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faktY i OPiNiE

Reaktywacja czy rewitalizacja?
Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność  zwróciło się do Ministra Ener-
gii Krzysztofa Tchórzewskiego z wnioskiem o rozpoczęcie procedury sprzedaży likwidowanej kopal-
ni Krupiński w Suszcu w drodze otwartego postępowania przetargowego. To reakcja na wypowiedzi 
przedstawicieli resortu podważające wiarygodność potencjalnego inwestora, zainteresowanego 
nabyciem kopalni.

kOmENtaRZ

Bogusław
Hutek
Rządowy 
dualizm 
w myśleniu 
o węglu
CHOĆ tak zwany sezon ogórkowy w 
pełni, ostatnio wydarzyło się jednak 
kilka istotnych spraw, które - prędzej 
czy później - będą miały na polskie 
górnictwo bardzo istotny wpływ.

Sejm przyjął Ustawę o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw, z czego, jako górnicza „Solidar-
ność”, powinniśmy być zadowoleni. 
Czekamy jednak na rozporządzenie, 
które określi parametry paliw dopusz-
czonych do obrotu. Mam nadzieję, 
że to, co zostało ustalone pomiędzy 
związkiem zawodowym „Solidarność” 
a rządzącymi, zostanie w tym rozpo-
rządzeniu ujęte. Parametry zapisane 
w rozporządzeniu nie mogą elimino-
wać węgla polskiego, oprócz mułów i 
flotokoncentratów, powinny natomiast 
chronić polski rynek przed niskiej jako-
ści węglem rosyjskim.

Tymczasem niemal równolegle 
rząd pana premiera Morawieckiego 
ostro promuje program „Czyste po-
wietrze”. dostrzegam tutaj pewien 
niepokojący dualizm, bo z jednej strony 
premier przyjeżdża na Śląsk i obiecu-
je, że Polska od węgla nie odejdzie, 
że energia z węgla jest potrzebna, a 
z drugiej opowiada się za projektem, 
który w swoich pierwotnych zapi-
sach praktycznie eliminuje możliwość 
ogrzewania prywatnych gospodarstw 
właśnie węglem. Mamy tam na przy-
kład wpisane, że jeśli w pobliżu domu 
przebiega nitka gazociągu, to jest obo-
wiązek przyłączenia się do tej instalacji 
i ogrzewania domu gazem. dobrze, że 
dokument wciąż znajduje się na etapie 
tak zwanych uzgodnień międzyresorto-
wych. Zgłosiliśmy do niego stosowne 
uwagi, które muszą zostać uwzględ-
nione. Odbieranie ludziom prawa wy-
boru paliwa, którym chcą ogrzewać 
swoje domy, jest naruszeniem ich swo-
bód obywatelskich. Przy zastosowaniu 
nowoczesnych technologii węgiel też 
może być „czystym” surowcem. Po-
nadto całkowite wyeliminowanie węgla 
ze sprzedaży detalicznej oznaczałoby, 
że nasze kopalnie sprzedadzą o 4-5 mi-
lionów ton „czarnego złota” mniej.

Na koniec zostawiłem sobie temat 
„Programu dla Śląska” - dokumentu 
niezwykle istotnego dla sektora wydo-
bywczego ze względu na dwie zapisa-
ne tam inwestycje: rewitalizację Elek-
trowni „łaziska” i Elektrowni „Rybnik”. 
Póki co, nic się w tej sprawie nie dzieje. 
Nie ma nawet stosownych deklaracji ze 
strony koncernów Tauron i PGE. dla-
czego? Może ktoś w rządzie liczy, że 
wkrótce o „Programie” i tak wszyscy 
zapomną? Zapewniam zatem już dziś, 
że nie zapomną. O tych dwóch inwe-
stycjach przypomnimy szefowi rządu 
podczas najbliższej „gospodarskiej 
wizyty na Śląsku”, która podobno od-
będzie się we wrześniu.

Wywalić prezesa…
Uderz w stół, a nożyce się odezwą – tak można by krótko opisać 
reakcje na tekst „Pycha kroczy przed upadkiem”, jaki ukazał się w 
ostatnim numerze naszego miesięcznika. 
W CYTOWANYM tekście opisaliśmy 
m.in. jak niektórzy politycy PiS próbują 
wpływać na obsady kadrowe w spół-
kach Skarbu Państwa. Odnieśliśmy się 
także do konkretnego przykładu poseł 
Ewy Malik z Sosnowca, która prowadzi 
swoistą krucjatę przeciw prezesowi JSW 
danielowi Ozonowi. Po naszej publikacji 
pani poseł – jak słychać na mieście - zin-
tensyfikowała swoje działania przeciwko 
Ozonowi. Swoją skargę na prezesa JSW 
miała przekazać od głównego ośrodka 
władzy, jakim jest siedziba PiS na Nowo-

grodzkiej i prezes Jarosław kaczyński. 
Pretekstem do szturmu na Ozona miała 
być konferencja „From Coal to Steel” 
zorganizowana pod koniec czerwca 
przez JSW w Brukseli. W konferencji 
wzięli udział m.in. europoseł Jerzy Bu-
zek i komisarz unijna Elżbieta Bieńkow-
ska (zaproszenia zostały wystosowane 
także do europarlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości). Brak przedstawicieli 
PiS podczas tego wydarzenia wystar-
czył, żeby Ozonowi pani poseł przypięła 
łatę „platfus”. 

kRUPiŃSki Co dalej z byłą kopalnią…

- Wnioskujemy do Pana Mi-
nistra o rozpoczęcie zgodnie z pol-
skim prawem procesu sprzedaży 
zorganizowanej części przedsię-
biorstwa górniczego KWK Krupiń-
ski w drodze otwartego postępo-
wania przetargowego. Wzorem dla 
tego procesu może być sprzedaż 
zorganizowanej części przedsię-
biorstwa górniczego KWK „Brzesz-
cze” dokonana w 2015 roku – czyta-
my w piśmie skierowanym do szefa 
resortu energii.

Jak tłumaczy Dominik Kolorz 
szef śląsko-dąbrowskiej Solidar-
ności sprzedaż kopalni w formie 
przetargu pozwoli uniknąć jakich-
kolwiek kontrowersji. - Skoro pan 
minister ma wątpliwości, co do 
wiarygodności brytyjskiej spółki 
Tamar Resources, która jest zainte-
resowana reaktywacją Krupińskie-
go, otwarty przetarg pozwoli na 
dogłębną weryfikację wszystkich 

potencjalnych inwestorów, a na-
stępnie sprzedaż kopalni w całko-
wicie transparentny sposób. Teraz 
okaże się czy ministerstwo jest 
zainteresowane odtworzeniem tej 
kopalni, czy też z niezrozumiałych 
dla nas przyczyn dąży do jej trwałej 
likwidacji i nieodwracalnej utra-
ty dziesiątek milionów ton węgla 
koksowego, co byłoby po prostu 
sabotażem gospodarczym – mówi 
przewodniczący.

Prezydium śląsko-dąrbowskiej 
Solidarności wraz ze spółką pracow-
niczą powołaną w kopalni Krupiń-
ski na początku 2018 roku włączyło 
się w działania na rzecz odtworzenia 
wydobycia w tym zakładzie. W tym 
celu związkowcy podjęli współpracę 
z brytyjską firmą Tamar Resources, 
która wyraziła chęć zainwestowa-
nia w Suszcu kilkuset milionów zł i 
utworzenia ok. 2 tys. miejsc pracy w 
reaktywowanej kopalni. - Jesteśmy 

związkiem zawodowym, dla któ-
rego priorytetem są miejsca pracy. 
Jeśli państwo polskie jako właści-
ciel złóż nie jest zainteresowane tym 
zakładem, to dla nas nie jest istotne 
czy kopalnie Krupiński kupią Bry-
tyjczycy, Chińczycy, czy ktokolwiek 
inny. Dla nas liczy się tylko to, aby ta 
kopalnia zaczęła znowu wydobywać 
węgiel i dawać ludziom pracę oraz 
aby uchronić Suszec przed społecz-
no-gospodarczą degradacją, która 
jest nieunikniona, jeśli tej kopalni 
tam nie będzie – wskazuje przewod-
niczący.

Tymczasem Jastrzębska Spółka 
Węglowa zaprezentowała program 
rewitalizacji byłej kopalni Krupiń-
ski. Na jej terenie zaplanowano no-
woczesny kompleks przemysłowy, 
w skład którego wejdzie między 
innymi fabryka ogniw wodorowych 
oraz pojazdów napędzanych tym 
naturalnym paliwem, nowoczesny 
zakład włókien węglowych, a także 
unikatowa w skali kraju podziemna 
elektrownia szczytowo - pompowa.

Program zaprezentowany przez 
JSW zakłada industrializację i rewi-
talizację terenów, a także obiektów 
byłej kopalni Krupiński w Suszcu. 
Został opracowany przez eksper-
tów i partnerów w oparciu o analizę 

możliwości i potrzeb regionu, wy-
zwań technologicznych XXI wie-
ku, społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz aktywnego uczestni-
ctwa w programie innowacyjności. 
Program rewitalizacji wpisuje się w 
rządowy program strategii na rzecz 
odpowiedzialnego rozwoju.

Pod koniec tego roku dzięki in-
westycjom realizowanym przez 
Jastrzębskie Zakłady Remontowe 
w rejonie Suszca powstanie pierw-
szych 50 miejsc pracy. JZR planu-
ją na terenie byłej kopalni budowę 
zespołu nowoczesnych budynków 
produkcyjno-magazynowych, a tak-
że produkcję maszyn, urządzeń i 
narzędziowni na potrzeby kopalń w 
Polsce i poza jej granicami. Będą to 
między innymi takie elementy jak: 
szyny kolejek podwieszanych, krąż-
niki, rurociągi magistralne, trasy 
przenośników zgrzebłowych, sek-
cje obudów zmechanizowanych. 
Nakłady inwestycyjne szacuje się 
na 60 mln zł. Zespół obiektów pro-
dukcyjno-magazynowych mógłby 
powstać do 2022 roku. Jeden z pro-
jektów zakłada również stworzenie 
na tym terenie centrum serwiso-
wo-logistycznego przez Jastrzęb-
skie Zakłady Remontowe należące 
do grupy kapitałowej JSW.

dokończenie na str. 5
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dokończenie na str. 4

kONGRES kSGiE

Silny sprzeciw wobec 
lekceważenia dialogu
59 Z 60 uczestników VIII Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” poparło 
Jarosława Grzesika w wyborach na funkcję przewodniczącego KSGiE. Były lider górniczej „Solidarności” pokieruje 
pracami Sekretariatu przez kolejne cztery lata. Delegaci stanowczo sprzeciwili się antyzwiązkowym poczynaniom 
szefostwa Polskiej Grupy Energetycznej PGE i niektórych spółek podległych. Wezwali najwyższe władze państwowe 
do natychmiastowej reakcji na ten fakt. Zagrozili, że w przeciwnym wypadku rozpoczną akcję protestacyjną.

KSGiE zrzesza dziesięć krajo-
wych sekcji Związku: Elektrowni i 
Elektrociepłowni, Energetyki, Gór-
nictwa Rud Cynku i Ołowiu, Górni-
ctwa Rud Miedzi, Górnictwa Soli, 
Górnictwa Węgla Brunatnego, Gór-
nictwa Węgla Kamiennego, Kobiet, 
Młodych oraz Zakładów Zaplecza 
Górnictwa.

Grzesik: Wyróżnienie i od-
powiedzialność

Obrady Kongresu trwały od 26 
do 28 czerwca w Wieliczce. Prze-
wodniczył im Bogusław Szarek 
(Krajowa Sekcja Górnictwa Rud 
Miedzi).

Związkowcy podziękowali Kazi-
mierzowi Grajcarkowi, wieloletnie-
mu szefowi Sekretariatu, który tym 
razem nie ubiegał się o reelekcję.

Decyzja w sprawie powierzenia 
funkcji przewodniczącego Jarosła-
wowi Grzesikowi zapadła niemal jed-
nogłośnie, na co zwrócił uwagę sam 
elekt, komentując wynik głosowania.

- Uzyskałem poparcie prawie 
wszystkich delegatów, co stanowi 
dla mnie zarówno niezwykłe wy-
różnienie, ale również odpowie-
dzialność. Jest ona tym większa, 
że Krajowy Sekretariat Górnictwa 
i Energetyki skupia branże, których 
interesy nie zawsze się pokrywają. 
Raz jeszcze dziękuję za oddane gło-
sy. Wszystkie sekcje mogą na mnie 
liczyć. Jestem przekonany, że dzię-
ki dobrej współpracy prawa pra-
cowników górnictwa i energetyki 
będziemy mogli, jako związkowcy, 
jeszcze skuteczniej zabezpieczać - 
powiedział nowy przewodniczący, 
komentując wynik głosowania.

Wśród najważniejszych celów w 
rozpoczętej kadencji Jarosław Grze-
sik wymienił dbanie o bezpieczeń-
stwo pracy w zakładach górniczych 
i przedsiębiorstwach tworzących 
sektor energetyczny oraz podpisanie 
ponadzakładowych układów zbioro-
wych pracy w branżach „członkow-
skich” KSGiE. Jednocześnie podtrzy-
mał swoją krytyczną opinię o ustawie 
wprowadzającej rekompensaty za 
utracone prawo do bezpłatnego węgla 
dla emerytów, wykluczającej z grona 
uprawnionych do otrzymania świad-
czenia wdowy i sieroty po czynnych 
pracownikach kopalń. Wyraził przy 
tym nadzieję, że prowadzone rozmo-
wy z rządem w tej sprawie zakończą 
się porozumieniem.

Dwa podstawowe cele przed 
CoP24

Nowy lider KSGiE skrytykował po-
litykę klimatyczną Unii Europejskiej i 

Organizacji Narodów Zjednoczonych. 
Wskazał na istotne znaczenie zbliżają-
cej się 24. Konferencji Narodów Zjed-
noczonych w Sprawie Zmian Klimatu 
(COP24), która będzie obradować od 
3 do 14 grudnia w Katowicach oraz 
poprzedzającej ją Konferencji „Spo-
łeczny PRE_COP24”.

- Mamy tutaj, jako „Solidar-
ność”, dwa podstawowe cele. 
Pierwszym jest przedstawienie 
wspólnego stanowiska wobec po-
lityki klimatycznej przez związki 
zawodowe, drugim zaś - wypraco-
wanie polskiego stanowiska w tej 
sprawie, pod którym podpisaliby 
się przedstawiciele rządu, środo-
wisk naukowych, pracodawców 
oraz central związkowych. My też 
chcemy dążyć do celu, jakim jest 
czyste środowisko, ale domagamy 
się, by czynić to inaczej niż do tej 
pory - podkreślił Jarosław Grze-
sik. - Obecnie Unia zaostrza i tak 
już restrykcyjne limity emisji dwu-
tlenku węgla, nie oglądając się na 
konsekwencje swoich błędnych - w 
moim przekonaniu - decyzji. Bruk-
selscy urzędnicy od lat ignorują 
ekonomiczne i społeczne skutki 
wdrażania Pakietu Klimatycznego, 
nie przejmują się likwidacją tysięcy 
miejsc pracy w różnych gałęziach 
gospodarki na terenie całej Unii 
Europejskiej. A wszystko to opiera 
się na hipotezie mówiącej o tym, że 

emitowane do atmosfery tak zwane 
gazy cieplarniane mają wpływ na 
globalne ocieplenie klimatu Ziemi. 
Zwracam uwagę na słowo „hipote-
zie”, bo po dziś dzień nikt nie jest 
w stanie jej naukowo udowodnić. 
Ocieplenia i ochłodzenia klimatu 
są zjawiskiem cyklicznym, obec-
nym od milionów lat. Jednak nawet 
zdania naukowców są podzielone, 
dlatego przed COP24 organizujemy 
„Społeczny PRE_COP24”. Propo-
nujemy wszystkim zainteresowa-
nym środowiskom otwartą debatę 
na temat polityki klimatycznej. 
Chcemy poznać argumenty na-
szych oponentów i sami przedsta-
wić własne. Do tej pory wszelkie 
rozmowy na ten temat były toczone 
w zamkniętych gronach zwolen-
ników lub przeciwników polityki 
klimatycznej. Chcemy zerwać z tą 
mało konstruktywną formułą, by 
razem wypracować wnioski, które 
pozwolą na prowadzenie polity-
ki proekologicznej bez szkody dla 
pracowników i przemysłu energo-
chłonnego - podsumował.

Władze Sekretariatu w no-
wej odsłonie

Do nowego Prezydium Rady 
KSGiE weszli: wiceprzewodniczący 
- Marek Boiński, Józef Czyczerski, 
Bogusław Hutek, Wojciech Ilnicki 
i Dariusz Kucharewicz, skarbnik 

- Bogusław Szarek, sekretarz - Ro-
man Rutkowski oraz członek pre-
zydium - Stanisław Kłysz. Pozostali 
członkowie Rady to: Stanisław An-
drzejewski, Roman Brudziński, Jo-
anna Dróżdż, Marek Ferdyn, Jerzy 
Gawęda, Adam Gawlik, Jan Jelo-
nek, Sławomir Kozłowski, Andrzej 
Lewandowski, Grzegorz Matuszak, 
Leszek Piskała, Barbara Stefaniak-
Gnyp, Bogdan Syposz i Tomasz Za-
borowski.

Członkami 5-osobowej Komisji 
Rewizyjnej KSGiE zostali: Piotr 

Czypionka (przewodniczący), Ry-
szard Fryś, Robert Jusis, Waldemar 
Sopata i Marek Stecyk.

PGE - prywatny folwark 
prezesa?

Oprócz wyboru nowych władz 
Sekretariatu, Kongres przyjął sze-
reg uchwał i stanowisk merytorycz-
nych.

W pierwszym stanowisku wy-
rażono stanowczy protest wobec 
działań prezesów: 
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PGE Polskiej Grupy Energetycz-
nej SA - Henryka Baranowskiego 
oraz PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA - Sławomi-
ra Zawady, którzy dyskryminują 
i próbują wyeliminować z dialogu 
społecznego NSZZ „Solidarność”, 
największą organizację związkową 
funkcjonującą w Grupie Kapitało-
wej PGE SA. Dodano przy tym, że 
problem dotyczy również niektó-
rych spółek podległych wymienio-
nym podmiotom i oddziałów.

- Nie zamierzamy akceptować 
i tolerować lekceważenia dialogu 
i prowadzenia antyspołecznej po-
lityki tych „zarządzających”. Z ta-
kim podejściem do spraw społecz-
nych i związkowych walczyliśmy w 
minionych latach dominacji ideo-
logii liberalnej. Oświadczamy z 
całą stanowczością, iż w przypad-
ku braku podjęcia rozstrzygnięć 

o charakterze systemowym, ale i 
osobowych dzisiaj również takiej 
polityce gospodarczych, lokal-
nych „baronów” gotowi jesteśmy 
się przeciwstawić - zadeklarowa-
li związkowcy. - Wzywamy Pre-
zydenta RP oraz Premiera wraz 
Rządem RP o podjęcie wszelkich 
działań mających na celu wyeli-
minowanie antyzwiązkowych 
nastawień, których jedynym pod-
łożem są osobiste niechęci po-
szczególnych „zarządzających” i 
ambicje dominacji nad niezależną 
samorządną organizacją jaką jest 
NSZZ „Solidarność”. Postępowa-
nie takie jest niezgodne z Konsty-
tucją RP a także obowiązującym 
w Polsce prawem. Działania takie 
przynoszą hańbę dla liderów pol-
skiej sceny politycznej, dla której 
jednym z celów „dobrej zmiany” 
była nowa jakość dialogu społecz-
nego - oświadczyli.

Stanowisku towarzyszy przy-

jęta uchwała, w której Kongres 
KSGiE NSZZ „Solidarność”, wo-
bec „ewidentnego łamania praw 
pracowniczych i związkowych”, 
zobowiązuje Radę Sekretariatu 
do podjęcia „działań mających 
na celu zorganizowanie manife-
stacji w przypadku braku reakcji 
Prezydenta, Premiera i Rządu RP 
na łamanie praw pracowniczych 
i związkowych”. KSGiE oczekuje 
odpowiednich kroków ze strony 
władz do 31 sierpnia.

Wdrożyć zapisy „Programu dla 
Śląska”!

Kolejne stanowisko stanowi 
wyraz sprzeciwu Sekretariatu wo-
bec pozorowanego dialogu spo-
łecznego, jaki ma miejsce w Zespo-
le Trójstronnym do spraw Branży 
Energetycznej.

- Brak jest pełnoprawnego 
partnera dialogu społecznego z 
sektora elektroenergetycznego 

oraz dokonywane są jednostron-
ne działania polegające na łama-
niu ustaleń na poziomie Zespołu 
(…) przez Ministerstwo Energii w 
kwestii zmian do Rozporządzenia 
dotyczącego bezpieczeństwa pracy 
przy urządzeniach energetycznych 
- wskazali delegaci.

Według uczestników Kongresu 
Ministerstwo Energii pominęło efek-
ty prac Komisji Roboczej ds. BHP 
przy Zespole Trójstronnym ds. Bran-
ży Energetycznej, która opracowała 
zmiany do Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 
r. Zdaniem związkowców, oznacza 
to powrót do starych zapisów, które 
„spowodowały ponad 30 wypadków 
śmiertelnych w latach 2013r.-2018r. 
w sektorze elektroenergetycznym”. 
Dokument kończy ostrzeżenie mó-
wiące o tym, że dalsze prowadzenie 
takiej polityki przez Ministerstwo 
Energii i pracodawców „zmusi Soli-
darność do podjęcia zdecydowanych 

działań protestacyjnych”.
Kongres KSGiE zażądał realiza-

cji zapisów „Programu dla Śląska” i 
„podjęcia natychmiastowych dzia-
łań zmierzających do rewitalizacji 
bloków energetycznych opalanych 
węglem kamiennym w Elektrowni 
Łaziska”.

Ponadto przyjęto uchwałę, 
w której KSGiE postanawia roz-
począć zbiórkę funduszy na nie-
zwykły projekt: „żywy” pomnik 
błogosławionego księdza Jerzego 
Popiełuszki, jakim ma być studnia 
głębinowa w Sudanie. Sekretariat 
od 1999 r. współpracuje z siostra-
mi salezjankami, które prowadzą 
misję na obrzeżach Chartumu, sto-
licy Sudanu. Na studni ma zostać 
umieszczona informacja o legen-
darnym kapelanie „Solidarności”, 
męczenniku za wiarę, jak też o sa-
mym Związku.

MJ

Silny sprzeciw wobec lekceważenia dialogu

„Sośnica” przynosi zyski
W SIERPNIu 2016 roku związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) przekonali Zarząd Spółki, by ten dał KWK 
„Sośnica” ostatnią szansę i umożliwił dalsze funkcjonowanie, o ile przed końcem stycznia 2017 r. przestanie przynosić 
straty. W przeciwnym wypadku zakład miał zostać przekazany Spółce Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), a następnie 
- zlikwidowany. Dzięki wdrożeniu planu przygotowanego przez dyrekcję, dozór i związki zawodowe „Sośnica” nie tyle 
odzyskała rentowność, co wręcz przebiła się do grona najbardziej dochodowych kopalń Grupy.

o sytuaCji bieżącej i per-
spektywach, jakie w tej chwi-
li rysują się przed gliwickim 
zakładem, rozmawiamy z 
przewodniczącym Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWK „Sośnica” An-
drzejem Twardowskim.

Solidarność Górni-
cza: - Panie przewodni-
czący, czy w kontekście 
świetnych wyników, ja-
kie uzyskuje KWK „Soś-
nica” od ponad roku, 
możemy mówić o uzy-
skaniu przez nią stabil-
ności ekonomicznej? Od 
tego PGG uzależniała jej 
dalsze losy ostatniej gli-
wickiej kopalni…

Andrzej Twardowski, 

przewodniczący zakła-
dowej „Solidarności” z 
KWK „Sośnica”: - Sier-
pień roku 2016 był niewąt-
pliwie momentem przeło-
mowym w historii naszej 
kopalni, odnosząc się jednak 
do pierwszej części pytania 
muszę stwierdzić, że Za-
rząd PGG nie do końca chy-
ba został przekonany przez 
związkowców, jeśli chodzi o 
zasadność dalszego funkcjo-
nowania KWK „Sośnica”. Jak 
pamiętamy, kierownictwo 
Spółki - w obecności mini-
stra energii pana Krzysztofa 
Tchórzewskiego oraz wice-
ministra pana Grzegorza 
Tobiszowskiego - starało się 
wykazać, że nasza kopalnia 
nie ma gdzie fedrować, przy-
nosi straty i nie ma żadnych 

szans na osiągnięcie rentow-
ności. W tej sytuacji strona 
związkowa zaproponowała 
ministrowi rozwiązanie po-
legające na przekazaniu czę-
ści kopalni do SRK, choć taki 
wariant nie był analizowa-
ny i uzgodniony z dyrekcją. 
Chodziło między innymi o 
szyb III, a także rezygnację 
z udostępnienia partii „N” 
oraz przekazanie SRK zbęd-
nych wyrobisk dołowych, 
jak też obiektów i terenów 
powierzchniowych. Wiemy, 
że pan minister Tchórzewski 
dał czas na pisemne przed-
stawienie takiego rozwiąza-
nia i zapewnił, że jeżeli jego 
wdrożenie zapewni kopalni 
wynik finansowy na „zero” 
lub plus, to taki plan zaak-
ceptuje. Plan został przed-
stawiony Zarządowi PGG i 
panu ministrowi, a ponie-
waż „słowo się rzekło”, na-
sza kopalnia funkcjonuje do 
dnia dzisiejszego i będzie fe-
drowała nadal, jest bowiem 
ujęta w biznesplanie Polskiej 
Grupy Górniczej SA do 2030 
roku. Dzisiaj możemy zatem 
głośno powiedzieć - KWK 
„Sośnica” przynosi zyski! Od 
dwóch lat wykonujemy plan 
wydobycia, co gwarantuje 
uzyskanie dodatniego wyni-
ku finansowego. Należy przy 
tym podkreślić rolę załogi i 
podziękować wszystkim pra-
cownikom „Sośnicy” za za-
angażowanie oraz ogromny 
wkład pracy w realizację pla-
nów wydobywczych kopalni, 
ponieważ bez tego zaangażo-
wania najlepszy nawet plan 
pozostałby tylko na papierze. 
Dziękuję dyrekcji kopalni za 

trafność decyzji przy ustala-
niu planów, za upór i deter-
minację w obronie kopalni. I 
dziękuję dozorowi za bezpo-
średni nadzór nad realizacją 
zadań produkcyjnych. W 
gospodarce, jak wiemy, rzą-
dzi ekonomia, a jej prawa są 
niezmienne od dawna. Kto 
przynosi zysk, ten istnieje. 
Wspomniałem chwilę temu, 
że Zarząd PGG ujął KWK 
„Sośnica” w biznesplanie do 
roku 2030. To oznacza, że 
los kopalni będzie zależał od 
realizacji przez nią planów 
wydobywczych oraz osiąga-
nych wyników finansowych. 
Musimy przynosić zyski, bo 
innej drogi dla istnienia na-
szego zakładu nie ma.

SG: - Problemem pozo-
staje jednak fakt wpisania 
KWK „Sośnica” na noty-
fikowaną przez Komisję 
Europejską listę kopalń, 
które miałyby być zlikwi-
dowane. Podczas Walne-
go Zebrania Delegatów 
górniczej „Solidarności” 
wiceminister Grzegorz 
Tobiszowski oświadczył, 
że nie widzi zasadności 
mówienia o przeniesieniu 
„Sośnicy” do SRK, bo „je-
steśmy teraz w zupełnie 
innym miejscu”. Czy do 
zakładowej „Solidarno-
ści” dochodzą jakieś syg-
nały, które sugerowałyby, 
że rząd podjął działania 
odnośnie wykreślenia 
kopalni z owej feralnej 
listy?

at: - Sam zastanawiam 
się, kto przeforsował umiesz-

czenie kopalni „Sośnica” w 
całości na notyfikowanej 
przez Komisję Europejską 
liście kopalń do zamknię-
cia, mimo przedstawienia i 
zaakceptowania przez Mini-
stra Tchórzewskiego planu 
częściowego przekazania 
kopalni do SRK… Pytanie, 
czy rząd wystąpi do Komi-
sji Europejskiej o wycofa-
nie kopalni z listy, zadałem 
osobiście ministrowi Tobi-
szowskiemu podczas obrad 
Walnego Zebrania Delega-
tów, jednak odpowiedź, jaką 
otrzymałem, nie mogła tak 
naprawdę zadowolić nikogo. 
Tak to już chyba z tymi poli-
tykami bywa. Nie mamy, co 
prawda, żadnego pisemnego 
potwierdzenia, ale „w trawie 
piszczy”, że w materiałach 
przekazanych Komisji Euro-
pejskiej rząd ujął zmianę po-
legającą na skreśleniu „Soś-
nicy” z „listy śmierci”.

SG: - Skoro wspo-
mnieliśmy o Walnym, 
wiceszef resortu energii 
mówił też wtedy o kwe-
stii wejścia „Sośnicy” w 
złoże makoszowskie, co 
znacząco wzmocniłoby 
jej pozycję i żywotność. 
Na ile to jest w tej chwili 
realne? Czy temat poja-
wia się w jakichkolwiek 
rozmowach pomiędzy 
stroną społeczną a Za-
rządem Spółki?

at: - Temat pozyskania 
części złoża makoszowskiego 
pojawia się cały czas, zarów-
no podczas rozmów z Za-
rządem PGG, jak i podczas 

spotkań ze stroną rządową. 
Nadmienię tylko, że chodzi o 
część pokładów 404/5, 405/1, 
405/2, 408/4 i 406/2. Pozy-
tywna decyzja umożliwiłaby 
naszej kopalni wydłużenie 
ścian i wybranie około 6,5 
milionów ton węgla z obsza-
ru KWK „Makoszowy”. Bez 
wątpienia poprawiłoby to 
wynik finansowy „Sośnicy” 
i wydłużyłoby jej żywot o 3 
lata, acz nie jest to sprawa, 
od której zależy przyszłość 
kopalni, jak twierdzą niektó-
rzy. Bardziej chodzi tutaj o 
racjonalną gospodarkę zło-
żem - jest koncesja do roku 
2020, są wyrobiska, więc bez 
zbędnych nakładów inwesty-
cyjnych można byłoby ten 
węgiel wyeksploatować. Pod-
czas WZD poprosiłem pana 
ministra Tobiszowskiego o 
spowodowanie przyspiesze-
nia rozmów między spółka-
mi Skarbu Państwa - PGG i 
SRK - na temat pozyskania 
przez KWK „Sośnica” części 
złoża makoszowskiego. Od-
powiadając na tę prośbę, mi-
nister Tobiszowski zaznaczył, 
że o pozyskanie złoża KWK 
„Makoszowy” ubiega się też 
KWK „Ruda” Ruch „Bielszo-
wice”. Ponadto stwierdził, że 
według jego wiedzy prace w 
tej sprawie postępują, choć 
opornie. Przyczyną jest kwe-
stia konieczności wykorzy-
stania przez naszą kopalnię - 
ze względów wentylacyjnych 
- części infrastruktury kopal-
ni „Makoszowy”, w związku z 
czym dotykamy kwestii zwią-
zanych ze zwrotem pomocy 
publicznej otrzymanej na 
likwidację KWK „Makoszo-
wy”. Ponieważ opinie prawne 
wystawione przez niezależ-
ne kancelarie są rozbieżne, 
problem staje się złożony i 
- jak stwierdził pan minister 
- możliwe, że trzeba będzie 
uzyskać stosowne informacje 
ze strony Brukseli. Jednak 
czas płynie nieubłaganie. Je-
śli koncesja wygaśnie zanim 
urzędnicy dogadają się mię-
dzy sobą, będzie po sprawie.

Rozmawiał:                            
Marek Jurkowski

dokończenie ze str. 3
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COP 24 Związkowcy, rząd i pracodawcy wspólnym głosem ws. polityki klimatycznej?

Cenna inicjatywa 
W Katowicach, od 8 do 12 sierpnia 2018 r., odbędzie się światowa konferencja 
dot. zmian klimatu, tzw. COP 24. Wspólne stanowisko na tę konferencję mają 
przyjąć polskie organizacje związkowe, pracodawcy oraz rząd. 
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W KatoWicach 25 czerwca 2018 r. 
odbyło się posiedzenie Trójstronnego 
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Socjalne-
go Górników, gdzie dyskutowano mię-
dzy innymi o konferencji klimatycznej 
COP24. W grudniu 2018 r. w Katowicach 
odbędzie się globalne forum poświęcone 
światowej polityce klimatycznej: 24. se-
sja Konferencji Stron Ramowej Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych. Będzie w 
niej uczestniczyło blisko 30 tysięcy osób, 
będą to m.in. przedstawiciele rządów, 
naukowcy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych i związkowcy. Ale już w 
sierpniu, również w Katowicach, orga-
nizowany jest międzynarodowy szczyt 
związkowy, który zostanie poświęcony 
m.in. kwestiom zmian klimatu, czystości 
powietrza, ochrony środowiska i redukcji 
emisji CO2 – to tzw. pre-COP. Organiza-
torem konferencji są polskie organizacje 
związkowe, oprócz NSZZ Solidarność są 

to OPZZ, Forum Związków Zawodowych 
a także Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników Górnictwa (SITG).

W pre-COP oprócz związkowców z 
Polski, mają uczestniczyć przedstawicie-
le międzynarodowych organizacji związ-
kowych, oraz polskiego rządu i polskich 
firm górniczych i energetycznych. 

Wnioski z konferencji pre-COP mają 
być przedstawione na kolejnym spot-
kaniu, jakie zaplanowano we wrześniu 
w Brukseli. Wtedy ma zostać zorgani-
zowana konferencja dla przedstawicieli 
instytucji Unii Europejskiej – w tym 
przedstawicieli Komisji Europejskiej i 
Parlamentu Europejskiego, ekspertów, 
związkowców i pracodawców.

- Tu pojawiła się trafna inicjatywa, aby 
stanowisko strony społecznej było skore-
lowane ze stanowiskiem rządowym, czyli 
spółek Skarbu Państwa: energetycznych, 
górniczych, surowcowych, jak również 

tych, którzy są w Radzie Dialogu Spo-
łecznego, czyli strony społecznej, praco-
dawców, rządowej - abyśmy wypracowali 
wspólne stanowisko na COP24. To dobra 
propozycja, bo wtedy moglibyśmy poka-
zać z jednej strony nasz dorobek z różnych 
obszarów, co robiliśmy w przestrzeni kli-
matycznej, przestrzeni gospodarczej czy 
restrukturyzacji, a z drugiej strony, jakie 
działania na poziomie Europy powinny 
zostać dopuszczone, jakie sugestie po-
winny się pojawić - przyznaje Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister energii.

Przyznał, że stanowisko wszystkich 
środowisk trzeba wypracować, strona 
rządowa ma już pewne sugestie a strona 
społeczna ma swoje. Spółki energetycz-
ne oraz firmy z sektora węgla kamienne-
go i brunatnego przygotowują opracowa-
nia zawierające bilans dotychczasowych 
działań, ich efekty, a także zidentyfiko-
wane wyzwania na najbliższe lata. 

- Chcielibyśmy to przekazać w for-
mie opracowań eksperckich - nie tylko 
głosów strony społecznej, rządowej, 
ale ośrodków naukowych – deklaruje 
Grzegorz Tobiszowski. 

Strona społeczna ma ze sobą poroz-
mawiać, pracodawcy też mają uzgod-
nić, jakie tezy mają dać ze swego śro-
dowiska. 

- Istotnym byłoby, abyśmy na wrze-
sień mogli mieć takie stanowisko omó-
wione i prezentować je już w Brukseli na 
spotkaniu z europosłami - i zarazem po-
wolutku móc forsować to stanowisko w 
październiku, listopadzie przed COP24 
– zapowiada Grzegorz Tobiszowski. 

Inicjatywę tę wspiera górnicza So-
lidarność.

– Oczywiście chcemy, by Polska 
mówiła wspólnym głosem w sprawie 
węgla, energetyki węglowej i przemy-
słu energochłonnego. Czekamy i zoba-
czymy czy deklaracje, jakie złożył nam 
wiceminister Tobiszowski się ziszczą 
– mówi Bogusław Hutek, szef górniczej 
Solidarności.

Jeszcze niedawno planowano, że 
organizacja grudniowej konferencji COP 
będzie kosztowała 127 mln zł. W lipcu 
przyjęto aktualizację budżetu z której 
wynika, że koszt ten może wynieść 252 
mln zł! Wzrost kosztów ma wynikać 
m.in. ze stale rosnącej liczby uczest-

ników szczytów klimatycznych rośnie, 
jest to także efekt wysokich wymagań 
dot. m.in. kwestii bezpieczeństwa. Z 
tych pieniędzy wypłacone mają zostać 
także świadczenia funkcjonariuszom 
policji, strażakom, SOR oraz żandar-
merii wojskowej, którzy będą od 30 li-
stopada do 15 grudnia br. zabezpieczać 
szczyt w Katowicach. Ponadto Polska 
będzie finansować pobyt niektórych 
delegacji i zapewnić miejsca hotelowe 
dla delegatów również w Krakowie. 

W lipcu o szczycie klimatycznym 
w Katowicach mówił nawet papież 
Franciszek. 

- Szczyt klimatyczny COP24 w 
Katowicach w Polsce w grudniu może 
być kamieniem milowym na drodze wy-
znaczonej przez porozumienie paryskie 
z 2015 roku. Wszyscy wiemy, że dużo 
trzeba zrobić, by zrealizować zobowią-
zania przyjęte w Paryżu, aby uniknąć 
najgorszych konsekwencji kryzysu kli-
matycznego – mówił papież. 

Przypomniał słowa ze swej encykliki 
„Laudato sí”, że redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wymaga „uczciwości, 
odwagi i odpowiedzialności”, przede 
wszystkim ze strony państw najpotęż-
niejszych i najbardziej zatruwających 
środowisko.

Igor D. Stanisławski

W tym roku, kolejny 24. już światowy kon-
gres z cyklu COP organizowany przez ONZ, 
a dotyczący zmian klimatu odbędzie się w 
Katowicach. W celu pełnego przygotowania 
się do udziału w tym szczycie przez różne 
polskie środowiska, z inicjatywy Grupy 
Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓR-
NICTWO OK. działającej przy AGH w Kra-
kowie, zrodził się pomysł przeprowadzenia 
szeregu przedsięwzięć w ramach Projektu pod 
wspólnym hasłem „Polska droga do czystego 
środowiska”.

Jednym z jego „kamieni milowych” jest 
konferencja Społeczny Pre_COP24 organizo-
wana przez związki zawodowe oraz SITG. Ma 
ona na celu omówienie 26 lat działań świato-
wych organizacji na rzecz zmian klimatu oraz 
omówienie i przedstawienie stanowisk świa-
towych, europejskich i narodowych organi-
zacji związkowych. Do udziału w konferencji 
zaproszeni zostali przedstawiciele prezyden-
ta Rzeczypospolitej, premiera oraz mini-
strów odpowiedzialnych za problem czystego 
środowiska. W obradach konferencji wezmą 
udział przedstawiciele central związkowych 
z Polski oraz ze świata. Przewidywana jest 
również obecność pracodawców polskich 
oraz z zagranicy. W konferencji przewiduje-
my również udział naukowców i specjalistów 
z dziedziny ochrony środowiska.Konferencja 
odbywać się będzie w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach.

Na ten projekt oprócz Konferencji PRE_
COP24 składają się warsztaty szkoleniowe 
oraz wydarzenia towarzyszące odbywające 
się od czerwca do grudnia 2018. W zamyśle 
organizatorów projektu stanowi on forum 
do dyskusji zarówno dla strony społecznej 
jaki przedsiębiorców na temat kierunków w 
jakich powinien zmierzać polski przemysł w 
kontekście zaostrzającej się światowej poli-
tyki w obszarze oddziaływania człowieka na 
klimat i środowisko.

Polska droga 
do czystego środowiska

W 2018 roku mija 26 lat od chwili 
ustanowienia konwencji ONZ 
w sprawie zmian klimatu.
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LP Leśne Gospodarstwa Węglowe

Unikatowy projekt

Ogromna szansa dla Polski
O oczekiwaniach wobec konferencji Społeczny „PRE_COP24” i szansach, jakie stoją przed Polską w związku 
z konferencją COP24 rozmawiamy z profesorem Janem Szyszko, doktorem habilitowanym nauk leśnych, 
posłem na Sejm i byłym ministrem środowiska.

Polski punkt 
widzenia

„Porozumienie Paryskie szansą 
zrównoważonego rozwoju – Polski 
punkt widzenia” – to tytuł konferencji 
z udziałem wiceministra energii Grze-
gorza Tobiszowskiego zorganizowanej 
przez NSZZ Solidarność, Ogólnopol-
skie Porozumienie Związków Zawodo-
wych i Forum Związków Zawodowych 
przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. 
Debata odbyła się w dniach 8-11 lipca 
2018 r. w Tucznie.

Podczas konferencji wiceminister 
Grzegorz Tobiszowski przedstawił 
prezentację na temat wyzwań stoją-
cych przed sektorem górniczym w 
Polsce w kontekście grudniowego 
COP24. Podkreślił wagę i skalę prze-
kształceń dokonanych w branży ze 
szczególnym uwzględnieniem działań 
na rzecz ochrony środowiska. – Bę-
dziemy konsekwentnie wprowadzać 
do sektora najnowocześniejsze tech-
nologie z przekonaniem, że służą rów-
nież ochronie powietrza, wody i ziemi 
– stwierdził.   

Po przeprowadzeniu dyskusji, 
warsztatów i wizytacji plenerowej 
uczestnicy spotkania przygotowali 
wnioski końcowe. Konferencja odbyła 
się w ramach inicjatywy Społeczny 
PRE_COP24.”

Solidarność Górnicza: - 
Czego oczekuje Pan, wieloletni 
uczestnik procesu, który mo-
glibyśmy nazwać „dialogiem 
klimatycznym”, od konferen-
cji Społeczny „PRE_COP24”? 
Czy z Pana doświadczenia wy-
nika, że takie inicjatywy mają 
potem jakiekolwiek przełoże-
nie na efekty prac samej kon-
ferencji COP?

Jan Szyszko, poseł na 
Sejm, były minister środowi-
ska: - Cel COP jest natomiast jas-
no wyznaczony. 24. Konferencja 
Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu ma przygotować od-
powiedni dokument, który potem 
przez dwa lata będzie dyskutowa-

ny - tak, aby do roku 2020 ustalić 
reguły, na jakich będzie wdrażane 
tak zwane porozumienie paryskie. 
Ten dokument musi zostać przyjęty 
przez COP24. W tym układzie nie-
zwykle ważne jest, jak partnerzy 
społeczni widzą rolę Polski w po-
rozumieniu paryskim. Dzięki kon-
ferencji Społeczny „PRE_COP24” 
przedstawiciele polskiego społe-
czeństwa też będą się mogli wypo-
wiedzieć na ten temat.

SG: - Znowu odwołam się 
do Pańskiego doświadczenia, 
o którym wspomniałem w 
pierwszym pytaniu. Do jakie-
go stopnia to, że konferencja 
COP24 odbywa się w Polsce, 
może ułatwić naszemu krajo-

wi przeforsowanie własnych 
rozwiązań w światowej dysku-
sji na temat rozwiązań mają-
cych przyczynić się do popra-
wy jakości środowiska?

JS: - Trzeba przede wszyst-
kim powiedzieć wprost, że Pol-
ska jest organizatorem COP24. 
Na Polsce ciąży obowiązek przy-
gotowania dokumentu, jaki mają 
przyjąć uczestnicy konferencji. 
Dzięki sprawowaniu prezyden-
cji COP, nasz kraj będzie miał 
olbrzymi wpływ na negocjacje 
w sprawie ostatecznego kształ-
tu tej „mapy drogowej” dla tzw. 
porozumienia paryskiego. To 
ogromna szansa dla Polski. Mię-
dzy innymi dlatego warto było 
zabiegać, by COP odbył się właś-
nie u nas. Cała opinia światowa 
oczekuje, że wspomniana przeze 
mnie „mapa drogowa” zostanie 
przedłożona podczas COP24 w 
Katowicach.

SG: - Czy fakt ewentualne-
go wypracowania wspólnego 
stanowiska Polski przez rząd, 
pracodawców i stronę spo-
łeczną na COP24 przyczyniłby 
się w jakikolwiek sposób do 
wzmocnienia pozycji naszego 
kraju, czy też - ze względu na 
globalny wymiar konferencji 

- nie miałoby to zbyt dużego 
znaczenia, jakkolwiek byłoby 
wskazane?

JS: - Na pewno się przyczyni 
- pod warunkiem, że stanowisko 
Polski będzie zbieżne z tak zwanym 
porozumieniem paryskim, a więc 
głównym celem jest to, aby doko-
nać redukcji koncentracji dwutlen-
ku węgla w atmosferze w układzie 
globalnym, do tego jak najszybciej, 
jak najtaniej i jak najbardziej efek-
tywnie. Realizacja tego celu musi 
się dokonywać na dwóch polach 
działania - redukcji emisji w opar-
ciu o wdrażanie nowych technolo-
gii, z drugiej zaś strony - poprzez 
wychwytywanie dwutlenku węgla 
po to, żeby regenerować gleby i lasy, 
a w związku z tym - chronić bioróż-
norodność, zahamować proces pu-
stynnienia, proces degradacji gleb, 
czyli czynniki, które generują prob-
lemy głodu i migracji.

SG: - W rozmowie z Soli-
darnością Górniczą pan Kazi-
mierz Grajcarek, koordynator 
Międzyzwiązkowego Zespo-
łu do spraw Projektu PRE_
COP24, wskazał na znaczenie 
Pańskiej koncepcji „polskiej 
drogi do czystego środowi-
ska”. „Nie zaprzeczając temu, 
że zmiany klimatyczne nastę-

pują, [profesor Jan Szyszko 
- przyp. red. SG] proponuje 
»zagospodarowanie« emito-
wanego dwutlenku węgla, za-
miast forsowanego przez Unię 
Europejską ograniczania emi-
sji”. Czy mógłby Pan wytłuma-
czyć naszym czytelnikom, na 
czym polega ta koncepcja?

JS: - Ona jest tożsama z zało-
żeniami wspomnianego już przeze 
mnie „porozumienia paryskiego”. 
Komisja Europejska i tak zwana 
stara unijna piętnastka za główny 
cel polityki klimatycznej uznają 
samą redukcję emisji, forsując ten 
pomysł po to, aby zaczął on domi-
nować również na świecie. Wynika 
to z gry interesów. Państwa „starej 
piętnastki” często nie mają swoich 
zasobów energetycznych, nie mają 
odpowiedniej ilości terenów do za-
gospodarowania, do odtworzenia 
lasów, więc próbują narzucić in-
nym swój punkt widzenia. Tymcza-
sem ten punkt widzenia jest nieco 
sprzeczny z „porozumieniem pary-
skim”, które mówi, że najważniejsze 
nie są metody, tylko cel - czyli jak 
najszybsze, jak najtańsze i jak naj-
bardziej efektywne doprowadzenie 
do zmniejszenia koncentracji dwu-
tlenku węgla w atmosferze po to, by 
zaradzić największym problemom 
globalnym, takim jak głód, migra-
cje, brak dostępu do wody pitnej czy 
zanik gatunków roślin i zwierząt.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Lasy Państwowe rozpoczęły realizację pilotażowego projektu Leśnych 
Gospodarstw Węglowych (LGW), wypełniając tym samym międzynarodowe 
zobowiązania w zakresie polityki klimatycznej oraz założenia 
Polityki Leśnej Państwa.

celem projektu jest zwiększenie 
pochłaniania dwutlenku węgla i innych 
gazów cieplarnianych (m.in. podtlenku 
azotu, metanu) przez lasy w efekcie 
działań dodatkowych w leśnictwie. 
Przyczyni się to do kompensowania 
wzrostu CO2 powodowanego rozwo-
jem gospodarczym.

Projekt obejmuje symultaniczne 
prowadzenie wielu działań, które można 
podzielić na zabiegi zmierzające bezpo-
średnio do zwiększenia wychwytywania 
CO2 oraz na czynności związane z ewi-
dencją i obrotem jednostkami dwutlenku 
węgla. Równolegle doskonalone będą 
metody określania i ewidencji pochłania-
nego atmosferycznego CO2.

W projekcie wykorzystane zostaną 
unikatowe, polskie badania naukowe, za-
równo te obecnie prowadzone, jak i pla-
nowane do uruchomienia w przyszłości. 
Uszczegółowią one metody określania 
zasobów drzewnych i ilości pochłonię-
tego CO2 we wszystkich rezerwuarach 
ekosystemu leśnego, m.in. w warstwie 
drzew i krzewów, runa leśnego oraz gle-
by. Ponadto oceniany będzie wpływ róż-
nych scenariuszy postępowania gospo-
darczego na bilans węgla w ekosystemie 
leśnym.

Kluczowym elementem LGW jest zi-
dentyfikowanie tych działań w gospodar-
ce leśnej, które, w polskich warunkach 

przyrodniczo-gospodarczych, mogą 
wywoływać efekt dodatkowej akumu-
lacji węgla organicznego. Przedmiotem 
badań w tym zakresie będą m.in. podsa-
dzenia, wzbogacanie stanu odnowień, 
odnowienia naturalne czy wprowadza-
nie gatunków szybkorosnących. Istot-
ną wartością dodaną projektu ma być 
również profesjonalizacja systemów 
informatycznych służących do automa-
tycznego obliczania zawartości węgla w 
ekosystemie leśnym.

Projekt pilotażowy Leśne Gospo-
darstwa Węglowe będzie realizowany 
do końca 2026 roku, w kilkudziesięciu 
nadleśnictwach w Polsce. Poza terena-
mi leśnymi obejmie również torfowiska i 
obszary o wysokim stopniu uwilgotnie-
nia, które są naturalnymi rezerwuarami 
CO2, często w większym stopniu wpły-
wającymi na bilans węgla niż ekosyste-
my leśne.

Leśne Gospodarstwa Węglowe są 
wspólnym przedsięwzięciem jednostek 
LP. Mogą w nim uczestniczyć także inne 
podmioty, np. właściciele lasów pry-
watnych, jako wytwórcy wspierający 
projekt. Warunkiem jest wcześniejsze 
zgłoszenie się do właściwego terytorial-
nie nadleśnictwa.

Docelowo w Polsce ma powstać 
aż 730 leśnych gospodarstw węglo-
wych. 

Warto pamiętać, że lasy uczest-
niczą w naturalnym cyklu węgla 
– pochłaniają węgiel atmosferyczny 
w trakcie fotosyntezy i wiążą go w 
biomasie. Polskie lasy rocznie po-
chłaniają w ten sposób około 34,6 
mln ton CO2. Każe hektar lasu wchła-
nia średnio blisko 3,7 tony dwutlenku 
węgla i o tyle właśnie mniej jest go w 
atmosferze.
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Chcemy racjonalnej 
polityki klimatycznej
O konferencji „Społeczny PRE_COP24”, jej uczestnikach, celach i planowanym przebiegu, 
rozmawiamy z koordynatorem Międzyzwiązkowego Zespołu do spraw Projektu PRE_COP24 
Kazimierzem Grajcarkiem.

Solidarność Górnicza: - 
Zaplanowana na 9 i 10 sierp-
nia konferencja „Społeczny 
PRE_COP24” zbliża się wiel-
kimi krokami. Na tym etapie 
wiadomo już zapewne, kto 
potwierdził, że weźmie w niej 
udział.

Kazimierz Grajcarek, ko-
ordynator Międzyzwiązkowe-
go Zespołu do spraw Projektu 
PRE_COP24: - Cała konferencja 
została podzielona na trzy segmen-
ty. Jeśli chodzi o pierwszy segment, 
wysłaliśmy zaproszenia do pana 
prezydenta Andrzeja Dudy, rów-
nież prośbą o objęcie konferencji 
honorowym patronatem, do pana 
premiera Mateusza Morawieckiego, 
do ministra środowiska Henryka 
Kowalczyka i do ministra energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego. W tej 
naszej społecznej - co należy pod-
kreślić - inicjatywie weźmie udział 
obecny pełnomocnik rządu do 
spraw prezydencji COP24 i wicemi-
nister środowiska Michał Kurtyka, 
to jest już pewne. Ponadto pojawią 
się przedstawiciele pracodawców 
oraz ludzie nauki zajmujący się 
problematyką zmian klimatycz-
nych. To jest pierwsza grupa go-
ści. Drugą grupę stanowią związ-
kowcy i inni zaproszeni goście, ale 
mogą się też pojawić osoby, których 
wcześniej nie zapraszaliśmy - na 
tym polega społeczny wymiar tego 
wydarzenia. Każdy, po uprzednim 
zgłoszeniu się, będzie mógł wziąć 
w nim udział. Zaś trzecią, bardzo 
ważną grupę stanowią nasze kole-
żanki i koledzy z zagranicy. Wysła-
liśmy zaproszenia do 140 organiza-
cji z całego świata.

SG: - Czym tak naprawdę 
ma być konferencja „Społecz-
ny PRE_COP24”? Okazją do 
przedstawienia związkowej 
wizji polityki klimatycznej?

KG: - Stanowisko związkowe z 
pewnością zostanie zaprezentowa-
ne podczas konferencji, ale nasza 
inicjatywa ma wymiar znacznie 
szerszy. Chcemy stworzyć forum, 
które umożliwi przeprowadzenie 
wolnej, niczym nieskrępowanej 
debaty o światowej polityce klima-
tycznej. Zapraszamy do Katowic 
związkowców, naukowców, praco-
dawców, polityków - zarówno tych, 
którzy twierdzą, że polityka klima-
tyczna jest dobrze prowadzona, jak 
i tych, którzy się z takim twierdze-
niem nie zgadzają. Zaprosiliśmy 
profesora Jana Szyszkę, który jest 
twórcą idei polskiej drogi do czy-
stego środowiska. Pan profesor, 
nie zaprzeczając temu, że zmiany 
klimatyczne następują, proponuje 
„zagospodarowanie” emitowane-
go dwutlenku węgla, zamiast for-
sowanego przez Unię Europejską 

ograniczania emisji. Mógłbym 
w tym miejscu przypomnieć, że 
dwutlenek węgla jest gazem po-
chłanianym przez lasy, tymczasem 
na świecie wycina się setki tysięcy 
hektarów lasów rocznie, co zmniej-
sza możliwości pochłaniania CO2 
przez środowisko. Może zatem na-
leżałoby pomyśleć o ograniczeniu 
gigantycznych wycinek, jakie mają 
miejsce w lasach Amazonii i gdzie 
indziej. To tak na marginesie. Z jed-
nej strony będziemy chcieli zatem 
przekonać do innego spojrzenia na 
kwestię walki o czyste środowisko 
naszych kolegów z całego świata, z 
drugiej - sami chcielibyśmy wysłu-
chać, jakie oni mają pomysły, by ten 
cel osiągnąć. Będziemy chcieli się 
dowiedzieć, jakie problemy na ryn-
ku pracy powoduje wdrażanie poli-
tyki klimatycznej w poszczególnych 
krajach. Dla każdego związkowca 
podstawowym celem działalności 
jest zawsze obrona miejsc pracy, 
bezpiecznych, stabilnych i dobrze 
płatnych miejsc pracy. Liczymy na 
wymianę doświadczeń z naszymi 
kolegami, zwłaszcza tymi, którzy w 
swoich krajach mierzyli się z konse-
kwencjami likwidacji całych branż 
i koniecznością „zagospodarowa-
nia” zwalnianych osób.

SG: - Czy w trakcie debaty 
padnie propozycja przyjęcia 
jakiegoś stanowiska, które by-
łoby swego rodzaju śladem po 
konferencji?

KG: - Z pewnością zgłosimy 
propozycję, by podczas grudnio-
wej konferencji COP24 podsumo-
wać 26 lat wdrażania rozmaitych 
pomysłów, które miały na celu po-
wstrzymanie zjawiska ocieplania 
klimatu. Spróbujmy sprawdzić, ile 
pieniędzy świat wyłożył na politykę 
klimatyczną i jakie są tego skutki. 
Odpowiedzmy sobie na pytanie, czy 
te skutki są zgodne z pierwotnymi 
założeniami. Jako związkowcy bę-
dziemy tutaj chcieli pokazać, ile na 
bezowocnym w sumie wprowadza-
niu różnych metod „walki z global-
nym ociepleniem” stracił zwykły 
pracownik, ile miejsc pracy zostało 
zlikwidowanych, a ile miejsc pracy 
dzięki temu wszystkiemu powstało. 
Zależy nam też bardzo na zmianie 
kształtu debaty o polityce klima-
tycznej. Do tej pory była ona prowa-
dzona - z mojego punktu widzenia 
- monotematycznie. Wypowiadali 
się głównie politycy przekonani o 
wpływie człowieka na ocieplanie 
się klimatu, uważający przy tym, 
że jedynym rozwiązaniem pozwa-
lającym ograniczyć to zjawisko 
jest ograniczenie emisji tak zwa-
nych gazów cieplarnianych. Obok 
polityków pojawiali się naukowcy, 
którzy potwierdzali ich słowa. My 
chcemy zaproponować szeroką 
debatę czterostronną - z udziałem 

polityków, naukowców, przed-
siębiorców i związkowców. Taka 
formuła dałaby głos wszystkim 
zainteresowanym konsekwencja-
mi polityki klimatycznej - zarów-
no zwolennikom obecnej polityki 
w ramach poszczególnych stron, 
jak i tym, którzy z dotychczasową 
polityką klimatyczną się nie zga-
dzają. Jądrem tej debaty powinny 
być skutki polityczne, społeczne, 
ekonomiczne i ekologiczne polityki 
prowadzonej od 26 lat. Przez ten 
czas na świecie wiele się zmieniło. 
Dzisiaj mamy inne podejście do 
polityki, podejście do ekonomii, 
podejście do kwestii ochrony śro-
dowiska. Nie bez znaczenia jest też 
fakt, że na dotychczas prowadzonej 
polityce wychowało się już prak-
tycznie całe pokolenie. Najwyższy 
czas, by przyjrzeć się, jak globalna 
polityka klimatyczna wpłynęła na 
życie mieszkańców Ziemi.

SG: - Mówi Pan o formule 
czterostronnej. Nie jest jed-
nak tajemnicą, że kwestia po-
lityki klimatycznej od lat dzieli 
samo środowisko związkowe. 
Związkowcy z różnych kra-
jów w różny sposób odnoszą 
się do działań prowadzonych 
w ramach „walki z globalnym 
ociepleniem”. Czy poszerzenie 
debaty w sprawie ochrony kli-
matu o środowiska reprezen-
tujące skrajnie różne punkty 
widzenia nie grozi tym, że 
konferencja zakończy się bez 
przyjęcia jakichkolwiek wnio-
sków?

KG: - Myślę, że się nie zrozu-
mieliśmy. Nam właśnie zależy na 
tym, by przy stole usiedli przed-
stawiciele czterech stron, do tego 
reprezentujący zarówno zwolen-
ników, jak i przeciwników obecnie 
prowadzonej polityki klimatycznej. 
Na tym polega prawdziwa debata, 
której dotychczas brakowało. Prze-
konywanie przekonanych, z jakim 
mieliśmy najczęściej do czynienia, 
jest bez sensu. Wcale nie twierdzi-
my, że tylko my, polscy związkow-
cy, mamy 100 procent racji, a inni 
nie mają jej wcale. Widziałbym to 
tak, że najpierw będziemy deba-
tować wewnątrz poszczególnych 
środowisk, a potem podejmiemy 
próbę wypracowania wspólnych 
wniosków w ramach dyskusji po-
między przedstawicielami czte-
rech stron. Skoro jednak padło 
pytanie o stanowisko światowego 
ruchu związkowego, przypomnę w 
tym miejscu, że w 2007 czy 2008 
roku, kiedy Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki NSZZ „Solidarność” po 
raz pierwszy otwarcie sprzeciwił 
się polityce klimatycznej Unii Eu-
ropejskiej, 99 procent organizacji 
związkowych na świecie politykę 
klimatyczną popierało. Dzisiaj to 

jest już „tylko” - i aż - 90 procent, 
ale 10 procent, dzięki pracy wyko-
nanej przez „Solidarność”, OPZZ i 
Forum Związków Zawodowych, za-
częło podzielać nasze stanowisko. 
Kolejne 10 procent, mimo poparcia 
udzielonego projektowi „walki z 
globalnym ociepleniem”, tak na-
prawdę się zastanawia i jest otwar-
te na debatę. Pamiętamy też o tych, 
którzy z popierania dotychczasowej 
polityki nie zrezygnują. Nie odma-
wiamy im prawa do przedstawienia 
własnego zdania. Mamy nadzieję, 
że przedstawiciele takich związków 
zawodowych w Katowicach również 
się pojawią.

SG: - Spodziewa się Pan za-
tem ostrej debaty, ale zarazem 
tego, że finalnie być może uda 
się jednak sformułować jakąś 
„część wspólną”, tak?

KG: - Przekonanie drugiej 
strony nie jest naszym celem, choć 
pewnie chcielibyśmy, żeby tak się 
stało. Przede wszystkim jednak li-
czymy na rzeczową dyskusję. Takie 
ostre, ale merytoryczne debaty po-
między środowiskiem naukowców 
mają swoją wartość dodaną - za-
równo związkowcy, jak i politycy, 
słuchając padających argumentów, 
sami się przy tym sporo uczą. Pod-

czas konferencji w Tucznie poja-
wiały się zdecydowane wypowiedzi 
popierające politykę klimatyczną, 
równie radykalne zdania kryty-
kujące tę politykę, ale znalazło się 
też grono, które próbowało rzecz 
wypośrodkować, postulując zmia-
nę polityki klimatycznej, tak by 
wspólny cel można było osiągnąć 
w inny sposób, mniej uciążliwy dla 
gospodarek i ludzi. Kapitalna de-
bata, świetna dyskusja, mimo tego, 
że ostra. Byłem uczestnikiem tego 
spotkania i muszę przyznać, że sam 
wiele się nauczyłem, wielu nowych 
rzeczy się dowiedziałem. Wracając 
do pytania i podsumowując naszą 
rozmowę, chciałbym podkreślić, 
że naszym celem nadrzędnym po-
zostaje doprowadzenie do tego, by 
publiczne pieniądze przeznaczane 
na politykę klimatyczną były wyda-
wane racjonalnie, by finansowane 
w ten sposób inicjatywy prowadziły 
do tego, że w przyszłości będziemy 
mogli żyć w czystym środowisku i 
żeby nie było tak, że „walka z glo-
balnym ociepleniem” jest tylko pa-
rawanem dla interesów realizowa-
nych przez globalne korporacje czy 
najbogatsze państwa.

SG: - Dziękujemy za rozmowę.

rozmawiał: MJ
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  CZYSTE TECHNOLOGIE WĘGLOWE System zarządzania likwidacją emisji CO2 ze zwałowisk odpadów powęglowych, czyli…

Projekt COOL’S

9 sierpnia
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
9.30 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – otwarcie konferencji: 

prof. Józef Dubiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Górnictwa oraz Kazimierz Grajcarek – Koordynator Między-
związkowego Zespołu ds. Projektu PRE_COP24

prelegenci:
Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej
dr Michał Kurtyka – Prezydent COP24
Jadwiga Wiśniewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jan Guz – Przewodniczący OPZZ
Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ Solidarność
Dariusz Trzcionka – Wiceprzewodniczący Forum ZZ
dr Paweł Bogacz - przedstawiciel Górnictwo O.K.
Tomasz Rogala – Prezydent EURACOAL
Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice

12.00 – 12.45 
– briefing (M. Kurtyka, K. Grajcarek, M. Krupa, przedstawiciele 
Rządu oraz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej)

12.00 – 14.00 – panel dyskusyjny  
KIOTO - PARYŻ – KATOWICE

Kamienie miloWe cZY Kamienie na DroDZe 
Do sKUtecZneJ ochronY KlimatU 

moderator Herbert L. Gabryś
uczestnicy:

prof. Janusz Olejnik – fizyk, klimatolog - Rola lasów w pochłanianiu 
dwutlenku węgla
dr Grzegorz Chocian – Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPRO-
BONO - Ramy polityki klimatycznej UE a procedura strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko - Pakiet klimatyczny może być 
wdrażany z naruszeniem prawa UE 

proGram KonFerencJi pre_cop24
prof. William Happer – profesor na Wydziale Fizyki Uniwersytetu 
Princeton - Mity związane z zanieczyszczeniem środowiska dwu-
tlenkiem węgla
prof. Jan Szyszko - Istota porozumienia paryskiego w świetle polity-
ki klimatycznej świata - fakty i mity z perpektywy 25-lecia
przedstawiciel Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

14.00 – 15.00 – lunch w miejscu konferencji
15.00 – 16.00 – panel pracodawców 

„Przedsiębiorstwa w  Polsce - na drodze do zostania liderem 
czystego środowiska”,  

moderator dr Paweł Bogacz
16.00 - 16.15 briefing prasowy z udziałem pracodawców
16.00 – 18.00 panel dyskusyjny:

KIOTO - PARYŻ - KATOWICE
POLSKA DROGA - ZŁOTY ŚRODEK - WYBORY I SKUTKI 

moderator Herbert L. Gabryś
przedstawiciele strony związkowej:

Dariusz Potyrała, Jarosław Grzesik, Dariusz Trzcionka
przedstawiciele pracodawców
przedstawiciele Kancelarii prezydenta rzeczypospolitej 
oraz Rządu
Paweł Sałek
Grzegorz Tobiszowski
dr Paweł Bogacz – Górnictwo O.K.
przedstawiciele świata nauki
prof. Stanisław Prusek
prof. Józef Dubiński

18.00 – koncert
19.00 – 22.00 kolacja w sali bankietowej

10 sierpnia
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach
10.00 – 12.00  sesja Górnictwo O.K.

Sesja poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu w 
przedsiębiorstwach – prowadzi dr Paweł Bogacz

12.00 – 14.00 – sesja plenarna 
– prezentacja stanowisk gości z zagranicy nt. Polityki państw wo-
bec polityki klimatycznej świata  

KIOTO - PARYŻ - KATOWICE
CELE GLOBALNIE - WYBORY LOKALNIE I RACJONALNIE 

moderator Herbert L. Gabryś:

przedstawiciel Pakistan Central Mines Labour Federation – PCMLF 
– Pakistan
Victor Fernandez VAZQUEZ - UGT FICA (former MCA incl. FITAG 
merger) – Hiszpania
przedstawiciel Belarussian Trade Union of Chemical, Mining and 
Oil Industries Workers (BELKHIMPROFSOYUZ) - Białoruś
Ralf Bartels - Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 
- IG BCE - Niemcy

14.00 – 14.30 – briefing (przedstawiciele gości z zagranicy, Indu-
striAll Global i Europe)
14.00 – 15.30 lunch w miejscu konferencji
15.30 – 17.00 debata połączona z dyskusją na temat przedstawio-
nych stanowisk, opracowanie wniosków pokonferencyjnych – mo-
derator Herbert L. Gabryś

11 sierpnia
Wycieczki dla gości zagranicznych na tereny poprzemysłowe. Jeśli 
są Państwo zainteresowani uczestnictwem prosimy o kontakt.

Kontakt:
PRE_COP24
Floriana 7, 40-286 Katowice
Sekretariat: +48 577 056 887, office@precop24.eu

ORGANIZATORZY
PARTNERZY

GlObalNE ocieplenie, jako je-
den z najistotniejszych negatyw-
nych skutków antropogenicznego 
oddziaływania człowieka na śro-
dowisko, wpływa na ukierunko-
wywanie polityki ekologicznej, 
jak również na istotne zmiany w 
kształtowaniu polityki społeczno-
gospodarczej. Polska włączyła się w 
międzynarodowe działania na rzecz 
zmian klimatu, a także przyjęła in-
dywidualną odpowiedzialność za 
procesy prowadzące do tych zmian. 
Jednym z aspektów tych działań 
jest likwidacja emisji CO2 z hałd 
pokopalnainych, w naszym kraju 
powstaje bowiem rocznie ok.16-
30 mln ton odpadów z górnictwa 
węgla kamiennego. Są one w zna-
czącym stopniu wykorzystywane 
gospodarczo, jednak znaczna ich 
część (nawet do 10%), trafia na po-

nad 200 zwałowisk, których łączna 
powierzchnia to ok. 4.000 ha. Emi-
sja gazów cieplarnianych ze zwało-
wiska uformowanego i częściowo 
przykrytego warstwą mineralną to 
ok. 1.000 Mg na 1 ha w skali roku. 
W przypadku zwałowisk formują-
cych się i zapożarowanych wielkość 
ta wzrasta kilkukrotnie.

Zasadniczą przesłanką projek-
tu COOL’S, zrealizowanego przez 
Główny Instytut Górnictwa i Po-
litechnikę Śląską w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, było stworzenie me-
todyki skupiającej się na komplek-
sowym rozwiązaniu tego problemu. 
To duże przedsięwzięcie wymagało, 
rozpoznanie skali zjawiska, opra-
cowania podstaw legislacyjnych, 
a także nowych, skutecznych me-
tod likwidacji emisji. W obszarze 

prawodawstwa i metodologii, w 
ramach Projektu skupiono się nad 
opracowaniem propozycji zmian 
instrumentów prawnych służą-
cych ograniczaniu rozproszonej 
emisji CO2, inwentaryzacją obiek-
tów emisji, stworzeniem metodyki 
określania emisyjności hałd wraz z 
jej zastosowaniem na zinwentary-
zowanych obiektach, a także zapro-
jektowaniem i wykonaniem bazy 
danych wspierającej zarządzanie 
procesem.

Drugi, istotny obszar prac 
obejmował przegląd istniejących 
technologii gaszenia i prewencji   
pożarowej składowisk, wskaza-
nie technologii możliwych do mo-
dyfikacji, ich optymalizację oraz 
opracowanie nowych technologii 
likwidacji emisji CO2, które opie-
rają się głównie na doszczelnianiu 

struktury zwałowiska w celu wy-
eliminowania penetracji powietrza 
– głównego czynnika podtrzymu-
jącego ogień. Problemem jest ni-
ska skuteczność dotychczasowych 
rozwiązań. Innowacyjność opra-
cowanych technologii polegała na 
uwzględnieniu kilku dodatkowych 
parametrów, takich jak: lepkość 
mieszaniny iniekcyjnej (decyduje o 
penetracji mieszaniny w strukturę 
zwałowiska), szczelność po scaleniu 
struktury zwałowiska (eliminuje 
dopływ powietrza), wrażliwość na 
temperaturę (utrzymanie zdolno-
ści uszczelniających bądź penetru-
jących mieszaniny w określonych 
temperaturach) czy możliwość in-
terakcji z powietrzem porowym 
prowadząca do pochłaniania tlenu i 
CO2. W efekcie tych prac powstały 
trzy nowe, objęte zgłoszeniem pa-
tentowym, mieszaniny iniekcyjne z 
skomponowane z łatwo dostępnych 
komponentów (w tym z odpadów 
przemysłowych).

Bardzo namacalnym rezulta-
tem pracy naukowców jest przenoś-
ny aparat ATK do pomiaru poziomu 
emisji CO2, w każdych warunkach, 
również na obszarach  zapożarowa-
nych. Daje to szansę na szybką re-
akcję np. w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia mieszkańców. Iskrobez-
pieczna wersja miernika umożliwia 
kontrolę emisji CO2 z kopalni lub 
monitoring obszarów około pożaro-
wych jak i sterowaniem procesami 
podziemnego zgazowania węgla. 
Urządzenie to zdobyło srebrny me-
dal na Światowych Targach Wyna-
lazczości, Badań Naukowych i No-
wych Technik BRUSSELS INNOVA 
2010, a na Międzynarodowych Tar-

gach Innowacji, Badań Naukowych 
i Nowych Technologii MEDINNO-
VA 2011 - złoty.

Do szerokiego grona podmiotów, 
które mogą skorzystać z efektów Pro-
jektu należą firmy odpowiedzialne 
za likwidacje kopalń i zarządzanie 
terenami pokopalnianymi, firmy 
specjalizujące się w gospodarowa-
niu odpadami czy pracach prewen-
cyjnych i gaśniczych na zapożaro-
wanych hałdach, ale także wszystkie 
szczeble samorządu terytorialnego 
oraz jednostki kontrolne i nadzoru-
jące – w ramach Projektu powstał 
bowiem także system bazodanowy 
wspierający zarządzanie likwidacją 
emisji CO2 oraz poradnik zawierają-
cy wytyczne dotyczące wprowadze-
nia do obiegu gospodarczo-przyrod-
niczego terenów po zwałowiskach 
odpadów powęglowych. 

Wyniki realizacji Projektu 
mogą być interesujące również dla 
firm zajmujących się innowacyjny-
mi technologiami i rozwiązaniami 
organizacyjnymi, a także innych 
jednostek badawczych zajmujących 
się tematyką ochrony środowiska. 
Opracowane w ramach Projektu 
założenia formalno-prawne i orga-
nizacyjne związane z włączeniem 
emisji dwutlenku węgla ze zwało-
wisk do systemu handlu emisjami 
mogą być interesujące również dla 
właścicieli zwałowisk odpadów (nie 
tylko w Polsce), przedsiębiorstw 
przekraczających przyznane im 
limity, a w perspektywie między-
narodowej również państw, które 
zgodnie z protokołem z Kioto zobo-
wiązały się do ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i mają problemy 
z wywiązaniem się z tych zobowią-
zań, czy przedsiębiorców i organi-
zacji zainteresowanych zakupem 
ERU lub CER w celach dalszej od-
sprzedaży. 

JB
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Górnictwo może mieć obniżone podatki
MINISTERSTWO Energii prowadzi negocjacje z Ministerstwem Finansów na temat możliwości 
zmniejszenia podatków płaconych przez górnictwo. A jest o co walczyć, ponieważ wydobycie 
jednej tony węgla obciążone jest podatkami w łącznej kwocie blisko 100 zł.
- PROWADZimy dialog z Mini-
sterstwem Finansów mający na celu 
przeanalizowanie tego, gdzie może-
my szukać rezerw, jeśli chodzi o re-
zygnację z pewnych podatków - mó-
wił na początku lipca br. Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister energii. 

Sprawa zmniejszenia obciążeń 
podatkowych dla górnictwa nie jest 
nowa. Już w listopadzie 2016 r. w 
trakcie obrad Zespołu Trójstronne-
go do spraw Bezpieczeństwa Socjal-
nego Górników przyjęto wspólne 
stanowisko strony społecznej oraz 
pracodawców, dotyczące zmniej-
szenia obciążeń publiczno-praw-
nych górnictwa węgla kamiennego. 
Obciążenia podatkowe górnictwa 
są bardzo duże. Z wyliczeń Górni-
czej Izby Przemysłowo-Handlowej 
(GIPH) wynika, że w latach 2010-
2015 średnia wysokość obciążenia 
każdej tony węgla kamiennego wy-

nosiła blisko 100 zł! Z danych GIPH 
wynika, że w latach 2010-2015 
płatności publicznoprawne górni-
ctwa węgla kamiennego wyniosły 
prawie 45 mld zł, z czego tylko w 
2015 r. było to blisko 6,27 mld zł. 

34 różnych podatków
W latach 2000-2015 obciążenia 

podatkowe kosztowały górnictwo 
103,6 mld zł!

Obecnie sektor górniczy obło-
żony jest aż 34 rodzajami podat-
ków, z czego 9 stanowią specyficz-
ne obciążenia tylko dla górnictwa. 
Według GIPH w latach 2010-2015 
największe obciążenia górnictwa 
były wobec ZUS – blisko 19 mld 
zł, i podatek VAT wraz z akcyzą, co 
kosztowało prawie 14 mld zł. 

Oprócz tego, górnictwo co roku 
płaci np. blisko 135 mln zł opłaty 
eksploatacyjnej, a ok. 400 mln zł 

Energii o zmniejszeniu opodatko-
wania górnictwa mówi już od wielu 
miesięcy. Gdyby resort finansów 
na takie zmniejszenie chciał się 
zgodzić, to na pewno razem z Mi-
nisterstwem Energii już dawno by 
ustalono szczegóły takich działań.

Inwestycje w górnictwo 
to polska racja stanu

To nie jedyna dobra wiadomość 
dotycząca poprawy sytuacji w bran-
ży węglowej. Grzegorz Tobiszowski 
poinformował, że blisko 70 mln zł 
zostanie zainwestowane w zakłady 
przeróbcze, po to by jakość węgla, 
który będzie kierowany na rynek z 
polskich spółek węglowych, odpo-
wiadała m.in. nowym przepisom 
dot. jakości węgla. Minister Tobi-
szowski poskreśla ze wcześniej ta-
kich dużych inwestycji w zakłady 
przeróbcze nie było. 

- Od 2017 r., kiedy rozpoczęli-
śmy zarządzanie sektorem – bo w 
2016 r. było ratowanie, to było ga-
szenie pożarów – przeznaczamy 
ponad 1,2 mld dla Polskiej Grupy 
Górniczej (PGG), aby z jednej stro-
ny uruchomić jakościowo lepszy 
węgiel, a z drugiej odpowiedzieć na 
zapotrzebowanie na węgiel – przy-
pomina minister Tobiszowski.

Przypomnijmy, że Sejm 5 lipca 
2018 r. przyjął ustawę o systemie 
monitorowania i kontrolowania 
jakości paliw, którą przygotowano 
w Ministerstwie Energii. Ustawa 
wprowadza przepisy umożliwiające 
monitorowanie i kontrolowanie ja-
kości paliw stałych – w tym węgla, 
co ma doprowadzić do ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń i gazów cie-
plarnianych oraz innych substancji 
szkodliwych powstałych w trakcie 
ich spalania. W ten sposób zostanie 
ograniczony smog i napływ węgla 
niesortowanego do Polski. 

Grzegorz Tobiszowski podkre-
śla, że górnictwo ma zapewnioną 
w Polsce stabilną przyszłość. Jego 

zdaniem w roku 2050 prawie 50 
proc. energii elektrycznej w Polsce 
będzie pochodziło z węgla kamien-
nego i węgla brunatnego. 

Coraz większym wyzwaniem 
dla polskiego górnictwa węgla ka-
miennego jest import tego surowca. 
Możliwe, że w tym roku import wę-
gla sięgnie nawet 15 mln ton. 

- Ten rok jest dla nas bardzo 
istotny, bo faktycznie pojawił nam 
się dość znaczący wzrost ilości wę-
gla z zewnątrz. Ale co on pokazuje? 
To złe zjawisko jest dla nas bardzo 
dużym bodźcem. Mi leży na sercu, 
abyśmy nową kopalnię uruchomi-
li w Polskiej Grupie Górniczej, bo 
potrzebujemy węgla – dodaje Grze-
gorz Tobiszowski. 

W jego ocenie rosnący import 
węgla jest dowodem, że w Polsce 
jest rynek na ten surowiec. 

- Jak jest w Polsce rynek na wę-
giel, to powinniśmy to wykorzystać 
i nie dyskutować, czy inwestować w 
polski węgiel, bo wtedy zostawia-
my zysk z przywozu węgla innym 
graczom w Europie czy spoza Eu-
ropy. Myślę, że bardzo ważne jest 
to, żebyśmy mieli świadomość, że 
Polska potrzebuje węgla. Stąd te 
inwestycje, które są dla nas bardzo 
istotne, szczególnie jeśli chodzi o 
Polską Grupę Górniczą, abyśmy 
mogli zwiększyć ilość węgla na pol-
skim rynku – podkreśla Grzegorz 
Tobiszowski. 

Jednocześnie przypomina, że 
inwestycje w górnictwie wymagają 
czasu, nie da się w ciągu roku czy 
1,5 roku uruchomić tych pokładów 
węgla, które byśmy chcieli. Inwe-
stycje w branży wyraźnie rosną. Z 
wyliczeń Agencji Rozwoju Przemy-
słu (ARP) wynika, że od stycznia 
do końca maja wartość br. inwe-
stycji w polskich kopalniach węgla 
kamiennego sięgnęła 906,7 mln zł 
i była o 489,7 mln zł wyższa niż w 
tym samym okresie roku 2017.

Igor D. Stanisławski

Grać albo kibicować 
W JEDNEJ z wypowiedzi wiceprezesa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.a. artu-
ra dyczko, mocno wybrzmiewa kwestia 
rozwiązań stosowanych w górnictwie 
głębinowym, przez najlepsze globalne 
koncerny. Wskazuje, że „możemy być 
graczem, albo kibicem. Jeżeli wcielimy 
się w rolę kibiców rozwoju światowego 
górnictwa, przeżyjemy trochę emocji i 
odejdziemy w zapomnienie”. Podobnie 
wyglądają sprawy związane z budową 
realnej drogi rozwoju zawodowego, z wy-
korzystaniem dostępnych rozwiązań w 
edukacji zawodowej dla dorosłych. Przy-
kładem może być oferta kształcenia za-
wodowego, skierowana do pracowników 
Grupy kapitałowej JSW S.a. jak również 

do osób potencjalnie zainteresowanych 
podjęciem pracy np. w branży górniczej, 
obecnie nie zatrudnionych. Oferta oparta 
jest na kwalifikacyjnych kursach zawo-
dowych. Spółka JSW Szkolenie i Górni-
ctwo, zgodnie ze swoją misją zapewnia 
zarówno pracownikom jak i kandydatom 
do pracy możliwość zdobywania wiedzy 
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
- bez angażowania własnych środków 
finansowych. Wskazana przykładowa 
aktywność edukacyjna, pozostająca naj-
częściej w obszarze własnych wyborów, 
tworzy perspektywę rozwoju. W innym 
przypadku, może pozwolić „zachłysty-
wać” się rolą kibica, lub biernego obser-
watora zmian zachodzących na rynku 

dlaczego prezes JSW znalazł się na 
celowniku pani poseł Malik? a dlatego, 
że śmiał zdecydować się zrezygnować z 
usług protegowanego Ewy Malik, jakim 
jest Janusz adamczyk, prezes JSW koks, 
spółki, która zarządza koksowniami Gru-
py JSW. Tajemnicą Poliszynela jest to w 
jaki sposób facet, który w latach rządów 
PO-PSL obejmował intratne synekury w 
Grupie kGHM zyskał zaufanie poseł Ma-
lik. Nie będziemy dociekać jak do tego 
doszło, ale możemy śmiało zapytać, czy 
aby to nie adamczyk zasługuje na miano 
„platfusa”? adamczyk od chwili powoła-
nia sprawiał wrażenie menadżera, który 
pozjadał wszelkie rozumy i wie dosko-
nale na czym polega biznes koksowni-
czy. W istocie jednak nie tylko nie wy-
kazywał się bogatymi kompetencjami, 
ale gdzie tylko mógł prowokował swoją 
arogancją, przez co na dzień dobry zra-
ził do siebie związkowców w JSW koks, 
którzy zarzucają mu brak umiejętności 
prowadzenia dialogu społecznego. Po la-
tach rządów Jarosława Zagórowskiego, 
kiedy to umarł w spółkach grupy dialog 

Wywalić prezesa… może w grę wchodzą także osobiste am-
bicje? Bo gdy dwóch się bije… Sytuacja 
w Grupie JSW zaczyna co żywo przy-
pominać obrazki sprzed kilkunastu już 
miesięcy, gdy w konflikcie z całym ów-
czesnym zarządem pozostawał ówczes-
ny prezes Tomasz Gawlik. Toksyczność 
jaka panowała wówczas w jastrzębskiej 
siedzibie spółki zdecydowanie przeszka-
dzała w sprawnym zarządzaniu spółką, 
która wychodziła powoli z najcięższego 
od lat kryzysu. Czy grozi na powtórka 
z rozrywki? Osoby, które na co dzień 
pracują z zarządem obawiają się, że 
jest to realny scenariusz. kto może na 
tym zyskać? Wszyscy ci, którym nie w 
sosie jest stabilna, stojąca na zdrowych 
fundamentach spółka, która zaczyna po-
woli odgrywać znaczącą rolę nie tylko w 
krajowej gospodarce. 

ktoś kiedyś powiedział, że jest takie 
zjawisko w polityce, tzw. użytecznego 
idioty. który nawet o tym nie wiedząc, 
gra w obcym teatrzyku. Uważam, że 
rząd Prawa i Sprawiedliwości robi wiele, 
by naprawić kraj zepsuty latami rządów 
koalicji PO-PSL. Szkoda, że znaleźli się w 
rządzącej formacji tacy, którzy zamiast 
budować wolą psuć…

Krzysztof Leśniowski

społeczny, strona społeczna jest mocno 
wyczulona na arogancję zarządzających. 
Zupełnym przeciwieństwem prezesa 
adamczyka jest daniel Ozon, który nie 
raz udowodnił, że potrafi świetnie za-
rządzać tak dużą grupą (oczywiście, 
niektórzy złośliwi zarzucają mu daleko 
idące wizjonerstwo, nie rozumiejąc, że 
kreślenie śmiałych strategii to sposób 
na ratowanie wizerunku niechcianego 
w Europie górnictwa węglowego), ale 
przede wszystkim otwarty jest na spra-
wy społeczne, a sposób, w jaki kierował 
osobiście akcją ratowniczą w „Zofiówce” 
zbudował mu szacunek wśród całej spo-
łeczności górniczej w Polsce. 

Problem jednak nie sprowadza się 
jednak tylko i wyłącznie do Janusza 
adamczyka. Frakcja pani poseł Malik 
jest bowiem liczniejsza w JSW. Niekwe-
stionowanym jej liderem jest Robert 
Ostrowski, wiceprezes JSW, który w 
zarządzie odpowiada na kwestie finanso-
we. Ostrowski mocno wspiera Janusza 
adamczyka próbując osłabić autorytet 
Ozona. Czy tylko z uwagi na lojalność 
wobec pani poseł i kolegi z JSW koks? a 

dokończenie ze str. 2

jest „zamrożone” w obowiązkowym 
funduszu likwidacji zakładów gór-
niczych. Kolejne 100 mln zł z gór-
nictwa zasila Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON), również 100 mln zł 
to akcyza na energię. Spore kwoty 
pochłania również proces przedłu-
żania koncesji wydobywczych oraz 
koszty dokumentacji geologicznej.

GIPH zapewnia, że możliwe jest 
odciążenie górnictwa na poziomie 1 
mld zł rocznie. Dla przypomnienia 
– w roku 2015 górnictwo zapłaciło 
różne podatki w wysokości ponad 
6,2 mld zł. Gdyby z tej kwoty odjąć 1 
miliard byłaby to znacząca i zauwa-
żalna ulga dla górnictwa. 

Zmniejszenie obciążeń podat-
kowych wobec górnictwa musi uzy-
skać zgodę Ministerstwa Finansów, 
które do tego pomysłu nie jest na-
stawione najlepiej. Ministerstwo 

pracy. Siła trafnego wyboru, pozwoliła 
500 osobom ukończyć kwalifikacyjne 
kursy zawodowe (kkZ), obejmujące za-
wody: elektryka, górnika, mechanika i 
przeróbkarza kopalin stałych. Uczestnicy 
rozpoczynali wskazaną aktywność zawo-
dową w grudniu ubiegłego roku. dzisiaj są 
już po egzaminach w Okręgowej komisji 
Egzaminacyjnej. Zakończyli egzaminy na 
poziomie bliskim 95%, uzyskując upraw-
nienia zawodowe lub techniczne. Przed-
miotowe uprawnienia, pozwalają na po-
dejmowanie pracy zarobkowej, bądź też 
utrzymanie pracy w ramach rozwoju.

Uzyskanie pracy w branży górni-
czej, ściśle jest powiązane z posiada-
nymi kwalifikacjami i kompetencjami 
zawodowymi. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w kolejnej edycji kkZ 
zapraszamy do zgłaszania się do JSW 
Szkolenie i Górnictwo, 44-268 Jastrzę-
bie-Zdrój (kWk Borynia), ul. Węglowa 4, 
osobiście lub telefonicznie, pod nume-
rem 32/7561621. Prosimy o zapoznanie 
się z ofertą na stronie: www.jswsig.pl

 
Gabriel Cyrulik, Antoni Augustyn
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Z szacunku dla środowiska 
WyWiad z Arturem Wasilem, 
Prezesem Zarządu Lubelskiego Wę-
gla „Bogdanka” S.A.

Lokalizacja kopalni w bez-
pośrednim sąsiedztwie Po-
leskiego Parku Narodowego 
oraz Parku Krajobrazowego 
Pojezierza Łęczyńskiego to dla 
pracowników spółki odpowie-
dzialnych za sprawy środowi-
skowych pewnie nie lada wy-
zwanie?

Zgadza się. Spółka Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” S.A. z uwagi 
na lokalizację zmuszona jest do 
szczególnej  dbałości o środowisko. 
Cała infrastruktura kopalni oraz 
obszary górnicze „Puchaczów V” 
i „Stręczyn” otoczone są terenami 
chronionymi, które Pan wymienił 
na wstępie.

Zapewniam jednak, że kopalnia 
nie stanowi ekologicznego zagroże-
nia dla otaczającego ją środowiska 
przyrodniczego. To efekt długofa-
lowych działań proekologicznych 
zakładu.

Służby ochrony środowiska 
- na bieżąco  monitorują wszelkie 
zmiany aktów prawnych dotyczą-
cych zakładów górniczych, zmiany 
w tendencjach podejścia do prob-
lemów związanych z ochroną śro-
dowiska, jak również wprowadza-
nie nowych technologii służących 
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń 
do środowiska. Wszelkie działania 
nakierowane są na dostosowanie 
kopalni, nawet z wyprzedzeniem, 
do ciągle zmieniającego się otocze-
nia prawnego, technologicznego, 
rynkowego, itp.

Jakiego rodzaju oddziały-
wania na środowisko ze strony 
kopalni są najpoważniejsze? 

 
Mając na uwadze sąsiedztwo 

obszarów chronionych, gdzie pod-
danym ochronie jest przede wszyst-
kim walor wodno-torfowiskowy, 
należy uznać, że największym 
oddziaływaniem na środowisko 
ze strony zakładu wydobywczego 
jest osiadanie terenu, powodujące 
przede wszystkim zmiany kierun-

ku  przepływu wód w ciekach po-
wierzchniowych, a z tym związane 
oddziaływanie na hydrosferę. 

Innym znaczącym rodzajem 
oddziaływania na środowisko, a 
zwłaszcza krajobraz jest składo-
wisko odpadów wydobywczych. 
Na hałdzie składowane są odpady, 
których ze względu na ilość oraz 
ograniczone możliwości  odzysku, 
nie da się gospodarczo wykorzy-
stać w ramach rekultywacji tech-
nicznej wyrobisk po kruszywach 
naturalnych, do niwelacji terenu, 
podbudów dróg lokalnych itp. LW 
„Bogdanka” S.A. od wielu już lat 
poddaje odzyskowi ok. 50 proc. 
uzyskanych odpadów, czyli ok. 2,7 
– 3,0 mln ton. W ten sposób po-
wstało wzniesienie sięgające 80 
m. Wzniesienie to zostało zloka-
lizowane w praktycznie płaskim 
terenie Równiny Łęczyńsko-Wło-
dawskiej i stanowi – co tu ukrywać 
- element obcy krajobrazowo. 

W jaki sposób spółka stara 
się ograniczać wpływ na swoje 
otoczenie? 

Tereny podmokłe są odwadnia-
ne poprzez szereg robót hydrotech-
nicznych. Na uwagę zasługuje fakt, 
że w wyniku tych robót, z terenów 
zagrożonych, odprowadza się tyl-
ko nadmiar wód zapobiegając nad-
miernemu przesuszeniu gruntów. 
Wykonany w latach ubiegłych sy-
stem rowów odwadniających wraz 
z pompowniami, wymuszającymi 
przepływ wód dobrze sprawdza 
się w warunkach OG „Puchaczów 
V”. W przypadku trwałych zale-
wisk, powstałych na gruntach lub 
użytkach zielonych czasowo za-
lewanych przez wody roztopowe 
lub nawalne opady, wykonywane 
są zbiorniki wodne dla potrzeb 
indywidualnych – odwodnienia 
gruntów rolnych lub zbiorniki 
ogólnodostępne o funkcji rekrea-
cyjno-wędkarskiej (Staw „Nadry-

bie”). Takim ciekawym projektem 
jest zlokalizowanie z inicjatywy 
kopalni oraz Ogólnopolskiego To-
warzystwa Ochrony Ptaków ścież-
ki przyrodniczo-edukacyjnej w 
Nadrybiu wokół zalewiska.

Obecnie kopalnia prowadzi dwa 
zadania inwestycyjne związane z 
regulacją stosunków wodnych  w 
ciekach powierzchniowych  wraz 
z budową pompowni, co przyczy-
ni się do znacznego ograniczenia 
zalewisk powstałych na grun-
tach uprawnych, zlokalizowanych 
wzdłuż tych cieków. Roboty doty-
czą regulacji cieku – Rów „C” oraz 
kanału Dolna Piwonia w rejonie 
Pola Nadrybie. 

Nowatorskim zagospodarowa-
niem niecki osiadania jest obecnie 
realizowana na powierzchni ponad 
12 ha rekultywacja w m. Nadrybie 
(Pole V). Roboty wykonywane są w 
oparciu o projekt, który obejmuje 
budowę stawu o powierzchni 1,6 
ha, podwyższenie i uformowane 
terenu wokół zbiornika oraz doce-
lowe zagospodarowanie, poprzez 
zadarnienie i zadrzewienie. Będzie 
to teren ogólnie dostępny - dla po-
trzeb agroturystyki, ze ścieżkami 
spacerowymi. Zostanie on zreali-
zowany zgodnie z oczekiwaniami 
miejscowej społeczności. W przy-
padku aprobaty wyników ze strony 
samorządu terytorialnego takiego 
sposobu zagospodarowania, będzie 
można powielać to  rozwiązanie na 
innych terenach w obszarze górni-
czym kopalni Bogdanka.

W przypadku wspomnianej 
hałdy opracowana została „Kon-
cepcja programowo przestrzenna 
rekultywacji i docelowego zagospo-
darowania składowiska odpadów 
górniczych”, która zakłada etapowe 
formowanie bryły, co jest niezwykle 
ważne przy prowadzeniu sukcesyw-
nego zagospodarowania. Zapro-
ponowany ostateczny kształt bryły 
oraz zróżnicowane nachylenie skarp 
daje gwarancje, że uformowane 
wzgórze z czasem nabierze charak-
teru naturalnego. Do tego dochodzi 

starannie dobrana zieleń zarówno 
pod względem wysokościowym 
(wysoka izolacyjna, wysoka, niska 
i średnia, dekoracyjna i tereny tra-
wiaste) jak i gatunkowym. Podział, 
tak zagospodarowanego, przyszłego 
obiektu unieszkodliwiania odpadów 
wydobywczych uczyni ten obiekt 
atrakcyjnym pod względem spor-
towo–rekreacyjnym, poznawczym 
(skansen) oraz przyrodniczym (bez-
pośrednie sąsiedztwo z doliną rzeki 
Świnki. Aktualnie realizowana jest  
część sportowo-rekreacyjna. Trwają 
prace nad podwyższeniem tej części 
oraz formowaniem docelowej bryły. 
Po zakończeniu robót kopalnia przy-
stąpi do rekultywacji i zagospoda-
rowania w oparciu o wypracowaną 
koncepcję oraz branżowe projekty 
wykonawcze.

Zapewne nie zawsze uda-
je się ten wpływ ograniczyć 
zupełnie. Co wówczas, w jaki 
sposób kopalnia naprawia czy 
niweluje swoje oddziaływa-
nie?

Oczywiście nie wszystkie 
grunty zdewastowane w związku 
z prowadzoną eksploatacją zło-
ża węgla udaje się przywrócić do 
użytkowania. Za utratę wartości 
w uprawach rolnych, w oparciu 
o szacunek szkód, sporządzony 
przez niezależnego rzeczoznawcę 
oraz na podstawie zawartej ugo-
dy, kopalnia wypłaca poszkodo-
wanym osobom indywidualnym 
odszkodowania. Ponadto kopalnia 
prowadzi się roboty naprawcze, w 
przypadku wystąpienia szkód w 
budynkach kubaturowych, obiek-
tach liniowych itp. 

Trwale uszkodzone grunty  lub 
całe  posesje są wykupywane przez 
zakład górniczy. Jest to proces 
niezwykle trudny i długotrwały, a 
pozyskane w ten sposób tereny są 
porządkowane i zagospodarowy-
wane, w zależności od potrzeb i 
uwarunkowań terenowych.

Rozmawiał: Jakub michalski
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Wyraz odpowiedzialności
wĘGlOkOkS kRaJ 25 milionów złotych na naprawy szkód górniczych w Bytomiu

TEMAT szkód górniczych i odszkodowań za nie jest jednym z tematów górniczych budzących najwięcej emocji. Przykładem 
pozytywnych działań spółek węglowych odnośnie szkód górniczych jest Węglokoks Kraj - w latach 2015 - 2017 w Bytomiu, 
w dzielnicach Karb i Miechowice,  spółka wydała na naprawę szkód górniczych 59,8 mln złotych.  Na 2018 r. zaplanowano 
25 mln zł.

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!

- PRZEZNACZONą do likwi-
dacji kopalnię Bobrek kupiliśmy 
w 2015 roku. Od tamtej pory nie 
tylko dokładamy wszelkich starań 
by wydobycie prowadzone było w 
sposób bezpieczny, z minimalnym 
skutkiem dla powierzchni, ale też 
niwelujemy skutki wieloletnich 
zaniedbań. Ratując kopalnię i 
2,8 tys. miejsc pracy, przejęliśmy 
też odpowiedzialność za dotych-
czasową jej działalność. Trzeba 
podkreślić, że kopalnia fedruje od 
115 lat, a problemy wskutek róż-

nego rodzaju zaniechań narastały 
przez dziesięciolecia - mówi Grze-
gorz Wacławek, prezes Węglokok-
su Kraj.

Wyrazem tej odpowiedzialno-
ści jest objęcie obiektów budowla-
nych w dzielnicach Karb i Miecho-
wice szczegółowymi pomiarami 
geodezyjnymi oraz obserwacjami, 
choć nie są one wymagane przepi-
sami. Nadzór budowlany prowa-
dzony jest – jak przekonuje Węglo-
koks Kraj - przez najwyższej klasy 
rzeczoznawców i ekspertów. 

Dzięki ich pracy Węglokoks 
Kraj posiada aktualne raporty 
budowlane o stanie zabudowy, 
którymi dzieli się z władzami 
Bytomia oraz Powiatowym In-
spektorem Nadzoru Budowlane-
go. Spółka zatrudnia wiele firm 
z Bytomia i okolic, które identy-
fikują występujące uszkodzenia i 
wykonują naprawy. W przypadku, 
gdy właściciel obiektu dokonu-
je remontu we własnym zakresie 
zwracane są jego koszty. Wszyst-
kim poszkodowanym zapewniana 

jest fachowa pomoc. Uzasadnione 
roszczenia generalnie kończą się 
zawarciem ugody.

Węglokoks Kraj przekazał 
gminie Bytom bardzo istotne z 
punktu widzenia mieszkańców 
upoważnienie, które maksymal-
nie upraszcza tryby działań i ich 
finansowania przez spółkę w sytu-
acjach, gdy następuje konieczność 
wykwaterowania mieszkańców z 
powodu uszkodzeń, jakie zosta-
ną spowodowane ruchem zakładu 
górniczego.

Polityczne rozgrywki 
przeciwko kopalni

- W ostatnim czasie pojawiło 
się wiele nieprzychylnych nam 
głosów, czasem żądających wręcz 
zamknięcia kopalni. Trudno nie 
łączyć tego ze zbliżającymi się 
wyborami samorządowymi. Po-
lityczne rozgrywki nie powinny 
jednak być ponad interesem mia-
sta i jego mieszkańców. Bo pamię-
tajmy o tym, że kopalnia Bobrek-
Piekary zatrudnia 2800 osób, a 
ponad 2000 pracuje w firmach 
okołogórniczych z nią współpra-
cujących. Łatwo można sobie wy-
obrazić konsekwencje likwidacji 
zakładu. A co najważniejsze, ta-
kie rozwiązanie tylko pogorszy 
sytuację. Szkody, które powstają 
są efektem nałożenia się działal-
ności przeszłej i obecnej, ale chcę 
tu jeszcze raz przypomnieć czaso-
we proporcje aktywności wydo-
bywczej, które mówią za siebie: 
kopalnia Bobrek (z byłą kopalnią 
Miechowice) fedrują na tym te-
renie od 1902 roku, a Węglokoks 
Kraj od maja 2015 roku! – dodaje 
Grzegorz Wacławek. 

Zwraca uwagę, że mechanizm 
powstawania szkód górniczych 
jest od ponad stu lat uruchomiony 
i dalej będą one występować bez 
względu na to czy kopalnia będzie 
fedrować czy nie. 

- Kwoty jakie wydajemy na ich 
usuwanie i profilaktykę są znacz-
nie wyższe od wymaganych. Tyl-
ko w tym roku to 25 milionów 
złotych. Jednocześnie stanowczo 
musimy sprzeciwiać się roszcze-
niom pozbawionym podstaw fak-
tycznych i prawnych. Zdarzają 
się bowiem przypadki zgłasza-
nia żądań rażąco wygórowanych, 
czy też dotyczących uszkodzeń 
obiektów, które nie mają związku 
z prowadzoną przez Spółkę dzia-
łalnością górniczą, ale wynikają z 
naturalnego zużycia bądź braku 
konserwacji, remontów i bieżą-
cych napraw, bądź są to obiekty 
spoza terenu górniczego określo-
nym koncesją na wydobycie wę-

gla – przekonuje Grzegorz Wac-
ławek.  

Co udało się naprawić?
Węglokoks Kraj informuje, że 

w latach 2015 - 2017 wykonano i 
sfinansowano wiele konkretnych 
zadań. Była to m.in. naprawa od-
wadniania niecek bezodpływo-
wych i przepompowni ścieków, 
naprawa wielotorowej linii kole-
jowej PKP w rejonie stacji Bytom 
– Karb a także naprawy szkół, pla-
cówek oświatowych i przedszkoli. 

Przeprowadzono także kapital-
ne remonty kilkunastu budynków, 
w których wykonano rektyfikacje 
wychylenia (czyli przywrócenie 
do pionu), położonych przy ul. 
Frenzla 38, ul. Pogodnej 13, ul. 
Wiśniowej 31, ul. Wolnego 3, ul. 
Miechowickiej 15, 17, 19, 21 i 23, 
ul. Ks. J. Frenzla 7 i 79a, ul. Alber-
ta 8, ul. Konstytucji 118 oraz bu-
dynku Miejskiego Domu Kultury 
przy ul. Ks. J. Popiełuszki 9.

Zrealizowano też naprawy 
i rektyfikacje obiektów Parafii 
Ewangelicko - Augsburskiej przy 
ul. Matki Ewy 1 oraz obiektów 
Parafii Św. Krzyża przy ul. Ks. J. 
Frenzla 42.

Naprawiono także wiadukt w 
ul. Wrocławskiej, przeprowadza-
no bieżące naprawy uszkodzonych 
nawierzchni dróg i chodników 
w Bytomiu w dzielnicach Karb 
i Miechowice, usunięto awarie 
sieci kanalizacji deszczowej i sa-
nitarnej, przebudowano te sieci, 
uzbrojono je i zbudowano lokalną 
pompownię w dzielnicy Karb.

W latach 2015-2-17 Węglokoks 
Kraj również wypłacał jednora-
zowe odszkodowania za obiekty, 
których remont ze względów tech-
nicznych bądź ekonomicznych 
był niecelowy. Wśród nich są od-
szkodowanie i rozbiórka ciągów 
zabudowy przy ul. Kołłątaja 22 - 
26 i 21 – 27 oraz odszkodowanie i 
rozbiórka środkowych segmentów 
ciągów zabudowy przy ul. Krań-
cowej 1 – 11 i 2 – 8 oraz przy ul. 
Racławickiej 20 – 28, odszkodo-
wanie i rozbiórka budynku miesz-
kalnego przy ul. Alberta 1a. 

Spółka wypłaciła również od-
szkodowanie i przeprowadziła 
rozbiórkę budynku szkoły przy 
Placu Słonecznym 1a, wypłacono 
też odszkodowanie za halę ma-
gazynowo – warsztatową przy ul. 
Konstytucji 150 przeznaczoną do 
rozbiórki.

Warto podkreślić, że odszkodo-
wania za szkody górnicze wypłaca-
ją także inne spółki węglowe. 

Igor D. Stanisławski
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W ramach programu PGG Family 
ruszyła specjalnie dedykowana 

strona internetowa

www.pggfamily.pl

Czekają na Was m.in. oferty 
promocyjne kolejnych partnerów

Wejdź, sprawdź, korzystaj!
Szczegóły również u koordynatorów

PGG Family 
- kolejny krok milowy!

Polska Grupa Górnicza uruchomiła specjalną stronę internetową poświęconą programowi 
PGG Family - www.pggfamily.pl. Jej atuty to m. in. miła dla oka szata graficzna oraz przejrzysty 
i prosty sposób poruszania się po promocjach przeznaczonych dla pracowników spółki.

- NASZYM celem było stwo-
rzenie nowej przestrzeni dla pra-
cowników PGG. Strona oprócz 
podstawowej funkcji dostarczania 
wiedzy o benefitach przygotowa-
nych dla osób zatrudnionych w 
spółce, ma być również narzę-
dziem społecznościowym służą-
cym do komunikacji z pracowni-
kami oraz między pracownikami 
– mówi pomysłodawca strony 
dyrektor departamentu Wynagro-
dzeń Przemysław Praus. 

Wraz ze startem strony, ru-
szył konkurs dla pracowników 
przygotowany z kolejnym part-
nerem PGG Family – dealerem 
samochodowym firmą LELLEk 
GROUP.

- Chcemy utrzymać tempo 
oraz poziom programu PGG Fa-

mily, dlatego podejmujemy nie-
jednokrotnie ciężkie i wieloeta-
powe rozmowy z potencjalnymi 
partnerami. Tym razem dzięki 
uporowi i konsekwencji działań 
udało nam się podjąć współpracę 
z szanowanym na rynku dealerem 
samochodowym LELLEk GROUP 
– mówi Przemysław Praus.

W ramach podjętej współ-
pracy, pracownicy mogą wziąć 
udział w konkursie i zawalczyć 
o skodę na weekend z pełnym 
bakiem. Wystarczy, że zalogują 
się na stronie www.pggfamily.pl, 
wypełnią  i wyślą prosty formu-
larz konkursowy oraz zaproponu-
ją niebanalne hasło reklamowe. 
Spośród nadesłanych zgłoszeń 
zostanie wybranych 4 zwycięz-
ców.  konkurs trwa od 16 do 31 

 PIEKARY ŚLĄSKIE

Pomoc dużej wagi

lipca br. 1 sierpnia na stronie PGG 
Family zostaną ogłoszone wyniki 
konkursu. 

komu się tym razem nie uda, 
będzie miał kolejną szansę, aby 
wykazać się kreatywnością, po-
nieważ konkurs z Lellek Group 
będzie miał charakter cykliczny. 

konkurs to nie jedyna pro-
pozycja przygotowana w ramach 
współpracy z Lellek Group.  Zarząd 
Polskiej Grupy Górniczej w wyniku 
kilkumiesięcznych negocjacji zy-
skał rabat dla pracowników i człon-
ków ich rodzin na zakup w Lellek 
Group Gliwice wybranych modeli 
samochodów marki Skoda. 

Wysokość rabatu wynosi od 
kilku do kilkunastu tysięcy złotych 
w zależności od modelu oraz indy-
widualnej konfiguracji samochodu. 

aby skorzystać z oferty, 
pracownik PGG S.a. musi stać 
się właścicielem lub współ-
właścicielem zakupionego sa-
mochodu. 

- Zależało nam na uzyskaniu 
najkorzystniejszej ceny na rynku 
przy zachowaniu najwyższych 
standardów. Samochody Skoda 
cieszą się popularnością i uzna-
niem, dlatego w pierwszej kolej-
ności postawiliśmy na tą markę 
– mówi P. Praus.

Współpraca z Lellek Group 
zaskoczyła pracowników PGG 
nie tylko konkursem czy też na-
prawdę atrakcyjnymi rabatami na 
zakup wybranych modeli Skody, 
ale również innowacyjną akcją 
promocyjną . Począwszy od 16 
lipca, kolejno przez okres tygo-
dnia  na kopalniach PGG S.a. eks-
ponowane będą demonstracyjne 
samochody marki Skoda. każdy 
zainteresowany pracownik będzie 
miał możliwość w namacalny 
sposób zapoznać się z ofertą.

W niedalekiej przyszłości pla-
nowane są rabaty również na inne 
marki samochodów. Rozmowy 
już trwają. 

W FINAłACH Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w podnosze-
niu ciężarów, która odbywała się 
na hali Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Piekarach Śląskich 
zmierzyło się 61 kobiet i 128 męż-
czyzn w grupie wiekowej 16-17 
lat. Startowali w 16 kategoriach. 
Wśród dziewcząt najlepsza oka-
załą się Wiktoria Wołk (MGLkS 
Tarpan Mrocza), wśród juniorów 

młodszych – dominik kmita (Bu-
dowlani Opole), a LkS dobryszy-
ce najlepszym klubem turnieju. 

Gospodarzem zawodów był 
Górniczy klub Sportowy Transbed 
„andaluzja”, który spółka wspiera 
regularnie. Sponsorem imprezy 
była spółka Węglokoks kraj.

Gratuluję wszystkim medali-
stom, a złotym w szczególności! 
Gratulacje dla wszystkich tre-

nerów.  dziękuję za piękną wal-
kę wszystkim uczestniczkom 
i uczestnikom tego turnieju, sę-
dziom, młodzieży z obsługi, za-
wodniczkom i zawodnikom klubu 
GkS andaluzja Transbed za opie-
kę. Ludzie w Piekarach pokazali, 
jak organizować zawody. Zresztą 
tu zawsze „wychodzą” duże cięża-
rowe imprezy, często dźwiga się 
w Piekarach w różnych turniejach 
dla młodzieży i dorosłych. Jest 
w mieście klimat i dobre traktowa-
nie podnoszenia ciężarów i klubu 
andaluzja Transbed – powiedział 
prezes PZPC Mariusz Jędra.

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@solidarno-
scgornicza.org.pl Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła 
w czerwcowej krzyżówce brzmi: W bajce bywa połowa prawdy. Nagrody wylosowali: Waldemar łata z 
dąbrowy Górniczej oraz adam Sobczak z klucz. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.


