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Ważne porozumienie w JSW SA

Pracownicy SiG będą przeniesieni…
Sukces negocjacyjny NSZZ „Solidarność” s. 9

Šefčovič w Katowicach
W chwili szczerości wiceprzewodniczący KE Maroš Šefčovič 
powiedział, że odejście od węgla może być dla niektórych gospo-
darek bolesne. 

Czy zabraknie górników?
Pojawiły się prognozy mówiące, że już wkrótce może zacząć brakować 
pracowników chętnych do pracy w kopalniach węgla kamiennego.

ZOK w nowej odsłonie
9 maja podpisano porozumienie umożliwiające scalenie Zakładowych 
Organizacji Koordynacyjnych PGG i KHW w jeden wspólny ZOK.

DEPUTATY WĘGLOWE: 
Gorący rządowy kartofel

ZWiąZKOWCY Z POLSKiEJ GrUPY GórNiCZEJ:

Odwieszenie „14-tki” zapisane w porozumieniu
rozmowa z przewodniczącym Bogusławem Hutkiem s. 5
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 POLiTYKA KLiMATYCZNA

Trump przeciw porozumieniu paryskiemu?
Prezydent USA Donald Trump powiadomił już najbardziej zaufanych pracowników, że zamierza wycofać się z podpisanego w grudniu 
2015 r. w Paryżu porozumienia ONZ o przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym - poinformowały Axios Media w swym serwisie.

Ambitne cele
PGG Strategia spółki do 2030 roku

- Dokładnie rok temu powołaliśmy Polską Grupę Górniczą (PGG). Przez ten czas spółka została dokapi-
talizowana przez inwestorów, podjęła trudne działania restrukturyzacyjne i zwiększyła swój potencjał o 
aktywa KHW. Dziś potrzebuje nowej strategii, która zagwarantuje jej długotrwały rozwój. Zaprezentowany 
przez nią plan w moim przekonaniu to zapewnia. Jako największy producent węgla kamiennego w Europie 
PGG musi zwiększyć wydajność, konkurencyjność, rozwinąć sprzedaż i stać się nowoczesną firmą o moc-
nych podstawach ekonomicznych – podkreśla minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Podczas IX Europejskiego Kon-
gresu Gospodarczego 10 maja 2017 
r. Polska Grupa Górnicza przedsta-
wiła strategię na lata 2017-2030. 
Zakłada ona, że PGG pozostanie 
najważniejszym polskim producen-
tem wysokiej jakości paliw stałych, 
zapewniając bezpieczeństwo rynku 
energetycznego i ciepłowniczego 
kraju. Spółka chce osiągnąć wy-
znaczone przez siebie cele dzięki m. 
in. poprawie gospodarki złożami 
węgla, długofalowym inwestycjom 
oraz prowadzeniu firmy w sposób 
zgodny z zasadami społecznej od-
powiedzialności biznesu.

- Konsekwentne działania, które 
podjęliśmy w Ministerstwie Energii 
sprawiły, że możemy mówić dzisiaj o 
perspektywach i budowaniu funda-
mentów, a nie o gaszeniu pożarów w 
górnictwie. Podjęliśmy się trudnego 
zadania restrukturyzacji polskiego 
górnictwa i udowodniliśmy, że dzia-
łamy systematycznie i przemyślanie. 
Strategia PGG jest tego dowodem 
– zaznacza Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii, Pełnomocnik 
Rządu ds. restrukturyzacji górni-
ctwa węgla kamiennego.

Głównym celem strategicznym 
PGG w zakresie sprzedaży jest do-
stosowanie oferty produktowej do 
indywidualnych potrzeb klientów 
oraz optymizacja portfela produk-
tów. PGG swoje produkty oferuje 
energetyce zawodowej, ciepłowni-
ctwu i energetyce przemysłowej oraz 
klientom indywidualnym. Spółka w 

przygotowanej strategii zakłada sta-
bilizacja udziału w segmencie ener-
getyki zawodowej (do 41% w 2030 
r.), zwiększenie udziału w segmen-
cie ciepłownictwa i energetyki prze-
mysłowej (do 77 % w 2030 r.) oraz w 
segmencie klientów indywidualnych 
(do 53% w 2030 r.).

W obszarze produkcji celem 
strategicznym spółki jest dosko-
nalenie technologii produkcyjnych 
oraz wzrost efektywności. Priory-
tetem dla PGG jest zapewnienie 
odpowiedniej nowych złóż eksplo-
atacyjnych zapewniających ocze-
kiwany poziom produkcji. Dzięki 
standaryzacji możliwe będzie wy-
korzystanie majątku i sprzętu w 
różnych miejscach. Spółka podej-
mie także  działania inwestycyjne 
w zakresie: drążenia wyrobisk (1 
767 km), inwestycji w urządzenia 
transportowe, głębienia i moderni-
zacji szybów.

Zadaniem Polskiej Grupy Gór-
niczej w zakresie finansowym jest 
zapewnienie inwestorom oczekiwa-
nej stopy zwrotu poprzez gwarancję 
rentowności sprzedaży, osiąganie 
założonego poziomu zysków oraz 
utrzymaniu dodatnich przepływów 
pieniężnych.

Spółka dba o zapewnienie naj-
wyższych standardów bezpieczeń-
stwa miejsca pracy i harmonijnym 
funkcjonowaniu w otoczeniu lokal-
nym. W strategii założono, że klu-
czowym zadaniem w zakresie pra-
cowniczym będzie uniknięcie luk 

pokoleniowych oraz wprowadzenie 
skutecznego motywacyjnego syste-
mu wynagrodzeń.

W zakresie ochrony środowiska 
Polska Grupa Górnicza neutrali-
zuje oddziaływanie na środowisko 
naturalne oraz efektywnie wyko-
rzystuje kopaliny towarzyszące 
(np. metan do silników gazowych). 
Do 2030 roku spółka na ochronę 
środowiska przeznaczy kwotę 2,6 
mld złotych.

- Prezentując strategię PGG 
chcemy pokazać pomysł na to co 
przed nami. Zdajemy sobie sprawę 
z odpowiedzialności, która na nas 
spoczywa, bowiem PGG pozosta-
nie najważniejszym polskim pro-
ducentem węgla, zapewniającym 
bezpieczeństwo energetycznego 
kraju. Przygotowaliśmy strategię, 
by jak najlepiej wywiązać się z tego 
zdania – mówi Tomasz Rogala, pre-
zes PGG.

AxIOS powołuje się na trzy niezależne źródła w ad-
ministracji prezydenckiej, które potwierdziły zamiar 
Trumpa wycofania się ze sztandarowego porozu-
mienia firmowanego przez poprzednika obecnego 
gospodarza Białego Domu -prezydenta Baracka 
Obamę.

Trump, który w sobotę napisał na swoim profilu 
na Twitterze: „Podejmę ostateczną decyzję w spra-
wie porozumienia z Paryża w przyszłym tygodniu!”, 
miał już rozmawiać o wycofaniu się z umowy m.in. z 
szefem Agencji Ochrony Środowiska Scottem Pruit-
tem - pisze Axios.

O wypełnienie zobowiązań wynikających z po-
rozumienia paryskiego przez USA apelowali do pre-
zydenta Trumpa partnerzy z G7 w czasie szczytu w 
Taorminie, na Sycylii.

Trump niejednokrotnie wyrażał swój sprzeciw 
wobec postanowień umowy paryskiej podpisanej w 
ramach konwencji ONZ o przeciwdziałaniu zmianom 
klimatycznym, uznając przyjęte w niej założenia za 
zbyt kosztowne dla USA.

Sprawa klimatu wywołała największy spór w 
czasie obrad grupy G7 w Taorminie. Z podziałami 
na tym tle wiązała się też decyzja Trumpa i kanclerz 
Niemiec Angeli Merkel o rezygnacji z tradycyjnej 

konferencji prasowej po zamknięciu obrad. Media 
przytaczały wypowiedź Merkel, która oceniła, że 
cała dyskusja na temat zmian klimatycznych była 
trudna i „niesatysfakcjonująca”.

Z nieoficjalnych źródeł, do których dotarli dzien-
nikarze obserwujący obrady, wynikało, że osta-
tecznie wypracowano kompromisowe rozwiązanie 
z ustępstwem wobec amerykańskiej administracji 
- pozostawiające jej czas na wypracowanie stano-
wiska.

Porozumienie paryskie zostało podpisane w 
grudniu 2015 r. przez 195 państw w celu utrzymania 
wzrostu średniej temperatury światowej na poziomie 
poniżej 2 stopni Celsjusza. Wymagało ratyfikacji co 
najmniej ze strony 55 państw, które łącznie wytarza-
ją 55 proc. globalnych zanieczyszczeń. Red
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strona 6

W GRONIE osób odpowiedzialnych 
za polskie górnictwo węgla kamien-
nego zapanowało swoiste rozdwoje-
nie jaźni. Proste sprawy są odwle-
kane w nieskończoność, za to tam, 
gdzie wypadałoby podyskutować i 
wziąć pod uwagę opinie ekspertów, 
podejmuje się decyzje bez zastano-
wienia.

Do spraw pierwszego typu należy 
kwestia ujednolicenia zasad wypłaty 
deputatu węglowego emerytom po-
przez przeniesienie kosztu wypłaty 
tego świadczenia ze spółek węglo-
wych na budżet państwa. Dzisiaj nie-
którzy z emerytów deputat otrzymują, 
inni natomiast - nie, bo pracowali w 
kopalniach należących do spółek, któ-
re wprowadziły programy oszczęd-
nościowe. Takich sytuacji być nie po-
winno, to oczywiste. Od ponad roku 
rządowi oficjele zapowiadają rychłe 
rozwiązanie problemu, choć gotowy - 
przygotowany przez górnicze organi-
zacje związkowe i poparty przez pra-
wie 130 tysięcy osób - projekt mają 
przecież na stole. Gdyby zajęli się nim 
od razu, dzisiaj byłoby po wszystkim. 
Bezczynność rządu doprowadziła by-
łych górników do ostateczności. Wie-
le wskazuje na to, że wkrótce pojadą 
do Warszawy, by zaprotestować w 
obronie swoich praw.

Z zupełnie innym czasem reakcji 
rządzących i zarządzających spółkami 
węglowymi mamy do czynienia, gdy 
chodzi o kwestię przenoszenia kopalń 
do SRK. Proces likwidacyjny poten-
cjalnie dochodowej KWK „Krupiński” 
trwa. Opinie ekspertów, którzy wska-
zywali, że zakład ma szanse na uzy-
skanie rentowności w ciągu dwóch, 
może trzech lat, zostały zignorowane. 
Tymczasem waży się los KWK „Wu-
jek” Ruch „Śląsk”. W załączniku do 
porozumienia zawartego przed po-
łączeniem Polskiej Grupy Górniczej i 
Katowickiego Holdingu Węglowego 
przewidziano, że decydująca dla przy-
szłości kopalni będzie odpowiedź na 
pytanie: czy możliwa jest uzasadnio-
na ekonomicznie eksploatacja węgla 
przez „Śląsk” przy uwzględnieniu 
koniecznych do poniesienia nakła-
dów inwestycyjnych? Miał jej udzielić 
zespół złożony z profesorów uczelni 
technicznych. Podobno specjaliści 
uznali, że zakład może przynosić zy-
ski, co nie spodobało się Zarządowi 
PGG, który bez względu na wszystko 
chce zamknąć kopalnię jeszcze w tym 
roku.

I jak tutaj nie zadać pytania: czy 
politycy, a pośrednio również człon-
kowie zarządów spółek węglowych, 
pamiętają jeszcze, komu zawdzię-
czają pełnione funkcje? Jeśli zapo-
mnieli, że są tam dzięki wyborcom, 
również pracownikom „Śląska” czy 
emerytom, to oni im o tym przypo-
mną, ale tak, że planowana manife-
stacja będzie przy tym tylko skrom-
nym preludium.
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Smog dzieli ministerstwa
Ministerstwa rozwoju oraz energii dzielą nie tylko deputaty węglowe. Kolejny punkt niezgody to smog. 

- NIECH oni się dogadają, niech roz-
mawiają. Smog jest zjawiskiem bardzo 
niekorzystnym - tak skomentował w 
programie „Jeden na Jeden” w TVN24 
rządowy spór o węgiel Stanisław Kar-
czewski, marszałek Senatu. Według 
doniesień medialnych, wicepremier 
Mateusz Morawiecki napotyka na opór 
szefa resortu energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego, co powoduje, że rząd do 
tej pory nie wprowadził skutecznych 
rozwiązań antysmogowych.

Jak napisała niedawno „Gazeta 
Wyborcza”, zamiast walki ze smo-
giem, jest wojna w rządzie. Chodzi o 
wprowadzenie norm jakościowych dla 
węgla, niezbędnych, żeby poprawić ja-
kość powietrza w Polsce.

- To prawda, jest konflikt między mi-

nisterstwami. Są rozbieżności między 
naszymi oczekiwaniami a propozycjami 
Ministerstwa Energii. Mamy konflikt in-
teresów - powiedział wicepremier Ma-
teusz Morawiecki podczas niedawnej 
konferencji prasowej w Krakowie, co 
zacytowała gazeta.

Resort rozwoju przygotował roz-
porządzenie o standardach dla kotłów, 
które obecnie czeka na akceptację Unii 
Europejskiej.

„23 lutego br. projekt rozporzą-
dzenia został notyfikowany Komisji 
Europejskiej. Jest to wymagane dla 
wszystkich rozporządzeń technicznych. 
Wg harmonogramu rozporządzenie ma 
zostać podpisane do końca czerwca 
2017 r. Zgodnie z projektem dokumen-
tu, kotły wprowadzane do obrotu będą 

musiały spełniać zaostrzone normy od 
1 października 2017 r. „- poinformowała 
tvn24bis.pl Monika Ociepka z biura pra-
sowego Ministerstwa Rozwoju.

Spór w rządzie dotyczy jednak in-
nego projektu, przygotowanego przez 
Ministerstwo Energii - informuje „Gaze-
ta Wyborcza”.

- Ministerstwo Energii jest właś-
cicielem spółek kopalnianych, dlatego 
trzeba się zastanowić, czy ten właśnie 
resort powinien samodzielnie decydo-
wać o parametrach węgla pod kątem 
jakościowym i zdrowotnym. Bo dla 
właściciela zawsze najistotniejszy bę-
dzie interes ekonomiczny posiadanych 
przez niego podmiotów - powiedział 
gazecie Piotr Woźny, doradca wicepre-
miera Mateusza Morawieckiego. 

jm

Gorący rządowy kartofel
DEPUTATY WĘGLOWE

EMErYCi i renciści górniczy z niecierpliwością oczekują na obiecaną przez rząd Beaty Szydło ustawę gwarantujący emerytom 
górniczym wypłatę za pośrednictwem ZUS ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy, czyli uprawnienie do określonej 
ilości bezpłatnego węgla rocznie.  Odpowiedzialny za projekt ustawy resort energii odsyła do szefa Komitetu Ekonomicznego 
rady Ministrów, czyli wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ten zaś odbija piłeczkę z powrotem do Ministerstwa Energii. 
Kto zatem hamuje wprowadzenie oczekiwanych regulacji?

Pogarszająca się w ostatnich 
latach sytuacja finansowa przed-
siębiorstw górniczych doprowa-
dziła do cięć kosztów. Na pierwszy 
ogień poszły deputaty wypłacane 
przez spółki byłym pracownikom. 
Począwszy od roku 2012 zaczęto 
wypowiadać prawo do deputatu 
węglowego przewidzianego dla 
emerytów i rencistów przepisami 
wewnątrzzakładowymi. Działania 
te nieznacznie wpłynęły na po-
prawę sytuacji finansowej przed-
siębiorstw górniczych przy za-
chowaniu poziomu wynagrodzeń 
pracowniczych, ale również spowo-
dowały powstanie zróżnicowania 
uprawnień obecnych emerytów i 
rencistów w zależności od statusu 
działalności ich kopalni.

Emeryci i renciści z kopalń zli-
kwidowanych, które nie miały swo-
ich następców prawnych, otrzymują 
nadal deputaty węglowe w postaci 
ekwiwalentu pieniężnego wypła-
canego przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, natomiast emeryci i 
renciści z kopalń czynnych zostali 
tego prawa pozbawieni. 

I tu pojawił się problem nierów-
nego traktowania obywateli wobec 
prawa. Likwidację bądź zawiesze-
nie prawa do deputatu węglowe-
go dla uprawnionych emerytów i 
rencistów kopalń czynnych należy 
uznać za działanie o charakterze 
nierównego traktowania, stano-
wiące o naruszeniu zasad konsty-
tucyjnych.

Ministerstwo Energii świado-
me tego już w ubiegłym roku podję-
ło się próby rozwiązania problemu 
poprzez przygotowanie projektu 

ustawy regulującej ten problem. 
Przedstawiciele Ministerstwa 

szacują, że z wprowadzanych usta-
wą regulacji będzie mogło skorzy-
stać ok. 235 tys. osób, przy spo-
dziewanym rocznym koszcie ok. 
391 mln zł. Ekwiwalent przysługi-
wać będzie za okresy roczne. Ma to 
być równowartość trzech ton węgla 
klasy „orzech II” - obecnie taki wę-
giel kosztuje np. w Polskiej Grupie 
Górniczej niespełna 500 zł za tonę.

Na potrzeby wyliczania ekwi-
walentu przeciętną średnioroczną 
cenę zbytu tego węgla ma ogłaszać 
minister energii. Ekwiwalent ma 
być dożywotnio wypłacany osobom 
uprawnionym. Ma zająć się tym 
ZUS, ze środków budżetowych. 
Roczne koszty tego świadczenia 
mają maleć, w miarę zmniejszania 
się liczby uprawnionych.

Pozytywna rekomendacja Ko-
mitetu Ekonomicznego Rady Mi-
nistrów umożliwiłaby skierowanie 
projektu pod obrady rządu, a na-
stępnie parlamentu, gdzie jest zło-
żony w ubiegłym roku obywatelski 
projekt w sprawie deputatów wę-
glowych dla emerytów i rencistów, 
pod którym związkowcy zebrali po-
nad 126 tys. podpisów.

W październiku 2016 r. Zespół 
ds. Programowania Prac Rządu od-
roczył decyzję o wpisaniu projek-
tu do wykazu prac rządu do czasu 
uzyskania pozytywnej rekomen-
dacji KERM; następnie Komitet 
zarekomendował podjęcie nego-
cjacji przewidujących ewentualny 
wcześniejszy, preferencyjny wykup 
w 2016 r. całości obecnych i przy-
szłych zobowiązań wobec emerytów 

i rencistów górniczych - chodziło o 
jednorazową wypłatę świadczenia 
(ok. 8-9 tys. zł na osobę) w zamian 
za zrzeczenie się deputatu na przy-
szłość.

Strona społeczna negatywnie 
odniosła się do propozycji jedno-
razowej wypłaty, stąd 17 stycznia 
minister energii wystąpił do KERM 
o ponowne rozpatrzenie projek-
tu ustawy, co umożliwiłoby dalsze 
prace legislacyjne. Wydawało się, 
że ustawa zaraz trafi na ścieżkę 
legislacyjną lecz tak się nie stało. 
Mijają tygodnie, miesiące, a słuch o 
projekcie ustawy zaginął.

Na jednym z ostatnich posie-
dzeń Sejmu wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski odpowiadał 
w Sejmie na pytanie w tej sprawie, 
zadane przez posłów.  Wicemini-
ster podkreślił, że jego resort, we 
współpracy Ministerstwem Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, wy-
wiązał się z obietnic i przygotował 
stosowny projekt ustawy, który w 
październiku ubiegłego roku po raz 
pierwszy trafił pod obrady komite-
tu ekonomicznego rządu. Wówczas 
padła propozycja jednorazowej wy-
płaty świadczenia dla emerytów, 
w zamian za zrzeczenie się go na 
przyszłość, co jednak nie zyskało 
akceptacji strony społecznej. W 
styczniu tego roku KERM ponow-
nie zajął się projektem, ale nie trafił 
on na posiedzenie rządu.

Wicepremier Mateusz Morawie-
cki pytany ostatnio w Katowicach 
dlaczego blokuje wprowadzenie 
ustawy stwierdził, że on projek-
tu nie blokuje, a problem leży po 
stronie Ministerstwa Energii. W 
resorcie energii po tej wypowiedzi 
wicepremiera Morawieckiego zapa-
nowała lekka konsternacja. 

Zwróciliśmy się zatem do obu 
resortów o wyjaśnienie tychże nie-
jasności. Niestety, żadne z Mini-
sterstw nie odpowiedziało na nasze 
pytania. Sięgnijmy zatem do proto-
kołu z posiedzenia KERM z 7 lute-
go 2017 r., który wiele nam wyjaśni 
kto kogo tu wprowadza w błąd.  

W ostatnim fragmencie doty-
czącym projektu o deputatach czy-
tamy: 

„Szef KERM wskazał na znacz-
ne obciążenie budżetu w przypadku 
przejęcia odpowiedzialności przez 
Państwo, w wysokości 400 mln zł 

rocznie, podczas gdy skala doko-
nanych transferów społecznych w 
obecnym budżecie jest już bardzo 
wysoka.

- przekazał Ministrowi Tobi-
szowskiemu wyrok Sądu Najwyż-
szego wskazujący, że prawo do 
bezpłatnego węgla nie jest prawem 
nabytym w związku z tym jego re-
spektowanie i przejmowanie zo-
bowiązań przez Państwo, nie jest 
zasadne.

- wskazał także, że część przed-
siębiorstw dalej wypłaca ekwiwa-
lenty, wobec czego dyskusyjne jest 
przejmowanie przez Państwo tego 
zobowiązania,

- docenił rolę Ministerstwa 
Energii w umiejętnym zarządzaniu 
nastrojami społecznymi.

Minister Tobiszowski postulo-
wał uruchomienie procesu jak naj-
szybciej z uwagi na:

konieczność uporządkowania 
prawa do bezpłatnego węgla i jego 
ekwiwalentu wśród wszystkich spó-
łek górniczych, obywatelski projekt 
dotyczący omawianej sprawy, który 
jest w Sejmie od marca 2016 r., na-
ciski strony społecznej.

Ustalono, że ewentualna decy-
zja w tej sprawie będzie mogła zo-
stać podjęta w perspektywie lipca 
2017 r., co wymaga wcześniejszej 
dyskusji na posiedzeniu KERM.”.

Do lipca pozostało niewiele 
czasu. Jest zatem szansa, że projekt 
ustawy wejdzie na ścieżkę legis-
lacyjną. Tyle, że niejasna postawa 
szefa KERM, czyli wicepremiera 
Morawieckiego nie daje gwarancji, 
że problem deputatów doczeka się 
rychłego rozwiązania. 

Jakub Michalski



4 wydarzenia

ZOK w nowej odsłonie

Katowice, 9 maja 2017 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 9 maja 2017 r.
dotyczące połączenia jednostek organizacyjnych
NSZZ „Solidarność”
działających w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o.
oraz dotychczasowym Katowickim Holdingu Węglowym S.A.

 W związku z połączeniem Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. oraz Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego S.A. w jednego pracodawcę, mając na względzie 
powyższe oraz to, że w tak łączonych spółkach działają Zakładowe Organizacje 
Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, z mocy prawa (§ 19 ust. 2 Statutu NSZZ „So-
lidarność”) istniejące organizacje postanawiają połączyć się w jedną zakładową 
organizację koordynacyjną.

Status podstawowej jednostki organizacyjnej utrzymuje Zakładowa Organiza-
cja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

Liczba członków Zakładowej Komisji Koordynacyjnej będzie wynosić 25, a 
zakładowej komisji rewizyjnej 5. Przewodniczący Komisji Zakładowych i Między-
zakładowych stają się członkami Zakładowej Komisji Koordynacyjnej zgodnie z § 
33 ust. 1 Ordynacji wyborczej NSZZ „Solidarność”. W skład Prezydium Zakłado-
wej Komisji Koordynacyjnej wejdzie 4 członków z dotychczasowego ZOK NSZZ 
„Solidarność” KHW S.A.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Polskiej Grupy 
Górniczej Sp. z o.o. funkcjonuje w oparciu o regulamin Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Janczewski: ruszają prace nad układem zbiorowym
Do połowy przyszłego roku zarząd Polskiej Grupy Górniczej chciałby wynegocjować ze stroną społeczną nowy układ zbiorowy pracy, 
upraszczający zasady wynagradzania i wiążący część płacy górnika z wykonaniem zleconych pracownikom zadań i wynikami firmy. - 
Kluczowym elementem nowego układu musi być ujednolicenie systemu wynagradzania w firmie, korzystającej dziś z sześciu różnych 
regulaminów premiowania w tym zakresie. Jednolity system ma być skomponowany tak, by płacić pracownikom za faktyczną, dobrze 
wykonaną pracę - powiedział wiceprezes PGG Jerzy Janczewski, odpowiedzialny w zatrudniającej ponad 43 tys. pracowników spółce za 
sprawy pracownicze.

9 MAJA przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) i włączone-
go ponad miesiąc temu do PGG Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) podpisali porozumie-
nie umożliwiające formalne scalenie obydwu jednostek organizacyjnych Związku. Od tego momentu 
skupiająca 13 tysięcy członków Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
PGG Sp. z o.o. stanowi najliczniejszą strukturę zakładową największej organizacji związkowej w 
Polsce.

KOPALNIE holdingu zostały włączone do PGG z 
początkiem kwietnia tego roku. Tym samym - na 
mocy marcowego porozumienia ze związkowcami 
- rozwiązany został obowiązujący od blisko 24 lat 
holdingowy układ zbiorowy, a pracownicy zostali 
objęci zasadami obowiązującymi w kopalniach na-
leżących do PGG. To, że w Grupie jest kilka różnych 
systemów wynagradzania, wynika z zaszłości hi-
storycznych, związanych ze zmianami w strukturze 
górnictwa w minionych latach.

Gdy na początku maja ubiegłego roku kopalnie 
Kompanii Węglowej przekazywano do PGG, strona 
społeczna i zarząd Grupy dały sobie rok na wyne-
gocjowanie nowego układu zbiorowego. Jesienią 

zeszłego roku zarząd przedstawił założenia doku-
mentu, rozpoczynając negocjacje, które jednak 
spowolniły, gdy pojawiła się koncepcja włączenia 
do PGG kopalń holdingu. W rozmowach ze związ-
kowcami ustalono, że strony będą współdziałać w 
sprawie nowego układu zbiorowego pracy.

- Powiększenie PGG spowodowało, że obecnie 
trzeba dopełnić kilku formalności, by kontynuo-
wać rozmowy w sprawie układu. Intencją zarządu 
jest, by nowy układ został wprowadzony w życie 
najdalej do końca czerwca 2018 roku - powiedział 
wiceprezes Janczewski.

Układ ma nie tylko ujednolicić, ale także zna-
cząco uprościć zasady wynagradzania górników, 

wiążąc je w części z wynikami kopalń. Obecnie 
wynagrodzenie górnika składa się z ponad 30 ele-
mentów, a 30 proc. funduszu wynagrodzeń stano-
wią tzw. świadczenia nieperiodyczne, w tym np. 
ekwiwalent na pomoce szkolne dla dzieci pracow-
ników, czy tzw. bilety z Karty Górnika (świadczenie 
na dojazdy do pracy).

- Taki sposób kształtowania wynagrodzenia 
oznacza, że duża część wypłacanej górnikowi 
pensji nie wiąże się ani z jego kwalifikacjami, ani 
rodzajem wykonywanej pracy, ani z osiąganymi 
wynikami - wyjaśnił wiceprezes. Ocenił, iż w toku 
dotychczasowych rozmów przedstawiciele strony 
społecznej wyrażali zrozumienie dla konieczności 

o wPływ dokonanych zmian or-
ganizacyjnych na cele realizowane 
przez NSZZ „Solidarność” PGG Sp. 
z o.o. spytaliśmy przewodniczącego 
ZOK Bogusława Hutka.

- Podstawowe kierunki naszych 
działań pozostają bez zmian. Spół-
ka generuje coraz większe przycho-
dy, coraz większy „tort” jest do po-
działu, a pracownicy - póki co - w 
podziale tego tortu nie uczestniczą. 
Chciałbym przypomnieć, że w poro-
zumieniu z 19 kwietnia 2016 roku, 
które umożliwiło powołanie Polskiej 
Grupy Górniczej, mamy paragraf, 
zgodnie z którym poprawa sytua-
cji finansowej PGG jest przesłanką 
do rozpoczęcia dyskusji na temat 
przywrócenia w całości lub w części 
zawieszonych elementów pracowni-
czych wynagrodzeń. Realizację tego 
zapisu będziemy chcieli wyegzekwo-
wać - stwierdził szef „Solidarności” 

w PGG. - Po drugim kwartale, po 
czerwcu, usiądziemy do rozmów z 
nastawieniem takim, by coraz lep-
sze wyniki PGG przełożyły się na 
sytuację pracowników, na przykład 
przez to, że wspomniane elementy 
wynagrodzenia zostaną przywróco-
ne - zapowiedział.

Sprawy płacowe z pewnością 
zdominują kolejne spotkania stro-
ny związkowej PGG z Zarządem 
Spółki, bo ubiegłoroczne cięcia w 
wynagrodzeniach sprawiły, że naj-
większa polska spółka węglowa 
przestała być atrakcyjnym miej-
scem pracy.

- Jeśli nie zaczniemy rozmawiać 
o płacach, jeśli nie nastąpi realny 
wzrost wynagrodzeń pracowni-
ków PGG, nie powinniśmy liczyć 
na to, że młodzi ludzie przyjdą do 
pracy w górnictwie. Ten problem 
jest już bardzo zauważalny. Sporo 

ludzi młodych po prostu odchodzi 
z górnictwa. Ci, którzy chcą sobie 
zostawić „furtkę”, idą na urlopy 
bezpłatne, ale tylko po to, by szukać 
sobie innego zajęcia - czasami już 
do pracy w kopalni nie wracają. Oni 
wszyscy muszą z czegoś spłacić za-
ciągnięte kredyty czy rachunki bie-
żące i mieć z czego żyć. Ten problem 
na pewno trzeba rozwiązać - pod-
kreślił Bogusław Hutek.

Wśród pozostałych kwestii nur-
tujących stronę związkową prze-
wodniczący wymienił dostęp do 
biznesplanu PGG po fuzji z KHW, 
ściślej zaś - brak tego dostępu.

- Minęło półtora miesiąca od 
połączenia, a my wciąż nie wiemy, 
jaka przyszłość czeka naszą firmę. 
Niepewność załóg potęgują pogłos-
ki na temat listy zakładów, które 
wkrótce miałyby trafić do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń, bo takie 
ustalenia znalazły się podobno w 
dokumencie notyfikowanym przez 
Unię Europejską. Chcielibyśmy, 
żeby ktoś powiedział nam wprost, 
dokąd zmierzamy i gdzie za kilka 
lat będą poszczególne kopalnie - 
powiedział.

Priorytetem ma być również 
wynegocjowanie możliwie korzyst-
nych zapisów układu zbiorowego 
pracy. Treść układu ma być gotowa 
przed 1 lipca 2018 r.

- Rozmowy jeszcze się nie roz-
poczęły, a powinny, bo czasu nie 
mamy zbyt dużo. Już dziś można 
chyba powiedzieć, że nie będą ła-
twe. W pierwszej kolejności skupi-
my się na ochronie tych uprawnień, 
które pracownikom PGG przysłu-
gują obecnie. Bez wątpienia jednak 
nowe rozwiązania powinny być ko-
rzystniejsze. Tylko tak uda nam się 

Czypionka (KWK „Murcki-Staszic”; 
II wiceprzewodniczący), Tomasz 
Klisz (Zakład Remontowo-Produk-
cyjny; skarbnik), Bogdan Syposz 
(KWK „Bolesław Śmiały”; sekre-
tarz), Ryszard Baczyński (KWK 
„Wieczorek”), Piotr Bienek (KWK 
„Wujek” Ruch „Śląsk”), Artur Brasz-
kiewicz (KWK „Ruda” Ruch „Halem-
ba”), Dominik Kolorz (KWK „ROW” 
Ruch „Chwałowice”), Danuta Rut-
kowska (KWK „Mysłowice-Wesoła” 
Ruch „Wesoła”) i Jarosław Szawerna 
(KWK „ROW” Ruch „Rydułtowy”).

takiego zmodyfikowania systemu, aby pieniądze 
przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń za wykony-
waną pracę.

Janczewski zapewnił, że PGG nie zamierza 
uszczuplać puli środków przeznaczanej dziś na wy-
nagrodzenia, chce jednak rozsądniej je wydawać. 
„Nie zamierzamy obniżać wynagrodzeń poprzez 
zmniejszenie funduszu płac. Zmierzamy natomiast 
do tego, by dysponować tym funduszem w sposób 
bardziej racjonalny, uwzględniający kwalifikacje i na-
kład pracy poszczególnych pracowników. Zdecydo-
wana większość z nich na pewno na tym nie straci” 
- powiedział wiceprezes.

Docelowo - gdy uda się wypracować porozu-
mienie ze stroną społeczną - wynagrodzenie gór-
ników miałoby składać się z płacy zasadniczej (ok. 
70 proc. całości wynagrodzenia) oraz elementów 
powiązanych zarówno z realizacją indywidual-
nych powierzonych pracownikowi zadań, jak i 
wynikami kopalni czy całej spółki. Te elastyczne, 
motywacyjne elementy systemu mogłyby zostać 
zbudowane na bazie części obecnych dodatko-
wych świadczeń (tzw. nieperiodycznych). 

red

zachęcić pracowników do dalszej 
pracy w górnictwie - podsumował.

Wraz z włączeniem struktur 
NSZZ „Solidarność” KHW SA do 
NSZZ „Solidarność” PGG Sp. z o.o. 
członkowie Zakładowej Komisji 
Koordynacyjnej uzupełnili skład 
Prezydium ZOK.

Od tego momentu kierownictwo 
„Solidarności” w PGG tworzą: Bo-
gusław Hutek (KWK „Piast-Ziemo-
wit” Ruch „Piast”; przewodniczący), 
Dariusz Kulpa (KWK „Ruda” Ruch 
„Pokój”; wiceprzewodniczący), Piotr 
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Spór o przywrócenie 
„czternastki”

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Przed dwoma tygodniami szefo-
wie trzynastu działających w PGG 
central związkowych zwrócili się do 
ministra energii Krzysztofa Tchó-
rzewskiego o pilne (najdalej do 26 
maja - przyp. red.) spotkanie doty-
czące przywrócenia zawieszonych 
elementów płacowych, a do prezesa 
PGG Tomasza Rogali - o pilne roz-
poczęcie rozmów o podwyżkach 
wynagrodzeń oraz waloryzacji o 
4 zł wartości przysługujących gór-

nikom posiłków profilaktycznych. 
Dotąd nie wyznaczono żadnych 
terminów wnioskowanych przez 
związki spotkań.

Na wtorek (30 maja) zaplanowa-
no spotkanie komitetu monitorują-
cego, złożonego z członków zarządu 
PGG oraz reprezentantów związ-
ków zawodowych. Komitet działa 
na mocy porozumienia z kwietnia 
ubiegłego roku, poprzedzającego 
przekazanie kopalń Kompanii Wę-

glowej do Polskiej Grupy Górniczej. 
Zadaniem komitetu jest czuwanie 
nad realizacją tamtego porozumie-
nia i monitorowanie bieżącej dzia-
łalności spółki, w tym zgodności jej 
wyników z przyjętym biznespla-
nem.

W porozumieniu z kwietnia 
2016 r. związkowcy zgodzili się 
m.in. na zawieszenie wypłat na-
grody rocznej - tzw. 14. pensji - w 
latach 2017-2018, należnej górni-

kom za lata 2016-2017. Uzgodniono 
wówczas, że w przypadku dobrych 
wyników firmy „czternastka” za 
2017 r. lub jej część mogłaby być wy-
płacona. Teraz związkowcy powo-
łują się na zapisy tego porozumie-
nia, licząc, że informacje podane 
podczas najbliższego posiedzenia 
komitetu monitorującego staną 
się przesłanką do realizacji zapisu, 
dającego możliwość przywrócenia 
„czternastki”.

Zgodnie z ubiegłorocznym po-
rozumieniem „w przypadku pozy-
tywnej opinii Zespołu (komitetu 
monitorującego), (...) wynikającej 
z oceny realizacji porozumienia i 
wyprzedzającej realizację założeń 
biznesplanu, strony porozumienia 
podejmą decyzje o przywróceniu 
dodatkowej nagrody rocznej +14. 
pensji+ lub jej części za 2017 r.”.

Przed dwoma tygodniami, 
podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego w Katowicach, za-
równo minister Tchórzewski, jak 
i prezes PGG Tomasz Rogala po-
twierdzali, że wyniki osiągane przez 
Grupę wyprzedzają biznesplan, co 
jest efektem zarówno m.in. wzrostu 
cen węgla, jak i podjętych działań 
restrukturyzacyjnych. Zastrzegali 
jednocześnie, że Grupa ma przed 

Hutek: Odwieszenie „czternastki” zapisaliśmy w porozumieniu 
Przedstawiciele trzynastu central związkowych z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) zażądali od ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
spotkania poświęconego przywróceniu elementów płacowych zawieszonych na mocy porozumienia podpisanego 19 kwietnia 2016 roku. Szef Zakła-
dowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek przypomina, że zasady odwieszenia „czternastki” ujęte 
w porozumieniu zostały zaproponowane przez samego ministra.

sobą jeszcze wiele wyzwań.
Podczas jednego z kongreso-

wych paneli prezes Rogala, pytany 
o możliwą presję strony społecznej 
na wzrost wynagrodzeń oraz przy-
wrócenie zawieszonych świadczeń 
w PGG, przyznał, że spodziewa się 
tego typu wniosków związkowców. 
Uważa jednak, że podstawą do roz-
mowy na ten temat powinny być 
roczne wyniki spółki.

- Oczywiście, że tego typu 
wnioski będą się pojawiały. Pracę 
kupujemy jak każde inne dobro. 
Natomiast w zakresie jakiegokol-
wiek premiowania możemy mówić 
po wynikach rocznych, wcześniej 
raczej nie przewidujemy na ten te-
mat realnych możliwości rozmów 
- mówił.

Obecnie przedstawiciele PGG 
oficjalnie nie komentują postulatów 
związkowców; w nieformalnych 
rozmowach potwierdzają, że - ich 
zdaniem - czas na ocenę wyników i 
możliwości przywrócenia części lub 
całości „czternastki” będzie wów-
czas, gdy znane będą wyniki spółki 
za cały 2017 r. Prezes Rogala pro-
gnozował niedawno, że tegoroczny 
wynik PGG netto może wynieść ok. 
400 mln zł.

Spółka deklaruje chęć rozmowy 
ze stroną społeczną na temat zgło-
szonych postulatów płacowych, jed-
nak konkretnego terminu jak dotąd 
nie ustalono. Nie ma też informacji, 
by w rozmowach miał wziąć udział 
minister energii lub jego zastępca.

Związkowcy z PGG argumen-
tują, że w ostatnich, kryzysowych, 
latach załoga zgodziła się na zaci-
skanie pasa. Obecnie poprawiła się 
koniunktura na rynku, i mimo że 
wydobycie w kopalniach PGG jesz-
cze nie osiągnęło poziomu zakłada-
nego w planie techniczno-ekono-
micznym, po pierwszym kwartale 
Grupa zanotowała zysk i liczy na 
dodatni wynik w całym 2017 r. Dla-
tego strona społeczna chce, by - jeśli 
ten trend utrzyma się - z osiąganych 
przez firmę zysków skorzystała 
również załoga. 

Red.

WEDłUG strony społecznej rozmo-
wy powinny się odbyć najpóźniej 26 
maja. Jednak do tej pory się nie od-
były! Oprócz omówienia kwestii przy-
wrócenia dodatkowej nagrody rocznej 
związkowcy chcą, by Zarząd Spółki 
w obecności ministra przedstawił im 
„Strategię Polskiej Grupy Górniczej 
do 2030 roku” oraz treść biznesplanu 
firmy po fuzji z Katowickim Holdingiem 
Węglowym SA.

O tym, co się stanie, jeśli szef re-
sortu energii zignoruje postulaty zawar-
te w dokumencie przesłanym na jego 
ręce, rozmawiamy z przewodniczącym 
Bogusławem Hutkiem.

* * *
Centrale związkowe z Polskiej 

Grupy Górniczej chcą dyskutować na 
temat przywrócenia świadczeń zawie-
szonych w wyniku zawarcia porozu-
mienia, które poprzedziło powołanie 
PGG. Czy ten poziom zysków, jaki osią-
ga Spółka od kilku miesięcy, stanowi 
wystarczające uzasadnienie dla od-

stąpienia od istotnego elementu planu 
oszczędnościowego, który pozwolił 
Grupie wyjść „na prostą”?

19 kwietnia ubiegłego roku podpisa-
liśmy porozumienie, które negocjowali-
śmy z zarządami Kompanii Węglowej i 
PGG, ale tak naprawdę - z reprezentu-
jącym Skarb Państwa ministrem Tchó-
rzewskim. W pewnym momencie to 
sam minister zaproponował wpisanie 
punktu zakładającego przywrócenie 
„czternastki” za rok 2017 lub części 
tego elementu górniczego wynagro-
dzenia, jeśli okazałoby się, że realizacja 
porozumienia wyprzedza założenia bi-
znesplanu. Cytuję: „w przypadku pozy-
tywnej opinii Zespołu [monitorującego 
realizację porozumienia - przyp. red. 
SG] (...) wynikającej z oceny realizacji 
Porozumienia i wyprzedzającej realiza-
cje założeń Biznesplanu, Strony Porozu-
mienia podejmą decyzje o przywróceniu 
dodatkowej nagrody rocznej »14 pensji« 
lub jej części za 2017 r.”.

Pojawiają się jednak głosy, że zysk 

PGG jest stanowczo zbyt mały, a sytu-
acja na rynku zbyt niepewna, by zgła-
szać takie postulaty.

To, o co wnosimy, nie jest naszym 
„widzimisię”, ani nawet postulatem. To 
próba wyegzekwowania zapisu, który 
ponad rok temu został sformułowany 
przez samego ministra Tchórzewskiego 
i został zaakceptowany przez wszyst-
kie strony porozumienia. Ostatnio pan 
minister udzielił wywiadu Dziennikowi 
Gazecie Prawnej, w którym otwarcie 
przyznał, że wyniki PGG wyprzedziły 
realizację założeń biznesplanu. I tak jak 
do tej pory nie mogliśmy być pewni, ja-
kie wyniki osiąga Spółka, tak teraz, gdy 
sam minister potwierdził, że wyprzedzi-
liśmy założenia biznesplanu, spokojnie 
możemy przystępować do rozmów, by 
wdrożyć uzgodniony wcześniej zapis 
porozumienia.

A gdyby tego zapisu nie było? Czy 
wtedy odwieszenie „czternastki” w 
PGG też byłoby uzasadnione?

Moim zdaniem tak. Na dzień dzi-

siejszy odpowiedzialność za to, w jakim 
stanie jest polskie górnictwo, zarówno 
węgla energetycznego, jak i koksowe-
go, ponieśli pracownicy, którym za-
wieszono rozmaite elementy płacowe. 
Nie zostały natomiast pociągnięte do 
odpowiedzialności osoby, które do-
prowadziły Kompanię Węglową, Ja-
strzębską Spółkę Węglową i Katowicki 
Holding Węglowy na skraj bankructwa. 
Samo zmuszanie górników do dopo-
minania się o przywrócenie zawieszo-
nych świadczeń jest upokarzające, bo 
oni jako jedyni ponieśli konsekwencje 
błędnych decyzji kolejnych ministrów 
czy nieudolnych prezesów spółek wę-
glowych. Zwróciłbym też uwagę, że w 
2018 roku PGG ma zatrudniać o 3 ty-
siące osób mniej. Pomnóżmy 3 tysią-
ce przez 6225 złotych średniej płacy i 
12 miesięcy - to 225 milionów złotych 
wynikających z samego ograniczenia 
zatrudnienia, czyli kolejne oszczęd-
ności dokonywane kosztem ludzi, bo 
pracy górnikom przecież nie ubędzie. O 
tym również chcemy podyskutować z 

panem ministrem. Mamy nadzieję, że 
zareaguje na nasze pismo.

Jakiej reakcji oczekujecie?
Nie stawiamy sprawy „na ostrzu 

noża”. Jeśli spotkanie będzie możliwe 
po 26 maja, najprawdopodobniej za-
akceptujemy zaproponowany termin. 
Brak odpowiedzi sprawi, że ponownie 
zbierzemy się w gronie przewodniczą-
cych trzynastu central związkowych 
i podejmiemy decyzje co do dalszych 
kroków. Spektrum jest tutaj dosyć sze-
rokie. Mamy ustawę o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych. To mogą być dzia-
łania o bardzo różnym charakterze. Li-
czę jednak na to, że tym razem porozu-
mienie nie zostanie złamane i zgodnie 
z jego zapisami zawieszona ponad rok 
temu część wynagrodzenia zostanie 
pracownikom PGG przywrócona.

rozmawiał: Marek Jurkowski

ZWiąZKOWCY z Polskiej Grupy Górniczej uważają, że lepsze od zakładanych wyniki spółki w tym 
roku są przesłanką do przywrócenia zawieszonej 14. pensji lub jej części. Przedstawiciele zarządu 
PGG wskazują jednak, że wyniki firmy należy oceniać po zakończeniu, a nie w trakcie roku. 
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KATOWICE Przedstawiciele Komisji Europejskiej uczestnikami EKG

Polityka energetyczna UE, 
czyli 2+2=22
W MAJU Śląsk odwiedziło kilku znaczących przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy zapewniali o korzyściach z unijnej 
polityki energetycznej i odchodzenia od paliw kopalnych, w tym węgla. Problem w tym, że w tym co mówili było mało spój-
ności i logiki a wiele sprzeczności. 

z okazji IX Europejskie-
go Kongresu Gospodarcze-
go (EKG), jaki odbywał się 
w dniach 10-12 maja br., do 
Katowic przyjechało kilku 
ważnych unijnych urzędni-
ków. Wśród nich był Maroš 
Šefčovič, wiceprzewodniczą-
cy Komisji Europejskiej, któ-
ry przypomniał, że obecnie 
w Unii Europejskiej ok. 70 
proc. dostaw gazu ziemnego 
i 90 proc. dostaw ropy nafto-
wej pochodzi z importu. Im-
port ten będzie się systema-
tycznie zwiększał, ponieważ 
wewnętrzna produkcja w UE 
będzie się zmniejszać. 

Wzrost zależności 
energetycznej UE

Uzależnienie od importu 
gazu i ropy będzie rosło po-
mimo rozwoju silnie dotowa-
nych, odnawialnych źródeł 
energii (OZE), jak farmy wia-
trowe czy farmy fotowolta-
iczne. Jednym z oficjalnych 
celów polityki energetycznej 
UE jest poprawa bezpieczeń-
stwa energetycznego, ale 
skoro import gazu i ropy bę-
dzie rósł, to bezpieczeństwo 
będzie maleć. Praktyka jest 
więc zupełnie odmienna od 
tego, co mówią unijne dekla-
racje. 

Maroš Šefčovič przypo-
mniał, że w listopadzie 2016 
r. Komisja Europejska przed-
stawiła tzw. pakiet zimowy, 
czyli propozycję wielkiej re-
formy rynku paliw i energii w 
UE. Jest to propozycja wielka 
dosłownie, ponieważ wszyst-
kie dokumenty tworzące 
pakiet zimowy zajmują ok. 
3,5 tys. stron. Trudno więc 
mówić, że jest to propozycja 

zrozumiała dla wszystkich 
zainteresowanych. 

Komisarz Šefčovič po-
wiedział, że pakiet zimowy 
ma pozwolić na stopniowe 
odchodzenie od stosowa-
nia paliw kopalnych w UE i 
redukcję emisji dwutlenku 
węgla oraz rozwój OZE. Jego 
zdaniem rozwój odnawial-
nych źródeł energii to wielka 
szansa dla Polski, powie-
dział, że blisko połowa me-
talowych konstrukcji farm 
wiatrowych stosowanych w 
Europie została wyproduko-
wana w Polsce. 

W chwili szczerości Ma-
roš Šefčovič powiedział, że 
odejście od węgla może być 
dla niektórych gospodarek 
bolesne i może przynieść 
negatywne skutki społecz-
ne. Wiadomo, że tak będzie 
w przypadku Polski i Ślą-

ska. Dlatego zadeklarował, 
że Komisja Europejska chce 
wspierać państwa odchodzą-
ce od węgla. W Katowicach 
przedstawił projekt nowego 
programu pomocowego dla 
regionów węglowych prze-
chodzących transformację 
gospodarczą i społeczną. W 
Polsce pomocą z tego pro-
gramu miałyby zostać objęte 
województwa śląskie i mało-
polskie. Šefčovič rozmawiał 
o tym już m.in. z marszał-
kiem województwa śląskiego 
Wojciechem Saługą. 

Tworzenie problemów
W deklaracjach unijnego 

komisarza widać więc brak 
logiki. Z jednej strony mówi, 
że pakiet zimowy i odcho-
dzenie od węgla to wielkie 
korzyści a z drugiej przygo-

towuje programy pomocowe 
dla regionów powęglowych. 
Gdyby nie polityka UE, to od 
węgla nie trzeba by odcho-
dzić. UE chce więc rozwią-
zywać problemy, które sama 
tworzy. Polska nadal chce 
korzystać ze swoich zasobów 
węgla kamiennego i brunat-
nego i nie potrzebuje do tego 
żadnej pomocy ze strony 
funduszy unijnych. Dzięki 
węglowi nadal wiele miast 
woj. śląskiego może popraw-
nie funkcjonować a tysiące 
ludzi ma pracę.  

W podobnym, antywę-
glowym tonie wypowiadał 
się Jos Delbeke, dyrektor 
generalny ds. działań w dzie-
dzinie klimatu z Komisji 
Europejskiej. Także w jego 
ocenie Polska może bardzo 
mocno skorzystać na poli-
tyce klimatycznej UE. Del-

POLiTYKA KLiMATYCZNA Polska na wojennej ścieżce z Komisją Europejską 
Rozpoczęliśmy procedurę żółtej kartki w stosunku do tzw. pakietu zimowego przedstawionego przez Komisję Europejską – poinformował Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii. Pakiet zimowy zakłada m.in. stopniowe odchodzenie od węgla w energetyce. 

MINISTER Tobiszowski dodał, że Polska rozpoczę-
ła rozmowy z innymi państwami UE ws. zabloko-
wania propozycji zawartych w pakiecie zimowym. 
Jego zdaniem, stanowisko podobne do polskiego, 
czyli przeciwne pakietowi zimowemu, może mieć 
10, a być może nawet 13 państw UE. 

Zgodnie z procedurą żółtej kartki, polski Sejm 
i Senat w maju br. przyjęły uchwały stwierdzające, 
że przedstawiony przez Komisję Europejską pro-

jekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elek-
trycznej, będący częścią tzw. pakietu zimowego, 
jest niezgodny z zasadą pomocniczości, co ozna-
cza, że wykracza - w całości lub w części - poza 
kompetencje Unii Europejskiej.

Sejm rozpoczął procedurę żółtej kartki
Zasada pomocniczości polega na tym, że 

każdy szczebel władzy realizuje tylko te zada-
nia, które nie mogą być skutecznie realizowane 
przez szczebel niższy. Zgodnie z polskim stano-
wiskiem, pakiet zimowy nie zapewnia osiągnię-
cia zamierzonego celu działania na poziomie UE 
lepiej, niż działania podejmowane na poziomie 
krajowym.

Polski Sejm 11 maja br. prawie jednogłośnie 
– 410 posłów głosowało za – przyjął uchwałę bę-

dącą faktycznym rozpoczęciem procedury żółtej 
kartki. 

W ocenie Sejmu niedopuszczalne jest podej-
mowanie na poziomie unijnym wiążących pań-
stwo członkowskie decyzji w zakresie budowy 
połączeń transgranicznych, powodujące zmianę 
ogólnej struktury dostaw energii z produkcji kra-
jowej na import. 

dokończenie na str. 11

beke mówił, że gospodarka 
niskowęglowa jest nieunik-
niona i szybko się zbliża. W 
tej sytuacji albo wykorzysta-
my szansę na wykorzystanie 
nowych możliwości, albo tę 
szansę przegapimy. 

Jos Delbeke przypomniał, 
że do najważniejszych instru-
mentów Unii Europejskiej w 
walce z emisją CO2 jest unij-
ny system handlu upraw-
nieniami do emisji CO2 (EU 
ETS), który obejmuje 11 tys. 
instalacji. Podpowiadał, że 
50 proc. wpływów z aukcji 
w ramach systemu handlu 
emisjami powinno być wy-
korzystywane na działania 
na rzecz modernizacji gospo-
darki i ochrony klimatu. 

Musimy się chwalić!
W niektórych komenta-

rzach po katowickich wystą-
pieniach unijnych urzędni-
ków pojawiały się głosy, że to 
skandal jest, że w stolicy wę-
glowego regionu wypowia-
dane są antywęglowe dekla-
racje i że unijni politycy mają 
wielki tupet, aby takie słowa 
na Śląsku wypowiadać. To 
błędne rozumowanie! Śląsk, 
w tym Katowice, są jednym 
z najlepszych miejsc do ta-
kich dyskusji! Bo niby gdzie 
miałyby one być toczone? W 
gabinetach Brukseli i War-
szawy?

Korzystając z okazji Ma-
roš Šefčovič odwiedził In-
stytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla (IChPW) w Zabrzu, 
spotkał się też z samorzą-
dowcami z regionu. Mógł 
więc na miejscu się przeko-
nać, jakie kłopoty gospodar-
cze i społeczne mogą spotkać 

Śląsk, kiedy będziemy szyb-
ko odchodzić od węgla. Še-
fčovič rozmawiał z polskimi 
naukowcami, którzy prze-
konywali, że węgiel można 
stosować w sposób mniej 
emisyjny i bardziej przyja-
zny środowisku. Rozmawiał 
także z przedstawicielami 
polskiego rządu, w tym mi-
nistrem energii Krzysztofem 
Tchórzewskim. 

Takich wizyt unijnych 
urzędników na Śląsku wciąż 
jest za mało, należy zadbać 
o to, aby było ich coraz wię-
cej. Pod koniec maja br. na 
Śląsku, w tym również w 
zabrzańskim IChPW gościła 
delegacja posłów do Parla-
mentu Europejskiego z Ko-
misji Przemysłu, Badań Na-
ukowych i Energii (ITRE). 
To jedna z najważniejszych 
komisji europarlamentu, jej 
członkowie na Śląsku także 
rozmawiali o czystych tech-
nologiach węglowych. 

Tworzenie unijnej polity-
ka nie polega na obrażaniu 
się i trzaskaniu drzwiami. 
Trzeba używać argumentów 
merytorycznych. I Polska ta-
kie argumenty ma. Możemy 
się chwalić, że po roku 1990 
zajęliśmy w Unii 3 miej-
sce pod względem redukcji 
emisji CO2 w procentach a 
emisję CO2 na głowę miesz-
kańca mamy mniejszą niż w 
Niemczech, uchodzących za 
ostoję zielonej energetyki. Te 
argumenty znamy my, nieko-
niecznie muszą je znać unijni 
urzędnicy, dlatego musimy 
im je przedstawić. 

Igor D. Stanisławski  
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Mądrzy przed szkodą, 
jak 20 lat temu 

TAURON WYDOBYCIE Rusza budowa szybu „Grzegorz”

15 MAJA przedstawiciele Tauron Wydobycie SA oraz konsorcjum firm Kopex-Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Szybów SA i Famur Pemug Sp. z o.o. podpisali umowę dotyczącą realizacji pierwszego etapu 
budowy szybu „Grzegorz” wraz z infrastrukturą powierzchniową. W opinii szefa Zakładowej Orga-
nizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA Waldemara Sopaty to inwe-
stycja kluczowa dla Zakładu Górniczego „Sobieski”, ale też istotna dla ZG „Janina”.

Budowę szybu o średnicy 7,5 
metra i głębokości 870 m rozło-
żono na trzy etapy: pierwszy obej-
muje uzyskanie funkcjonalności 
wentylacyjno-wdechowej, drugi 
- uzyskanie funkcjonalności ma-
teriałowo-zjazdowej, trzeci - do-
celowe zagospodarowanie placu 
szybowego.

Rozstrzygnięcie ogłoszonego 4 
kwietnia 2016 roku przetargu nie-
ograniczonego na realizację etapu 
pierwszego nastąpiło jeszcze w li-
stopadzie, jednak podmiot, który 
przetarg przegrał, złożył odwoła-
nie do Krajowej Izby Odwoławczej. 
Zgodnie z wyrokiem Izby spółka 
Tauron Wydobycie musiała po-
wtórzyć czynność badania i oceny 
złożonych ofert. Ostateczne roz-
strzygnięcie nie różniło się jednak 
od rozstrzygnięcia pierwotnego: 
generalne wykonawstwo powierzo-
no Kopex-Przedsiębiorstwu Budo-
wy Szybów SA (lider zwycięskiego 
konsorcjum) oraz firmie Famur 
Pemug.

Wartość kontraktu to niemal 
228 milionów złotych netto. Zakres 
umowy obejmuje między innymi 
budowę samego szybu wraz ze sta-
lową wieżą szybową o konstrukcji 
umożliwiającej jej adaptację na 
okres głębienia, wykonanie insta-
lacji mrożeniowej, magazynu nr I 
- stacji agregatów mrożeniowych, 
otworów mrożeniowych i tempe-
raturowych oraz budowę obiektów 
niezbędnych na czas głębienia szy-
bu i ich rozbiórkę po okresie głębie-
nia. Całość ma zostać zrealizowana 
w terminie nie dłuższym niż 60 
miesięcy od daty protokolarnego 
przekazania przez zamawiającego 
wykonawcy terenu robót. Rozpo-
częcie głębienia szybu metodą gór-
niczą w strefie zamrożonej poniżej 
tymczasowej głowicy szybu plano-
wane jest do 18. miesiąca od daty 

przekazania terenu robót.
Zdaniem Waldemara Sopaty re-

alizacja inwestycji ma dla ZG „So-
bieski” znaczenie strategiczne.

- Gdyby tak się nie stało, ko-
palnia pofedrowałaby jeszcze 
kilkanaście lat, a nawet dłużej, 
tylko warunki eksploatacji węgla 
byłyby coraz trudniejsze. W pew-
nym momencie utrzymanie ren-
towności zakładu przestałoby być 
możliwe ze względu na znaczący 
wzrost kosztów odstawy urobku 
czy też na to, że pracownikowi 
więcej czasu zaczęłoby zajmować 
dotarcie do ściany niż sama pra-
ca. Ze względu na lokalizację szyb 
„Grzegorz” pozwoli nam uniknąć 
tych problemów, zapewniając 
„Sobieskiemu” dalszy byt i to do 
co najmniej 2070 roku - zaznaczył 
przewodniczący.

Zauważył też, że szyb może mieć 
znaczenie dla należącej do Tauron 
Wydobycie SA libiąskiej kopalni 
„Janina”.

- Choć pierwotnie „Grzegorz” 
miał powstać zupełnie gdzie in-
dziej, po tym, jak ZG „Sobieski” i 
ZG „Janina” weszły w skład jednej 
firmy, zdecydowano o jego obecnej 
lokalizacji, na styku pól wydobyw-
czych. To dobra decyzja, bo gdyby 
kiedyś doszło do połączenia kopalń, 
z funkcji szybu skorzysta „Janina”, 
która też jest zakładem perspekty-
wicznym - stwierdził.

Szef ZOK podkreślił rolę NSZZ 
„Solidarność” w doprowadzeniu do 
realizacji inwestycji. 

- Gdyby rok temu nie rozpoczęto 
procedury przetargowej, o co nasz 
związek zawodowy zabiegał, dzisiaj 
nie mielibyśmy podpisanej umowy, 
bo „po drodze” wygasłaby ważność 
pozwolenia na budowę. Podpisana 
umowa to nie to samo co zrealizo-
wana inwestycja, zdaję sobie z tego 
sprawę. Myślę jednak, że po dekla-

racji złożonej osobiście przez panią 
premier Beatę Szydło podczas ubie-
głorocznej akademii barbórkowej w 
„Sobieskim” powinniśmy być spo-
kojni. Szyb „Grzegorz” powstanie, 
choć jeszcze nie tak dawno nawet 
część związkowców powątpiewała, 
czy jest jakikolwiek sens walki o 
pogrzebany - ich zdaniem - projekt. 
Zwłaszcza im dedykuję sukces, w 
który nie wierzyli - powiedział.

Według związkowca decyzje 

takie jak ta dotycząca szybu „Grze-
gorz” wskazują na poważne potrak-
towanie kwestii rozwoju sektora 
wydobywczego przez rząd, co ma 
niebagatelne znaczenie również 
dla branży energetycznej, a tym sa-
mym - całego kraju.

- Rozwój polskiego górnictwa 
powoli staje się faktem. Mamy 
diametralną zmianę w stosunku 
do polityki prowadzonej przez po-
przedników. Wreszcie ktoś potrak-

tował poważnie postulat zgłaszany 
przez górniczą „Solidarność” od 
wielu lat. Branża energetyczna też 
powinna zrozumieć, że sama sobie 
nie poradzi. Nie ma energetyki op-
artej na węglu bez rodzimego pali-
wa. W sytuacji, gdy zrezygnujemy 
z eksploatacji surowca na miejscu, 
producenci i dostawcy węgla im-
portowanego podyktują elektro-
wniom dowolnie wysokie ceny, a 
elektrownie - ze względu na brak 
alternatywy - zostaną zmuszone 
do przyjęcia niekorzystnych wa-
runków. Tak funkcjonuje ten ry-
nek, tego nie zmienimy. Możemy 
być jednak „mądrzy przed szkodą”, 
nie pozwalając na sukcesywną li-
kwidację sektora, bo w dłuższej 
perspektywie wszelkie doraźne 
oszczędności z tytułu zamykania 
„nierentownych” kopalń obrócą się 
przeciwko nam. Myśmy w Jaworz-
nie zostali połączeni z energetyką 
jako pierwsi, jeszcze w 1997 roku. 
Gdyby cała branża poszła wtedy 
naszym śladem, ocalałoby wiele 
kopalń, zachowalibyśmy tysiące 
miejsc pracy. Niestety, tak się nie 
stało. Z drugiej jednak strony ni-
gdy nie jest za późno, by zrezyg-
nować z błędnej polityki. Oby de-
cyzja w sprawie szybu „Grzegorz” 
była tutaj dobrym prognostykiem 
- podsumował.

Marek Jurkowski 
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Pracownicy SiG będą 
przeniesieni do JSW SA

Przed nami trudne rozmowy

W poszukiwaniu rozumu
„Rękę po pachę do d… włożysz, a rozumu nie namacasz” - tym krótkim ludowym przysłowiem trafnie można 
spuentować ostatnie wyczyny geniuszów z „Jedności”, którzy po raz kolejny chcą zaistnieć, siejąc ferment i 
zamieszanie.

JSW zyskuje 
po pierwszym kwartale
Po trzech niezwykle trudnych latach dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) nastąpiło odbicie. Wyniki finansowe 
pierwszego kwartału są bardzo dobre, a przychody grupy kapitałowej zdecydowanie wzrosły. Jest to efekt między 
innymi wzrostu cen węgla i koksu na światowym rynku oraz działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę 
w 2016 i zakończonych w marcu 2017, w tym działań związanych z przekazaniem części aktywów produkcyjnych do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA.

- W TYM roku na inwestycje wydamy 
około 1 miliard złotych - powiedział Da-
niel Ozon, pełniący obowiązki prezesa 
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
SA (JSW). - Kolejny miliard złotych 
odłożymy na specjalny fundusz z prze-
znaczeniem na przyszłe inwestycje i 
trudniejsze czasy. Także akcjonariu-
sze powinni odczuć poprawę sytuacji 
finansowej Spółki. Część pieniędzy 
popłynie też pewnie do załogi. Moim 
zdaniem dobrym rozwiązaniem byłoby 
wypłacenie jednorazowej nagrody dla 
pracowników, tak jak to miało miejsce 
na początku tego roku - dodał.

Przypominamy, że za rok 2016 nie 
była wypłacona dywidenda, ale w la-
tach prosperity Zarząd prowadził poli-
tykę rekomendacji wypłaty 30 procent 

zysku netto w ramach dywidendy dla 
akcjonariuszy.

Spółka zaczęła powoli spłacać 
swoje długi, które - jak wszyscy wie-
dzą - liczą się w miliardach złotych. 
Samo skrócenie czasu realizacji zobo-
wiązań w stosunku do kontrahentów ze 
120 do 90 dni kosztuje JSW około 400 
milionów złotych. Firma planuje rów-
nież przedterminową spłatę obligacji 
o wartości ok. 250 mln zł. W świetle 
powyższych faktów związki zawodowe 
czekają naprawdę trudne negocjacje, 
aby część pieniędzy z zysku trafiła do 
załogi. Najważniejszy w tych rozmo-
wach będzie spokój i odrobina cierpli-
wości, czego wszystkim życzymy.

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

GRUPA Kapitałowa JSW zamknęła 
pierwszy kwartał zyskiem netto w wyso-
kości 863 milionów złotych, w porówna-
niu do straty w wysokości 59,5 mln zł 
w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Warto jednocześnie podkreślić, że wynik 
samej JSW był lepszy i ukształtował się 
na poziomie 955,4 mln zł (62 mln zł w 
analogicznym okresie 2016 roku).

Tak dobre wyniki znalazły prze-
łożenie na rentowność EBITDA Grupy 
Kapitałowej JSW, która za okres trzech 
miesięcy 2017 roku wyniosła 1239,7 mln 
zł, podczas gdy w analogicznym okresie 
2016 roku było to zaledwie 112 mln zł.

- Wyniki pierwszego kwartału były 
dla nas bardzo satysfakcjonujące, mu-
simy jednak pamiętać, że funkcjonujemy 
na cyklicznym i dynamicznie zmienia-
jącym się rynku. Koncentrujemy się na 
organicznym rozwoju firmy, dalszej po-
prawie efektywności oraz inwestycjach 
zapewniających zaplanowane wydobycie 
węgla - podkreślił Daniel Ozon, pełniący 
obowiązki prezesa Zarządu JSW.

W pierwszym kwartale kopalnie 
JSW wyprodukowały około 4 mln ton 
węgla - o 340 tysięcy ton mniej niż w 
analogicznym okresie 2016 roku. łącz-
na sprzedaż węgla, obejmująca dosta-
wy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, 
została zrealizowana na poziomie 3,83 
mln ton - to o około 350 tys. ton mniej 
niż w tym samym okresie 2016 roku. 
Przychody ze sprzedaży zrealizowano 
na poziomie 2376 mln zł czyli o 973,8 
mln zł wyższym niż w tym samym 
okresie 2016 roku, co było efektem 
znacznego wzrostu cen węgla kokso-
wego i koksu.

W okresie od 1 stycznia do 31 mar-
ca 2017 roku w stosunku do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego sprzedaż 
zewnętrzna węgla koksowego wzrosła 
o 9,1 procent, natomiast sprzedaż we-
wnętrzna spadła o 23,8 proc. - głównie 
z powodu sprzedaży Wałbrzyskich Za-
kładów Koksowniczych „Victoria”. W 
omawianym okresie sprzedaż węgla do 
celów energetycznych na rzecz odbior-
ców zewnętrznych spadła o około 0,2 
mln ton w stosunku do ubiegłego roku, 
co było efektem zmniejszonej produkcji 
tego sortymentu.

Ceny podstawowych produktów w 
okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 
roku były wyższe od osiągniętych w tym 
samym okresie roku poprzedniego. Śred-
nia cena węgla wzrosła o 119 proc., przy 
czym cena węgla koksowego aż o 162,5 
proc., a węgla do celów energetycznych 
o zaledwie 7,3 proc.

Średnia cena koksu sprzedanego w 
okresie od 1 stycznia do 31 marca 2017 
roku wzrosła o 80,5 proc. w stosunku 
do pierwszego kwartału 2016. Kluczowy 
wpływ na wysoki poziom uzyskanych 
przez JSW cen miały uwarunkowania 
rynkowe.

(na podstawie komunikatu JSW)

Porozumienie to wypełnia 
zapisy porozumienia z 2015 r., w 
którym Zarząd zobowiązał się, 
że przeniesie pracowników doło-
wych spółki JSW Szkolenie i Gór-
nictwo do kopalń JSW, gdzie będą 
zatrudnieni na tych samych zasa-
dach co pracownicy posiadający 
tak zwane nowe umowy o pracę 
(wprowadzone przez Jastrzębską 
Spółkę Węglową SA 27 listopada 
2012 r. z późniejszymi zmianami). 
Przeniesienie dotyczy wszystkich 
pracowników JSW SiG, którzy 
wykonują usługi na rzecz kopalń 
JSW SA. Będą oni sukcesywnie 
zatrudniani w jednostkach orga-
nizacyjnych JSW począwszy od 
1 czerwca 2017 r. Wykazy aloko-
wanych pracowników powstaną 
w uzgodnieniu z daną jednostką 
organizacyjną Spółki (kopalnią, 

DOPIERO co zostały ogłoszne wyniki 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej i całej 
grupy kapitałowej za pierwszy kwartał 
tego roku, nie podjęto jeszcze żadnych 
rozmów, a ci „znawcy” tematu już 
zaczęli mówić o terminach, w jakich 
miałyby zostać wypłacone świadcze-
nia, na przykład węgiel deputatowy. 
Wiedzą już o tym wszystkie media, 
łącznie z bardzo „przychylną” nam 
Gazetą „Wybiórczą”. Powtarzamy po 
raz setny wszystkim przemądrzałym 
wizjonerom, że w ten sposób nic się 
nie załatwi, a tylko utrudni negocjacje 

z Zarządem Spółki, do których lada 
dzień przystąpią reprezentatywne or-
ganizacje związkowe. Skoro nie umie-
cie nic załatwić, bo to już przecież 
wiemy, przynajmniej siedźcie cicho 
i dajcie innym spokojnie rozmawiać. 
Porozumienie ograniczające część 
świadczeń pracowniczych wciąż obo-
wiązuje, a na ręce patrzą nam nie tylko 
wierzyciele i obligatoriusze, ale także 
akcjonariusze i strona rządowa, więk-
szościowy właściciel JSW, nie mówiąc 
już o naszych ulubieńcach z TVN-u czy 
wspomnianej wcześniej „Wybiórczej”. 

Ci ostatni tylko patrzą, jak tu górnikowi 
dokopać.

Zaczęliśmy od przysłowia, więc na 
przysłowiu skończymy. „Tisze jediesz, 
dalsze budiesz” („Ciszej jedziesz, dalej 
dojedziesz”) - to stare rosyjskie porze-
kadło dedykujemy wszystkim tym, któ-
rzy myśla, że ciągłą awanturą i dążeniem 
do konfliktu cokolwiek załatwią. Ostat-
nio media doniosły, że można w miarę 
normalnie żyć nawet z ćwiartką mózgu. I 
widać, że sporo w tym prawdy…

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA

ruchem) i będą sporządzane przez 
JSW SiG. Przekazanie konkretnych 
pracowników będzie wymagać 
każdorazowo podjęcia stosownej 
uchwały przez Zarząd JSW. Na-
stępnie pomiędzy pracownikiem i 
JSW jako pracodawcą zostanie za-
warta umowa na czas nieokreślony 
w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Zobowiązania dotyczące nagrody z 
okazji Dnia Górnika 2017 zostaną 
zrealizowane przez JSW, a niewy-
korzystany urlop wypoczynkowy 
pracownika „przejdzie” wraz z nim 
do nowego pracodawcy.

Po raz kolejny udowodniliśmy, 
że najlepszym narzędziem pozwa-
lającym osiągać konkretne cele są 
rozsądnie prowadzone rozmowy 
z pracodawcą, zwłaszcza wtedy, 
gdy obydwie strony potrafią wy-
kazać się dobrą wolą i słuchać się 
nawzajem. Sądy, strajki i inne ra-
dykalne środki mogą być jedynie 
narzędziem ostatecznym, a ciągły 
konflikt z pracodawcą, do czego 
dąży związek zawodowy „Jed-
ność”, tylko i wyłącznie utrudnia 
wypracowywanie porozumień ko-
rzystnych dla pracowników. Teraz 
pracownicy JSW SiG muszą się 
uzbroić w odrobinę cierpliwości. 
Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, 
porozumienie dotyczy osób wyko-
nujących usługi na rzecz kopalń 
Spółki. Osoby te będą przenoszone 
do JSW w najkrótszych możliwych 
terminach.

Zakładowa Organizacja                                         
Koordynacyjna NSZZ „Solidar-

ność” JSW SA

PO DłUGiCH negocjacjach 26 kwietnia 2017 roku reprezentatywne organizacje związkowe działa-
jące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) z NSZZ „Solidarność” na czele podpisały „Porozu-
mienie dotyczące przenoszenia pracowników JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. do Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A.”.
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Czy może zabraknąć górników?
Pojawiły się prognozy mówiące, że już wkrótce może zacząć brakować pracowników chętnych do pracy w kopalniach węgla 
kamiennego. W najbliższych latach nie powinno do tego dojść. Spółki węglowe dostrzegają jednak potrzebę  zasypania luki 
pokoleniowej, która jest zauważalna na kopalniach. 
dlaczego miałoby w kopal-
niach zabraknąć górników? Powo-
dów jest kilka. Po pierwsze, jest to 
starzenie się załóg górniczych. Wie-
lu górników odchodzi na emeryturę 
a nie zawsze na ich miejsce przyj-
mowani są nowi, młodsi pracow-
nicy.  Z czasem taka polityka musi 
przynieść fatalne skutki w postaci 
braku dobrze wykwalifikowanych 
pracowników. Nawet Tomasz Ro-
gala, prezes Polskiej Grupy Górni-
czej (PGG) wprost przyznał, że w 
niektórych grupach pracowniczych 
w PGG jest bardzo niebezpieczna 
struktura wiekowa. 

Dobra płaca i stabilne 
perspektywy

Przyjęcia na kopalnie z czasem  
mogą być uruchomione. Ale poja-
wi się pytanie, czy będzie wystar-
czająca liczba chętnych do pracy 
w kopalniach? Wiadomo, że praca 
w kopalni do najłatwiejszych nie 
należy, a nowi, młodzi pracownicy 
nie otrzymują znowu tak dużych 
wypłat. W przeszłości praca górni-
ków była znacznie lepiej opłacana 
niż praca w innych zawodach, dziś 
wielkiej różnicy w zarobkach nie 
ma. Młodzi ludzie mając do wybo-
ru kilka prac o podobnej płacy będą 
raczej wybierali pracę lżejszą a nie 
cięższą. 

W ostatnich miesiącach popra-
wia się sytuacja na rynku pracy i 
maleje bezrobocie.  Z informacji 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej wynika, że stopa 
bezrobocia w końcu marca 2017 r. 
wyniosła 8,1 proc., a w woj. śląskim 
było ono jeszcze niższe i wyniosło 
6,5 proc. To oznacza, że firmy chcąc 
pozyskać nowych pracowników 
będą musiały im oferować coraz 
lepsze warunki płacy – jak tego nie 
zrobią to pracownicy pójdą gdzie 
indziej. 

To oznacza, że spółki węglowe 
chcąc w przyszłości zapewnić sobie 
stały dopływ nowych pracowników 
będą musiały podnieść im płace. 
Nie będzie już można oszczędzać na 
płacach dla młodych górników. 

  Trzeci powód, dla którego może 
zabraknąć górników, to niestabilna 
sytuacja górnictwa i obawy o przy-
szłość tej branży. Górnictwo nie ma 
najlepszej opinii, w mediach często 
się słyszy, że to przemysł schyłkowy, 
który najlepsze lata ma już za sobą. 
Nawet obecna poprawa sytuacji w 
górnictwie, realizowana przez PiS, 
odbywa się za pomocą likwidacji 
części kopalń. Młody człowiek wy-
bierając swoją drogę zawodową woli 
się związać z branżą, która ma przy-
szłość i nie będzie się zwijać. Górni-
ctwo węgla kamiennego w Polsce w 
najlepszym, optymistycznym sce-
nariuszu, będzie się utrzymywać na 
poziomie zbliżonym do obecnego. O 
oszałamiającym rozwoju raczej nie 
może być mowy. Dlatego zarówno 
ze strony szefów spółek węglowych, 
ale przede wszystkim polityków i 
ekonomistów powinny padać za-
pewnienia, że górnictwo nie będzie 

likwidowane i ma przed sobą przy-
szłość. 

Obecnie spółki węglowe nie 
mają problemów ze znalezieniem 
chętnych do pracy w kopalniach. 
Nie znaczy to, że tak będzie zawsze. 
Firmy górnicze chcą się przygoto-
wać na trudniejsze czasy i z wyprze-
dzeniem zaczęły myśleć o zapewnie-
niu sobie wykwalifikowanych kadr. 
Temu mają służyć m.in. umowy ze 
szkołami, zarówno zawodowymi, 
jak i wyższymi. 

JSW: nowe klasy górnicze 
Takie działania prowadzi np. 

Jastrzębska Spółka Węglowa 
(JSW), która 9 maja br. podpisała 
porozumienie z Urzędem Miasta w 
Jastrzębiu-Zdroju.  Zgodnie z nim 
w Zespole Szkół nr 6 i Zespole Szkół 
Zawodowych otwarte zostaną klasy, 
które przygotują uczniów do pracy w 
zawodach górnik, ślusarz, elektryk, 
technik górnictwa podziemnego i 
technik elektryk. Absolwenci tych 
klas będą mieli zagwarantowaną 
pracę zgodnie z zapotrzebowaniem 
spółki.

- Trudno sobie wyobrazić mia-
sto bez spółki, ale też spółkę bez 
miasta. Chcemy być nowoczesnym 
producentem węgla koksującego a 
bez wykształconych pracowników 
nie mamy na to szans – komento-
wał Daniel Ozon, pełniący obowiąz-
ki prezesa zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej.

Nieco wcześniej, bo 19 kwietnia 
br. w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach Jastrzębska Spółka Węglowa 
podpisała porozumienie o współpra-
cy z Powiatem Gliwickim w zakresie 
organizowania praktycznej nauki 
zawodu oraz gwarancji zatrudnienia 
w zakładach JSW dla absolwentów 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w 
Knurowie.  Porozumienie dotyczy 
uczniów rozpoczynających naukę w 
roku szkolnym 2016/2017.  W umo-
wie ustalono, że o liczbie osób plano-
wanych do zatrudnienia decydować 
będzie spółka.

JSW zapewnia, że to ogromna 
szansa dla młodzieży i jasny sygnał, 
że górnictwo ma się dobrze. Rocznie 

na emerytury odchodzi około tysią-
ca osób a braki kadrowe są uzupeł-
niane nowymi pracownikami.

JSW stawia także na współpra-
cę z absolwentami szkół wyższych. 
Studenci Politechniki Śląskiej z Gli-
wic oraz Akademii Górniczo-Hut-
niczej z Krakowa będą mogli od-
bywać praktyki w zakładach JSW. 
19 kwietnia w Jastrzębiu-Zdroju 
podpisano w tej sprawie stosowne 
porozumienia. 

W ramach współpracy z uczel-
niami Jastrzębska Spółka Węglowa 
zapewni studentom możliwość od-
bycia praktyk robotniczych i stu-
denckich. Ponadto spółka umożliwi 
studentom pozyskiwanie tematów 
do prac dyplomowych oraz umożliwi 
uczelniom organizowanie wycieczek 
dydaktycznych dla studentów do 
swoich zakładów.  Podpisane umo-
wy mają na celu przede wszystkim 
zacieśnienie współpracy pomiędzy 
uczelniami a JSW. Dla studentów 
jest to szansa na dobre przygoto-
wanie zawodowe oraz zdobycie do-
świadczeń w pracy górniczej.

- Podpisane porozumienia to 
jasny sygnał dla młodzieży uczą-
cej się w szkołach zawodowych i 
studiującej na kierunkach związa-
nych z górnictwem, że mogą wiązać 
swoją przyszłość zawodową z naszą 
spółką jako firmą perspektywiczną.  
Będziemy działać na Śląsku przez 
kolejne dziesięciolecia i będziemy 
potrzebować wykwalifikowanej 
kadry. Maszyny, nawet te najnowo-
cześniejsze, można kupić, ale bez 
pracowników żadna firma sobie nie 
poradzi – dodał  Daniel Ozon.

Bogdanka: współpraca ze 
studentami

Podobne działania prowadzi 
kopalnia Bogdanka, która 17 maja 
2017 r. podpisała listy intencyjne 
ze szkołami prowadzącymi klasy 
o profilach górniczych: Zespołem 
Szkół Górniczych w Łęcznej i z Ze-
społem Szkół w Ostrowie Lubel-
skim.

Podpisane dokumenty dotyczą 
kwestii możliwości zatrudniania w 
przyszłości przez lubelską kopalnię, 

wyróżniających się absolwentów 
szkół a także funduszu stypendial-
nego, którego zadaniem będzie mo-
tywowanie uczniów do wytężonej i 
skutecznej nauki zawodu górniczego.

W kwietniu br. Bogdanka pod-
pisała listy intencyjne z Akademią 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie 
(AGH), dotyczące zatrudniania naj-
lepszych absolwentów studiów ma-
gisterskich specjalności górnictwo 
podziemne na Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii oraz praktyk górni-
czych dla studentów czterech wy-
działów AGH.

Bogdanka zobowiązała się za-
trudniać corocznie najlepszych ab-
solwentów studiów magisterskich 
specjalności górnictwo podziemne, 
kończących studia z wysoką średnią 
i jednocześnie wyrażających chęć 
podjęcia pracy w Bogdance. Nad 
wyborem kandydatów czuwać bę-
dzie koordynator wyznaczony przez 
Bogdankę, ściśle współpracujący z 
władzami wydziału.

Z kolei praktyki wakacyjne 
będą organizowane dla studentów 
czterech wydziałów AGH: Wydzia-
łu Górnictwa i Geoinżynierii, Wy-
działu Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska, Wydziału Geodezji 
Górniczej i Inżynierii Środowiska 
oraz Wydziału Inżynierii Mecha-
nicznej i Robotyki. Celem praktyk 
będzie odpowiednie przygotowanie 
kadry dla górnictwa podziemnego, 
a w szczególności podniesienie zna-
jomości prawa geologiczno-górni-
czego oraz zasad bezpiecznej pracy 
pod ziemią.

Spółki węglowe, aby zapewnić 
sobie dopływ nowych pracowni-
ków, muszą się nauczyć reagować 
na sytuację na rynku pracy. Zachę-
cając młodych ludzi do pracy w ko-
palniach muszą im zapewnić dobrą 
płacę, dobre warunki socjalne i sta-
bilność pracy. 

Igor D. Stanisławski

 JSW

Uniknąć konsekwencji „luki pokoleniowej”
Starosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek wraz z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” Krzysztofem Leśniowskim zwrócił się do pełniącego obowiązki prezesa 
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA Daniela Ozona z wnioskiem o rozważenie możliwości zatrudnienia przez 
Spółkę 28 tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

DO DOKUMENTU dołączono listę 11 
absolwentów technikum oraz 17 ucz-
niów szkoły zawodowej. Ci pierwsi 
deklarują gotowość do podjęcia pracy 
w zawodzie „technik górnictwa pod-
ziemnego”, ci drudzy natomiast są za-
interesowani pracą w zawodzie „górnik 
eksploatacji podziemnej”.

- Po podpisaniu porozumienia [19 
kwietnia - przyp. red. SG], zgodnie z 
którym JSW ma zorganizować prak-
tyczną naukę zawodu 60 uczniom 
szkoły branżowej, a następnie ich 
zatrudnić, zwróciliśmy uwagę panu 
prezesowi Ozonowi, że w ZSZ nr 2 
mamy jeszcze klasy górnicze, których 
uczniowie nie są objęci żadnymi gwa-

rancjami. Grzechem byłoby pozosta-
wienie tych ludzi samym sobie, bo oni 
pracę znajdą na pewno, tyle tylko, że 
poza górnictwem. Prezes Ozon przy-
znał nam rację, my z kolei przeszliśmy 
od słów do czynów - zebraliśmy dekla-
racje ze strony 28 młodych osób, które 
chciałyby podjąć pracę w JSW i złoży-
liśmy formalną prośbę o ich ewentu-
alne zatrudnienie - wyjaśnia Krzysztof 
Leśniowski.

Według przewodniczącego tylko 
przyjęcie takiej polityki zatrudnienio-
wej może uchronić Spółkę przed po-
wstaniem „luki pokoleniowej”, czyli 
sytuacją, w której odstęp czasowy 
pomiędzy przyjęciami do pracy osób 

młodych a odejściami z kopalń osób 
doświadczonych jest zbyt krótki, by 
pracownicy odchodzący mogli przeka-
zać zdobytą wiedzę praktyczną swoim 
następcom.

Krzysztof Leśniowski zwraca uwa-
gę, że sprawa powinna się rozstrzyg-
nąć najpóźniej po wakacjach.

- W przeciwnym wypadku wyszko-
leni młodzi ludzie z zadatkami na zna-
komitych fachowców trafią do innych 
spółek węglowych. Mam nadzieję, że 
szefostwo JSW o tym wie i podejmie 
odpowiednie decyzje tak szybko jak to 
możliwe - podsumowuje.

MJ
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Półprawdy, plotki 
i ferment – tylko po co?

ZZA WĘGŁA Dlaczego ktoś chce przeszkodzić w restrukturyzacji branży górniczej

Pani Redaktor w Dzienniku Gaze-
cie Prawnej o górnictwie pisze dużo 
i często, ale niekoniecznie prawdzi-
wie. Na twitterze sama obwołała 
się ekspertem od górnictwa, choć 
nie ma ku temu żadnych podstaw. 
Bo to, że ktoś kilka razy zjechał na 
dół, czy dostał honorowy tytuł, nie 
oznacza jeszcze, że może uważać 
się za fachowca w naszej robocie.

Ale do rzeczy. Pani redaktor, 
wiele miesięcy temu ogłosiła czar-
ną listę kopalń do zamknięcia. Li-
sta wzbudziła ogromne emocje  i 
niepokój wśród górników i co…. 
okazała się bzdurą . Sośnica, Ruda, 
Śląsk – te kopalnie miały zniknąć 
jako stale nierentowne, a tymcza-
sem na przykład Sośnica jest teraz 
jedną z najlepszych w Polskiej Gru-
pie Górniczej.  Kopalnie z czarnej 
listy nie zostały zamknięte, spółki 
górnicze pierwszy raz od lat notują 
zyski. Cierpliwy papier Dziennika 
Gazety Prawnej wszystko przyj-
mie, ale my górnicy przecież nie 
musimy.

Dziennikarka myli się nie tyl-
ko w kwestiach związanych z re-
strukturyzacją,  ale nawet w tak 
prostych sprawach, jak wynagro-

dzenia zarządów spółek, których 
jest w stanie nie doszacować nawet 
na kilkanaście tysięcy złotych.  Tak 
zrobiła z zarządem JSW. Reszty 
spółek  nawet nie ma sensu spraw-
dzać, bo to pewnie podobnej jakości 
bajdurzenia. I czy pani redaktor za 
swoje publiczne kłamstwa poniosła 
odpowiedzialność? Żadnej.

Nie tylko liczby ale i daty  nie 
mają  właściwie żadnego znacze-
nia. Redaktor Baca pisała w ze-
szłym roku, że Jastrzębska Spółka 
Węglowa do końca 2017 roku po-
dejmie decyzję o przekazaniu KWK 
Krupiński, a wszystko odbyło się 
nie do końca roku a do końca stycz-
nia 2017 roku. Koniec stycznia, 
czy koniec grudnia – jakie to ma 
znaczenie. 11 miesięcy to dla niej 
szczegół, a dla nas rok pracy. Po co 
to kłamstwo? Żeby zasiać niepokój, 
zdezorientować brać górniczą.

Listę kłamstw, nieścisłości i 
nieprawd można by pewnie ciągnąć 
w nieskończoność, bo wyobraźnia 
pani Karoliny od górnictwa zdaje 
się nie mieć granic. Warto jednak 
wspomnieć o jeszcze jednej sensa-
cji, którą ogłosiła redaktorka DGP.

Nie tak dawno pisała, że usta-

liła, że spółka TDJ należąca w 
większości do Tomasza Domogały 
zaproponowała w 2015 r. stronie 
rządowej (był to jeszcze rząd PO-
PSL), że zainwestuje w PGG, pod 
warunkiem, że Skarb Państwa od-
kupi od TDJ jego giełdową spół-
kę Zamet, która produkuje m.in. 
wielkogabarytowe urządzenia dla 
sektora offshore i górnictwa i która 
kilka lat temu została wydzielona 
z grupy Famuru – flagowej marki 
należącej do TDJ (Famur to produ-
cent maszyn górniczych, który w 
najbliższym czasie ma się połączyć 
z przejmowanym konkurentem 
– Kopeksem).

Nic takiego się oczywiście nie 
zdarzyło,  żaden prywaciarz nie 
musiał „ratować” PGG, bo zrobił to 
rząd w porozumieniu ze związkami 
zawodowymi.  Komu miała służyć 
taka informacja?  I jeszcze jedno, 
redaktor  zasugerowała, że 9 maja 
przed kongresem gospodarczym 
w Katowicach PGG „sfałszowała” 
dane dotyczące niewykonanego 
wydobycia, by móc zaprezentować 
się w korzystnym świetle podczas 
prezentacji strategii PGG. Całko-
wita nieprawda, ale co tam waż-

ne, żeby się cos działo. Zostawmy 
jednak red. Bacę-Pogorzelską, bo 
nie tylko ona posługuje się takimi 
narzędziami jak plotka czy pół-
prawda, która jest chyba najgorsza 
bo fakt wyciągnięty z kontekstu 
może być znacznie bardziej my-
lący niż wierutne kłamstwo. Pod 
koniec listopada pani redaktor 
Izabela Kacprzak z Rzeczpospoli-
tej – którą uważaliśmy zawsze za 
bardzo rzetelną dziennikarkę - na-
pisała w tekście, że Polska Grupa 
Górnicza” może zakończyć 2016 
rok z miliardem złotych strat. W 
rzeczywistości strata wyniosła 
380 milionów złotych, ale jak wi-
dać dla pani redaktor to drobna 
różnica. Ważne, że zamieszanie 
powstało niemałe.  Z powtarzania 
mitów i pogłosek regularny po-
mysł na artykuł zrobił sobie rów-
nież red. Mateusz Cieślak z NIE. 
Ot choćby materiał „Węgiel, czar-
no to widzę” z 26 maja.  Redaktor 
już w pierwszym akapicie pisze, że 
polskie kopalnie przestały produ-
kować węgiel (?!) i zamieniły się w 
„swoiste ośrodki pomocy społecz-
nej”. Kiedy spółki od miesięcy no-
tują zyski – red. Cieślak pisze, że 

nie zarabiają, a wypłacają pensje. 
To powielanie mitu, że górnictwo 
jest rakiem toczącym polską go-
spodarkę. Kilkadziesiąt tysięcy 
ludzi codziennie ciężko  pracuje, 
by w milionach domów było cie-
pło, a w gniazdkach był prąd. I 
taki pan redaktor lekkim piórem 
przyrównuje nas – pracowników 
kopalń do klientów MOPSów. Po-
tem pisze o rzekomych miliardach 
pompowanych w górnictwo, bez 
najmniejszej wzmianki o tym, że 
górnictwo pompuje w budżet kil-
ka razy więcej niż dostaje. Opłaty, 
podatki, PFRON  itp. – miliardy 
złotych rocznie. Bez różnicy, czy 
w ministra, prezesa czy górni-
ka – redaktor Cieślak uderza we 
wszystkich powtarzając bzdury. I 
trudno się nawet zorientować czy 
to celowe działanie czy po prostu 
panu Cieślakowi sianie zamętu 
sprawia przyjemność.  No cóż, 
będziemy się przyglądać, spraw-
dzać i ujawniać  nieprawdy o na-
szej branży. To będzie historia w 
odcinkach, bo jest o czym pisać. 

Krzysztof Leśniowski

STrASZY, że górnicza kroplówka wysycha, co miesiąc „zmienia” prezesów spółek, plotkuje i powołuje się najczęściej na 
anonimowe, niewiarygodne źródła. Wśród wielu dziennikarzy zajmujących się branżą górniczą Karolina Baca Pogorzelska 
bryluje w podawaniu górnikom pseudoinformacji, które mają siać ferment,  powodować niepokój oraz budować konflikty 
między związkami, zarządami i ministerstwem energii.

POLiTYKA KLiMATYCZNA Polska na wojennej ścieżce 
z Komisją Europejską

dokończenie ze str. 6

- Nie kwestionując konieczności 
dążenia do realizacji określonego w art. 
194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TfUE) celu, jakim jest wspi-
eranie połączeń międzysystemowych, 
należy zastrzec, że nie jest to tożsame z 
podejmowaniem na poziomie Unii decyzji 
o ich budowie i zobowiązywaniem państw 
członkowskich do ich budowy, niezależnie 
od efektywności ekonomicznej i decyzji 
państwa o ogólnej strukturze zaopatrze-
nia w energię. Polska, jak inne państwa 
członkowskie, powinna przyczyniać się do 
osiągnięcia unijnego celu w postaci wspól-
nego rynku energii w zakresie budowy 
połączeń między sieciami energii, jednak 
proponowane instrumenty administra-
cyjnego wymuszania tego procesu należy 
uznać za zbyt daleko idące – czytamy w 
uchwale Sejmu. 

Sejm uznał, że zasadę pomocniczości 
naruszają zaproponowane w projekcie 

rozporządzenia regulacje dot. wprowadze-
nia tzw. rynku mocy. W pakiecie zimowym 
Komisja Europejska zaproponowała m.in. 
wprowadzenie wymogu emisyjności dla 
jednostek uczestniczących w rynkach 
mocy na poziomie 550 kg CO2 na jedną 
megawatogodzinę (MWh).

- To eliminuje możliwość skierowania 
przyszłego krajowego rynku mocy do kon-
wencjonalnych jednostek węglowych, które 
mogą osiągnąć minimalną emisyjność na 
poziomie 750 kg CO2 na MWh. Przyjęcie 
proponowanego progu emisyjności, 
oznaczałoby utworzenie rynku mocy tylko 
dla jednostek gazowych, co zwiększy 
zależność energetyczną nie tylko Polski, 
ale też całej Unii Europejskiej – wyliczył 
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE), 
reprezentujący interesy polskiej energetyki.

Najnowocześniejsze bloki węglowe 
nawet nie zbliżają się do tego poziomu, 
np. budowany blok na węgiel kamienny w 
Elektrowni Kozienice, który ma być oddany 
do eksploatacji jeszcze w 2017 r., ma mieć 

emisyjność na poziomie 730 kg CO2 na 1 
MWh.

Trzy lata walki
Prace nad pakietem zimowym, który 

został przedstawiony przez Komisję 
Europejską 30 listopada 2016 r., tak 
naprawdę dopiero się zaczynają. Wcześniej 
planowano, że zakończą się one w 2019 
roku, ale wielce prawdopodobne, że 
potrwają do roku 2020. Najbliższe dwa-trzy 
lata będą więc bardzo ważne, ponieważ 
będzie się kształtowała przyszłość unijnej, 
a więc i polskiej energetyki i sektora pali-
wowego, w tym węglowego.

Należy mieć nadzieję, że Polsce uda się 
zebrać wystarczającą liczbę państw, aby 
zablokować szkodliwe propozycje Komisji 
Europejskiej. Pocieszające jest to, że wśród 
polskich polityków panuje w tej sprawie zgo-
da, czego dowodem jest 410 głosów posłów 
(na 413 głosujących) za rozpoczęciem pro-
cedury żółtej kartki. 

Igor D. Stanisławski
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KRZYŻÓWKA

Niedziela Boża i nasza
PIEKARY ŚLĄSKIE Pielgrzymka mężczyzn

O ograniczenie handlu w niedzielę apelowali dziś arcybiskupi metropoli-
ci wrocławski i katowicki podczas pielgrzymki mężczyzn do sanktuarium 
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. W uro-
czystości z udziałem ponad 80 tys. wiernych uczestniczył prezydent rP 
Andrzej Duda.

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 książkowe. Miłej zabawy. 
Rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: Gniew jest zaczynem niedorzeczności. Nagro-
dy wylosowali: Bogusława Konc z Libiąża oraz Tomasz Brychcy z Marklowic. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą.

WITAJąC zgromadzonych na pie-
karskim wzgórzu abp Wiktor Skworc 
przypomniał, że wolną od handlu 
niedzielę mają Austria, Grecja, Bel-
gia, Francja, Luksemburg, Norwe-
gia, Holandia, Wielka Brytania.

- Każde z tych państw chro-
ni w ten sposób życie rodzinne i 
prywatne obywateli. W Niemczech 
niedziela jest chroniona zapisem w 
konstytucji, jako wartość i spoiwo 

wspólnoty narodowej - podkreślił 
hierarcha. Dodał, że rozwiązania 
regulujące rytm pracy i odpo-
czynku, obowiązujące w wielu 
nowoczesnych krajach Europy, 
powinna przyjąć także Polska.

Tradycyjnie liturgii podczas piel-
grzymki przewodniczył metropolita 
krakowski. W tym roku po raz pierw-
szy był to abp Marek Jędraszewski. 
Homilię wygłosił abp Józef Kupny.  

W dzisiejszych uroczystoś-
ciach uczestniczył m.in. bp Mosese 
Hamungole z Zambii, gdzie pracują 
misjonarze z archidiecezji katowi-
ckiej oraz jeden z nich, ks. Walde-
mar Potrapeluk, który przebywa 
tam od 25 lat. Obecny był także 
bp Celestin-Marie Gaoua z Togo.

Nabożeństwo majowe, wień-
czące pielgrzymkę piekarską, po-
święcone zostało sprawie trzeź-
wości. Bp Tadeusz Bronakowski 
mówił, że „dzisiaj pijemy o 40% 
więcej, niż w czasach PRL”. Wska-
zał, że niepokojącym jest fakt, 
że mimo tego „wiele osób uwa-
ża, że nic złego się nie dzieje”.

Do sanktuarium Matki Spra-
wiedliwości i Miłości Społecznej 
pielgrzymi przybywają na różne 
sposoby. Część z nich przyjeż-
dża prywatnie, inni w zorgani-
zowanych pielgrzymkach z po-
szczególnych parafii archidiecezji 
katowickiej. Są też liczne grupy 
mężczyzn, którzy co roku przy-
bywają do Piekar na piechotę. 
Niektórzy do Piekar doszli po po-
nad 50-kilometrowym marszu. 

jm


