ światowa popu-
lacja rośnie, rośnie również popyt. 
W tej sytuacji konieczne jest mądre 
gospodarowanie ograniczonymi za-
sobami.

 Ważnym czynnikiem jest także 
wpływ wydobywania i wykorzysty-
wania surowców na klimat na Zie-
mi - inteligentniejsze wykorzysta-
nie surowców może przyczynić się 
do spadku zużycia energii i emisji 
CO2.

Zapobieganie powstawaniu od-
padów, ponowne użycie i tym po-
dobne działania mogą przynieść 
przedsiębiorstwom w UE oszczęd-
ności netto sięgające 600 mld euro 
lub 8 proc. rocznego obrotu, prowa-
dząc jednocześnie do ograniczenia 
łącznych emisji gazów cieplarnia-
nych o 2-4 proc. rocznie.

Przejście do gospodarki o obie-
gu zamkniętym może przynieść ko-
rzyści, takie jak zmniejszenie wpły-
wu na środowisko, zwiększenie 
bezpieczeństwa dostaw surowców, 
zwiększenie konkurencyjności, 
pobudzenie innowacji, wzrostu go-
spodarczego i zatrudnienia. Szacuje 
się, że to może przełożyć się nawet 
na 580 tys. nowych miejsc pracy w 
UE. Może również zapewnić konsu-
mentom bardziej trwałe i innowa-
cyjne produkty, które zapewniają 
oszczędności i lepszą jakość życia.

Igor D. Stanisławski

Pelet 
Varmo Premium 
spełnia wymogi 
ekologiczne 
oraz ma dobre 
parametry 
fizyko-chemiczne 
takie jak 
wytrzymałość 
czy bardzo niska 
wilgotność.



4KWIECIEŃ 2018         SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA 11promoCja

Ekogroszek SKARBEK został przebadany przez Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Uzyskał świadectwo na znak bezpieczeństwa 
ekologicznego, a jego wysoką jakość gwarantują certyfikaty wydawane 
przez specjalistyczne, akredytowane laboratoria zgodnie z normą PN-EN 
ISO/IEC 17025:2001.

Charakteryzuje się dużą kalorycznością, małą wilgotnością, wysoką 
sprawnością spalania oraz niską emisją zanieczyszczeń. Polecany do spalania 
w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we 
wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

www.weglokokskraj.pl

Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło 
najwyższej jakości
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Zwycięski powrót
BOKS Damian Jonak znów wygrywa!

joNak wrócił na ring po prawie 
trzyletniej przerwie.

- Do powrotu (…) od dłuższego 
czasu namawiali mnie przyjaciele. 
Sam też tego chciałem, cały czas 
trenowałem, chodziłem na siłow-
nię, ale nie było sprzyjających wa-
runków, by się przełamać i podjąć 
taką decyzję. Duże znaczenie miały 
dla mnie dwie rozmowy z Mateu-
szem Borkiem, który odpowiada za 
organizację częstochowskiej gali. 
Wiadomo, że to duża i fajna im-
preza, najbardziej prestiżowy cykl 
gal bokserskich w Polsce. Lepszej 
okazji do powrotu mógłbym już nie 
mieć - mówił w rozmowie z Solidar-
nością Górniczą.

Należałoby tutaj dodać, że tę 
okazję znakomicie wykorzystał. 
Pierwotnie miał skrzyżować ręka-
wice z Lukasem Ndafolumą (11-1, 3 
KO), ale Namibijczyk nie otrzymał 
wizy. Cornejo z kolei po raz pierwszy 
walczył poza Ameryką Południową, 
był zatem dla wszystkich wielką za-
gadką. Ostatecznie Damian gładko 
poradził sobie z rywalem, wygry-
wając wszystkie osiem rund. Star-
cie mogło się zakończyć już w run-
dzie drugiej, gdy po ciosach Jonaka 
Argentyńczyk dwukrotnie lądował 
„na deskach”. Potem kontuzja unie-
możliwiła walecznemu zawodni-
kowi z Tarnowskich Gór skuteczne 
korzystanie z prawej ręki.

- Na szczęście nie doszło do 
złamania czy pęknięcia kości. Od-
nowiła mi się, niestety, kontuzja 
śródręcza, którą teraz będziemy 
próbowali zaleczyć. Bez względu na 
wszystko dobrze, że udało się unik-
nąć najgorszego - poinformował nas 
trzy dni po walce Damian Jonak.

Rywal próbował spożytkować 
osłabienie Polaka, czynił to jednak 
bardzo nieskutecznie, co przełożyło 
się na sędziowski werdykt. Wszyscy 
sędziowie punktowali 80:70 dla Jo-
naka, który odniósł swoje 40. zwy-
cięstwo w karierze.

- Chciałbym podziękować za do-
ping całej publiczności, zwłaszcza 
członkom „Solidarności”, którzy 
- jak zwykle - nie zawiedli. To moi 
najwierniejsi kibice. Na nich zawsze 
mogę liczyć - powiedział Damian, 
podsumowując galę.

W pozostałych walkach:
- o Mistrzostwo Europy WBO 

- Mateusz Masternak (41-4, 28 KO) 
pokonał przez techniczny nokaut po 
szóstej rundzie Kongijczyka Yourie-
go Kalengę (23-5, 16 KO),

- o Międzynarodowe Mistrzo-
stwo Polski w wadze junior ciężkiej 
- Adam Balski (12-0, 8 KO) poko-
nał jednogłośną decyzją sędziów 
(97:93, 97:93, 99:91) Rosjanina De-

KRZyżóWKa

Damian Jonak (40-0-1, 21 KO) pokonał jednogłośną decyzją sędziów (80:70, 80:70, 80:70) argentyńczyka marcosa 
Jesusa Cornejo (19-2, 18 KO) podczas gali Polsat Boxing Night: Noc Zemsty, która odbyła się 21 kwietnia w Hali Sportowej 
Częstochowa. Walkę wieczoru - tomasz adamek (53-5, 31 KO) kontra Joey abell (34-10, 32 KO) - wygrał „Góral” z Gilowic, 
nokautując rywala i zdobywając międzynarodowe mistrzostwo Polski w wadze ciężkiej.

nisa Graczewa (16-7-1, 9 KO),
- o Mistrzostwo Świata WBO w 

wadze super piórkowej - Ewa Brod-
nicka (15-0, 2 KO) pokonała jed-
nogłośną decyzją sędziów (100:90, 
97:93, 99:91) Kanadyjkę Sarah Pu-
cek (8-3-1, 1 KO),

- Robert Parzęczewski (20-1, 13 
KO) pokonał przez techniczny nok-
aut w ósmej rundzie Kanadyjczyka 
Tima Cronina (11-2-1, 2 KO),

- o Mistrzostwo Polski w wadze 
półśredniej - Łukasz Wierzbicki 
(16-0, 6 KO) pokonał jednogłoś-
ną decyzję sędziów (96:94, 96:94, 
98:92) Michała Żeromińskiego (13-
4-1, 1 KO),

- Michał Chudecki (11-2-2, 3 KO) 
zremisował niejednogłośnie (77:75, 
76:77, 76:76) z Damianem Wrzesiń-
skim (13-1-2, 5 KO).

MJ

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice 
lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w marcowej krzyżówce brzmi: Bez zgody ani państwo nie może egzystować ani 
rodzina. Nagrody wylosowali: Marzena Oślizło z Jastrzębia-Zdrój oraz Rafał Chodorek z Zawiercia. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.


