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Będzie wzrost stawek...
Reprezentatywne organizacje związkowe w JSW porozumiały 
się z zarządem spółki co do realizacji wzrostu wysokości fun-
duszu wynagrodzeń.

Pycha kroczy…
Choć związkowcom generalnie po drodze z rządem PiS, to 
jednak w wielu segmentach swojej działalności zatraciła poc-
zucie rzeczywistości.

Zbliża się koniec?
Strategiczną, wieloletnią perspektywę dla sektora zawiera 
„Program dla sektora górnictwa węgla brunatnego”, przyjęty 
przez rząd 30 maja 2018 r.
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 ZESPÓŁ TRÓJSTRONNY

Wspólne stanowisko przed COP24?

- LICZYMY, że podczas szczytu klima-
tycznego będziemy prezentować wraz 
z rządem i pracodawcami wspólne 
stanowisko, po to, by Polska mówiła 
wspólnym głosem w sprawie węgla, 
energetyki węglowej i przemysłu ener-
gochłonnego. Czekamy i zobaczymy 
czy deklaracje, jakie złożył tu wicemi-
nister Tobiszowski się ziszczą – powie-
dział na gorąco tuż po obradach Ze-
społu Bogusław Hutek, szef górniczej 
Solidarności. 

W sierpniu ma odbyć się spotkanie 
w tej sprawie. Następnie zostanie wy-
pracowane wspólne stanowisko. Mało 
tego, stanowisko ma zostać wypraco-
wane we współpracy z partnerami z za-
granicy, a następnie właśnie zagranicą 
prezentowane.

- Związki zawodowe maja zapro-
sić swoich partnerów z całego świata. 
Przyjadą oni najpierw w sierpniu na 
spotkanie konsultacyjne, eksperckie, 
następnie w Polsce, a później w Brukse-
li będzie prezentowane wspólne stano-
wisko. Pojawiła się słuszna koncepcja, 
aby to stanowisko było skorelowane 
ze stanowiskiem rządowym i spółek 
skarbu państwa, energetycznych, su-
rowcowych. Będziemy mogli z różnych 
obszarów pokazać z jednej strony nasz 
dorobek w przestrzeni klimatycznej, go-
spodarczej, a z drugiej, jakie działania 
na poziomie Europy powinny zostać do-
puszczone, jakie sugestie powinny się 
pojawiać. Ze stanowiskiem będą mogli 
wcześniej zapoznać się przedstawiciele 
strony społecznej z innych krajów, aby 

prezentować je na arenie międzynaro-
dowej – podkreślił wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski.

Innym z ważnych tematów posie-
dzenia była ponadto uchwalona nie-
dawno w Sejmie nowelizacja Prawa 
górniczego i geologicznego. Przypo-
mnijmy, że niedługo wygasa 19 konce-
sji na wydobycie węgla kamiennego i 
brunatnego. Kwestia nowelizacji i skró-
cenie ciągnących się latami procedur 
przy pozyskiwaniu nowych i przedłuża-
niu istniejących koncesji była więc bar-
dzo ważna dla związków zawodowych. 
Po trzech latach i naciskach ze strony 
społecznej oraz resortu energii, Mini-
sterstwo Środowiska w końcu przygo-
towało odpowiednie regulacje. 

red

Wspólne stanowisko strony społecznej, rządu i pracodawców z sektora surowcowego i energetycznego 
ma powstać przed szczytem COP24, który w dniach 3-14 grudnia 2018 r. odbędzie się w Katowicach. 
Pomysł narodził się podczas obrad Zespołu Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, który 
obradował w poniedziałek, 25 czerwca w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wybór niemal jednomyślny
DOMINIK Kolorz (KWK „ROW” Ruch „Chwałowice”) pozostanie przewodniczącym śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” przez kolejne 4 lata. Delegaci byli niemal jednomyślni: kandydaturę dotychczasowego 
szefa Zarządu Regionu (ZR) Śląsko-Dąbrowskiego poparło 159 spośród 172 uczestników Walnego 
Zebrania Delegatów (WZD), które odbyło się 14 czerwca w Katowicach.

REGION ŚLĄSKO-DĄBROWSKI  PERSONALIA

Gośćmi WZD byli między innymi 
senator z okręgu gliwickiego Kry-
stian Probierz (Prawo i Sprawiedli-
wość), legendarny przywódca regio-
nalnej „Solidarności” Alojzy Pietrzyk, 
obecni szefowie regionów ościennych 
- Marek Bogusz (Region Podbeski-
dzie) i Jacek Strączyński (Region 
Częstochowski) oraz lider Krajo-
wego Sekretariatu Banków, Han-
dlu i Ubezpieczeń Alfred Bujara.

Ten ostatni podkreślił wagę 
największego sukcesu handlowej 
„Solidarności”, jakim było dopro-
wadzenie do przyjęcia przez parla-
ment ustawy ograniczającej handel 
w niedziele. Zwrócił uwagę na wy-
niki ostatnich sondaży, które wska-
zują, że społeczeństwo coraz pozy-
tywniej odbiera nowe regulacje.

Następnie odczytano list od wice-
szefa resortu energii Grzegorza Tobi-
szowskiego. Nie mógł on uczestniczyć 
w WZD ze względu na obowiązki zwią-
zane z trwającym posiedzeniem Sej-
mu oraz planowanym posiedzeniem 
Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- „Solidarność” odgrywa waż-
ną rolę w kształtowaniu polityki 
społecznej i gospodarczej naszego 
państwa. To między innymi dzięki 
Pana zaangażowaniu, Panie Prze-
wodniczący, i całej śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności” udało się wy-
pracować „Program dla Śląska”, za 
który ślę słowa podziękowania. W 
polityce regionalnej rządu jest on 
narzędziem koordynującym krajowe 
i europejskie źródła finansowania 
rozproszone w wielu programach i 

instytucjach. Ważną rolę pełnią też 
przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” w dyskusji na forum 
Rady Dialogu Społecznego. Na ręce 
Pana Przewodniczącego przesy-
łam serdeczne podziękowania za 
współpracę - napisał minister.

Do „Programu dla Śląska” - a 
ściślej: ślamazarnej realizacji jego 
zapisów - nawiązał również Do-
minik Kolorz, przedstawiając swój 
program na kolejne cztery lata.

- Jeżeli w energetyce, w powią-
zaniu z górnictwem, w powiązaniu 
też z zakładami zbrojeniowymi, bo 
to też się ze sobą wiąże, dalej będzie 
sytuacja tego typu, że zaawansowa-
nie projektów z „Programu dla Ślą-
ska” będziemy mieli na poziomie 2 
procent, podkreślam - 2 procent, no 
to cóż… Trzeba będzie parę sztanda-
rów wziąć i pod odpowiednie mini-
sterstwa najzwyczajniej w świecie 
pojechać. (…) To jest nasz program, 
to jest program rządowy, to jest pro-
gram pana premiera, ale są - nieste-
ty - ludzie na „dołach”, którzy coraz 
głośniej zaczynają mówić: „a tam 
sobie” - przepraszam za wyrażenie 
- „Morawiecki z Kolorzem coś wy-
myślili, to niech to sobie realizują”. 
To nie jest program Morawieckiego 
i Kolorza. To jest program o „być 
albo nie być” dla naszego woje-
wództwa, o „być albo nie być” też 
dla związku zawodowego „Solidar-
ność” z naszego regionu. Jeżeli ktoś 
sobie myśli, że pozwolę na to, żeby 
to był „półkownik”, to jest w bar-
dzo głębokim błędzie - zaznaczył.

Kolejnym wyzwaniem, z którym 
wkrótce będzie się musiał zmierzyć 
cały świat, również Górny Śląsk i 
Zagłębie Dąbrowskie, jest - zdaniem 
lidera śląsko-dąbrowskiej „Solidar-
ności” - gwałtowne wypieranie pra-
cowników z rynku pracy wskutek ro-
botyzacji obejmującej kolejne branże. 
Rozwiązaniem łagodzącym nega-
tywne skutki społeczne tego trendu 
może być wprowadzenie tak zwa-
nego dochodu gwarantowanego.

- Jesteśmy w trakcie rewolucji 
technologicznej. Nie ma co ukrywać, 
że postęp techniczny idzie tak szyb-
ko do przodu, że według różnych 
szacunków w przeciągu najbliższych 
10-15 lat na skutek robotyzacji, auto-
matyzacji pracę może stracić około 
1,5 miliarda ludzi - ocenił Dominik 
Kolorz. - Pytaniem jest, czy rynek 
stworzy miejsca pracy dla tego 1,5 
miliarda ludzi? Zdania uczonych są 
w tym temacie podzielone, ale coraz 
więcej ekonomistów, coraz więcej 
znawców gospodarczych mówi o 
tym, że to będzie „impossible”, że to 
będzie kompletnie niemożliwe, że 
w takiej skali ludzi nie da się prze-
transferować na inne rynki gospo-
darcze, na inne rynki działalności 
gospodarczej. I powiem w skrócie, 
że w Finlandii, czy też idąc nieja-
ko tropem tego, co chcą zrobić w 
najbliższym czasie Włosi - uważam, 
że szczególnie dlatego, że jesteśmy 
regionem silnym gospodarczo pod 
każdym względem, również silnym 
gospodarczo w elementach budże-
towych, (…) powinniśmy wypraco-

wać pilotażowy program „dochodu 
gwarantowanego” - stwierdził.

Przewodniczący zapowiedział, 
że w przypadku uzyskania poparcia 
ze strony delegatów doprowadzi do 
podjęcia działań umożliwiających 
przeprowadzenie wewnętrznej re-
formy Związku poprzez zmianę 
Statutu NSZZ „Solidarność”. We-
dług Dominika Kolorza reforma 
ta miałaby polegać na wprowadze-
niu ograniczenia liczby kadencji 
dla szefów struktur „Solidarności” 
wszystkich szczebli, powołaniu 
instytucji sądu koleżeńskiego i re-
formie związkowych finansów.

Przedstawiciele organizacji 
związkowych „Solidarności” z Re-
gionu Śląsko-Dąbrowskiego udzielili 
poparcia kandydaturze Piotra Dudy 
na funkcję przewodniczącego Komi-
sji Krajowej (KK) Związku. Wyboru 
nowego szefa KK dokonają uczestni-
cy Krajowego Zjazdu Delegatów.

MJ

Bogusław Hutek 
na czele Sekcji
DECYZJą obradującego w Katowicach 
sprawozdawczo-wyborczego Walnego 
Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność” nowym przewodniczą-
cym największej górniczej organizacji 
związkowej został Bogusław Hutek.

Bogusław Hutek Otrzymał 48 z 
76 oddanych głosów ważnych. Jego 
kontrkandydata, Stanisława Kłysza (ZG 
„Brzeszcze”), dotychczasowego wice-
szefa Sekcji, poparło 28 delegatów.

Bogusław Hutek (56 lat) od 2006 
roku przewodniczy NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Piast” - obecnie KWK 
„Piast-Ziemowit” Ruch „Piast” - w Bie-
runiu; 23 października 2015 r. został 
szefem Zakładowej Organizacji Koor-
dynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
Kompanii Węglowej SA, wcześniej był 
wiceprzewodniczącym tej struktury 
związkowej; od 2016 r. stoi na czele 
ZOK NSZZ „Solidarność” Polskiej Gru-
py Górniczej, najliczniejszej struktury 
„Solidarności” szczebla zakładowego. 
Jest żonaty. Ma dwoje dorosłych dzie-
ci. Interesuje się piłką nożną.

Więcej strony 6-7
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 PUBLICYSTYKA

Niezatapialny?
Interesujący komentarz tygodnia opublikował 13 czerwca na swoim kanale w serwisie YouTube znany dzien-
nikarz śledczy i korespondent wojenny Witold Gadowski. Poruszono w nim kilka spraw związanych głównie 
z funkcjonowaniem PGE Polskiej Grupy Energetycznej, jednak najciekawszy fragment dotyczy postaci Woj-
ciecha Kowalczyka - ekonomisty, który w rządzie Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego 
nadzorował polski sektor wydobywczy.

Dokończenie na str. 8

Pycha kroczy przed upadkiem

KU zaskoczeniu górniczego elektoratu Prawa i Sprawiedliwo-
ści kariera autora (bądź współautora) programu restruktury-
zacji polskiego górnictwa przez jego stopniową likwidację 
- dokumentu, którego założenia doprowadziły do wielkiego 
strajku na Śląsku w styczniu 2015 roku - trwa w najlepsze, 
choć jego polityczne środowisko decyzją wyborców dawno 
zostało odsunięte od władzy.

- Wydawać by się mogło, że kiedy nadchodzi „dobra 
zmiana”, rząd Beaty Szydło, to pan Wojciech Kowalczyk 
nie ma czego szukać - ani na funkcji pełnomocnika, ani na 
funkcjach ministerialnych. Tymczasem dzieje się zupełnie 
inaczej. Pan Wojciech Kowalczyk pełni funkcję wiceministra 
w Ministerstwie Energetyki [właśc. Energii - przyp. red.] i 
dalej jest pełnomocnikiem, przez wiele miesięcy, do spraw 

restrukturyzacji kopalń. (…) W lutym 2017 roku pan Woj-
ciech Kowalczyk obejmuje funkcję wiceprezesa Polskiej Gru-
py Energetycznej, PGE - wiceprezesa do spraw inwestycji 
kapitałowych. Mówiąc krótko, od niego zależy, w co będą in-
westowane gigantyczne pieniądze rozporządzane przez PGE. 
Prezesem PGE jest pan Henryk Baranowski, syn wojskowe-
go pilota z czasów PRL, zastępcą - pan Wojciech Kowalczyk, 
niezatapialny Wojciech Kowalczyk - mówi Witold Gadowski.

Dziennikarz określa byłego wiceministra mianem „bar-
dzo dobrego znajomego Jana Krzysztofa Bieleckiego [byłe-
go premiera, „szarą eminencję” przy rządzie Donalda Tuska 
- przyp. red. SG]” i „protegowanego Jacka Rostowskiego 
[ministra finansów w gabinecie Donalda Tuska - przyp. red. 
SG]”.

PiS = Pycha i Samouwielbienie – tak górnicy napisali na tablicy w sali, w której toczyły się negocjacje z rządem. To 
wprawdzie wspomnienie z 2006 roku, kiedy w ówczesnym rządzie odpowiedzialnym za sektor górniczy był wiceminister 
gospodarki Paweł Poncyljusz, ale nie brakuje dziś opinii, że obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczyna powoli 
powtarzać błędy z przeszłości.
Dominik Kolorz, nowy-stary 
przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności przyznaje, że 
choć związkowcom generalnie po 
drodze z rządem PiS, to jednak „w 
wielu segmentach swojej działalno-
ści zatraciła poczucie rzeczywisto-
ści”. Solidarność była, jest i będzie 
wnikliwym recenzentem każdej 
władzy, także tej władzy, z którą 
faktycznie naszemu związkowi 
jest najbliżej z uwagi na wspólny 
rodowód jak i wyznawany system 
wartości „solidarnościowych”, któ-
rego filarami są godność ludzka i 
wspólne dobro. Oczywiście w tych-
że relacjach mogą pojawiać się nie-
porozumienia, a nawet pewne wy-
paczenia. Jednak, jeśli stają się one 
powszechne, a co gorsza, nie ma na 
nie reakcji ze strony liderów rzą-
dzącego ugrupowania to wówczas 
musi nastąpić pewne przesilenie. 

O ile na poziomie politycznym 
władze PiS deklarują wolę współpra-
cy z Solidarnością, to jednak niektó-
re osoby z PiS lub podszywające się 
pod PiS robią wszystko, by ten na-
turalny alians społeczno-politycz-
ny został zerwany. Przykłady takiej 
„kreciej roboty” można doszukać się 
w każdym regionie, w każdej bran-
ży. Skupimy się jednak na szeroko 
rozumianej branży górniczej. 

Dość eksperymentów!
W ostatnich dniach związkow-

cy z KGHM nie dość, że weszli z 
obozem władzy w spór o płacę mi-
nimalną, to na dodatek uderzyli 
rządzących w bardzo czuły punkt, 
czyli układ jaki partia zbudowała 
w spółkach skarbu państwa. Kra-
jowa Sekcja Górnictwa Rud Mie-
dzi NSZZ “Solidarność” skierowała 
bowiem do premiera petycję, która 
punktuje patologie PiS w KGHM i 
oczekuje od szefa rządu reakcji.

Związkowcy w pierwszej kolej-
ności zwrócili uwagę na skok na 
stołki i nieustanną wymianę osób 
funkcyjnych w zależności do zmian 
równowagi sił partyjnych frakcji:

“Od samego początku przejęcia 
przez Prawo i Sprawiedliwość wła-
dzy politycznej obserwujemy nie-
kończący się eksperyment i karuze-
lę osób we władzach spółki KGHM i 
Spółek zależnych”.

Związkowcy napisali wprost, 
że “powołuje się swoich ludzi, za-
słaniając się konkursami i odpo-
wiedzialnością rad nadzorczych”, 
tymczasem osoby wybrane “pod 
płaszczykiem tzw. konkursów” 
są z góry ustalone. Związkowcy w 
swoim piśmie wprost wskazali, że 
prezesem zarządu zostanie Marcin 
Chludziński (tak też się stało; 22 
czerwca RN KGHM powołała byłe-
go już prezesa ARP na stanowisko 
prezesa).

W petycji wyłaniał się także 
obraz negatywnych konsekwencji 
polityki PiS, który przekłada się 
na fatalne zarządzanie, objawia-
jące się przez: „nierozwiązywanie 
nagromadzonych problemów z 

nieudanymi inwestycjami zagra-
nicznymi, krajowymi, zadłużeniem 
spółki i wzrostem zobowiązań po-
zabilansowych, pogarszającymi się 
warunkami pracy, wzrostem kosz-
tów, rozbudową rad nadzorczych i 
zarządów”.

Związkowcy mówią: “dość już 
eksperymentów z Polską Miedzią 
i igraniem naszymi miejscami 
pracy”. Oczekują zmiany metod 
zarządzania, gdzie czynnikiem de-
cydującym o obsadzaniu stanowisk 
maja być w końcu kompetencje, a 
nie barwy partyjne: “nie ma cza-
su na dalsze eksperymentowanie i 
ponowne powierzanie kluczowych 
stanowisk ludziom, którzy nie znają 
specyfiki przemysłu miedziowego”.

Kim jest nowy prezes KGHM? 
Ano absolwentem Instytutu Poli-
tyki Społecznej na UW oraz Eu-
ropejskiego Instytutu Rozwoju 
Regionalnego i Lokalnego, który 
przed powołaniem na stanowisko 
prezesa Agencji Rozwoju Przemy-
słu nie miał okazji kierować żad-
ną poważną firmą czy instytucją, 
chyba, że za taką uznamy Fundację 
Republikańską (z którą związani są 
m.in. były poseł Przemysław Wipler 
i obecny prezes PGE Henryk Bara-
nowski). Wymieniony Wipler to zaś 
bliski przyjaciel Dawida Jackiewi-
cza i Adama Hofmana i chyba nie 
trzeba więcej niczego tłumaczyć… 

Poniżające traktowanie
A skoro już padło w tym kontek-

ście nazwisko Henryka Baranow-
skiego to przejdźmy do PGE, pol-
skiego championa energetycznego, 
w którym związkowcy Solidarności 
poddawani są ciągłym szykanom ze 
strony pracodawcy. 

Związkowcy Solidarność wprost 
twierdzą, że nigdy w całej histo-
rii PGE nie było tak poniżającego 
traktowania partnera społecznego 
konstytucyjnie i ustawowo umo-
cowanego do prowadzenia dialogu 
społecznego. Przejawem tych dzia-
łań jest szykanowanie działaczy 
związkowych, grożenie zwolnieniem 
z art. 52 k.p., unikanie dialogu spo-
łecznego, brak woli rozwiązywania 
długoletnich sporów zbiorowych, 
wprowadzenie regulacji dotyczących 
wynagradzania w sposób sprzeczny 
z zasadami praworządności i w spo-
sób rażąco naruszający uprawnienia 
związków zawodowych. 

Polityka personalna prowa-
dzona w koncernie sprowadza się 
do zastępowania fachowców, nie-
ukrywających przynależności do 
Solidarności osobami nieprzygo-
towanymi do sprawowania funkcji. 
Standardem zaś jest promowanie 
organizacji związkowych i społecz-
nych, które w zamian za stanowi-
ska i podwyżki dla swoich przed-
stawicieli gotowe są do wystąpień 
negatywnie oceniających NSZZ 
Solidarność.

Oskarżenia ze strony działaczy 
Solidarności najczęściej padają pod 
adresem prezesa koncernu Hen-

ryka Baranowskiego (patrz tekst 
poniżej) oraz Sławomira Zawady 
prezesa PGE Górnictwo i Energe-
tyka Konwencjonalna, dolnoślą-
skiego działacza PiS. Obaj panowie 
związani są ze wspomnianymi już 
Jackiewiczem i Hofmanem. 

Karuzela pani poseł
Działacze Solidarności – o 

czym była już tu mowa - skarżą się 
na coraz większe próby wpływania 
lokalnych polityków PiS na rozda-
nia kadrowe w ich spółkach. Jak 
kraj szeroki takie próby są podej-
mowane. Czasami jednak te działa-
nia mają wyjątkowo destrukcyjny 
charakter. Z bardzo irracjonalnych 
zachowań w tym względzie słynie 
posłanka Ewa Malik z Sosnow-
ca, która swego czasu (ponad rok 
temu) domagała się zmian w zarzą-
dzie Tauron Wytwarzanie (spółka 

zależna Tauron PE, skupiająca pro-
dukcyjne aktywa energetyczne) i 
w pewnym stopniu dopięła swego, 
gdyż ówczesny prezes spółki został 
odwołany. Tylko dzięki interwencji 
działaczy Solidarności udało się 
zapobiec powołaniu na to stanowi-
sko faworyzowanego przez panią 
kandydata (dostał na pocieszenie 
stanowisko wiceprezesa), negatyw-
nie ocenianego przez środowisko 
branżowe. Pomna tych doświad-
czeń pani poseł Malik, jak dowia-
dujemy się nieoficjalnie, próbuje 
dziś odwołać ze stanowiska popu-
larnego wśród pracowników, ale i 
niezwykle kompetentnego prezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Da-
niela Ozona, forując na jego miej-
sce Janusza Adamczyka, prezesa 
JSW Koks, który nie dość, że jest 
w permanentnym konflikcie z za-
łogą spółki koksowniczej to daleko 

mu do kwalifikacji Ozona. Może się 
za to pochwalić tym, iż w ubiegłym 
roku odsłonił w Koksowni Przyjaźń 
tablicę upamiętniającą obecność 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 
dąbrowskim zakładzie, co umocni-
ło jego notowania w PiS. 

Rzeczywistość nas otaczająca, 
w dużej mierze dzięki polityce rzą-
du PiS, ma dziś bardziej społecz-
ny wymiar, ale czasami przybiera 
ona także twarz pogardy, arogan-
cji, buty i pychy. Ale pamiętajmy 
„Pycha kroczy przed upadkiem” - 
przed tym każdą władzę pochodzą-
cą z nominacji PiS-u i Zjednoczonej 
Prawicy ostrzegał prezes Jarosław 
Kaczyński. Widać, że słowa nie 
te nie dotarły do wszystkich osób 
związanych lub podszywających się 
pod Prawo i Sprawiedliwość.

Krzysztof Leśniowski
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 JSW SiG

Kwalifikacyjne kursy zawodowe 
dają szanse roboty na grubie!

t e k s t   s p o n s o r o w a n y

BEZ względu na poziom wykształcenia 
nie można z dnia na dzień stać się w 
pełni kompetentnym pracownikiem 
kopalni. Wynika to z charakteru pracy 
i z faktu, że do zajmowania praktycznie 
każdego stanowiska trzeba mieć kom-
petencje potwierdzone konkretnymi 
kursami i tak zwanymi dopuszczenia-
mi. Kandydat do pracy w kopalni może 
część uprawnień zdobyć na własną 
rękę. To wiąże się z wydatkami. Może 

też pracując w JSW SiG zdobywać 
kwalifikacje na koszt naszej spółki. Ta-
kie rozwiązanie jest korzystne dla obu 
stron. Można określić, że na przestrzeni 
roku do dwóch lat stażu pracy w na-
szej spółce na stanowisku górniczym, 
elektrycznym, mechanicznym bądź na 
stanowisku przeróbkarza kopalin sta-
łych, pracownik zostanie zatrudniony w 
JSW SA zgodnie z potrzebami kopalni 
odnośnie wymaganych kwalifikacji. 

Milionowe inwestycje 
w ratownictwo górnicze
- W skłaD grupy kapitałowej 
CSRG wchodzą trzy spółki: CSRG 
zatrudniająca 208 pracowników 
oraz dwie spółki zależne: CenMed, 
zajmująca się badaniami lekarskimi 
ratowników oraz CenRat, zajmują-
ca się sprawami technicznymi, któ-
ra jest ukierunkowana na profilak-
tykę i działania zapobiegawcze. W 
ramach grupy korporacyjnej pracu-
je 272 pracowników – mówi dr inż. 
Piotr Buchwald, prezes CSRG.

Wyposażenie Stacji systema-
tycznie jest unowocześniane, tyl-
ko w roku 2017 na zakup nowego 
sprzętu oraz inwestycje CSRG wy-
dała 14,5 mln zł. 

Podawanie azotu i aparaty 
regeneracyjne

- Z tych środków zakupiliśmy 
m.in. urządzenia do podawania 
azotu do wyrobisk podziemnych, co 
jest związane z elementem prewen-
cji. Zakupiliśmy także dużą partię 
aparatów regeneracyjnych dla ra-
towników, które zastąpiły aparaty 
starszego typu. Kupiliśmy również 
niezbędny sprzęt medyczny, będący 
na wyposażeniu wozów bojowych 
– wylicza Piotr Buchwald.

Ubiegłoroczne wydatki inwe-
stycyjne zostały przeznaczone m.in. 
na całkowitą modernizację komór 
w Okręgowych Stacjach Ratowni-
ctwa Górniczego w Wodzisławiu 
Śląskim i Jaworznie.

W ośrodku badan lekarskich 
CenMed znajdują się komory, gdzie 
poddaje się ratowników badaniu na 
podwyższoną temperaturę i trudne 
warunki mikroklimatyczne. Te ko-
mory także poddano modernizacji, 
która aktualnie jest prowadzona. 
Będą one wyposażone również w 
nowoczesny osprzęt.

- Chciałbym, aby podobna kwo-
ta, czyli ok. 14 mln zł, została wyda-
na na sprzęt oraz inwestycje także 
w roku 2018 – deklaruje Piotr Bu-
chwald.

Do najciekawszych tegorocz-
nych inwestycji należy wymiana 
sprzętu do analizy chemicznej, a 
więc m.in. mikroklimatografów, 

które znajdują się na wyposażeniu 
akcyjnym. Te urządzenia zostaną 
wymienione na bardziej nowoczes-
ne. W planach jest także zakup bar-
dzo nowoczesnych pomp o dużej 
wydajności.

CSRG planuje również całkowi-
tą przebudowę ćwiczebnych wyro-
bisk podziemnych, które znajdują 
się pod siedzibą Stacji w Bytomiu, 
a które  wyglądają tak samo, jak ty-
powe wyrobiska w kopalni. Moder-
nizacja wyrobisk umożliwi wykony-
wanie dodatkowych ćwiczeń przez 
ratowników. Prace modernizacyjne 
niedawno zostały rozpoczęte.

Najlepszy sprzęt światowy
Podczas trwania akcji ratunko-

wej na Zofiówce, kopalnię odwiedził 
premier Mateusz Morawiecki. Po-
wiedział wtedy, że CSRG powinna 
dysponować najlepszym sprzętem, 
jaki jest w tej chwili do zdobycia na 
rynku krajowym i światowym. 

- Nie odstajemy od podmiotów 
ratowniczych w innych krajach, w 
Europie zachodniej czy Stanach 
Zjednoczonych. Trzeba pamiętać, 
że w bazie sprzętowej jest ciągły i 
bardzo duży postęp technologicz-
ny. To, co dziś jest najlepsze to za 
3 lata będzie standardem, ciągle 
pojawiają się lepsze produkty i lep-
sze wyposażenie – podkreśla Piotr 
Buchwald. 

Jak mówi Prezes CSRG S.A., 
Stacji potrzebna jest modernizacja 
pewnej grupy urządzeń, np. urzą-
dzeń lokalizacyjnych, służących do 
namierzania  odciętych przez za-
wał górników. Do zakupów nowego 
sprzętu trzeba podchodzić jednak 
ostrożnie, nowe urządzenia nie za-
wsze można od razu wprowadzić do 
użytku. Często barierą jest sposób 
zasilania.

- CSRG zakupiła nowoczesny sy-
stem łączności bezprzewodowej Re-
sis. System ten jest także testowany 
w JSW. Mamy swoje drobne uwagi 
pod kątem użyteczności praktycz-
nej tego systemu, ale również my-
ślimy o jego rozbudowie. Jestem 
dobrej myśli i spodziewam się, że w 

niedługim czasie ten system łączno-
ści bezprzewodowej będzie na stałe 
wprowadzony do wszystkich górni-
czych służb ratowniczych.

Własne technologie
Stacja bazuje nie tylko na urzą-

dzaniach zakupionych. Inżyniero-
wie CSRG często są autorami róż-
nych rozwiązań, które następnie są 
badane, testowane i wprowadzane 
do poszczególnych służb. Obecnie 
w CSRG rozważana jest budowa 
nowoczesnego, małego aparatu ra-
towniczego. 

- W wyniku tąpnięcia i znisz-
czenia wyrobisk w czasie ostatniej 
akcji na Zofiówce, które praktycznie 
straciły prześwit (szczeliny po 40-50 
cm), ratownicy mieli problem z prze-
dostaniem się na drugą stronę za-
wału. Dysponujemy bardzo dobry-
mi aparatami ratowniczymi, które 
doskonale się sprawdzają, ale mają 
swoje gabaryty. Przy przeciskaniu 
się przez zaciśnięte części wyrobisk  
było bardzo trudno je używać. Dla-
tego zrodziła się myśl, aby stworzyć 
mały aparat, który będzie można ła-
twiej używać w szczelinach, żeby do-
stać się do poszkodowanych. On nie 
musi wystarczyć na 2-3 godziny, bę-
dzie wykorzystywany na sporadycz-
ne wejścia i wyjścia z nisz i szczelin. 
Czas ochronnego działania będzie 

towniczą, w której ratownik będzie 
miał bardzo dobrą widoczność, na-
wet przy całkowitym zadymieniu. 
W przypadku dużego zadymienia 
ratownicy widzą nie dalej niż na 
odległość wyciągniętej ręki. Pracu-
jemy nad maską, gdzie widoczność 
będzie dużo większa. Prace nad ma-
ską niedawno się rozpoczęły, mogą 
się zakończyć pod koniec 2019 r., 
może na początku 2020 r. Tyle 
trwają projekty badawcze – mówi 
Piotr Buchwald. 

JSW Innowacje i CSRG rozma-
wiają także o innych wspólnych 
projektach. 

Ostatnio bardzo modnym ter-
minem jest robotyzacja. Okazuje 
się, że w ratownictwie górniczym 
nie musi to być najlepszy pomysł. 

W ostatnich latach trwały prace 
nad skonstruowaniem robota. W 
przeważającej ilości akcji ratow-
niczych wszystkie prace wykonu-
ją ratownicy, którzy są zgodnie z 
przepisami wprowadzeni do strefy 
i wykonują prace. Do ekstremal-
nych zdarzeń, gdzie nie można w 
danej chwili wprowadzić ratowni-
ka, a można by uruchomić robota, 
dochodzi bardzo rzadko – ocenia dr 
inż. Piotr Buchwald. 

Jakoś dotychczas żaden robot 
nie zastąpił pracy ratowników gór-
niczych. I jestem przekonany, że w 
najbliższych latach nic tutaj się nie 
zmieni, chyba że rozmawiamy o 
wykonywaniu pojedynczych czyn-
ności, ściśle zaprojektowanych w 
danej fazie akcji, które jednak nie 
stanowią podstawowych działań 
ratowniczych.

W akcjach ratowniczych, nawet 
tych ekstremalnie trudnych, prowa-
dzi się bieżącą ocenę ryzyka wyko-
nywanych zadań przez wprowadzo-
nych do akcji ratowników. I za tych 
ratowników zawsze jestem pewny, 
że nie zawiodą. To zaufanie w ratow-
nictwie jest niezmiernie ważne.

Igor D. Stanisławski

MAJOWY wypadek i akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka po raz kolejny przypomniały, jak ważną 
rolę pełnią ratownicy górniczy. Bardzo ważną rolę w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym 
pełni Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego (CSRG), która w latach 2017 i 2018 na zakup 
nowego sprzętu i inne inwestycje wyda po ok. 14 mln zł. 

W ten sposób Grupa Kapitałowa JSW 
SA na najbliższe lata zapewnia sobie 
stabilną strukturę uzupełniania kadr 
w perspektywie potrzeb pracowni-
czych w całej branży górniczej. 

W dużej mierze kandydaci przy-
chodzą do pracy nie tylko z okolicz-
nych firm okołogórniczych, lecz chęt-
nie zmieniają pracę z innych branż 
gospodarki. Wciąż decydującym argu-
mentem jest stabilność miejsca pracy, 
korzystny system socjalny i szansa na 
dobrą płacę w miarę zdobywania ko-
lejnych kompetencji. Górnictwo wciąż 
jest branżą, w której można zaplano-
wać realną drogę kariery zawodowej. 

Gabriel Cyrulik, Antoni Augustyn

miał w granicach jednej godziny 
– tłumaczy Piotr Buchwald. 

Stacja ściśle współpracuje z in-
stytucjami naukowymi. Generalnie 
z GIG, gdyż dysponuje on najwięk-
szą bazą laboratoryjną, ale również 
dobrze układa się współpraca z Po-
litechniką Śląską i AGH. W zakre-
sie rozwiązań z pogranicza automa-
tyki czy elektroniki, coraz częściej 
współpracujemy z Instytutem Tech-
nik Innowacyjnych EMAG.

- Ze spółką JSW Innowacje roz-
poczynamy prace nad maską ra-



4CZERWIEC 2018         SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �WyDaRzENIa

jaSTRzĘBSKa SpÓŁKa WĘGLOWa

„Jednorazówka” w Tauron Wydobycie SA
Dzięki porozumieniu podpisanemu przez związki zawodowe i pracodawcę jeszcze przed końcem czerwca pracownicy spółki Tauron Wydobycie otrzymają jednorazową 
premię. Jej wysokość uzależniono od liczby przepracowanych dniówek między 1 lipca 2017 roku do 30 kwietnia 2018 r. i rodzaju pracy wykonywanej przez daną osobę.

Będzie wzrost stawek 
i nadpłata świadczeń

 JSW SA

W poszukiwaniu 
zasobów

JEŚLI chodzi o pracowników zatrud-
nionych bezpośrednio przy produkcji, 
kwota bazowa do obliczenia wysokości 
premii wyniesie 2130 złotych brutto. 
Dla osób zatrudnionych w tak zwanym 
ciągu technologicznym (na przykład 
pracowników zakładów przeróbki me-
chanicznej węgla) będzie to 1950 zł 
brutto, zaś dla pozostałych pracowni-
ków - 1792 zł brutto.

- Średnia kwota premii jest jedna-
kowa we wszystkich spółkach Grupy 
Tauron Polska Energia. Zwracam uwa-
gę, że wszystkie grupy pracownicze w 
Tauron Wydobycie SA otrzymają pre-
mię wyższą niż rok temu. Średnio na 
osobę przeznaczone zostanie 1850 zł 

brutto. To o 100 zł więcej niż w ze-
szłym roku. Zróżnicowanie kwotowe 
wynika z porozumienia ramowego 
podpisanego na poziomie całej Grupy 
Tauron. Przewiduje ono, że pracowni-
cy mający większy udział w wykona-
niu zadań produkcyjnych otrzymują 
wyższą premię - wyjaśnia przewod-
niczący Zakładowej Organizacji Koor-
dynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
Tauron Wydobycie SA Waldemar So-
pata.

Porozumienie dotyczące zasad 
wypłacenia premii pracownikom Tau-
ron Wydobycie SA zostało zawarte w 
maju. Jeden z zapisów tego dokumen-
tu zakłada zwiększenie funduszu wy-

nagrodzeń w 2018 roku o kwotę, jaka 
zostanie przyznana na premie.

- Mamy 6 miesięcy, by wspólnie z 
pracodawcą uzgodnić sposób rozdys-
ponowania tych środków w przyszłym 
roku. Na tym się teraz skupiamy - pod-
sumowuje szef ZOK.

Przypomnijmy, że porozumienie 
ramowe podpisane 8 czerwca 2017 r. 
przez Zarząd Grupy Tauron Polska Ener-
gia i Prezydium Rady Społecznej przewi-
dywało, iż w latach 2017-2018 pracow-
nicy otrzymają jednorazową premię, 
której wysokość zostanie uzgodniona 
przez związkowców i zarządy poszcze-
gólnych spółek tworzących Grupę.

MJ

Aktualnie zasoby operatywne Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, czyli możliwe do wydo-
bycia, szacowane są na blisko miliard ton, 
jednak spółka wciąż szuka nowych możli-
wości poszerzenia bazy zasobowej.

– DLA przyszłości każdej spółki surowcowej najważniej-
sze są zasoby, dlatego naszym priorytetem jest ich ciągłe 
powiększanie. Dostęp do złóż to podstawa naszego bytu. 
O pozyskiwaniu koncesji na nowe złoża musimy myśleć z 
wieloletnim wyprzedzeniem, ponieważ jest to proces dłu-
gotrwały. Pół roku temu przyjęliśmy Strategię 2018-2030 
z uwzględnieniem spółek zależnych GK JSW, jednak nie-
dawne wydarzenia skłaniają nas do podejmowania alterna-
tywnych działań celem rozpoznania możliwości zabezpie-
czenia zasobów w nowych obszarach – powiedział Daniel 
Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Ze wstępnych szacunków wynika, że w związku z tra-
gicznym wypadkiem w kopalni Zofiówka produkcja węgla 
w tej kopalni będzie mniejsza w 2018 roku o 380 tys. ton. 
Ile ostatecznie zasobów zostanie wyłączonych z eksploa-
tacji będzie możliwe do oszacowania dopiero po zakończe-
niu prac komisji powołanej przez Wyższy Urząd Górniczy, 
co nastąpi prawdopodobnie w trzecim kwartale tego roku.

W tej sytuacji Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza 
zintensyfikować prace zmierzające do zabezpieczenia do-
stępu do zasobów węgla koksowego w innych rejonach. 
Działania rozpoznawcze prowadzone są w kilku obszarach: 
Bzie-Dębina i Warszowice-Suszec. Wstępnie badana jest 
również wykonalność projektów kopalni Dębieńsko i Jan 
Karski prowadzonych przez Prairie Mining Ltd. 

Jastrzębska Spółka Węglowa rozważa wyodrębnienie 
w swoich strukturach nowej kopalni, która mogłaby objąć 
złoże Bzie Dębina 1-Zachód oraz Bzie Dębina 2-Zachód zlo-
kalizowane aktualnie w obszarze górniczym kopalni Bory-
nia - Zofiówka - Jastrzębie. Szacowane zasoby operatywne 
w tych złożach wynoszą 185,2 mln ton, przy czym węgiel 
typu 35 stanowi około 95 procent zasobów.

Ważnym obszarem badań są również Warszowice-Su-
szec. Na początku tego roku Jastrzębska Spółka Węglowa 
uzyskała koncesję i zaplanowała wykonanie powierzch-
niowych otworów badawczych. W celu dodatkowego roz-
poznania złoża zamierza wykonać w najbliższym czasie 5 
kolejnych otworów badawczych. Obszar badań obejmuje 
nierozpoznane dotąd złoża zalegające na północ od kopalni 
Pniówek, gdzie występuje węgiel koksowy typu 35.

Jastrzębska Spółka Węglowa podjęła też rozmowy w 
sprawie dwóch projektów Prairie Mining Limited. Jeden z 
nich to kopalnia Dębieńsko, a drugi kopalnia Jan Karski. 
Teoretycznie po złoże Dębieńsko-1 JSW może sięgnąć z 
kopalni Szczygłowice. Czy jest to możliwe w ramach uwa-
runkowań formalnych projektu jest aktualnie przedmiotem 
analiz. Zasoby całkowite tego złoża szacowane są na 301 
mln ton, a zasoby wykazane do pozyskania na 93 mln ton. 
Planowany okres eksploatacji wynosi około 50 lat.

REPREZENTATYWNE organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce
Węglowej SA (JSW) porozumiały się z Zarządem JSW co do realizacji wzrostu 
wysokości funduszu wynagrodzeń o 7 procent poprzez wzrost stawek płacy zasadniczej 
od 1 czerwca bieżącego roku oraz wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego.
Dokument podpisany przez przedstawicieli stron przewidu-
je też, że osoby, które były pracownikami JSW w 2016 r. i są nimi 
nadal (według stanu na dzień 11 czerwca br.), otrzymają nadpłatę 
nagrody rocznej - tak zwanej czternastej pensji - za rok 2016 z 
terminem realizacji do 20 lipca oraz deputatu węglowego za rok 
2016 - po analizie wyników finansowych Spółki za III kwartał br. 
- z terminem realizacji do końca października.

Po zawarciu porozumienia związkowcy wydali komunikat, 
którego treść publikujemy poniżej.

W dniu 11 czerwca 2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Za-
rządem JSW S.A. a Reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi 
JSW S.A. tj.: ZOK NSZZ „Solidarność” JSW S.A., Federacja ZZ Gór-
ników JSW S.A. oraz ZZ „Kadra” JSW S.A. w którym ustalono, że w 
2018 roku nastąpi wzrost funduszu wynagrodzeń o 7% od miesiąca 
czerwca 2018 r. Wzrost ten będzie zrealizowany poprzez:

1) Wzrost stawek płac zasadniczych od 1 czerwca 2018 r. dla 
wszystkich pracowników JSW S.A.

2) Wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego tj. 
Karty Górnika.

Wzrost stawek płac zasadniczych spowoduje wzrost warto-
ści dniówki przepracowanej zarówno za dni robocze, jak i za dni 
wolne od pracy. Wzrost stawek płac zasadniczych skutkuje także 
wzrostem dniówki urlopowej, wynagrodzenia za czas choroby i 
zasiłku chorobowego. Podwyższenie wynagrodzenia miesięczne-
go będzie skutkować zwiększeniem wysokości nagród rocznych 
takich jak 14-ta pensja i Nagroda Barbórkowa, nagród jubileu-
szowych i innych.

Wyrównanie zasad i uprawnień do dodatku stażowego tj. 
Karty Górnika spowoduje podwyższenie stażu uprawniającego 
do wyliczenia tego dodatku pracownikom, którym do tej pory z 
różnych przyczyn nie zaliczano okresów nauki do okresów za-
trudnienia. Okres ten w zależności od ukończonej szkoły będzie 
zaliczany do 5 lat stażu i większości przypadków spowoduje 
wzrost wynagrodzenia u tych pracowników.

Wprowadzenie po 20 latach stażu pracy tj. Karty Górnika w 
wysokości 70% pracownicy dołowi, 60% pracownicy przerób-
ki i 55% pozostali pracownicy powierzchni spowoduje znaczny 
wzrost wartości dniówki przepracowanej pracownikom JSW 
S.A. z takim stażem pracy.

Ponadto w porozumieniu tym postanowiono dokonać nad-
płaty 14-tej pensji za rok 2016, której nie wypłacono w wyniku 
porozumienia oszczędnościowego z 2015 roku pracownikom bę-
dącym nadal w stanie zatrudnienia.

Wypłatę tej nagrody rocznej (14-tej pensji) zrealizuje się do 
20 lipca 2018 roku.

Strony porozumienia ustaliły także, że po analizie finanso-
wej wyników JSW S.A. za III kwartał 2018 r. zostanie wypłacony 
zaległy deputat węglowy za 2016 r. Termin realizacji wyznaczono 
do końca października 2018 r.

Zawsze mówiliśmy, że uprawnienia typu 14 -ta pensja, czy 
deputat węglowy są jedynie czasowo zawieszone i będą przywró-
cone tak szybko, jak to tylko możliwe. Mało tego, elementy wyna-
grodzeń, których nie wypłacono, zostaną nadpłacone, co właśnie 
realizujemy poprzez negocjacje i zawarte porozumienie. Wbrew 
temu, co krzyczeli jeszcze niedawno niektórzy nawiedzeni dzia-
łacze w najbliższym czasie wrócą do pracowników JSW zarówno 
zaległa 14-ta pensja, jak i deputat węglowy. Jeszcze raz udowod-
niliśmy, że awantury, podsycanie konfliktu i stawianie niere-
alnych żądań nie ma większego sensu. Poprzez podwyższenie i 
ujednolicenie takich elementów jak: wzrost stawek płac zasad-
niczych, dodatek stażowy tj. Karta Górnika czy wcześniej ujed-
nolicenie wynagrodzenia za przepracowane dni wolne od pracy 
oraz korzystniejsze naliczanie tzw. dniówek urlopowych pracow-
nicy uzyskają wymierny wzrost wynagrodzenia miesięcznego, co 
przełoży się także na przyszłą wysokość np. dodatkowych nagród 
rocznych. Dalsze ujednolicanie wynagrodzeń ułatwi nam w przy-
szłości wprowadzenie nowego jednolitego systemu wynagrodzeń 
w JSW S.A.

Tak korzystne porozumienie nie mogło by być zawarte bez 
poprawiającej się sytuacji finansowej JSW S.A.

Przyszłe podwyżki wynagrodzeń będą także uwarunkowane 
sytuacją produkcyjno - ekonomiczną Spółki.

Reprezentatywne związki zawodowe JSW SA
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Zmiana warty
POWIERZENIE Bogusławowi Hutkowi (KWK „Piast-Ziemowit” Ruch „Piast”) funkcji przewodniczącego Krajowej Sekcji 
Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” było głównym wydarzeniem sprawozdawczo-wyborczego 
Walnego Zebrania Delegatów (WZD) KSGWK, które obradowało w Katowicach. Lider Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej 
NSZZ „Solidarność” Polskiej Grupy Górniczej SA otrzymał 48 na 76 oddanych głosów ważnych. Jego kontrkandydata, 
Stanisława Kłysza (ZG „Brzeszcze”), dotychczasowego wiceszefa Sekcji, poparło 28 delegatów. Nowy przewodniczący 
zastąpił Jarosława Grzesika, który nie ubiegał się o ponowny wybór.

WaLNE zEBRaNIE DELEGaTÓW GÓRNIczEj „SOLIDaRNOŚcI”

77 zWiązkoWcóW reprezen-
tujących wszystkie komisje zakła-
dowe NSZZ „Solidarność” tworzące 
Sekcję podsumowało najważniejsze 
wydarzenia kadencji 2014-2018, 
omówiło problemy, z jakimi przyj-
dzie się mierzyć branży przez ko-
lejne lata i dokonało wyboru władz, 
które pokierują największą górni-
czą organizacją związkową w Pol-
sce do 2022 r.

Wśród gości tegorocznego WZD 
byli: kapelan Krajowego Sekreta-
riatu Górnictwa i Energetyki (KS-
GiE) NSZZ „Solidarność” i kawaler 
Orderu Orła Białego ksiądz prałat 
Bernard Czernecki, wicemini-
ster energii i pełnomocnik rządu 
do spraw restrukturyzacji górni-
ctwa węgla kamiennego Grzegorz 
Tobiszowski, członek Prezydium 
Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
ność” i były szef Sekcji Henryk Na-
konieczny, przewodniczący KSGiE 
Kazimierz Grajcarek oraz były lider 
górniczej „Solidarności”, a obecnie 
przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Soli-
darność” Dominik Kolorz.

ks. czernecki: Dbać o jed-
ność związku, bronić praw 
górniczych

Obrady rozpoczęły się od 
wprowadzenia sztandaru KSGWK 
i chwili ciszy upamiętniającej 
wszystkich tych, którzy odeszli na 
„wieczną szychtę”, zwłaszcza pra-
cowników poległych w trakcie pra-
cy pod ziemią.

Zebranie otworzył ustępujący 
przewodniczący Sekcji Jarosław 
Grzesik.

Następnie głos zabrał ks. Ber-
nard Czernecki. Mówił o obowiąz-

kach i zadaniach nowego przewod-
niczącego górniczej „Solidarności”.

- Warto pamiętać, co Jezus 
Chrystus do nas wszystkich powie-
dział: (…) „Pamiętajcie, że możni 
tego świata panują nad ludźmi i 
uciskają ich, ale pośród was bę-
dzie zupełnie inaczej. Pośród was 
będzie tak, że ten, który będzie 
przewodniczył, będzie służącym, 
sługą dla wszystkich” - zwracał 
uwagę duchowny. - Ten, któremu 
okażemy zaufanie i ten, którego 
wybierzemy, musi pamiętać, skąd 
wychodzi, że wychodzi z braci gór-
ników i dla nich będzie wybrany, 
żeby nosił nasze ciężary na sobie. A 
te ciężary są niemałe, bo tu wybór 
na przewodniczącego znaczy - słu-
żyć. Więc trzeba się przygotować 
na to, że trzeba poświęcić cały swój 
czas, swoje zdrowie, wszystkie swo-
je zdolności, a nawet bardzo często 
swoje prywatne życie. Jednak ten, 
którego wybierzecie, nie można 
go pozostawić samego. Zadań jest 
dużo: dbałość o jedność Związku, 
obrona praw górniczych, obrona 
miejsc pracy, obrona zakładów pra-
cy i wiele, wiele innych. Wybierze-
my, to znaczy - ufamy, nie pozosta-
wiamy go samego, tylko jesteśmy 
mu posłuszni. On wybuduje chod-
nik, a my za nim idziemy - obrazo-
wo wskazywał.

Po krótkiej modlitwie delegaci 
przystąpili do merytorycznej części 
obrad.

„Bolesław śmiały” czeka 
na inwestycje

Wiceminister Tobiszowski po-
dziękował górniczej „Solidarno-
ści” za dotychczasową współpracę. 
Ocenił, że współpraca miała „wię-

cej pozytywów niż negatywów” i 
że pomimo różnic w początkowych 
fazach rozmaitych rozmów, zawsze 
udawało się dochodzić do porozu-
mienia. Wśród istotnych dla górni-
ctwa ustaw, które są procedowane, 
wymienił między innymi ustawę o 
jakości paliw. Zapowiedział też, że 
wkrótce ruszą prace zespołu moni-
torującego wdrażanie „Programu 
dla górnictwa węgla kamiennego 
do roku 2030”.

Przewodniczący Komisji Zakła-
dowej NSZZ „Solidarność” KWK 
„Bolesław Śmiały” Bogdan Syposz 
dopytywał, kiedy rozpocznie się 
zapisana w „Programie dla Śląska” 
rewitalizacja elektrowni „Łaziska”, 
od której zależy przyszłość poło-
żonej w pobliżu kopalni „Bolesław 
Śmiały”.

Minister odmówił udzielenia 
jednoznacznej odpowiedzi. Stwier-
dził, że podstawowym problemem 
jest znalezienie takiego finansowa-
nia, które zostanie zaakceptowane 
przez podmioty obsługujące dług 
właściciela elektrowni - koncernu 
Tauron. Zapewnił jednak, że „pyta-
nie nie brzmi »czy?«, a »kiedy?«”.

Na uwagę Jarosława Grzesika, 
iż do górniczej „Solidarności” do-
cierają informacje, jakoby rewita-
lizacja miała zostać porzucona na 
rzecz budowy instalacji gazowych, 
wiceszef resortu energii stwierdził, 
że do niego takie informacje nie do-
tarły.

Lider „Solidarności” w Tauron 
Wydobycie SA Waldemar Sopata 
domagał się zniesienia przynaj-
mniej części z 32 danin, jakimi 
obciążone są przedsiębiorstwa gór-
nicze w Polsce. Zwracał też uwagę 
na kwitnący proceder zakupu przez 
kopalnie narzędzi i części do ma-
szyn za ceny znacznie wyższe od 
rynkowych.

Stanisław Kłysz przestrzegał, 
że Unia Europejska szykuje kolej-
ny podatek: krzemionka została 
uznana za czynnik rakotwórczy, 
w związku z czym miejsca pracy, 
gdzie występuje, wkrótce mogą 
zostać obciążone nową daniną. Po-
stulował również podjęcie prac nad 
udostępnieniem kopalni „Bolesław 
Śmiały” złoża „Za Rowem Bełckim”, 
co przedłużyłoby jej żywotność.

Jest nadzieja dla „sośnicy”
Andrzej Twardowski, szef 

Związku w KWK „Sośnica”, pytał 
o przyszłość gliwickiego zakładu, 
który według dokumentu Komi-
sji Europejskiej notyfikującego 
przekazanie 8 miliardów zł na 
„złagodzenie społecznych i środo-
wiskowych skutków likwidacji nie-
konkurencyjnych kopalń węgla do 
2018 roku” miał zostać przeniesiony 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
SA, jednak w międzyczasie - dzięki 
wdrożeniu przygotowanego w sa-
mej kopalni „planu naprawczego” 
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 KSGWK

Nowa kadencja, nowe prezydium

- zaczął przynosić pokaźne zyski.
Minister odpowiedział: - Ja oso-

biście, na dzisiaj, nie widzę w ogóle 
zasadności mówienia o przeniesie-
niu „Sośnicy” do SRK. Co do „Soś-
nicy”, jesteśmy teraz w zupełnie 
innym miejscu. Pojawił się pomysł, 
by dojść do złoża makoszowskiego i 
wydobyć pozostawiony tam węgiel. 
Jest kwestia techniczna, z której 
strony do niego podejść i kiedy, ale 
powinniśmy to mieć na uwadze. 
Prowadzone są rozmowy na temat 
wejścia w złoże makoszowskie, co 
wzmocniłoby pozycję „Sośnicy”, 
bez względu na kwestię eksploata-
cji tego węgla, który już jest wydo-
bywany. Jestem zdecydowany, żeby 
do tego złoża dojść, bo wydłużyło-
by to znacząco żywotność kopalni. 
Jest wola, żeby to robić.

Bogusław Hutek przypomniał 
o postulacie wprowadzenia sta-
żu jako czynnika pozwalającego 
odejść na emeryturę pracownikom 
zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla. - „Solidarność” domagała się 
stażu 30-35 lat jako uprawniające-
go do odejścia na emeryturę. Pra-
cownicy przeróbki na to czekają, 
bo po 35-40 latach pracy w takich 
warunkach człowiek jest zniszczo-
ny - mówił.

Ten sam temat, ale w odnie-
sieniu do pracowników koksow-
nictwa, poruszył wiceprzewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” JSW Koks SA Bo-
gusław Trendel, wnosząc o rewizję 
zasad przechodzenia na tak zwane 
emerytury pomostowe: - Już po raz 
trzeci czy czwarty zadaję na tej sali 
to samo pytanie. (…) Bo na koksow-
ni „Przyjaźń” są pracownicy, któ-
rzy pracują nadal na stropie i będą 
pracować do 65. roku życia. Trochę 
nadziei w nas wstąpiło, gdy padały 
propozycje, by po 35 latach pracy w 
warunkach szczególnych na eme-
ryturę mogły odchodzić kobiety, a 
po 40 latach - mężczyźni. Nic się 
natomiast w tej sprawie nie zmie-
nia, dlatego oczekujemy jakiejś ra-
cjonalnej rewizji wykazu zawodów, 
dzięki której ludzie nie musieliby 
pracować do śmierci - a tak się u 
nas często, w koksowni, zdarza.

Minister przyznał, że nie jest w 
stanie odpowiedzieć związkowcom, 
bo dyskusje na ten akurat temat 
toczą się poza resortem energii. 
Obiecał jednocześnie, iż sprawą się 
zainteresuje.

Kilka słów do delegatów skiero-
wał też Henryk Nakonieczny, były 
przewodniczący górniczej „Solidar-
ności”, członek Prezydium Komisji 
Krajowej Związku. Podziękował 
delegatom za współpracę w kaden-
cji „trudnej, ale dobrej i - przede 

wszystkim - solidarnej”.
Stwierdził, że czas debaty i wy-

miany argumentów w sprawie mo-
dyfikacji zasad przechodzenia na 
„pomostówki” dobiegł końca. - Tu 
już nic nowego się nie wymyśli. (…) 
Bez odpowiedniej presji nie wierzę, 
czy też może zbyt mało optymizmu 
mam, co do tego, że uda się uchy-
lić wygaszanie emerytur „pomo-
stowych”. A to jest podstawa, żeby 
utrzymać możliwość odchodzenia 
osób zatrudnionych w warunkach 
szczególnych i w szczególnym cha-
rakterze - wskazał. - Jeżeli chodzi o 
35- i 40-letni staż pracy jako czyn-
nik uprawniający do przejścia eme-
ryturę bez względu na wiek to (…) 
był to jeden z elementów umowy 
programowej podpisanej z Andrze-
jem Dudą jeszcze jako kandydatem 
na prezydenta - nadmienił.

od „kompletnej degrengo-
lady” do poważnych wyzwań

W złożonym sprawozdaniu za 
mijającą kadencję przewodniczący 
Jarosław Grzesik określił sytuację 
górnictwa sprzed czterech lat mia-
nem „kompletnej degrengolady”. 
Wspomniał, że Zarząd JSW nie był w 
stanie wydobyć odpowiedniej ilości 
węgla koksowego, więc „nadrabiał” 
wydobyciem węgla energetycznego, 
czym konkurował z innym spół-
kami węglowymi. Z kolei zarządy 
spółek węglowych wydobywającej 
głównie węgiel energetyczny nie 
potrafiły go sprzedać. Równocześ-
nie w najlepsze rósł wolumen węgla 
importowanego z Rosji. Wspomniał 
o niekompetentnych osobach, które 
z ramienia ówczesnego Minister-
stwa Gospodarki odpowiadały za 
sektor i o tym, jak premier Donald 
Tusk składał obietnice tylko po to, 
by zyskać kilka miesięcy spokoju 
społecznego przed objęciem funk-
cji przewodniczącego Rady Euro-
pejskiej.

Szef górniczej „Solidarności” 
wspomniał o akcjach zorganizowa-
nych przez Związek: blokadzie to-
rów w Braniewie, którędy do Polski 
wjeżdża importowany węgiel z Ro-
sji, okupacji siedziby Kompanii Wę-
glowej SA w listopadzie 2014 r. po 
tym, jak okazało się, że pracownicy 
mogą nie otrzymać wynagrodzeń 
oraz wielkich strajkach z początku 
2015 r., gdy rząd Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego ogłosił „plan naprawczy” 
Kompanii polegający głównie na li-
kwidacji czterech kopalń, a potem 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej 
SA, gdzie przeciwko broniącym 
swoich miejsc pracy i domagającym 
się odejścia nieudolnego prezesa 
pracownikom wyprowadzono poli-

cję, która oddała strzały do mani-
festujących.

Wymienił też istotne kwestie, 
które stanowić będą wyzwanie dla 
Związku w kolejnej kadencji: przy-
jęcie sprawiedliwych regulacji w 
zakresie rekompensat za utracone 
prawo do bezpłatnego węgla, pod-
pisanie Ponadzakładowego Ukła-
du Zbiorowego Pracy (PUZP) dla 
Pracowników Spółek i Zakładów 
Górniczych, rozwiązanie problemu 
wygasających koncesji na wydoby-
cie węgla oraz ograniczenie liczby 
podatków i danin, jakimi obciążo-
ne są przedsiębiorstwa górnicze.

Sprawozdanie z działalności 
Komisji Rewizyjnej KSGWK przed-
stawił Andrzej Moryl.

Następnie - przy jednym głosie 
wstrzymującym - delegaci udzielili 
absolutorium władzom Sekcji.

Dwie kandydatury i decy-
zja delegatów

Ustalono, że w kadencji 2018-
2022 Rada KSGWK będzie liczyć 
23 członków, a Komisja Rewizyjna 
KSGWK - 5 członków.

Zgłoszono dwie kandydatury 
na funkcję przewodniczącego KS-
GWK: Bogusława Hutka (KWK 
„Piast-Ziemowit” Ruch „Piast”) i 
Stanisława Kłysza (ZG „Brzesz-
cze”).

W swojej prezentacji Bogusław 
Hutek podkreślił znaczenie jed-
ności Związku - dobrej współpracy 
pomiędzy władzami Sekcji a orga-
nizacjami szczebla zakładowego, 
jak też koordynacji działań pomię-
dzy Sekcją, Regionem Śląsko-Dą-
browskim oraz Krajowym Sekre-
tariatem Górnictwa i Energetyki. 
Wskazał, że przynajmniej raz na 
kwartał Prezydium Rady KSGWK 
powinno się spotykać z szefem re-
sortu energii bądź jego zastępcą 
odpowiedzialnym za górnictwo. 
Ponadto uwypuklił rolę PUZP dla 
Pracowników Spółek i Zakładów 
Górniczych, jednak wskazał, że 
negocjacje dotyczące układu pona-
dzakładowego nie powinny bloko-
wać prac nad zakładowymi układa-
mi zbiorowymi.

Stanisław Kłysz skupił się z ko-
lei na podstawowym celu Sekcji, ja-
kim - jego zdaniem - w najbliższym 
czasie będzie pilnowanie realizacji 
rządowego „Programu dla górni-
ctwa węgla kamiennego do 2030 
r.” oraz kompatybilnego z tym do-

kumentem „Programu dla Ślą-
ska”. - Wiele elementów jest tutaj 
spójnych. W obydwu programach 
są zawarte wszystkie elementy do-
tyczące rozwoju nowych technolo-
gii, bezpieczeństwa oraz szeroko 
pojętej przyszłości regionu, jak i 
przyszłości polskiego górnictwa - 
powiedział.

Dodał, że problemy każdej ko-
palni powinny być zarazem proble-
mami KSGWK.

- Nie wyobrażam sobie, by Sek-
cja pozostawiła którąkolwiek ko-
palnię, jeśli ta będzie miała jaką-
kolwiek potrzebę - zaznaczył.

Ostatecznie, jak już wcześniej 
wspomniano, delegaci postawili na 
Bogusława Hutka.

Wybór na kolejne 4 lata
Następnie dokonano wyboru 

nowej Rady Sekcji. Jej członkami w 
kadencji 2018-2022 - oprócz prze-
wodniczącego - będą: Artur Brasz-
kiewicz (KWK „Ruda” Ruch „Ha-
lemba”), Roman Brudziński (KWK 
„Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” 
Ruch „Zofiówka”), Roman Chwa-
styk (KWK „Borynia-Zofiówka-Ja-
strzębie” Ruch „Borynia”), Krzysz-
tof Duda (KWK „Piekary”), Dariusz 
Dudek (PG „Silesia”), Jarosław 
Grzesik (KWK „Bobrek-Centrum”), 
Tomasz Klisz (Zakład Remontowo-
Produkcyjny), Stanisław Kłysz (ZG 
„Brzeszcze”), Sławomir Kozłowski 
(KWK „Pniówek”), Grzegorz Kuź-
nicki (KWK „Ruda” Ruch „Biel-
szowice”), Mariusz Marcinkiewicz 
(KWK „Borynia-Zofiówka-Ja-
strzębie” Ruch „Jas-Mos”), Hen-
ryk Naras (KWK „Piast-Ziemowit” 
Ruch „Piast”), Antoni Pasieczny 
(Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA), 
Ryszard Skiba (Centralny Zakład 
Odwadniania Kopalń), Waldemar 
Sopata (ZG „Sobieski”), Walde-
mar Stelmach (KWK „ROW” Ruch 
„Chwałowice”), Bogdan Syposz 
(KWK „Bolesław Śmiały”), Jaro-
sław Szawerna (KWK „ROW” Ruch 
„Rydułtowy”), Bogusław Trendel 
(JSW Koks SA), Wojciech Trybu-
chowski (Przedsiębiorstwo Budo-
wy Szybów SA) i Krzysztof Urban 
(KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch 
„Mysłowice”). Jedno miejsce man-
datowe pozostało wakatem.

W wyniku kolejnego głosowa-
nia członkami Komisji Rewizyjnej 
KSGWK zostali: Maciej Kania (ZG 
„Janina”), Marian Krupa (KWK 

„Piekary”), Krzysztof Leśniowski 
(KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”), Andrzej Moryl 
(KWK „Wieczorek”) i Jarosław Wi-
tek (KWK „Piast-Ziemowit” Ruch 
„Ziemowit”).

Decyzją uczestników WZD de-
legatami na Kongres KSGiE NSZZ 
„Solidarność” przez kolejne 4 lata 
będą: Artur Braszkiewicz (KWK 
„Ruda” Ruch „Halemba”), Roman 
Brudziński (KWK „Borynia-Zo-
fiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiów-
ka”), Roman Chwastyk (KWK „Bo-
rynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch 
„Borynia”), Piotr Czypionka (KWK 
„Murcki-Staszic”), Krzysztof Duda 
(KWK „Piekary”), Dariusz Dudek 
(PG „Silesia”), Konrad Gardyga 
(Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA), 
Jarosław Grzesik (KWK „Bobrek-
Centrum”), Tomasz Klisz (Zakład 
Remontowo-Produkcyjny), Stani-
sław Kłysz (ZG „Brzeszcze”), Raj-
mund Kowol (KWK „ROW” Ruch 
„Marcel”), Sławomir Kozłowski 
(KWK „Pniówek”), Stanisław Kur-
nik (ZG „Janina”), Grzegorz Kuź-
nicki (KWK „Ruda” Ruch „Biel-
szowice”), Krzysztof Leśniowski 
(KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Knurów”), Mariusz Marcin-
kiewicz (KWK „Borynia-Zofiów-
ka-Jastrzębie” Ruch „Jas-Mos”), 
Arkadiusz Marek (KWK „ROW” 
Ruch „Jankowice”), Łukasz Nie-
sporek (KWK „Bobrek-Centrum”), 
Antoni Pasieczny (Lubelski Węgiel 
„Bogdanka” SA), Grzegorz Sewerin 
(KWK „Budryk”), Ryszard Skiba 
(Centralny Zakład Odwadniania 
Kopalń), Waldemar Sopata (ZG 
„Sobieski”), Waldemar Stelmach 
(KWK „ROW” Ruch „Chwałowi-
ce”), Bogdan Syposz (KWK „Bole-
sław Śmiały”), Jarosław Szawerna 
(KWK „ROW” Ruch „Rydułtowy”), 
Bogusław Trendel (JSW Koks SA), 
Wojciech Trybuchowski (Przedsię-
biorstwo Budowy Szybów SA), An-
drzej Twardowski (KWK „Sośnica”) 
i Krzysztof Urban (KWK „Mysłowi-
ce-Wesoła” Ruch „Mysłowice”).

Przyjęto jedną uchwałę: Walne 
Zebranie Delegatów zobowiązało 
Radę Sekcji, aby ta podjęła roz-
mowy z Ministerstwem Energii i 
doprowadziła do wycofania się rzą-
du z decyzji o przekazaniu kopalni 
„Sośnica” Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń SA.

Marek Jurkowski

RADA Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KS-
GWK) NSZZ „Solidarność” dokonała wyboru wszystkich 
członków nowego prezydium. W jego skład, oprócz przewod-
niczącego Bogusława Hutka (KWK „Piast-Ziemowit” Ruch 
„Piast”), weszli: Jarosław Grzesik (KWK „Bobrek-Centrum”), 
Stanisław Kłysz (ZG „Brzeszcze”) i Sławomir Kozłowski 
(KWK „Pniówek”) - wszyscy trzej jako wiceprzewodniczący, 

Jarosław Szawerna (KWK „ROW” Ruch „Rydułtowy”) - se-
kretarz, Artur Braszkiewicz (KWK „Ruda” Ruch „Halemba”) 
- skarbnik oraz Roman Brudziński (KWK „Borynia-Zofiówka-
Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”) - członek prezydium.

7-osobowe grono pokieruje pracami KSGWK przez 
najbliższe 4 lata.

MJ
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Zbliża się koniec węgla 
brunatnego w Polsce?
Z WęGLA brunatnego produkuje się ok. 30 proc. energii elektrycznej w Polsce. Bez szybkich decyzji 
dot. zagospodarowania nowych złóż, już ok. roku 2030 potencjał górnictwa węgla brunatnego za-
cznie się szybko zmniejszać. 

WĘGIEL BRUNaTNy

strateGiczną, wieloletnią 
perspektywę dla węgla brunatnego 
zawiera „Program dla sektora gór-
nictwa węgla brunatnego”, który 
został przyjęty przez rząd 30 maja 
2018 r. 

- Węgiel brunatny w polskiej 
energetyce od lat pełni strategiczną 
rolę. Kluczowy jest wpływ tego su-
rowca na rozwój gospodarczy pań-
stwa, co przedstawiliśmy w Progra-
mie – mówi Grzegorz Tobiszowski, 
wiceminister energii.

Najtańsze źródło energii
W 2016 r. w Polsce wydobyto 

60,2 mln ton węgla brunatnego. 
Węgiel brunatny zasila w paliwo 
elektrownie Bełchatów, Turów, 
Pątnów I, Pątnów II, Konin i Ada-
mów, w których moc zainstalowana 
na koniec 2016 r. wynosiła 9 247,8 
MW, co stanowiło prawie 22,5 proc. 
udziału w mocy zainstalowanej w 
Krajowym Systemie Elektroener-
getycznym. 

W Programie podkreślono, 
że węgiel brunatny jest obecnie 
najtańszym źródłem energii elek-
trycznej w Polsce. Koszt węgla  
brunatnego jest przewidywalny w 
perspektywie długoterminowej i 
praktycznie jest niewrażliwy na 
wahania na światowych rynkach 
surowcowych i walutowych. Bie-
rze się to m.in. stąd, że konkret-
ne kopalnie węgla brunatnego są 
ściśle powiązane z sąsiadującymi 
elektrowniami. W Polsce kopalnie 
węgla brunatnego i elektrownie go 
zużywające należą do tych samych 
grup kapitałowych. 

Elektrownie na węgiel brunatny 

stabilizują ceny energii elektrycz-
nej dla krajowych gospodarstw do-
mowych oraz przemysłu. 

Bezpośrednie zatrudnienie w 
branży węgla brunatnego znajduje 
obecnie ok. 23,5 tysiąca osób, a po 
uwzględnieniu miejsc pracy w usłu-
gach towarzyszących łącznie około 
100 tysięcy osób.

Bliski koniec istniejących 
kopalń

Program przypomina, że za-
soby węgla brunatnego w obecnie 
eksploatowanych złożach umożli-
wiają utrzymanie stabilnego pozio-
mu wydobycia i pracy kompleksów 
tylko do około 2030 r. Następnie, w 
związku z wyczerpywaniem bazy 
zasobowej, rozpocznie się proces 
stopniowego wygaszania eksploa-
tacji. Bez modernizacji istniejących 
jednostek wytwórczych dla zago-
spodarowania nowych złóż bądź 
budowy nowych kompleksów, w 
latach 2040-2045 nastąpi w Polsce 
całkowity zanik mocy wytwórczych 
opartych na węglu brunatnym i 
praktycznie likwidacja branży. 

Luka w pokryciu zapotrzebo-
wania na moc i energię elektrycz-
ną w systemie energetycznym po 
2030 roku, będzie musiała zostać 
uzupełniona w oparciu o inne tech-
nologie i paliwa lub import energii 
elektrycznej spoza Polski.

- Jest to scenariusz realny jed-
nakże nieracjonalny w świetle 
osiągnięć branży i potencjału roz-
wojowego w postaci ogromnych 
złóż tego paliwa zapewniających 
bezpieczeństwo energetyczne kra-
ju i wysoką efektywność produkcji 

- Człowiek, który całkowicie jest 
związany z tamtym układem rządzą-
cym, z Platformą i PSL, (…) jest główną 
postacią w energetyce. To właśnie on 
negocjuje zakup przez PGE tego, co 
kupiło Électricité de France. I w końcu 
za 4,5 miliarda złotych te aktywa - w 
cudzysłowie, bo często jest to zwykły 
złom - zostają zakupione. To właśnie 
pan Wojciech Kowalczyk stał też na 
straży interesu bankowego w czasie 
negocjacji z tak zwanymi podmiotami 
społecznymi umów górniczych. Teraz 
pan Kowalczyk wchodzi także do Rady 
Nadzorczej firmy Polimex-Cekop - firmy, 
która ma wykonywać główne inwesty-
cje przy rozbudowie polskich inwestycji 
energetycznych. Gigantyczne pieniądze 
- podkreśla Witold Gadowski.

Wskazuje też na zaskakujące ko-

notacje osób otaczających Wojciecha 
Kowalczyka.

- Związana z panem Wojciechem 
Kowalczykiem Dominika Tuzinek-
Szynkowska przez pewien czas była 
dyrektorem Biura Prasowego Klubu 
Parlamentarnego Platformy Obywatel-
skiej. Potem była współwłaścicielem 
firmy Vision Group, a w tej chwili jest 
współwłaścicielem firmy Zebra PR Sp. 
z o.o. (…) Na dodatek pani Szynkow-
ska jest bliską przyjaciółką żony pana 
Baranowskiego, prezesa Polskiej Grupy 
Energetycznej. A nad wszystkim czu-
wa pani Małgorzata Niezgoda, dyrektor 
Departamentu Nadzoru Ministerstwa 
Energii - pani Małgorzata Niezgoda, 
która otwarcie głosi, że PiS to bez-
nadzieja, a związana jest z Platformą 
Obywatelską. (…) Nie przeszkadza jej 
to pełnić funkcji dyrektora w minister-
stwie - dyrektora nadzorującego firmy 

energii elektrycznej z tego paliwa. 
Sytuacja ta będzie miała nie tylko 
negatywne skutki gospodarcze, ale 
również społeczne. Zapobiec reali-
zacji tego scenariusza może Rząd, 
który ma umocowania do podjęcia 
decyzji o dalszym rozwoju branży w 
oparciu o eksploatację nowych złóż 
surowca – napisano w Programie. 

Nowe projekty z problemami
Od lat trwają przygotowania do 

budowy nowych odkrywek węgla 
brunatnego, aby nie dopuścić do 
likwidacji tego sektora. Obecnie 
rozpatrywane jest zagospodarowa-
nie kilku złóż węgla brunatnego w 
Polsce: Gubin 2, Złoczew oraz złóż 
konińskich Ościsłowo i Dęby Szla-
checkie. Te złoża dają możliwość 
skutecznego wypełnienia luki po-
wstałej po wyeksploatowaniu ak-
tualnie pracujących kompleksów 

nie dużo więcej mówi – a przede 
wszystkim robi – o przygotowaniu 
budowy farm wiatrowych na Morzu 
Bałtyckim. 

Potrzeba szybkich decyzji
W Programie podkreślono, 

że strategiczne decyzje dotyczące 
przyszłej roli węgla brunatnego i 
budowy nowych kompleksów po-
winny zostać podjęte najpóźniej w 
latach 2018/2019. 

Brak takich decyzji przełoży 
się na powstanie znaczącej luki w 
pokryciu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną w systemie 
energetycznym po 2030 roku, która 
będzie musiała zostać uzupełniona 
w oparciu o inne technologie i pali-
wa lub import energii elektrycznej 
spoza Polski.

Dla przyszłości węgla brunatne-
go w Polsce najważniejsze będą dwa 
aspekty: zgoda społeczna i unijne 
regulacje środowiskowe. Kwestie 
protestów społecznych z pewnoś-
cią uda się rozwiązać pozytywnie, 
znacznie gorzej będzie z polityką 
ekologiczną UE.  

Emisyjność brutto budowanego 
właśnie bloku w Elektrowni Turów 
o mocy 490 MW będzie wynosiła 
822 kg CO2 na jedną megawatogo-
dzinę (MWh), podczas gdy dla sta-
rych bloków 200 MW wynosiła ona 
ponad 1000 kg CO2 na MWh. Są to 
oczywiście wartości wyższe od ana-
logicznych dla węgla kamiennego, 
ale wynika to wprost z własności 
fizykochemicznych tych paliw. 

W Programie podkreślono, że z 
uwagi na wprowadzone w UE cele 
klimatyczne, jak również mecha-
nizmy handlu emisjami (EU ETS), 
firmy branży energetycznej staną 
przed koniecznością rozpoznania 
i wdrożenia nowych technologii w 
zakresie ograniczenia emisji CO2, 
(przykładowo CCS) niezbędnych dla 
zachowania konkurencyjnej pozycji 
na rynku energii. Rozwój w tym za-
kresie będzie kluczowy dla sektora 
węgla brunatnego, ponieważ głów-
nym czynnikiem kosztotwórczym 
po roku 2030 będą właśnie koszty 
związane z pozyskaniem pozwoleń 
na emisję CO2.

- Warunkiem pełnego wyko-
rzystania węgla brunatnego będzie 
w przyszłości szerokie stosowanie 
sprawnych i niskoemisyjnych tech-
nologii, w tym przede wszystkim 
naziemnego zgazowania węgla bru-
natnego. Powstały z gazyfikacji wę-
gla gaz syntezowy (syngaz) można 
wykorzystać do produkcji energii 
elektrycznej lub ciepła albo zamie-
niać na benzyny syntetyczne lub 
produkty chemiczne takie jak me-
tanol lub amoniak. Za szczególnie 
perspektywiczne z punktu widzenia 
innowacyjnych metod wykorzysta-
nia węgla brunatnego należy uznać 
rozwój i wdrożenie technologii zga-
zowania węgla dla efektywnego za-
stąpienia deficytowych węglowodo-
rów - ropy naftowej i gazu ziemnego 
dla zastosowań chemicznych – do-
dano w Programie. 

Pomimo przyjęcia „Program dla 
sektora górnictwa węgla brunatne-
go” daleka przyszłość sektora jest 
niepewna, ponieważ nie wszystko 
tu zależy od rządu czy firm ener-
getycznych. Z pewnością w najbliż-
szych latach będziemy obserwowali 
próby grup energetycznych zmie-
rzających do uruchomienia przy-
najmniej kilku projektów, jak Zło-
czew i Ościsłowo. 

Igor D. Stanisławski

energetycznych opartych na tym 
surowcu.

Przy założeniu realizacji wszyst-
kich wskazanych tych projektów, 
moc zmodernizowanych istnieją-
cych jednostek wytwórczych dla 
potrzeb zagospodarowania nowych 
złóż oraz budowa nowych komplek-
sów wynosiłaby około 6000 MW, 
a potencjał produkcji energii około 
40 - 45 TWh rocznie.

Po zakończeniu wydobycia wę-
gla w obecnie funkcjonujących od-
krywkach, pokrywałoby to około 
25  proc. prognozowanego w tym 
okresie zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, pozostawiając 
przestrzeń na wykorzystanie in-
nych technologii i dywersyfikację 
przyszłego krajowego miksu pali-
wowego.

Bardzo prawdopodobne jest 
jednak to, że nie wszystkie te złoża 
zostaną zagospodarowane. Bardzo 
prawdopodobne jest uruchomienie 
złoża Złoczew, nad czym pracuje 
Polska Grupa Energetyczna (PGE). 
Obecnie zbliża się do końca proce-
dura administracyjna i uzyskanie 
zgód prawnych. 

Trwają też prace nad przygo-
towaniem odkrywek Ościsłowo i 
Dęby Szlacheckie, czym zajmuje się  
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów 
Konin (ZE PAK). Kopalnia Konin, z 
grupy ZE PAK, spiera się w sądach 
i instytucjach odwoławczych z eko-
logami, w tym Greenpeace, którzy 
blokują tę inwestycję. 

Niemal zupełnie nic się nie dzie-
je jednak w przypadku złoża Gubin. 
Ten projekt jest traktowany jako 
jedna z kilku opcji strategicznych 
PGE. Wydaje się jednak, że sama 
PGE nie wierzy w ten projekt, jest 
o nim bardzo cicho. Projekt Gu-
bin byłby bardzo kosztowny, bo 
oprócz odkrywki węgla brunatne-
go wymagałby także budowy dużej 
elektrowni. Łącznie byłby to koszt 
kilkunastu-kilkudziesięciu miliar-
dów złotych. Ostatnio PGE znacz-

Niezatapialny? Skarbu Państwa - zwraca uwagę au-
tor komentarza.

Następnie pyta: czy w tym 
wszystkim jest jakakolwiek logika? I 
odpowiada: tak - wszędzie tam, gdzie 
mowa o bardzo dużych pieniądzach, 
bez względu na opcję polityczną 
sprawującą w danej chwili władzę 
zawsze pojawia się osoba Wojcie-
cha Kowalczyka. Kieruje też wresz-
cie kilka pytań pod adresem „dobrej 
zmiany”: - Jak długo [„dobra zmiana” 
- przyp. red. SG] będzie tolerować 
tego typu układ wewnątrz bardzo 
dużych pieniędzy Skarbu Państwa? 
(…) Jak długo będzie trwała taka 
nieprzejrzysta polityka energetycz-
na? Jak długo inwestycje w ener-
getyce będą tylko pozorowane?

Cały materiał znajduje się 
pod adresem: www.youtube.com/
watch?v=5gjGXil8lto. Można też wpi-
sać do wyszukiwarki serwisu YouTube 
tytuł „Komentarz Tygodnia: Tajemnice 
Polskiej Grupy Energetycznej cz. I”.

MJ

Dokończenie ze str. 3
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Z myślą o przyszłości 
Bogdanki
rozmowa z arturem 
Wasilem, prezesem 
zarządu LW Bogdanka sa

Panie Prezesie, jednym z 
kluczowych punktów w strate-
gii Bogdanki jest ścisła współ-
praca i realizacja synergii w 
ramach obszaru wydobywczo-
wytwórczego kozienice – Bog-
danka – Połaniec. na czym 
polega ów efekt synergii i czy 
dotyczy tylko wspomnianego 
obszaru?

Od 2015 roku Bogdanka jest 
częścią grupy energetycznej Enea. 
Związek kapitałowy z silnym pod-
miotem energetycznym daje nam 
nie tylko przestrzeń do licznych 
synergii, ale jest dla nas, przede 
wszystkim gwarancją bezpieczeń-
stwa na bardzo konkurencyjnym 
rynku węgla energetycznego. W ra-
mach umów długoterminowych do-
starczamy wyprodukowany przez 
nas węgiel do należących do Enei 
elektrowni w Kozienicach i Połańcu. 
Korzystna lokalizacja wspomnia-
nych elektrowni daje nam przewa-
gę logistyczną względem kopalń ze 
Śląska. To co ważne - transakcje 
realizowane są w oparciu o rynko-
we warunki cenowe, a Grupa Enea 
planuje rozwijać swoje moce pro-
dukcyjne. Mamy zapewniony zbyt 
surowca nawet w perspektywie 
dwudziestu lat. Jest to szczególnie 
ważne w okresach dekoniunktury 
w branży, gdy rynek boryka się z 
nadpodażą węgla. Z drugiej strony 
Enea ma pewność dostaw surowca 
w długim okresie. Odbiorcy węgla z 
Grupy Enea odpowiadali za blisko 
80 procent przychodów Bogdan-
ki w 2017 roku.  Popyt na energię 
elektryczną będzie według prognoz 
rynkowych dalej rósł. Nie spodzie-
wamy się istotnej zmiany udziału 
węgla w strukturze produkcji ener-
gii. Dlatego z optymizmem patrzy-
my w przyszłość. 

Korzyści z tak bliskiej współ-
pracy z innymi przedsiębiorstwami 
Grupy Enea jest oczywiście wię-
cej. Razem łatwiej jest przetrwać 
np. okres aktualnych remontów 
szlaków kolejowych, czy wahania 
związane z sezonowością sprzeda-
ży węgla.

czy Bogdanka sprzedaje 
węgiel wyłącznie w kraju? są 
plany rozwoju eksportu?

Koncentrujemy się na sprzedaży 
węgla na terenie Polski. Szczególnie 
teraz, gdy na rynku krajowym bra-
kuje surowca, szukanie nabywców 
za granicą nie miałoby sensu, choć 
oczywiście wszystko jest kwestią 
ceny. Ze względów logistycznych 
najkorzystniejsze wydają się jed-
nak obecnie transakcje krajowe. W 
ubiegłym roku skala eksportu była 
niewielka, stanowił on zaledwie 1,4 
proc. całości przychodów. Realizo-

waliśmy wówczas sprzedaż prze-
de wszystkim na Ukrainę. Rozwój 
eksportu rozpatrujemy, póki co, 
wyłącznie jako opcję na przyszłość. 

Jaki może być poziom pro-
dukcji węgla w 2018 roku?

Tegoroczne wydobycie planu-
jemy na poziomie nie mniejszym 
niż 9 mln ton. Utrzymujemy tym 
samym nasze wcześniejsze założe-
nia zapisane w strategii grupy do 
roku 2025. Zakłada ona produkcję 
węgla na poziomie około 9 mln ton 
w latach 2017-2020, 9,3 mln ton w 
latach 2021-2025 i 9,1 mln ton w la-
tach 2026-2030. Oczywiście może-
my sobie wyobrazić sytuację, w któ-
rej zdecydujemy się na modyfikację 
założeń produkcyjnych, jeśli w kra-
ju będzie się utrzymywało wysokie 
zapotrzebowanie na surowiec. Póki 
co jest jednak za wcześnie, by o tym 
przesądzać. 

Jak przebiegają prace na 
nowym polu w ostrowie Lu-
belskim?

Koncesję na wydobycie węgla 
ze złoża Ostrów otrzymaliśmy pod 
koniec 2017 roku. Szacujemy, że 
znajduje się tam około 172 mln ton 
zasobów operatywnych. Z punktu 
widzenia inwestycyjnego jest to 
duży projekt, który docelowo po-
chłonie, według wstępnych ocen, 
1,2-1,3 mld zł. Dzięki uzyskania 
koncesji zasoby Bogdanki prak-
tycznie się podwoiły, przedłużając 
żywotność kopalni do około pięć-
dziesięciu lat. Inwestycja jest po-
trzebna, ponieważ zapotrzebowa-
nie na węgiel rośnie, coraz większe 
jest zużycie energii elektrycznej. 
Nic nie wskazuje na to, by węgiel 
został wyeliminowany z energety-
ki. Prowadzimy już prace zmierza-
jące do uruchomienia wydobycia w 
polu Ostrów. Nie oznacza to jednak, 
że w najbliższym czasie pojawią się 
w tym rejonie szyby. W bieżącym 
roku wydatki inwestycyjne zwią-
zane z projektem będą niewielkie. 
W pierwszym etapie eksploata-
cja będzie prowadzona w oparciu 
o istniejącą infrastrukturę pod-
ziemną. Wydobycie ruszy w 2020 
roku, wtedy uruchomiona zostanie 
pierwsza ściana. Z kolei udostęp-
nienie pionowe złoża i budowa nie-
zbędnych obiektów infrastruktury 
technicznej zaplanowane zostało 
na okres po 2025 r. Dojście do do-
celowych poziomów wydobycia ze 
złoża Ostrów wstępnie zakładamy 
po 2030 roku.  

Jakie są plany spółki na 
najbliższe lata?

Chcemy w dalszym ciągu zwięk-
szać nasz potencjał produkcyjny. 
Poza wspomnianymi już planami 
uruchomienia wydobycia w polu 
Ostrów zamierzamy rozszerzyć 
zasoby Bogdanki o około 33 mln 
ton. Niezależnie od tego złożyliśmy 

wniosek o koncesję wydobywczą na 
złoże „K6-K7”, które graniczy bez-
pośrednio z eksploatowanym przez 
Bogdankę obszarem Puchaczów V. 
Skrajne ściany będącego częścią 
tego obszaru pola Stefanów znajdu-
ją się zaledwie 500-600 metrów od 
„K6-K7”. Eksploatacja tego terenu 
byłaby więc jak najbardziej zasad-
na. W pierwszej fazie, obejmującej 
okres do 2046 roku, chcielibyśmy 
zagospodarować połowę zasobów, 
czyli 66 mln ton, bo tyle węgla byli-
byśmy w stanie wybrać z koncesji w 
oparciu o istniejącą infrastrukturę, 
bez konieczności budowy nowych 
szybów. To gwarantowałoby prze-
dłużenie żywotności kopalni o oko-
ło dziewięć lat. W dalszej kolejności 
chcielibyśmy wystąpić o przedłuże-
nie tej koncesji, co pozwoliłoby nam 
zwiększyć poziom zasobów o kolej-
ne 60-70 mln ton. Myślimy o przy-
szłości Bogdanki, a tym samym jej 
pracowników, w długim terminie, 
prowadząc rozsądną eksploatację i 
wytyczając dalsze ścieżki rozwoju 
spółki. Równolegle pracujemy nad 
dalszym udoskonaleniem procesów 
technologicznych. Obecnie w proce-
sie wydobycia stosujemy najnowo-
cześniejsze rozwiązania techniczne 
i najwyższej klasy park maszyno-
wy, dzięki czemu uzyskujemy rok-
rocznie ponad dwukrotnie wyższą 
wydajność dołową niż średnia dla 
branży. Jesteśmy Kopalnią Inteli-
gentnych Rozwiązań i zamierzamy 

MYŚLIMY O PRZYSZŁOŚCI 
BOGDANKI, A TYM SAMYM 

JEJ PRACOWNIKÓW, 
W DŁUGIM TERMINIE, 

PROWADZąC ROZSąDNą 
EKSPLOATACJę 
I WYTYCZAJąC 

DALSZE ŚCIEżKI ROZWOJU 
SPÓŁKI.

w coraz większym stopniu korzy-
stać ze zdobyczy techniki, które 
przekładają się na wzrost efektyw-
ności i poprawiają bezpieczeństwo 
naszych pracowników. Zamierza-
my m.in. rozwijać informatyza-
cję procesów, korzystać w jeszcze 
większym stopniu z rejestracji, 
analizowania i weryfikowania da-
nych przez systemy komputerowe 
(postępująca automatyzacja). Przy 
czym to wcale nie musi oznaczać 
ogromnych nakładów inwestycyj-
nych. 

Jaki jest poziom nakładów 
inwestycyjnych Bogdanki? ile 
lubelska kopalnia zamierza 
zainwestować w tym roku? 

W 2017 roku wydaliśmy na in-
westycje 373,4 mln zł. W tym roku 
będzie to około 490 mln zł. Czeka 
nas budowa nowych wyrobisk i mo-
dernizacja istniejących. Musimy tez 
pamiętać o wydatkach na utrzyma-
nie parku maszynowego. Planuje-
my też mniejsze wydatki w innych 
obszarach, jak teleinformatyka, czy 
pozyskiwanie nowych koncesji. W 
ubiegłym roku wydrążyliśmy około 
30 kilometrów korytarzy, co ozna-
czało wzrost rok do roku o 20 pro-
cent. Plan na bieżący rok zakłada co 
najmniej powtórzenie tego wyniku. 
Prace idą jak na razie w bardzo do-
brym tempie. Na niektórych odcin-
kach istotnie wyprzedzamy założo-
ny harmonogram. Myślę tu o polu 
Stefanów, gdzie drążymy chodnik 
podścianowy zdecydowanie szyb-
ciej niż zakładaliśmy pierwotnie. 
Przyspieszenie było możliwe dzię-
ki wprowadzeniu nowatorskich 
rozwiązań technicznych, ale też 
dzięki doświadczeniu załogi, która 
pracuje na tym odcinku. Docelowa 
długość chodnika ma wynieść oko-
ło 7240 metrów. Warto zaznaczyć, 
że będzie to najdłuższy wybieg w 
historii Bogdanki i jeden z najdłuż-
szych w świecie. Patrząc szerzej, w 

perspektywie czasowej objętej stra-
tegią, Bogdanka do 2025 roku pla-
nuje wydatki inwestycyjne dla ob-
szaru wydobywczego na poziomie 
około 4 mld zł. Przy czym kwota ta 
uwzględnia jedynie wstępne prace 
nad projektem Ostrów. Inwestycja 
w to złoże będzie strategicznym 
celem grupy w perspektywie dzie-
sięciu lat, kiedy to na dobre ruszą 
prace związane z jego rozbudową. 

Bogdanka zapowiadała, że 
chce w tym roku zwiększać za-
trudnienie. Jaka może być do-
celowa liczebność załogi? 

Po pierwszym kwartale 2018 
roku w naszej grupie kapitałowej 
(kopalnia oraz spółki-córki) za-
trudnionych było 5272 pracowni-
ków. W porównaniu z końcem 2017 
roku zatrudnienie wzrosło o 39 eta-
tów. Nasze plany zakładają, że licz-
ba pracowników w całym 2018 roku 
zwiększy się, rok do roku, o 260 
osób. W kolejnych latach nie pla-
nujemy już wzrostu zatrudnienia, 
jedynie zastępowanie osób odcho-
dzących z firmy. Z myślą o długofa-
lowym rozwoju wdrożyliśmy w ze-
szłym roku strategię rozwoju kadr, 
zakładającą zacieśnienie współpra-
cy ze szkołami o profilu technicz-
no-górniczym z okolic Bogdanki i 
kontynuację współpracy z najważ-
niejszymi górniczymi ośrodkami 
naukowymi w Polsce. To umożliwi 
nam pozyskiwanie do pracy najlep-
szych absolwentów tych szkół. Na-
szą obecną pozycję zawdzięczamy 
głównie wysokim kompetencjom 
załogi. Chcemy utrzymać wysoki 
poziom kadr w Bogdance poprzez 
rozwój osób już zatrudnionych i 
pozyskiwanie młodych, dobrze ro-
kujących pracowników. Zależy nam 
na utrzymaniu płynności przekazy-
wania wiedzy i sukcesji kluczowych 
stanowisk w firmie.

Rozmawiał: Michał Jakubowski
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Wieloletnie opóźnienia
EKOLOGIa 132 miliardy złotych na ochronę powietrza

- na realizację programu związa-
nego z ochroną powietrza, w tym 
termomodernizację, przewidziano 
około 130 mld zł. W ciągu 5-10 lat 
będziemy mieli w zauważalny spo-
sób czystsze powietrze – mówił 
premier Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, walka ze smo-
giem potrwa wiele lat, ale obecny 
rząd zamierza walczyć z tym prob-
lemem skutecznie. 

Przypomniał, że Polska nadra-
bia wieloletnie opóźnienia cywi-
lizacyjne, dlatego program Czyste 
Powietrze będzie w ogromnym 
stopniu składał się z wielomiliardo-
wych funduszy na rzecz termomo-
dernizacji i podniesienia efektyw-
ności energetycznej całego naszego 
zasobu mieszkaniowego.

 - Za czasów rządów koalicji PO-
PSL nie zrobiono nic w kierunku 
poprawy jakości powietrza oraz po-
prawy efektywności energetycznej 
naszej substancji mieszkaniowej. 
Nadrabiamy więc to wszystko, co 
wówczas zostało zaniedbane – wy-
jaśniał Mateusz Morawiecki. 

Obecnie blisko 3,8 mln czyli 
70 proc. domów jednorodzinnych 
ogrzewanych jest węglem, w tym 
ok. 1,5 mln kotłów to stare kotły za-
sypowe, z których blisko 2/3 ma 10 
lat lub więcej. Systemy ogrzewania 
oraz nieszczelne instalacje ener-
getyczne są główną przyczyną tzn. 
niskiej emisji, która najbardziej 
przyczynia się do pogarszającej się 
jakości powietrza w Polsce.

Celem programu Czyste Powie-
trze, który będzie realizowany  w 
latach 2018 - 2029, jest poprawa 
efektywności energetycznej oraz 
zmniejszenie emisji pyłów i zanie-
czyszczeń do atmosfery przez ist-
niejące lub nowo budowane jedno-
rodzinne budynki mieszkalne.

Na realizację Programu związa-
nego z ochroną powietrza przewi-
dziano wydatki w wysokości 103,0 
mld zł a łączny koszt inwestycji wy-
niesie 132,8 mld zł – to suma budże-
tu programu i wkładu własnego be-
neficjentów. Finasowanie programu 
w formie dotacji wyniesie 63,3 mld 
zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.

- Wysokość dofinansowania w 
przypadku dotacji wahać się będzie 
od 40 do 90 proc. kosztów kwalifi-
kowanych inwestycji, zależności od 
dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym – zaznaczył Henryk Ko-
walczyk, minister środowiska.

Tym samym właściciele domów, 
których dochody są najniższe otrzy-
mają do 90 proc. dotacji na realiza-
cję przedsięwzięć finansowanych 
w ramach programu. Maksymalne 
koszty kwalifikowane przewidzia-
ne do wsparcia dotacyjnego wyno-
szą 53 tys. zł.

Zakłada się, że w ramach pro-
gramu termomodernizacji zostanie 
poddanych ponad 3 mln domów.

Promocja w każdej gminie
Ministerstwo Środowiska za-

powiada spotkania informacyj-
no-szkoleniowe, które zostaną 
przeprowadzone we wszystkich 
polskich gminach, a skierowane 
będą bezpośrednio do mieszkań-
ców oraz pracowników urzędów 
gmin. Na spotkaniach zostanie 
zaprezentowany Program „Czyste 
Powietrze” oraz różnorodne zagad-
nienia jakości powietrza i smogu 
na obszarach, na których jest pro-
wadzone szkolenie.

- Chcemy precyzyjnie wytłu-
maczyć mieszkańcom, jak można 
uzyskać środki z Programu Czyste 
Powietrze – zapowiada minister 
Henryk Kowalczyk. 

Na co można dostać 
pieniądze?

Pieniądze z programu można 
dostać na kilka konkretnych zadań. 
W przypadku istniejących jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych 
w ramach programu finansowana 
będzie m.in. wymiana źródeł ciepła 
starej generacji opalanych węglem 
na węzły cieplne, kotły na paliwo 
stałe (węgiel lub  biomasa), syste-
my ogrzewania elektrycznego, kot-
ły gazowe kondensacyjne i pompy 
ciepła. 

Dodatkowo zakres przedsię-
wzięcia może obejmować docie-
plenie budynków i zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii ciep-
lnej i elektrycznej, tj. kolektorów 
słonecznych i mikroinstalacji foto-
woltaicznych.

Natomiast w nowo budowanych 
budynkach mieszkalnych dofinan-
sowanie obejmie zakup i montaż 
węzłów cieplnych, nowoczesnych 
kotłów na paliwo stałe, systemów 
ogrzewania elektrycznego, kotłów 
gazowych kondensacyjnych czy 
pompy ciepła.

Kotły na paliwo stałe, w tym i 
na węgiel, które w ramach progra-
mu Czyste Powietrze, będą mogły 
zostać instalowane w zarówno w 
starych jak i nowych budynkach 
będą musiały spełniać wymogi 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w 
sprawie wymagań dla kotłów na 
paliwo stałe. Rozporządzenie doty-
czy kotłów o mocy nie większej niż 
500 kW. To ważna informacja, gdyż 
podejmowane były próby, by całko-
wicie wyeliminować dofinansowa-
nie na kotły węglowe.

Wnioski o dofinansowanie  na 
działania związane z wymianą cie-
pła starej generacji na nowoczes-
ne, bardziej wydajne i przyjazne 
środowisku rozwiązania oraz na 
poprawę efektywności energetycz-
nej budynków będzie można skła-
dać w Wojewódzkich  Funduszach  
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Beneficjentami programu 

mogą zostać osoby fizyczne posia-
dające prawo własności lub będące 
współwłaścicielem budynku.

Przedstawiciele rządu przy-
pominają, że program Czyste Po-
wietrze to tylko jedno z działań 
wpływających na zmniejszenie ni-
skiej emisji i ograniczenie zjawisk 
smogowych. Wśród innych działań 
znajduje się m.in. przygotowanie 
projektu  „ustawy termomoderni-
zacyjnej” i jej konsultacja z 33 pol-
skimi miastami znajdującymi się 
na liście najbardziej zanieczyszczo-
nych miast Europy, zerowa stawka 
akcyzy na gaz CNG i LNG, która 

PODANO szczegóły rządowego programu Czyste Powietrze, dzięki 
któremu w najbliższych latach wydanych zostanie aż 132 miliardów 
złotych. W ramach programu będzie można uzyskać także dofinansowanie 
na zakup nowoczesnych kotłów na węgiel. 

NAJSILNIEJSZE MARKI RAZEM

www.pgg.pl

EKO PALIWA 

POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

do wszystkich typów kotłów

obowiązuje od 1 czerwca 2018 r. i 
przyczyni się do ograniczenia emi-
sji ze środków transportu. Również 
prace Ministerstwa Energii dla 
rzecz szerokiego wprowadzenia i 

rozwoju elektromobilności wydat-
nie wpłyną na poprawę jakości po-
wietrza w Polsce.

Igor D. Stanisławski
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Ekogroszek SKARBEK jest paliwem kwalifikowanym o granulacji do 25 mm, które produkujemy 
na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, ze starannie wyselekcjonowanych 
partii urobku. Charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności 
i niewielkiej ilości substancji niepalnych, stabilnym spalaniem, niską emisją zanieczyszczeń 
i wysoką sprawnością spalania.

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

www.weglokokskraj.pl

Najlepszy węgiel ze Śląska

Dajemy ciepło!
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KRzyŻÓWKa

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ 
„Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w majowej krzyżówce brzmi: Energa-
zeta wita po wakacjach. Nagrody wylosowali: Krzysztof Wagstyl z Tychów i Janusz Hanak z Czerwionki-Leszczyny. Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.

Przy okazji chcielibyśmy przeprosić Państwa za powtórzenie w ostatnim numerze krzyżówki, która ukazała się raptem kilka 
numerów wcześniej. Ot, drukarski chochlik. Przepraszamy i obiecujemy, że dopilnujemy, by podobne błędy już się nie powtórzyły 
w przyszłości.

PGG Family
POD koniec kwietnia br. Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz 
Rogala zainaugurował słowami „Chcemy zaproponować naszym pracownikom 
korzyści we współpracy z naszymi partnerami, aby poczuli pozytywny przekaz 
wynikający z tego, że pracują w jednej z największych w Polsce firm” program 
benefitów pozapłacowych pod nazwą PGG Family.
PGG Family jest programem skie-
rowanym do pracowników spółki 
oraz członków ich rodzin. Polska 
Grupa Górnicza dąży do podniesie-
nia standardów w relacjach z pra-
cownikami, podniesienia ich moty-
wacji oraz zaangażowania poprzez 
zapewnienie dodatkowych profitów 
stanowiących wyróżnienie z tytuły 
pracy w spółce. Każda podejmowa-
na współpraca w ramach PGG Fa-
mily zakłada korzystanie z usług w 
prosty, przejrzysty sposób, tak, aby 
zniżka przy zakupie produktu bądź 
usługi była konkretną korzyścią dla 
pracownika. Oferty partnerów są 
spersonalizowane wyłącznie dla 
pracowników Polskiej Grupy Gór-
niczej. 

Obecnie partnerami we współ-
pracy są: 

• INTERSPORT, który ofe-

ruje rabaty na cały asortyment w 
sklepach stacjonarnych na terenie 
całej Polski oraz w sklepie interne-
towym;

• Westernowy Park Rozryw-
ki Twinpigs w Żorach, który na 
zakup biletów wstępu oferuje 16% 
rabatu;

• „Texas” Restauracja i Ho-
tel w Żorach udzielający 16% ra-
batu na swoją ofertę w tym również 
na organizację imprez okolicznoś-
ciowych (m.in. wesela, komunie, 
jubileusze, spotkania);

• Park Wodny Aquarion w 
Żorach, który oddaje 16% zniżki 
na karnety oraz 2-godzinny bilet 
wstępu;

• Centrum Nauki i Techni-

ki „Muzeum Ognia” w Żorach 
udzielające 16% zniżki na bilety in-
dywidualne oraz rodzinne;

• Nadwiślańska Agencja Tu-
rystyczna, oferująca rabaty na 
korzystanie z oferty Sieci Hoteli i 
Ośrodków Wypoczynkowych NAT 
(rabaty od 3 – 20% w zależności od 
sezonu);

• INWAŁD PARK, oferujący 
15% rabat na zakup biletu wstępu 
do 4 parków tematycznych tj.:

- Parku Miniatur, 

- Warowni Inwałd, 
- Dinolandii, 
- Ogrodu Jana Pawła II;

• PKN ORLEN, który oferuje 
atrakcyjne rabaty na paliwa (STAN-
DARD – PB 95, ON LPG; PREMIUM – 
VERVA 98, VERVA ON), myjnię, od-
kurzacz oraz zakupy pozapaliwowe  
(z wyłączeniem alkoholi i wyrobów 
tytoniowych);

• PZU S.A. oferuje dodatkowe 
20% zniżki w zakresie ubezpieczeń 
majątkowych (w tym również ko-
munikacyjnych) oraz atrakcyjne 
warunki zakupu ubezpieczeń tury-
stycznych.

Program PGG Family jest pro-
gramem rozwojowym. Rozmowy z 
kolejnymi partnerami trwają; ocze-
kiwania i wymagania pracowników 
rosną; jednak ze względu na zało-
żenia maksymalnie spersonalizo-
wanych i prostych w obsłudze ofert 
skierowanych do pracowników PGG 
i ich rodzin, proces negocjacji jest 
złożony i wieloetapowy. W najbliż-
szym czasie planowane jest wpro-
wadzenie benefitów w dziedzinie: 
sportu, rekreacji oraz motoryzacji.

O programie pracownicy in-
formowani są na bieżąco poprzez 
różne kanały komunikacji m.in. 
plakaty reklamowe, ogłoszenia i 
informacje zamieszczane w Ma-
gazynie PGG oraz na portalu pra-
cownika. Równolegle w specjalnie 
wyznaczonych biurach PGG Fami-
ly, które zlokalizowane są 20 jed-
nostkach organizacyjnych spółki 
czekają na zainteresowanych pra-
cowników dedykowani do progra-
mu pracownicy.

Zainteresowanie, jakie wzbu-
dził program wśród pracowników 
nobilituje i motywuje do jego dal-
szego rozwoju, również w obszarze 
kanałów komunikacji, dlatego w 
ramach rozwoju rozpoczęto prace 
nad zbudowaniem strony interne-
towej dedykowanej dla PGG Fami-
ly, która będzie nie tylko ofertą i 
kompendium wiedzy o benefitach 
pozapłacowych, ale również bę-
dzie spełniać szeroko rozumianą 
rolę kanału komunikacji z pracow-
nikami PGG oraz między pracow-
nikami PGG.


