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Porozumienie płacowe na miarę możliwości

30 procent „czternastki”...
Rozmowa z szefem „Solidarności” w PGG s. 4

Pracownicy przeciw zadymie 
Sierpień 80 na początku listopada przeprowadził strajk os-
trzegawczy w kopalni Ruda. Strajk okazał się akcją całkowicie 
nieudaną.

Rokowania nad układem
Rokowania nad treścią jednolitego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW znajdują się w 
końcowej fazie.

Żwawa staruszka
Bytomska kopalnia Bobrek obchodzi w tym roku jubi-
leusz 110-lecia. Skazywana na likwidację radzi sobie dziś 
nadzwyczaj dobrze.
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Jarosław
Grzesik

Samorząd przeciw kopalni
Władze Rudy Śląskiej nie zgodził się na działalność wydobywczą 
w trzech z dwunastu ścian ruchu „Pokój”. W efekcie może być 
zagrożona działalność całej kopalni. 

– Zatrudniamy górników, a więc 
osoby, które wiele lat pracowały w 
górnictwie, znają się na górnictwie i 
są w stanie przewidzieć jakie skutki 
może mieć eksploatacja na taką skalę 
pod dzielnicą Wirek. Zresztą dobiegają 
do nas głosy również innych górników, 
nie tylko zatrudnionych w magistracie, 
którzy przyznają nam rację mówiąc, że 
eksploatacja w takim zakresie, w takim 
tempie może być dla dzielnicy zabójcza 
– podkreśla Krzysztof Mejer, zastępca 
prezydenta Rudy Śląskiej.

Władze Rudy Śląskiej pozyty-
wnie zaopiniowały wydobycie na 32 
ścianach. Trzy z nich znajdują się w 
rejonie 17-tysięcznej dzielnicy Wirek. 
W sumie w projekcie w tym rejonie 
uwzględnione zostało wydobycie z aż 
sześciu ścian, ale dla trzech z nich mi-
asto wydało decyzję negatywną.

Polska Grupa Górnicza, podkreśla, 
że dostarczyła miastu taki sam komplet 
dokumentów jak przed laty. Swoje pla-
ny dotyczące wydobycia spółka jednak 
zmieniła. - Polska Grupa Górnicza po 
tych informacjach, które ukazały się co 
do wątpliwości dotyczących eksploat-
acji tych ścian zdecydowała, że póki co 
wycofamy te trzy ściany z wniosku o 
rozszerzenie koncesji na wydobycie. I 
te trzy ściany we wniosku skierowanym 
do Urzędu Górniczego się nie znalazły. 
Chcemy poczekać na to aż niezależni 
eksperci, naukowcy jeszcze raz zbadają 
możliwości eksploatacji i skutki tej 
eksploatacji na powierzchni – mówi 
Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy 
Polskiej Grupy Górniczej.

Plany Polskiej Grupy Górniczej musi 
jeszcze zaakceptować OUG. 

red

30 procent „czternastki” 
dla pracowników  

poLSka GrUpa GÓrniCza

Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o. (PGG) wypłaci pracownikom 30 procent tak zwanej „czternastej pensji” za 
rok 2017 - ustalono podczas poniedziałkowego zebrania zespołu monitorującego realizację porozumienia 
z 19 kwietnia 2016 roku. Do tej pory świadczenie było całkowicie zawieszone. O szczegóły pytamy członka 
zespołu, przewodniczącego „Solidarności” w PGG Bogusława Hutka.

- Panie przewodniczący, 
ostatnie spotkanie zespołu 
monitorującego realizację po-
rozumienia z 19 kwietnia 2016 
roku okazało się bardzo owoc-
ne - w świat poszedł komuni-
kat o częściowej wypłacie tak 
zwanej czternastej pensji dla 
pracowników PGG. Skąd taka 
decyzja i dlaczego świadcze-
nie nie zostanie wypłacone w 
całości?

Bogusław Hutek, przewodni-
czący Zakładowej Organizacji Ko-
ordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 
PGG Sp. z o.o.: - 20 listopada zespół 
uznał, że wyniki PGG za pierw-
szych dziesięć miesięcy 2017 roku 
wraz z prognozą do końca roku są 
na tyle dobre, by częściowo odwie-
sić wypłatę tak zwanej czternastej 
pensji. 30 procent „czternastki” za 
rok 2017 pracownicy Polskiej Gru-
py Górniczej otrzymają do 15 lutego 
2018 roku. Czy można to uznać za 
sukces? Skoro wcześniej „na stole” 
było 0 procent, a teraz jest 30, to 
chyba tak. Wcześniej nic nie wska-

zywało, że zostanie wypłacone co-
kolwiek. Na odwieszenie całości na-
dal nie ma pieniędzy. Wypłata całej 
„czternastki” kosztowałaby mniej 
więcej 280 milionów złotych, a 
prognozowany zysk PGG na koniec 
roku to około 200 mln zł.

- Nie słyszeliśmy jednak o 
podpisaniu dokumentu, który 
potwierdzałby przyjęte usta-
lenia. Kiedy ujrzymy treść za-
wartego porozumienia?

- Porozumienie powinno zo-
stać podpisane i to w miarę szybko, 
jednak wcześniej jego treść musi 
zostać uzgodniona przez strony po-
rozumienia z 19 kwietnia ubiegłego 
roku - między innymi przez centra-
le związkowe. Przypomnę, że sam 
zespół monitorujący nie ma kom-
petencji do decydowania o polityce 
płacowej - ma natomiast monitoro-
wać sytuację w Spółce i wskazywać, 
czy sytuacja PGG jest na tyle dobra, 
lepsza od założeń biznesplanu, aby 
można było myśleć o przywróceniu 
zawieszonych elementów wynagro-
dzenia.

- Tuż po ogłoszeniu ustaleń 
o częściowej wypłacie „czter-
nastki” poczytny portal in-
ternetowy doniósł, że górnicy 
otrzymają „czternastkę” w ca-
łości. Skąd ten chaos informa-
cyjny?

- Zamieszanie wywołali najpraw-
dopodobniej niedoinformowani 
panowie dziennikarze. Faktycznie, 
jeden z dużych portali, powołując 
się na przedstawicieli Ministerstwa 
Energii, poinformował opinię pub-
liczną, że do średniego wynagro-
dzenia górników w Polskiej Grupie 
Górniczej wróci zawieszona „czter-
nasta pensja”. Tak podany komuni-

kat trzeba koniecznie sprostować. 
Porozumienie zawieszające „czter-
nastą pensję” obowiązuje do 31 
grudnia 2017 roku. To oznacza, że 
świadczenie za 2018 rok, które zo-
stanie wypłacone na początku 2019 
roku, pracownicy PGG otrzymają 
w całości. Natomiast „czternastka” 
za rok 2017, do tej pory całkowicie 
zawieszona, trafi na górnicze konta, 
ale w wymiarze 30-procentowym 
- górnik otrzyma 30 procent kwoty, 
która przysługiwałaby mu, gdyby 
nie obowiązywało porozumienie z 
19 kwietnia 2016 roku.

 Rozmawiał: Marek Jurkowski

Dobry 
prognostyk 
na przyszłość
DYSKUSJE, z jakimi mamy ostatnio do 
czynienia w środowisku górniczym, 
dotyczą głównie spraw doraźnych: 
przywrócenia pracownikom zawie-
szonych elementów wynagrodzenia 
czy rozgrzewającej emocje na forach 
internetowych sprawy rekompensat 
za utracone prawo do bezpłatne-
go węgla dla emerytów i rencistów. 
Wszystkie te kwestie są oczywiście 
istotne, bo dotyczą pieniędzy, któ-
re obecnym lub byłym górnikom się 
po prostu należą. Dobrze też jednak, 
że równolegle toczy się debata do-
tycząca spraw, od których zależy 
przyszłość górnictwa w Polsce.

Myślę tutaj o przygotowywanym 
przez rząd projekcie strategii polityki 
energetycznej do 2040 r. Ostateczną 
wersję dokumentu powinniśmy poznać 
przed końcem roku, już teraz jednak 
można ocenić poszczególne założenia 
strategii. Przedstawiciele resortu ener-
gii mówili o nich podczas spotkania z 
górniczymi centralami związkowymi, 
a częściowo również w mediach.

Jeśli wierzyć tym wypowiedziom, 
w strategii zapisano konkretne liczby 
dotyczące przyszłego „miksu ener-
getycznego” Polski, czyli podziału 
na źródła energii, z których nasz kraj 
będzie korzystał między 2040 a 2050 
rokiem: 50 procent energii miała-
by wytwarzać energetyka węglowa, 
około 20 proc. - energetyka jądrowa, 
zaś 20 procent - instalacje korzysta-
jące z odnawialnych źródeł energii.

To dobra wiadomość. Wbrew 
wcześniejszym obawom rząd nie za-
mierza wpisywać się w unijną politykę 
antywęglową, która zakładała całko-
witą „dekarbonizację” czyli całkowite 
wyeliminowanie węgla z procesu pro-
dukcji energii. Ktoś mógłby zwrócić 
uwagę na czekające nas znaczące 
ograniczenie produkcji energii z węgla 
- jeszcze w 1989 r. mieliśmy niemal 
100-procentowy udział „czarnego zło-
ta” w energetyce, dzisiaj to wciąż oko-
ło 84 proc. Jak jednak zapewnił mini-
ster Tchórzewski, spadek tego udziału 
do poziomu 50 proc. ma wynikać z 
pokrywania rosnącego zapotrzebowa-
nia na energię mocami wytwarzanymi 
na bazie innych źródeł. To oznacza, 
że polska energetyka będzie potrze-
bowała tyle samo węgla, co dziś.

W sytuacji, gdy Polska nie ma 
możliwości skutecznego odstąpienia 
od antywęglowych regulacji narzu-
conych przez Brukselę, takich jak 
słynny Pakiet Klimatyczny czy narzu-
cający niezwykle restrykcyjne wskaź-
niki emisyjności energetyki Pakiet 
Zimowy, trzeba sobie radzić inaczej. 
Wygląda na to, że rząd to rozumie i 
szuka sposobu, by znacząco zmniej-
szyć negatywny wpływ unijnego 
prawodawstwa na sytuację sektora 
wydobywczego w kraju, co stanowi 
dobry prognostyk na przyszłość.
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Polską obdarowani
W zWiązKu z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada prezydent Andrzej Duda wręczył od-
znaczenia państwowe osobom zasłużonym dla kraju. Wśród uhonorowanych najwyższym polskim 
odznaczeniem - Orderem Orła Białego - znalazł się kapelan Krajowego Sekretariatu Górnictwa i 
Energetyki (KSGiE) NSzz „Solidarność” ksiądz prałat Bernard Czernecki. O przyznanie orderu wnio-
skowało Prezydium Komisji Krajowej NSzz „Solidarność”.

WARSZAWA Ksiądz Czernecki kawalerem Orderu Orła Białego

Wieloletni proboszcz ja-
strzębskiego kościoła „na górce” 
(pod wezwaniem Najświętszej Ma-
rii Panny Matki Kościoła), opiekun 
podziemnych struktur Związku 
po 13 grudnia 1981 roku, otrzymał 
odznaczenie „w uznaniu znamie-
nitych zasług dla Rzeczypospolitej 
jako niezłomnego kapelana »Soli-
darności«, wspierającego duchowo 
i materialnie polskich górników, 
krzewiącego ideę walki o Polskę 
niepodległą i sprawiedliwą, a także 
za pogłębianie i propagowanie po-
staw patriotycznych”.

Kawalerami Orderu Orła Białe-
go zostały również dwie inne zna-
komite osobistości: pochodzący z 
Godowa aktor filmowy i teatralny 
Franciszek Pieczka („w uznaniu 
znamienitych zasług dla kultury 
polskiej, za znaczący wkład w roz-

wój sztuki teatralnej i filmowej”) 
oraz Andrzej Pityński, zamieszkały 
w Stanach Zjednoczonych twórca 
rzeźb pomnikowych nawiązujących 
do polskiego czynu niepodległościo-
wego i polskiej historii („w uznaniu 
znamienitych zasług dla upowszech-
niania i popularyzowania historii 
polskiego czynu niepodległościowe-
go, za wybitne osiągnięcia w twór-
czości rzeźbiarskiej, działalność po-
lonijną i krzewienie polskości”).

- Dzięki Państwa działalności 
- tych, których odznaczamy dzisiaj 
- między innymi oczywiście, wśród 
wielu innych wspaniałych naszych 
rodaków - mamy dziś tą Polskę, z 
której możemy być dumni, tą Pol-
skę, którą możemy budować, która 
jest wolna, która jest suwerenna, 
która jest niepodległa i w której 
sami stanowimy o sobie, w której 

sami decydujemy, w jakich kierun-
kach będzie się rozwijała, w której 
sami możemy się spierać co do tego, 
jak ta Polska powinna wyglądać 
- podkreślał prezydent, zwracając 
się do odznaczonych.

Andrzej Duda przywoływał naj-
ważniejsze momenty działalności 
publicznej osób uhonorowanych, 
w tym posługę księdza Bernarda 
Czerneckiego wśród pracowników 
jastrzębskich kopalń.

- Ksiądz prałat służył im posługą 
nie tylko duchową. Służył im także 
posługą rzeczywiście konspiracyj-
nej, podziemnej walki przeciwko 
komunistycznemu zniewoleniu 
- od budowy słynnego kościoła „na 
górce” w Jastrzębiu (...), słynnej ja-
strzębskiej parafii górników „So-
lidarności”, poprzez patriotyczne 
kazania, poprzez ukrywanie tych, 
których ukrywać trzeba było, bo 
władza ludowa ścigała ich, żeby za-
mknąć robotników do więzienia i 
wreszcie poprzez codzienną posługę 
duchową. Wymieniany jako jeden 
z czterech najważniejszych kapela-
nów „Solidarności” - obok księdza 
Kazimierza Jancarza z Nowej Huty, 
obok księdza prałata Jankowskiego 
z Gdańska (...), obok księdza błogo-
sławionego Popiełuszki. (...) Dzięku-
ję Bogu i dziękuję Rzeczypospolitej, 
że jako prezydent mogę w Jej imie-
niu i imieniu całego polskiego spo-
łeczeństwa, a zwłaszcza na prośbę 
„Solidarności”, na prośbę ludzi pra-
cy, dzisiaj księdza prałata odznaczyć 
- mówił prezydent.

Następnie głos zabrał sam od-
znaczony.

- Rzeczpospolita nam dziękuje, 
ale my też dziękujemy Rzeczpospo-
litej. Doskonale wiemy, że nie jeste-
śmy na Polskę zdani, ale że jeste-
śmy Polską obdarowani. W imieniu 
wszystkich odznaczonych bardzo 
serdecznie, całym sercem, dzięku-
ję Panu Prezydentowi Najjaśniej-
szej Rzeczpospolitej Polskiej, Panu 
Andrzejowi Dudzie, za tak wysokie 
odznaczenia. Mamy różne wycho-
wanie, różne zawody, różny stan, 
ale we wszystkich nas jest ta sama, 
bardzo gorąca miłość do Matki Oj-
czyzny - zaznaczył kapelan KSGiE. 
- Także w nas są różne drogi do 
wolnej i niepodległej Polski. Moja 
droga zaczęła się w Kobiórze, gdzie 
się urodziłem. Ojciec mój był górni-
kiem, powstańcem trzech śląskich 
powstań; wyrąbywał chodnik do 
Polski. A potem ta droga prowadzi-
ła przez Śląsk, Jastrzębie, „Solidar-
ność” śląsko-dąbrowską i Matkę 
Kościół. Różne drogi, ale wszystkie 
te drogi prowadziły nas do niepod-
ległej, wolnej, sprawiedliwej, pa-
triotycznej, chrześcijańskiej Polski. 
Jestem przekonany, że te odznacze-
nia przyczynią się do tego, że nasze 
drogi do wolnej, niepodległej Ojczy-
zny nie będą zapomniane i mamy tę 
świadomość, że te odznaczenia są 
dla nas zobowiązaniem do wiernej 
służby Polsce. Jeszcze Polska nie 
zginęła, póki Ją kochamy! - zakoń-
czył swoje wystąpienie.

Ksiądz Bernard Czernecki 
urodził się 28 kwietnia 1930 roku. Ukończył 
Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. 
W 1954 r. uzyskał święcenia kapłańskie, a 17 
września 1986 r. otrzymał godność prałata.

Swoją posługę rozpoczął jako wikariusz 
w parafii pw. Imienia Jezus w Katowicach-
Brynowie (1954); następnie w parafiach: pw. 
św. Mikołaja w Lublińcu (1955-1957), pw. św. 
Józefa w Świętochłowicach (1958-1962), pw. 
św. Michała w Michałkowicach (1963-1967), 
pw. św. Pawła w Zabrzu-Pawłowie (1967-
1968) i pw. św. Pawła w Nowym Bytomiu 
(1968-1974). Od 1974 do 1979 r. proboszcz 
parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu-Zdroju; 
jednocześnie nadzorował budowę kościoła pw. 
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła („na 
górce”). W latach 1979-1994 proboszcz parafii 
pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w 
Jastrzębiu-Zdroju.

Od 1974 r. duszpasterz ludzi pracy die-
cezji katowickiej. W czerwcu 1978 r., po 
strajkach w KWK „Jastrzębie” i KWK „Mosz-
czenica”, obrońca zwolnionych z pracy gór-
ników, którzy dzięki jego interwencji u władz 
(wspomaganej przez biskupa Herberta Bed-
norza) zostali przywróceni do pracy.

W sierpniu i wrześniu 1980 r. duchowy 
opiekun i duszpasterz strajkujących górni-
ków jastrzębskich kopalń. Z jego inicjatywy 
na probostwie przy kościele „na górce” po-
wstała pierwsza siedziba Międzyzakładowej 
Komisji Robotniczej NSZZ „Solidarność” 
Jastrzębie.

13 grudnia 1981 r., podczas niedzielnej 
mszy św., poinformował o rozpoczęciu straj-
ku w jastrzębskich kopalniach; od początku 
wspierał duchowo strajkujących górników, 
odprawiał msze i spowiadał uczestników 
akcji strajkowej. 16 grudnia wieczorem, na 
wieść o pacyfikacji katowickiej KWK „Wu-
jek”, wysłał księży do KWK „XXX-lecia PRL” 
i KWK „Borynia”, doprowadzając do zakoń-
czenia strajków. Ukrywał na terenie kościoła 
sztandary zdelegalizowanej „Solidarności”. 
Ponadto opłacał kary pieniężne oraz obroń-
ców strajkujących górników, przetrzymywał 
w pomieszczeniach kościelnych ukrywa-
jących się uczestników strajków. Współ-
tworzył Komitet Pomocy Internowanym i 
Poszkodowanym.

Od 1982 do 1989 r. odprawiał msze 
święte za Ojczyznę. Jednocześnie umożli-
wiał organizowanie spotkań struktur opo-
zycyjnych w salkach katechetycznych. W 
sierpniu i wrześniu 1988 r. duchowy opie-
kun strajkujących górników. Z jego pomocą 
na terenie pomieszczeń przykościelnych 
zorganizowano sztab wspomagający straj-
ki. Od września 1988 r. do kwietnia 1989 
r. udostępniał pomieszczenia przykościelne 
na spotkania władz jastrzębskich struktur 
„Solidarności”, punkt porad prawnych oraz 
pomocy materialnej dla represjonowanych.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim 
(2005) i Krzyżem Komandorskim (2010) 
Orderu Odrodzenia Polski.
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Pracownicy przeciw zadymie 
KWK RUDA Porażka strajku Sierpnia 80

- Działacze Sierpnia 80 liczyli, 
że załoga kopalni pójdzie za nimi. 
Widać, że bardzo się przeliczyli. 
Teraz za swoją porażkę obwiniają 
inne związki. Gdyby jednak Sier-
pień 80 przed wszczęciem sporu 
zbiorowego wyszedł z inicjatywą 
współpracy do innych związków, to 
z pewnością byśmy taką propozycję 
rozważyli. Sierpień wolał jednak 
działać sam i niemal zerowe efekty 
ich działań wszyscy widzieli - mówi 
Artur Braszkiewicz, przewodni-
czący Solidarności w kopalni Ruda 
- Ruch Halemba. 

W trakcie tzw. strajku kopal-
nia Ruda pracowała normalnie, 
cała poranna zmiana zjecha-
ła na dół i prowadziła normalne 
wydobycie. Udział w proteście, 
który odbył się od godz. 6 do 8 za-
deklarowało 30 osób. 18 na ruchu 
Bielszowice, 9 na ruchu Halemba 
oraz 3 osoby na ruchu Pokój. Cała 
kopalnia Ruda zatrudnia 6,5 tys. 

pracowników a na porannej zmia-
nie pracuje ok 2,4 tys. górników. 

Negatywnie akcję Sierpnia 80 
ocenił wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski, który wprost 
powiedział, że jest to niezrozu-
miała próba wywołania konfliktu. 
Tobiszowski zapewnia, że kopalnia 
Ruda ma dodatni wynik finansowy 
i są duże plany inwestycyjne. 

Przyznał, że sytuacja kopalni 
może nie jest zadowalająca, ale jest 
zdecydowanie lepsza niż było to jesz-
cze kilka miesięcy temu. 

- W tej sytuacji podnoszenie 
konfliktu, protestu, wywoływanie 
strajku, wywołuje moje zdziwie-
nie – mówił Grzegorz Tobiszowski.  

Niezrozumiałe działania 
Sierpnia

To nie było pierwsze, nieprze-
myślane działanie Sierpnia 80. Od 
samego początku, jak tylko Sierpień 
80 pojawił się w kopalni Halemba 

prowadzi wojnę z Solidarnością i 
innymi związkami. 

- Od czasu połączenia Halemby 
z kopalnią Nowy Wirek Sierpień 80 
działa przeciwko innym związkom. 
Widać jednak, że samemu nic nie 
udaje im się osiągnąć i muszą liczyć 
na tę część załogi, która należy do 
innych organizacji związkowych. 
A takich jest zdecydowanie wię-
cej. Solidarność na ruchu Halemba 
zrzesza ok. 40 proc. załogi, to jest 
duża siła. Widać, że działalność 
Sierpnia 80 to jedna wielka klapa. 
Każdy pracownik powinien zadać 
sobie pytanie dlaczego pozostałe 
organizacje związkowe potrafią 
się dogadać i wypracować wspólne 
stanowisko dla dobra pracowni-
ków, iść nawet na kompromis z pra-
codawcą tylko nie z Sierpniem 80?  
– zaznacza Artur Braszkiewicz.

Tematów spornych pomiędzy 
załogą a władzami kopalni Ruda nie 
brakuje. Obecnie najważniejszym 

związek Sierpień 80 dnia 6 listopada przeprowadził strajk ostrzegawczy w kopalni Ruda. Strajk 
okazał się akcją całkowicie nieudaną. 

- Na wcześniejszych spotkaniach 
z kierownictwem kopalni przedsta-
wiliśmy swoje stanowisko, że Soli-
darność nie zgodzi się na to, aby ja-
kakolwiek grupa zawodowa na naszej 
kopalni straciła na wprowadzeniu 
jednolitego regulaminu premiowa-
nia. Zarobki w górnictwie i tak nie 
są przecież rewelacyjne i nie możemy 
zrobić tak, aby wprowadzając jed-
nolity regulamin komuś uszczuplić 
zarobki. Przy wprowadzeniu jednoli-
tego regulaminu musimy działać tak, 
aby nikt nie stracił. Dlatego warto być 
członkiem NSZZ Solidarność – doda-
je Artur Braszkiewicz.

W kopalni Ruda pracownicy 
przemieszczają się pomiędzy rucha-
mi, w efekcie czego powstają spory 
pomiędzy pracownikami, którzy z 
jednego ruchu przeszli na inny, a są 
płaceni z ruchu macierzystego. Np. 
pracownik z ruchu Halemba, który 
świadczy pracę na ruchu Pokój jest 
wynagradzany z funduszu płac ru-
chu Halemba. Jak będzie jeden regu-
lamin to będzie normalnie. Wypada 
mieć nadzieję, że w najbliższych 
tygodniach problem jednolitego re-
gulaminu wynagradzania w kopalni 
Ruda zostanie rozwiązany w sposób 
korzystny dla wszystkich pracowni-
ków! To będzie dobry wstęp do ne-
gocjacji nad Zakładowym Układem 
Zbiorowym Pracy dla całej PGG. 

Dobre perspektywy
Kopalni Ruda na razie potrzeb-

ny jest przede wszystkim spokój. 
Załoga kopalni czeka na wyne-
gocjowanie Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla całej PGG, 
który ma być zawarty mniej więcej 
do połowy 2018 r.

W pierwszych trzech kwartałach 
br. PGG wydobyła blisko 20,4 mln 
ton węgla i osiągnęła zysk netto w 
wys. 52 mln zł. To daje dobre per-
spektywy przed negocjacjami ukła-
du zbiorowego dl PGG. Sytuacja na 
krajowym i światowym rynku węgla 
jest obecnie korzystna są więc do-
skonałe możliwości do tego, aby wy-
równać płace  - ale w gorę! - nie tylko 
na poszczególnych ruchach kopalni 
Ruda ale w całej PGG. 

Igor D. Stanisławski

postulatem pracowników jest wy-
równanie istniejących dysproporcji 
płacowych pomiędzy poszczególny-
mi ruchami kopalni Ruda. Dopóki 
nie powstanie jeden, jednolity re-
gulamin wynagradzania i premio-
wania dla całej kopalni Ruda to 
dysproporcje nadal będą występo-
wać. A tak być nie powinno!  

- O tym właściciele PGG powinni 
pomyśleć zanim doszło do połączenia 
kopalń i powstania kopalni zespo-
lonej Ruda. Z obecnej perspektywy 
widać, że za szybko doszło do połą-
czenia kopalń i stworzenia kopalni 
Ruda. Nie wszystkie decyzje zostały 
wystarczająco przemyślane i teraz 
mamy tego konsekwencje w postaci 
tego, że na poszczególnych ruchach 
zarobki oraz regulaminy wynagra-
dzania i premiowania się różnią 
– powiedział Artur Braszkiewicz.

Nowy, jednolity regulamin płac 
w kopalni Ruda być może wkrót-
ce jednak będzie. Władze kopalni 
przedstawiły projekt regulaminu 
wynagradzania i premiowania, 
strona społeczna ma 30 dni ,aby się 
do niego ustosunkować. 

Jednolity regulamin 
dla całej kopalni

Jeżeli taka będzie wola więk-
szości organizacji związkowych, 
aby regulamin przedstawiony przez 
pracodawcę wprowadzić, to zosta-
nie on wprowadzony w życie od 1 
stycznia 2018 r.

Jeżeli większość związków za-
wodowych w kopalni Ruda  uzna, 
że przedstawiona propozycja jest 
krzywdząca dla jakichś grup zawo-
dowych to rozmowy będą prowa-
dzone nadal.  



4LISTOPAD 2017   SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �wydarzenia, opinie



� wydarzenia

Kolejowy pat
ZAPLECZE Kłopoty z dostawami węgla z powodu braku wagonów

W PAźDziERNiKu i listopadzie wielu dużych odbiorców węgla, w tym ener-
getyka i hutnictwo, miało kłopoty z dostawami węgla, które były spowo-
dowane brakiem węglarek. Ta sytuacja doprowadziła nawet do napięć w 
rządzie i dymisji zarządzie największego kolejowego przewoźnika towa-
rowego. 
Do zmian doszło w zarządzie 
PKP Cargo, największego, kolejo-
wego przewoźnika towarowego w 
Polsce. Co prawda PKP Cargo jest 
spółką giełdową, ale faktycznie jest 
kontrolowana przez państwową 
grupę PKP, posiadającą 33,01 proc. 
akcji. Co ciekawe, w PKP Cargo aż 
31,6 proc. akcji należy do czterech 
funduszy inwestycyjny, najwięcej 
z nich – 15,3 proc. - ma Otwarty 
Fundusz Emerytalny Nationale 
Nederlanden. Pod koniec paździer-
nika ówczesny prezes PKP Cargo 
Maciej Libiszewski oraz członek 
zarządu ds. finansowych Arkadiusz 
Olewnik złożyli dymisję z zajmo-
wanych stanowisk. Tego samego 
dnia ogłoszono nowy skład zarządu 
i tak Witold Bawor został powoła-
ny na stanowisko członka zarządu 
ds. operacyjnych a pełniącym obo-
wiązki prezesa zarządu PKP Cargo 
został Krzysztof Mamiński.

Wyjątkowa konfrontacja 
prezesów

Te zmiany były skutkiem m.in. 
konfrontacji szefów dwóch kole-
jowych spółek: PKP Cargo, czyli 
spółki  przewozowej, i PKP Pol-
skich Linii Kolejowych (PLK), czyli 
spółki zarządzającej polskimi tora-
mi. Szefowie Cargo twierdzili, że 
zakłócenia i opóźnienia w przewo-
zach węgla są wynikiem remontu 
torów – przewoźnicy muszą więc 

jeździć albo wolniej, albo drogą 
okrężną. W obu przypadkach wy-
dłuża się czas dostawy węgla z ko-
palni do odbiorcy. 

Do konfrontacji prezesów PKP 
Cargo i PKP PLK doprowadził 
minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk. Już po tym, przyznaj-
my niecodziennym spotkaniu, mi-
nister Adamczyk powiedział, że „w 
sposób jednoznaczny zdefiniowa-
no, że po stronie zarządcy linii ko-
lejowych nie leżą żadne przyczyny 
tego stanu rzeczy”, czyli opóźnień. 

Wcześniej PKP Cargo wyliczyło, 
że od marca do września br. spad-
ła średnia prędkość pociągów na 
polskich torach – z 25,5 km na go-
dzinę do 22,1 km na godzinę. Takie 
zmniejszenie prędkości handlowej 
doprowadziło do konieczności uru-
chamiania w ciągu doby dodatko-
wych ponad dziesięciu pociągów, 
czyli ponad 400 wagonów. 

W ArcelorMittal najtrudniejsza 
sytuacja

W energetyce najpoważniejsza 
sytuacja spowodowana kłopota-
mi w dostawie węgla wystąpiła w 
Elektrowni Ostrołęka wchodząca w 
skład grupy Energa, kontrolowanej 
przez Skarb Państwa. W tej elek-
trowni na początku listopada było 
o ok. ok. 15-20 proc. mniej węgla 
niż wymagany minimalny zapas. 
Elektrownia wówczas zapowiadała, 

że do końca listopada braki zostaną 
uzupełnione. Jacek Kościelniak, 
wiceprezes ds. finansowych w gru-
pie Energa, wprost powiedział, że 
braki węgla wynikają z opóźnień 
transportu przez PKP Cargo.

Znacznie bardziej poważna sy-
tuacja wystąpiła w największej fir-
mie hutniczej w Polsce, czyli Arcelo-
rMittal Poland. W połowie listopada 
br. ArcelorMittal przyznał, że w pol-
skich koksowniach ma tylko połowę 
minimalnego zapasu zimowego wę-
gla. Głównym przewoźnikiem węgla 
dla tego hutniczego giganta jest PKP 
Cargo, ale korzystana on także z 
usług innych firm kolejowych. Mit-
tal został zmuszony do dokonania 
zmian w mieszance węglowej z któ-
rej produkowany jest koks, co było 
dodatkowym kosztem i zakłóciło 
normalny rytm produkcji. 

Ma być lepiej
Ministerstwo Infrastruktury 

zapewnia, że sytuacja z brakiem 
wagonów do przewozu węgla ma 
ulec poprawie. Zapowiedziano, że 
już rozpoczęto działania mające 
doprowadzić do tego, aby PKP Car-
go miało większą liczbę czynnych 
wagonów. Teoretycznie, na papie-
rze liczba wagonów jest wystarcza-
jąca, ale wiele z nich nie ma waż-
nych przeglądów, a więc nie może 
jeździć.

Jednym z działań naprawczych 

jest rozpoczęcie przez PKP Cargo w 
Jaśle (w woj. podkarpackim) kapi-
talnych remontów wagonów towa-
rowych. Do tej pory w Jaśle remon-
towano tylko lokomotywy, teraz 
zapowiedziano rozbudowę zakładu 
i wzrost zatrudnienia o prawie 150 
osób. W lipcu 2014 roku ówczesny 
zarząd PKP Cargo zadecydował o 
połączeniu 10 działających w kra-
ju zakładów w 7 nowych, a Zakład 
Śląsko-Dąbrowski połączono z Za-
kładem Południowym, któremu 
podlega także jasielska sekcja spół-
ki. Wówczas władze spółki poinfor-
mowały, że sekcja w Jaśle będzie 
wygaszana. Powodem tej sytuacji 
miał być spadek przewozów i ich 
nieopłacalność na południu Polski. 
Teraz decyzję z 2014 r. odkręcono. 

Minister infrastruktury An-
drzej Adamczyk informuje także o 
pracach legislacyjnych nad Progra-
mem utrzymaniowym „Pomoc w 
zakresie finansowania kosztów za-
rządzania infrastrukturą kolejową, 
w tym jej utrzymania i remontów 
na lata 2016-2023”. Koszt realizacji 
programu to 27,1 mld zł. 

Zapewnił także, że wyraźnie 
przyspiesza realizacja Krajowego 
Programu Kolejowego, na który 
przeznaczono do 2023 roku 66,5 
mld zł. 

- To największy w historii pro-
ces modernizacji polskiej kolei 
– wylicza Andrzej Adamczyk. 

Jeszcze za czasów starego pre-
zesa PKP Cargo informowała, że w 
przyszłości może być jeszcze trud-
niejsza sytuacja niż jesienią tego 
roku, ponieważ szczyt inwestycji 
na polskich torach ma nastąpić w 
latach 2019–2022. Wartość inwe-
stycji prowadzonych w tym roku 
przez PKP PLK wyniesie prawie 10 
miliardów złotych, podobnie kwoty 
mają być wydane w 2018 r. 

Miejmy nadzieję, że uda się tego 
uniknąć. PKP Cargo prawdopodob-
nie uda się zwiększyć ilość lokomo-
tyw i wagonów nadających się do 
przewozów węgla, a nie tylko figu-
rujących w komputerowych zesta-
wieniach. Spóła PKP Polskie Linie 
Kolejowa powinna lepiej planować 
swoje, niewątpliwie potrzebne re-
monty, tak, aby nie było one wiel-
kim kłopotem dla przewoźników. 
Cargo i PLK należą do tej samej 
grupy, czyli PKP, i z pewnością 
możliwa jest lepsza koordynacja ich 
prac i działalności. Wydaje się, że 
tego do tej pory zabrakło, stąd takie 
problemy. A cierpią za to niewinni, 
w tym górnictwo i energetyka. 

Igor D. Stanisławski
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Rokowania nad jednolitym zuzP 
(i sprawy bieżące)

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Rokowania nad treścią jednolitego zakładowego układu zbiorowego Pracy (zuzP) dla Pracowników Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej SA (JSW) znajdują się w końcowej fazie. zostały do uregulowania kwestie świadczeń jednorazowych.

Stanowisko reprezentatywnych związ-
ków zawodowych w tej sprawie jest następu-
jące:

- obowiązujący od 1 października 2016 
roku Regulamin Pracy JSW SA powinien być 
integralną częścią ZUZP,

- pracownicy objęci Układem będą mie-
li prawo do: nagrody z okazji Dnia Górnika, 
dodatkowej nagrody rocznej (tak zwanej 
czternastej pensji) i deputatu węglowego,

- soboty, niedziele i święta będą, tak jak 
dotychczas, dniami wolnymi od pracy,

- dobowy wymiar czasu pracy dla wszyst-
kich pracowników Spółki ma wynosić 8 go-
dzin (w tym czas pracy pod ziemią - 7,5 go-
dziny).

Praktycznie gotowy jest nowy system 
wynagradzania w Spółce. Gdy zostanie 
wprowadzony, zniknie problem różnego 
wynagradzania pracowników na tych sa-
mych stanowiskach pracy w poszczególnych 
zakładach JSW. Nie będzie już „nowych” 
i „starych” umów o pracę czy problemu 
standaryzacji płac, z czym boryka się wciąż 
kopalnia „Knurów-Szczygłowice”. Repre-
zentatywne organizacje związkowe będą 
dążyć do tego, aby przed wprowadzeniem 
nowych rozwiązań płacowych wszyscy 
pracownicy Spółki mogli się przekonać, w 
jakim stopniu są one dla nich korzystne. 
Stoimy na stanowisku, że nikt na nowych 
rozwiązaniach nie może stracić. Dlatego też 
rozważamy koncepcję, by w okresie dwóch, 
trzech miesięcy przed wprowadzeniem w 
życie nowego ZUZP pracownicy - poza nor-
malnym paskiem zarobkowym - otrzymali 
pasek z wynagrodzeniem obliczonym we-
dług nowych zasad. To powinno rozwiać 
większość pojawiających się wątpliwości. 
Podkreślamy, że przed podpisaniem ZUZP 
załoga będzie mogła zapoznać się z jego 
treścią - oczywiście po tym, jak jego zapisy 
zostaną zaakceptowane przez pracodawcę, 
Radę Nadzorczą JSW i właściciela firmy. 
Bez akceptacji pracowników reprezenta-
tywne organizacje związkowe oraz organi-
zacje, które przystąpiły do tej reprezentacji 
(w sumie to już 35 zakładowych organizacji 
związkowych reprezentujących ponad 3/4 
pracowników Spółki; poza „Solidarnością”, 
„Kadrą” i ZZG JSW, w reprezentacji jest 
„Kontra”, „Przeróbka”, „Solidarność 80”, 
Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy 
oraz ZZG w Polsce KWK „Knurów-Szczy-
głowice”), nie podpiszą takiego Układu.

Skoro jesteśmy przy Układzie, nie sposób 

nie wspomnieć o knocie zaprezentowanym 
załodze przez Związek Zawodowy „Jedność” 
i jego przydupasów, który to knot ma być 
podobno projektem nowego ZUZP. Jest to 
zlepek pomysłów i rozwiązań pracodawcy, 
które przewinęły się w trakcie negocjacji na 
przestrzeni ostatnich lat, a które nie znalazły 
akceptacji obu stron rokowań układowych. 
Wyżej wspomnieliśmy, kto musi zaakcepto-
wać nowe rozwiązania przed ich wprowadze-
niem w życie. Jeszcze raz podkreślamy fakt, 
że bez zgody pracodawcy, reprezentantów 
właściciela czy reprezentatywnych organiza-
cji związkowych żadne rozwiązania nie wej-
dą w życie, dlatego przedstawianie załodze 
rozwiązań z nieba wziętych, preferujących 
niektóre grupy pracownicze, a dla wielu pra-
cowników wręcz niekorzystnych, kompletnie 
nie ma sensu. Kuriozalne jest także przepro-
wadzanie referendum nad czymś, czego nie 
ma i co nie będzie miało racji bytu w Spółce. 
Działania te, jak zwykle, mają na celu jedno: 
zasianie fermentu i dezinformacji wśród pra-
cowników Spółki - ale do tego zdążyliśmy się 
już przyzwyczaić.

Płaca w soboty, niedziele i święta po 
nowemu

Reprezentatywne organizacje związkowe 
- poza pracą nad nowym ZUZP - prowadzą 
równolegle rozmowy nad wieloma innymi 
zagadnieniami dotyczącymi pracowników. 
Jednym z takich problemów była koniecz-
ność zmiany zasad wynagradzania pracow-
ników pracujących w dni wolne od pracy, bo 
nie wiadomo, jak długo jeszcze będą trwały 
rokowania układowe. To samo dotyczyło na 
przykład konieczności wprowadzenia sta-
rych zasad przy obliczaniu nagrody barbór-
kowej, która od tego roku będzie wypłacana 
zgodnie z regulaminami obowiązującymi w 
2014 roku, a więc na dużo bardziej korzyst-
nych zasadach niż w 2015 i 2016 roku.

„Barbórka” po staremu, a co z „14-tką” 
i deputatem?

Jak już wspomnieliśmy, pracujemy nie 
tylko nad nowym ZUZP, ale także nad prob-
lemami, które muszą być rozwiązane przed 
jego podpisaniem, bo czas nagli. Taką spra-
wą jest niewątpliwie konieczność powrotu 
do wypłacania załodze „14-tej pensji” i de-
putatu węglowego już od przyszłego roku. W 
związku z tym wystosowaliśmy do Zarządu 
JSW pismo następującej treści:

„W nawiązaniu do pisma Reprezentatyw-
nych Organizacji Związkowych JSW S.A. z 
dnia 5.12.2016 r. [pismo wzywające do pod-
jęcia rokowań w celu przywrócenia starych 
zasad wypłaty „barbórki”, „14-tki” i deputa-
tu węglowego - przyp. aut.] oraz w związku 
z dalszą poprawą sytuacji finansowej Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej S.A. wnosimy o 
odstąpienie od zapisów Porozumienia z dnia 
16 września 2015 odnośnie wypłaty nagro-
dy rocznej tzw. 14-tej pensji oraz prawa do 
deputatu węglowego i przywrócenie zasad 
naliczania i wypłaty obowiązujących w 2014 
roku.

Mając powyższe na uwadze, a także 
uwzględniając zapisy § 8 ww. porozumie-
nia, Strona Społeczna nie widzi koniecz-
ności kontynuowania dalszej realizacji po-
rozumienia z dnia 16.09.2015 roku w tym 
zakresie”.

„Barbórka” i jej zasady zostały więc przy-
wrócone na stałe. Jesteśmy przekonani, że 
w najbliższym czasie, podobnie jak to miało 
miejsce odnośnie „barbórki”, podpiszemy z 
Zarządem stosowne porozumienia dotyczące 
węgla i „14-tej pensji”.

Dobre wyniki JSW za trzeci kwartał
Wszyscy zachwycamy się bardzo dobry-

mi wynikami JSW za trzy pierwsze kwartały 
2017 r. i często dajemy się ponieść hurra-
optymizmowi - tymczasem do ideału sporo 
brakuje.

Zysk netto Grupy Kapitałowej JSW za 
pierwsze półrocze bieżącego roku wyniósł 
1430 milionów złotych, natomiast po dzie-
więciu miesiącach tego roku Spółka osiąg-
nęła zysk netto w wysokości 1791,1 mln zł. 
W drugim kwartale 2017 r. zysk netto wy-
niósł 566 mln zł, natomiast w trzecim kwar-
tale 2017 r. - 360,4 mln zł. Konsensus PAP 
(tworzony na podstawie prognoz biur ma-
klerskich zebranych wcześniej przez Polską 
Agencję Prasową) zakładał 552,1 mln zł zy-
sku. Oczekiwania analityków co do wyniku 
netto wahały się w przedziale 474,8-600 mln 
zł zysku. Jak widać, wyniki Spółki w trzecim 
kwartale tego roku były znacznie gorsze od 
osiągniętych w pierwszym i drugim kwarta-
le 2017 r. Były również niższe od oczekiwań 
rynku.

Dodajmy, że po opublikowaniu powyż-
szych danych giełda zareagowała dość ner-
wowo. W konsekwencji wartość akcji JSW 
spadła do 90,99 zł za akcję.

JSW planuje inwestycje niezwiązane 
z wydobyciem i przeróbką węgla?

Wszyscy wiemy, jak wiele zostało do zro-
bienia w zakresie odtworzenia właściwego 
frontu robót w JSW i jak duże to pochłonie 
środki finansowe. Dlatego ze zdumieniem i 
zaniepokojeniem przeczytaliśmy w mediach, 
że Spółka planuje odkupić koksownię „Victo-
ria” i zakupić Przedsiębiorstwo Budowy Szy-
bów. Wciąż jesteśmy mocno zadłużeni. Dług 
ten należy jak najszybciej spłacić, ponieważ 
obligatariusze blokują część niezbędnych in-
westycji, a większość majątku Spółki wciąż 
jest zastawiona. JSW zadłużyła się nie tylko 
w instytucjach finansowych, ale i u własnych 
pracowników, którzy w 2015 r. zrezygnowa-
li czasowo z części swoich uprawnień i wy-
nagrodzeń. Jeśli tylko pokażą się w Spółce 
wolne środki pieniężne, powinny one być 
przeznaczane na zabezpieczenie przyszłości 
przedsiębiorstwa i powrót do poziomu wy-
nagrodzeń uzyskiwanych przed kryzysem, 
a nie na nowe - dosyć wątpliwe zresztą - za-
kupy. Takie są obecnie priorytety reprezen-
tatywnych organizacji związkowych JSW 
SA i w związku z tym wystosowaliśmy pis-
mo do pani premier Beaty Szydło, w którym 
podkreślamy, że dalszy rozwój Spółki nie 
jest możliwy bez zabezpieczenia środków na 
świadczenia pracownicze poprzez zawarcie 
nowego Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy dla Pracowników JSW SA, zagwaran-
towania środków na niezbędne inwestycje 
w obrębie poszczególnych zakładów Spółki 
i uregulowań zobowiązań dłużniczych. W 
piśmie tym wskazujemy także, że obecna 
propozycja strategii Spółki zbytnio preferu-
je wierzycieli finansowych JSW, a zbyt mało 
uwagi przywiązuje do docenienia roli i zasług 
załogi, która poprzez zgodę na wyrzeczenia 
uratowała firmę przed upadłością.

Zamierzamy doprowadzić do zwiększenia 
roli ministerstwa odpowiedzialnego za gór-
nictwo, jeśli chodzi o rozwiązywanie proble-
mów pracowniczych w JSW SA. Naszym zda-
niem, minister energii i pełnomocnik rządu 
do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla 
kamiennego poświęcają zbyt mało swojego 
cennego czasu Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej. Czyżby było u nas za spokojnie?

Reprezentatywne organizacje związkowe 
JSW SA:

ZOK NSZZ „Solidarność” JSW SA
ZZ „Kadra” Pracowników JSW SA

Federacja ZZG JSW SA
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Z okazji Dnia Górnika życzymy 
wszystkim GÓRNIKOM, 
Pracownikom kopalń i ich rodzinom 
wszelkiej pomyślności, 
sukcesów zawodowych 
i spełnienia w życiu osobistym.

Rada Nadzorcza  oraz Zarząd 
TAURON Wydobycie

Dobrze, ale mogło być lepiej
POLITYKA Czas podsumowań dwuletniej reformy górnictwa

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podsumował swoje dwuletnie rządy. Nas z oczywistych powodów naj-
bardziej interesowała polityka Ministerstwa Energii. Generalnie można powiedzieć, że choć do ide-
alnej sytuacji jeszcze brakuje, to kierunek zmian przyjęty dwa lata temu przez Ministerstwo Energii, 
wydaje się prawidłowy. 

Wyniki finansowe bran-
ży są optymistyczne. Jak 
podaje Agencja Rozwoju 
Przemysłu, po 9 miesiącach 
2017 roku wynik netto gór-
nictwa wyniósł 1,66 mld zł 
zysku. W trzech kwartałach 
tego roku spółki sprzedały 
49,3 mln ton węgla, co ozna-
cza, że sprzedaż przewyższy-
ła produkcję o 400 tys. ton. 
Największym odbiorcą była 
tradycyjnie energetyka za-
wodowa. 

Wiosną tego roku za-
kończył się pierwszy etap 
restrukturyzacji branży. W 
tym czasie zażegnano groź-
bę upadłości, pogrążonego 
w długach Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Nale-
żące do Holdingu kopalnie 
zostały włączone w struktu-
ry Polskiej Grupy Górniczej. 
Ta z kolei powstała w celu 
przejęcia majątku i zobowią-
zań bankrutującej Kompanii 
Węglowej. 

- To był najważniejszy, 
kluczowy czas naszych dzia-
łań w górnictwie. Branża 
była w stanie zapaści, można 
powiedzieć w stanie agonal-
nym, o czym szczegółowo 
informuje raport Najwyższej 
Izby Kontroli. Dlatego na 
początku musieliśmy ugasić 
wszystkie palące się pożary. 
Pierwszy etap restruktury-
zacji mamy za sobą, ale to nie 
koniec naprawy tego sektora. 
Teraz patrząc w przyszłość,  

musimy przygotować  spółki 
węglowe na czas dekoniunk-
tury – wyjaśnia Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister 
energii odpowiedzialny za 
górnictwo.

Bo nie ma co ukrywać, że 
dziś górnictwu sprzyjają wy-
sokie ceny węgla na rynkach 
światowych. Z historii wie-
my, że koniunktura nie trwa 
wiecznie. Dlatego trzeba my-
śleć o tym co będzie za rok, 
pięć czy dziesięć lat. Spółki 
już teraz ograniczają koszty, 
a części majątku kopalń, któ-
re generują straty przenoszo-
ne są do Spółki Restruktury-
zacji Kopalń. Resort energii 
zapewnia, że branża będzie 
doinwestowana. Według za-
powiedzi sama tylko Polska 
Grupa Górnicza ma zainwe-
stować do 2020 roku w roz-
wój i modernizację ponad 7 
miliardów złotych.

Także Jastrzębska Spół-
ka Węglowa ma powody do 
zadowolenia. Rozwiązano 
sprawę obligacji, które JSW 
wykupiła przed terminem, 
co poskutkowało zdjęciem 
zastawów rejestrowych i hi-
potek. Grupa JSW zakończy-
ła pierwsze półrocze 2017 r. 
zyskiem netto w wysokości 
1,429 mld zł, wobec 148,4 
mln zł straty netto w tym sa-
mym czasie ubiegłego roku. 
Do uzgodnienia pozostaje 
jeszcze kwestia Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy dla 

pracowników Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. Są one w 
końcowej fazie, a do uregu-
lowania pozostały kwestie 
jednorazowych świadczeń. 
Przed ostatecznym podpi-
saniem układu z jego treścią 
musi zapoznać się załoga, bez 
akceptacji pracowników do-
kument przez stronę społecz-
ną nie zostanie podpisany.

Przedstawiciele resortu 
energii wielokrotnie powta-
rzali, że węgiel jest i będzie 
podstawą bilansu energe-
tycznego, bo zapewnia nam 
niezależność i bezpieczeń-
stwo energetyczne kraju. 
Niestety jest też w tym 
wszystkim łyżka dziegciu. 
W ocenie śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności, projekt 

unijnej dyrektywy reformu-
jącej europejski system han-
dlu pozwoleniami na emisję 
CO2 (ETS), jest skrajnie nie-
korzystny dla polskiej go-
spodarki. W związku z tym 
Solidarność wystosowała 
pismo do przewodniczących 
Parlamentu Europejskiego, 
Komisji Europejskiej, Rady 
Europejskiej oraz do prezy-
dencji estońskiej w Radzie 
UE, wskazując na potrzebę 
renegocjacji zapisów pro-
jektu tak, by m.in. uwzględ-
niał możliwość wspierania 
inwestycji w sferze energe-
tyki węglowej. Polska jako 
członek Unii Europejskiej 
zobowiązała się do redukcji 
emisji CO2 i to zobowiąza-
nie wypełnia. Około 80 pro-

cent zainstalowanej mocy 
opiera się dziś na węglu. 
Udział odnawialnych źródeł 
energii w polskim miksie 
będzie rósł stopniowo, ale 
jeszcze w 2050 roku w Pol-
sce połowa energii produ-
kowana będzie z węgla. Na 
minus i to duży pozostaje 
jeszcze nierozwiązana do 
końca sprawa deputatów 
dla emerytów i rencistów. 
Wprawdzie przyjęto usta-
wę o rekompensatach, tyle, 
że pozbawiła ona 12 tysięcy 
osób prawa do bezpłatnego 
węgla. Szkoda, że tak się 
stało, bo nasza ocena doko-
nań Ministerstwa Energii 
byłaby znacznie wyższa. 

red

PLuS-MiNuS
Politykę rządu Prawa i Spra-
wiedliwości w odniesieniu do 
górnictwa ocenia przewodniczą-
cy Krajowej Sekcji Górnictwa 
Węgla Kamiennego NSZZ „Soli-
darność” Jarosław Grzesik.

+

urentownienie spółek 
węglowych

Dzięki działaniom własnym i 
ogromnemu poświęceniu finan-
sowemu ze strony pracowników 
rząd uratował Jastrzębską Spół-
kę Węglową przed upadłością, a 
Kompanię Węglową skutecznie 
przekształcił w Polską Grupę Gór-
niczą, przyłączając potem jeszcze 
do PGG kopalnie Katowickiego 
Holdingu Węglowego. Dziś spółki 
węglowe, które koalicja Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego doprowadziła 
na skraj bankructwa, przynoszą 
milionowe, a nawet miliardowe 
zyski. Należy podkreślić, że trud-
ny proces restrukturyzacji pro-
wadzono tak, by żaden górnik nie 
stracił pracy.

-

Połowicznie rozwiąza-
na sprawa bezpłatnego 
węgla

Centrale związkowe chciały 
przywrócenia prawa do bezpłat-
nego węgla wszystkim emerytom 
i rencistom przy jednoczesnym 
przeniesieniu obowiązku realizacji 
świadczenia na budżet państwa. 
Tymczasem przyjęto ustawę o re-
kompensatach, która 12 tysięcy 
osób pozbawionych wspomnia-
nego prawa zostawiła z niczym. 
Mimo dość długiego okresu pro-
cedowania ustawy rekompen-
sacyjnej, tak istotnej dla całego 
środowiska górniczego sprawy nie 
rozwiązano, zadowalając się pół-
środkami, co tylko otwiera pole do 
dalszej dyskusji.
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Apel o odpowiedzialność 
za pracę i pracownika

XXVII PIELGRZYMKA GÓRNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

Około 5 tysięcy osób - głównie pracowników sektora wydobywczego z rodzinami - uczestniczyło 
w organizowanej przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSzz „Solidarność” 
XXVii Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która dotarła do Częstochowy 26 listopada, na dwie 
niedziele przed Barbórką. Górnicy węgla kamiennego i brunatnego, rud cynku i ołowiu, siarki, 
ropy naftowej, a także energetycy i elektronicy dziękowali Matce Boskiej Częstochowskiej za 
opiekę, prosząc o dalsze łaski.

Tuż po godzinie 9. piel-
grzymi zaczęli się gromadzić 
przed położonym kilkaset 
metrów od jasnogórskiego 
wzgórza kościołem pod we-
zwaniem świętej Barbary. Na 
miejscu przywitał ich miej-
scowy proboszcz, paulin, oj-
ciec Ryszard Dec.

- Wasza górnicza piel-
grzymka odbywa się w uro-
czystość Chrystusa, Króla 
Wszechświata. To Bóg, Król 
Wszechświata, złożył w zie-
mi różnorakie kopaliny, a 
Wy je wydobywacie, by czło-
wiek korzystał z nich i przez 
to ułatwiał sobie życie. (…) 
Przychodzicie do świętej 
Barbary, by z nią pójść do 
Matki Króla Wszechświata, 
do Maryi. Waszej tegorocz-
nej pielgrzymce przyświeca 
hasło „Promienie słońca dla 
polskiego górnictwa. Boże, 
błogosław im”. Niech więc 
nad polskim górnictwem za-
wsze to słońce świeci, a świę-
ta Barbara ma Was zawsze 
w opiece - mówił zakonnik, 
zwracając się do górników.

Następnie uczestnicy piel-
grzymki utworzyli kolumnę, 
która przemaszerowała ulicą 

Świętej Barbary ku Jasnej 
Górze. Czoło pochodu two-
rzyli muzycy z towarzyszącej 
pątnikom Górniczej Orkiestry 
Dętej „Bytom” pod dyrekcją 
Marcina Walisko; za nimi po-
dążało kilkadziesiąt pocztów 
sztandarowych reprezentu-
jących struktury związkowe 
NSZZ „Solidarność” różnego 
szczebla.

Po uroczystości złożenia 
kwiatów przy pomniku Pry-
masa Tysiąclecia wszyscy 
wzięli udział w nabożeństwie 
Drogi Krzyżowej, które od-
prawiono na jasnogórskich 
wałach.

Kulminacyjny punkt piel-
grzymki stanowiła msza świę-
ta koncelebrowana w Kaplicy 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej (Cudownego Obrazu) 
pod przewodnictwem arcy-
biskupa metropolity wroc-
ławskiego księdza Józefa 
Kupnego, któremu towarzy-
szyli między innymi: kapelan 
KSGiE NSZZ „Solidarność” 
ks. prałat Bernard Czerne-
cki, kapelan górników węgla 
brunatnego ks. prał. Jan Żak, 
kapelan górników wydoby-
wających ropę naftową ks. 

kanonik Grzegorz Stolarczyk, 
kapelan górników rud cynku 
i ołowiu ks. Grzegorz Dymek 
i kapelan Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Bobrek-
Centrum” ks. Dariusz Pietraś.

Homilię wygłosił abp 
Kupny. Wspomniał postać 
św. Barbary, która wierność 
Bogu okupiła najpierw niezro-
zumieniem ze strony najbliż-
szych, potem zaś męczeńską 
śmiercią. Według metropolity 
losy patronki górników, po-
zbawionej życia przez własne-
go ojca, są nadzwyczaj aktual-
ne zwłaszcza dziś, gdy próby 
przyjmowania chrześcijań-
skich postaw często wywołują 
spory w rodzinach.

- Przyjęcie Chrystusa 
może prowadzić do konfliktu 
między najbliższymi. Mogą 
to być sprawy nieraz bar-
dzo zwyczajne - modlić się, 
czy nie, pójść do kościoła na 
niedzielną mszę świętą, czy 
nie. (…) Spory mogą dotyczyć 
zachowania poszczególnych 
przykazań, religijnego wy-
chowania dziecka… - wymie-
niał kaznodzieja. - I święta 
Barbara nam o tym wszyst-
kim przypomina. Może ktoś 
powie - „mogła ustąpić, dla 
świętego spokoju, dla urato-

wania życia”. Otóż nie moż-
na osiągnąć prawdziwego 
pokoju z bliźnimi, choćby z 
najbliższą rodziną, za cenę 
naruszania Bożych przyka-
zań i odmawiania Bogu tego, 
co Jemu się należy. Podważa-
my wtedy swój wewnętrzny 
pokój i spokój sumienia. Gdy-
byśmy w imię fałszywego po-
koju (…) pobłażali złu, choćby 
najbliższych, zasłużylibyśmy 
na ten surowy osąd ze strony 
Chrystusa - „kto miłuje ojca 
lub matkę bardziej niż mnie, 
nie jest mnie godzien”. Taka 
bezkompromisowość narazi 
nas na przykrość i cierpie-
nia, ale dalej mówi Jezus - 
„kto nie bierze swego krzyża, 
a idzie za mną, nie jest mnie 
godzien” - podkreślał.

Dalej arcybiskup wskazy-
wał, że nie można pobłażać 
złu również w miejscu pracy.

- Wszędzie tam, gdzie 
idzie o życie, zdrowie gór-
nika, nie może być mowy 
o lekceważeniu przepisów. 
Ciężka i niebezpieczna praca 
w przemyśle wydobywczym 
domaga się od pracowników 
dozoru technicznego i każde-
go pracownika odpowiedzial-
ności - odpowiedzialności 
za pracującego i za pracę. Ta 
odpowiedzialność za pracę 

wyraża się przede wszystkim 
w zdolności do poprawnego 
przewidywania konsekwen-
cji, jakie wynikają z własnych 
działań związanych z wyko-
nywaną pracą. (…) Ona się 
wyraża także w sumienności 
i solidarności w wykonywa-
niu nawet drobnego zadania. 
(…) Trzeba dzisiaj większej 
odpowiedzialności za pra-
cownika, za należytą organi-
zację pracy, za przestrzeganie 
przepisów bhp i za tworzenie 
dobrej atmosfery współpracy. 
Tego potrzeba nam. Kierowa-
nie się odpowiedzialnością za 
drugiego, za pracę, za siebie, 
wpisuje się w program ewan-

gelii pracy, którą Kościół stale 
na nowo odczytuje i na nowo 
głosi wszystkim ludziom. 
Niech słowa „Szczęść Boże!” 
(…), którymi pozdrawiacie 
się w pracy, odzyskają swoje 
pierwotne znaczenie - to zna-
czy niech wyrażają życzliwość 
wobec bliźniego, który pracu-
je, niech odnoszą jego pracę 
do Boga, Stwórcy i Odkupi-
ciela człowieka - apelował.

XXVII Pielgrzymkę Gór-
ników na Jasną Górę zakoń-
czyło odczytanie uroczystego 
aktu zawierzenia Braci Gór-
niczej oraz górniczych rodzin 
Matce Bożej Częstochowskiej.

MJ
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Silna reprezentacja załogi
informacja o dokonaniu wyceny należącej do Holdingu KW SA GSu SA zelektryzowała załogę tej firmy ubezpieczeniowej. 
Obawy przed możliwością sprzedaży zakładu innemu podmiotowi sprawiły, że pracownicy postanowili zorganizować się w 
związek zawodowy. Międzyzakładowa Organizacja związkowa (MOz) NSzz „Solidarność” Pracowników GSu liczy 118 człon-
ków (na około 200 zatrudnionych). Przewodniczy jej pani iwona Krzywonos.

GSU Pracownicy postanowili zorganizować się w związek zawodowy

GSU SA powstała w 1994 roku. 
Zajmuje się przede wszystkim 
obsługą i sprzedażą ubezpieczeń 
chorobowych, wypadkowych, ma-
jątkowych, komunikacyjnych oraz 
ubezpieczeń na życie oferowanych 
przez ponad dwudziestu ubezpie-
czycieli. Oddziały GSU SA zloka-
lizowane są na terenie oddziałów 
Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. 
(PGG) lub w ich pobliżu, dzięki cze-
mu pracownicy kopalń PGG mają 
łatwy dostęp do pełnej pomocy przy 
wyborze oferty, zawieraniu umowy 
ubezpieczenia oraz przy tak zwanej 
obsłudze posprzedażowej, również 
podczas dochodzenia odszkodo-
wań i świadczeń.

Zysk wypracowywany przez 
całą Grupę GSU przeznaczany jest 
na dywidendę dla jedynego akcjo-
nariusza (Holdingu KW).

MOZ NSZZ „Solidarność” Pra-
cowników GSU zrzesza pracow-
ników GSU SA oraz spółek zależ-

nych: GSU Pomoc Górniczy Klub 
Ubezpieczonych SA i Górnośląskiej 
Spółki Brokerskiej Sp. z o.o.

- W GSU SA funkcjonuje Rada 
Pracowników. We wrześniu Za-
rząd Spółki oficjalnie powiadomił 
członków Rady, że właściciel GSU 
- Holding KW - zlecił wycenę firmy 
i że ta wycena jest robiona pod ką-
tem ewentualnej sprzedaży Spół-
ki. Załoga obawia się pogorszenia 
warunków pracy i płacy oraz fali 
zwolnień, która mogłaby nastą-
pić po zmianie właściciela - mówi 
przewodnicząca. - Należy zwrócić 
uwagę, że pracownicy GSU są za-
trudniani na podstawie umów o 
pracę - i są to w większości umowy 
na czas nieokreślony. To daje oso-
bom zatrudnionym poczucie sta-
bilizacji. W dużych towarzystwach 
ubezpieczeniowych jest inaczej 
- mamy tam do czynienia z postę-
pującą centralizacją, co wiąże się z 
likwidacją miejsc pracy „w terenie”. 

Nie ma żadnych podstaw, by twier-
dzić, że po przejęciu przez którąś z 
dużych korporacji to samo nie spot-
kałoby pracowników GSU. Silna re-
prezentacja załogi, jaką jest liczny 
związek zawodowy, daje szansę na 
skuteczny opór wobec takich decy-
zji. Założyliśmy organizację związ-
kową, bo wsparcie ze strony Rady 
Pracowników może nie wystarczyć 
- wyjaśnia.

Szefowa MOZ NSZZ „Solidar-
ność” Pracowników GSU nie widzi 
racjonalnych powodów, dla których 
Holding KW miałby się pozbywać 
GSU. Podkreśla, że Spółka przyno-
si coraz większe zyski.

- Cały czas się rozwijamy. Po-
zyskujemy nowych klientów, a dy-
widenda wypłacana przez Spółkę 
rośnie. Jest to zresztą trend stały, 
widoczny od wielu lat. W GSU ni-
gdy nie było potrzeby wprowadza-
nia drastycznych cięć i szukania 
oszczędności kosztem pracowni-

ków. Tym bardziej chcielibyśmy 
temu zapobiec teraz, kiedy firma 
znakomicie prosperuje. Nie wiemy, 
czy pomysł zbycia GSU dojdzie do 
skutku. Jeśli jednak zapadną kon-
kretne decyzje, zamierzamy ten 

proces kontrolować i w nim uczest-
niczyć, tak by na żadnym jego eta-
pie nie ucierpieli nasi członkowie 
- podsumowuje.

MJ
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Blisko dwukrotne 
zwiększenie zasobów

LW BOGDANKA Z Koncesją na wydobycie węgla ze Złoża „Ostrów” 

LW BOGDANKA S.A., najnowo-
cześniejsza i najbardziej efektywna 
kopalnia węgla kamiennego w Pol-
sce, będąca częścią Grupy Enea, jed-
nego z liderów polskiego rynku ener-
getycznego, otrzymała od Ministra 
Środowiska koncesję na wydobycie 
węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” 
w obszarze górniczym „Ludwin”, o 
zasobach operatywnych na poziomie 
ok. 186 mln ton.   

Pozyskanie ww. koncesji to kluczo-

wy krok w realizacji zapowiadanego w 
„Strategii LW Bogdanka Obszar Wydo-
bycie Grupy Enea do roku 2025” planu 
podwojenia zasobów operatywnych 
Spółki. Dodatkowo planowane jest roz-
szerzenie zasobów pola „Bogdanka” o 
kolejne ok. 33 mln ton. W sumie Bog-
danka zwiększy więc poziom zasobów 
z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 
mln ton, co oznacza przedłużenie ży-
wotności kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 
lat obecnie).  

Pozyskanie koncesji na wydobycie 
węgla ze złoża „Ostrów” to bardzo ważny 
krok w realizacji zapowiadanego w naszej 
Strategii planu podwojenia zasobów ope-
ratywnych Spółki. Zwiększenie bazy za-
sobów oznacza możliwość długofalowe-
go planowania i zabezpieczenie rozwoju 
kopalni, a co za tym idzie - zapewnienia 
stabilności zatrudnienia dla kolejnych 
pokoleń górników. To także podstawa dla 
utrzymania pozycji Bogdanki jako jednej 
z najważniejszych firm w regionie, przy-

czyniającej się do rozwoju Lubelszczyzny. 
Zwiększenie bazy zasobów oznacza także 
zapewnienie stabilnego zaplecza surow-
cowego dla Grupy Enea, której jesteśmy 
częścią – powiedział Krzysztof Szlaga, 
Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Eksploatacja złoża Ostrów plano-
wana jest dwuetapowo. W pierwszej 
fazie eksploatacja będzie prowadzona 
w oparciu o obecną infrastrukturę pod-
ziemną. Uruchomienie pierwszej ściany 
jest planowane ok. 2020 roku. W drugiej 

kolejności, w latach 2025-30, przewidy-
wane jest udostępnienie pionowe złoża 
i budowa niezbędnych obiektów i infra-
struktury technicznej. łączne wstępnie 
szacowane nakłady w wartościach real-
nych związane z budową infrastruktury 
wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie do-
celowych poziomów wydobycia ze złoża 
Ostrów planowane jest ok. 2032 roku.  

Jednocześnie Spółka nadal rozważa 
złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów jako po-
tencjalne dalsze obszary eksploatacji.
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Karczma 
na rockowo!
człoNKowie NSZZ 
„Solidarność” KWK „Knu-
rów-Szczygłowice” Ruch 
„Knurów” bawili się 18 li-
stopada w szczygłowickiej 
hali MOSiR. „Złoty tru-
nek” lał się strumieniami. 

Oprócz konkursów pre-
miujących najszybszych i 
najsprawniejszych piwoszy 
czy tradycyjnego losowa-
nia nagród wśród gwarków 
- tradycyjnych punktów 
programu okołobarbórko-

wych imprez - miał miejsce 
również niezwykły koncert: 
uczestników Karczmy roz-
grzał wykonujący covery 
legendarnego AC/DC zespół 
4 Szmery. Kto nie był, niech 
żałuje!

Z okazji Barbórki,
Górnikom i ich Rodzinom

przekazujemy najserdeczniejsze życzenia 
wszelkiej pomyślności, sukcesów w codziennej pracy, 

zdrowia i opieki św. Barbary.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy 
CZW „Węglozbyt” S.A.
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Żwawa staruszka
WĘGLOKOKS KRAJ Jubileusz 110 lecia kopalni Bobrek!

PRAWiE osiem kilometrów obszaru górniczego, ponad 54 kilometry chodników i 1678 pracowników – to najważniejsze liczby 
obrazujące kopalnię Bobrek w Bytomiu, która w tym roku obchodzi jubileusz 110 lecia. Kopalnia stała się już nieodłącznym 
elementem społecznego i gospodarczego krajobrazu Bytomia, współtworząc tradycję i historię nie tylko miasta, a i całego 
Górnego Śląska.
- W tym roku kopalnia Bobrek 
obchodzi 110 rocznice istnienia, a 
jednak możemy szczycić się nowo-
czesnym produktem, który znalazł 
uznanie wśród klientów. Inwestu-
jemy w linię technologiczną nowej 
generacji do paczkowania sorty-
mentów, w tym naszego sztanda-
rowego produktu czyli ekogroszku 
Skarbek – mówi Grzegorz Wacła-
wek, prezes Węglokoks Kraj.

Wielomilionowe inwestycje
Nowoczesny produkt to m.in. 

efekt przeprowadzonych inwesty-
cji. Tylko w pierwszym półroczu br. 
w kopalni Bobrek zainwestowano 
30,3 mln zł, z czego 10 mln zł w urzą-
dzenia transportowe, a 7,6 mln zł w 
obudowy zmechanizowane. Dalsze 
około 8 mln zł to koszt nowych wy-
robisk. Kopalnia weszła m.in. w pola 
eksploatacyjne będące w przeszło-
ści rejonami filarów ochronnych. 
 
Dzięki takim inwestycjom możliwe 
jest zwiększenie wydobycia. 

- Początkowo nasz plan zakła-
dał, że w 2017 r. wydobycie w kopal-
ni Bobrek-Piekary będzie na pozio-
mie 2,36 mln ton. Węgla, faktyczne 
wydobycie będzie jednak większe 
o ponad 280 tys. ton, czyli o 12 
proc. - dodaje Grzegorz Wacławek.  
Całość produkcji kopalni Bobrek-
Piekary spółka Węglokoks Kraj 
sprzedaje na bieżąco. Węgiel trafia 
zarówno do energetyki i ciepłowni-
ctwa, jak i na rynek komunalno-by-
towy. W ubiegłym roku spółka do-
starczyła na ten rynek 708,3 tys. ton 
węgla opałowego, w tym roku bę-

dzie to ok. 740 tys. ton. Cena takiego 
węgla wzrosła średnio o ok. 10 proc. 
Kopalnia rozwija także produk-
cję poszukiwanego na rynku eko-
groszku, uruchamiając kolejne 
linie paczkowania tego produktu. 
Nowe linie paczkowania ekogrosz-
ku działają w obu częściach kopalni 
- zarówno w Bytomiu, jak i w Pie-
karach Śląskich.

Obszar górniczy kopalni Bo-
brek obejmuje prawie 8 km kw., a 
podziemna infrastruktura tego za-
kładu to ponad 54 km chodników. 

W Bytomiu pracuje niespełna 
1,7 tys. osób, spośród 2,8 tys. za-
trudnionych w całej bytomsko-pie-
karskiej kopalni. 

Poszukiwane produkty 
Jak mówi prezes Grzegorz Wac-

ławek, sztandarowym produktem 
Węglokoksu Kraj jest ekogroszek 
Skarbek, o granulacji do 25 mm. 
Powstaje on na bazie węgla ka-
miennego o niskiej zawartości 
siarki i charakteryzuje się dużą 
kalorycznością przy stosunko-
wo małej wilgotności i niewiel-
kiej ilości substancji niepalnych.  
Paliwo to polecane jest szczegól-
nie do stosowania w kotłach o 
mocy poniżej 1000 kW, zgodnie 
z zaleceniami producentów kot-
łów i paliw, w tym zwłaszcza do 
spalania w kotłach z automatycz-
nymi paleniskami retortowymi i 
rusztowymi oraz we wszystkich 
kotłach rusztowych komoro-
wych górnego i dolnego spalania. 
Zaletą ekogroszku Skarbek jest to 
iż, charakteryzuje się on stabilnym 

spalaniem, niską emisją zanie-
czyszczeń i wysoką sprawnością 
spalania. Węgiel ten został prze-
badany przez Instytut Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki 
badań pozwoliły mu uzyskać świa-
dectwo na znak bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

W planach Węglokoksu Kraj 
jest wprowadzenie na rynek nowe-
go produktu, jakim jest próżnio-
wy pelet węglowy, który znacznie 
poprawi konkurencyjność kopalń 
spółki.

Maryla Rodowicz i mała 
Joanna Gryzik

Przez 110 lat w Bobrku wyda-
rzyło się wiele, niecodziennych sy-
tuacji. Z pewnością jednym z takich 
wydarzeń był zjazd na dół kopalni 
Maryli Rodowicz, co miało miejsce 
przed koncertem w 1974 r.  

Historia kopalni zaczęła się od 
zupełnie innej kobiety. Nazywała 
się Joanna Gryzik. Porzucona przez 
matkę, półsierota, została przygar-
nięta przez służąca Karola Goduli, 
właściciela wielu hut i kopalń, któ-
ry przysłużył się do rozwoju gospo-
darczego Górnego Śląska. Od jego 
nazwiska wzięłą nazwę jedna z 
dzielnic Rudy Śląskiej, która nazy-
wa się po prostu Godula. 

Karol Godula tak bardzo polubił 
dziewczynkę, że zapisał jej cały swój 
majątek, a była to ogromna fortuna. 
Kiedy zmarł miała sześć lat.

Ponad pół wieku później, już 
jako hrabina Joanna Gräfin von 
Schaffgotsch, zainwestowała 50 
milionów marek w kopalnię w By-

tomiu. I tak w 1907 roku urucho-
miono kopalnię „Hrabina Joanna”. 
Popularnie zwana Johanka szybko 
wrosła w krajobraz miasta. Po raz 
pierwszy milion ton węgla wydoby-
to w 1925 roku, a rok później było 
to już 2 miliony ton. Nazwę, na Bo-
brek,  zmieniono dopiero po woj-
nie. Zmieniały się czasy, zmienił 
się ustrój, a w kopalni niezmiennie 
prowadzono wydobycie. Dzięki ko-
palni na terenie Bytomia powstały 
244 budynki mieszkalne z 3389 
mieszkaniami.

W grupie Węglokoks Kraj
Kilka lat temu ważyły się losy 

kopalni Bobrek. W maju 2015 roku 
kopalnię przejął Węglokoks Kraj. 
Połączona została z piekarskim za-
kładem w dwuruchową kopalnię Bo-
brek-Piekary. Spółka zainwestowała 
dziesiątki milionów złotych, unowo-
cześniła wydobycie i zwiększyła wy-

dajność. Dziś kopalnia daje stabilne 
miejsca pracy i przynosi zysk. 

Niedawno centrala Węglo-
koksu Kraj została przeniesio-
na z Katowic do Piekar Śląskich, 
gdzie znajduje się siedziba spółki.  
- Chcemy być bliżej naszych pra-
cowników i miejsca, gdzie spółka 
miała swój początek – wyjaśnia 
Grzegorz Wacławek.

To właśnie w Piekarach, przy 
tamtejszej kopalni, w 1995 roku 
działalność rozpoczął Zakład Wzbo-
gacania Węgla „Julian”, który przez 
ponad dwadzieścia lat istnienia dał 
się wśród odbiorców przemysłowych 
poznać jako uznany i godny zaufania 
wytwórca produktów o wysokich 
parametrach jakościowych. Spółka 
zmieniła nazwę na Węglokoks Kraj 
w 2014 roku, dwa lata po przejęciu 
udziałów przez Węglokoks.

Czesław Ciesielski
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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 październikowej 
krzyżówce brzmi: 
U Pana Boga za piecem. 

Nagrody wylosowali: 
Czesław Rzońca z Olkusza 
oraz Dawid Jackowski łęcznej. 
Gratulujemy. 
Nagrody prześlemy pocztą.
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Laboratorium 4.0 - wyzwanie i konieczność
CzWARTA rewolucja przemysłowa w laboratorium? Jak najbardziej. To spore wyzwanie, ale zarazem konieczność, by 
być konkurencyjnym na rynku. Dla Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. (CLP-B) to zarazem 
próba sprostania wymogom stawianym przez właściciela - Grupę Kapitałową (GK) JSW.
cLP-B jest jednym z naj-
większych akredytowanych 
laboratoriów badawczych 
w kraju. Posiada 6 oddzia-
łów (Jastrzębie-Zdrój, gdzie 
mieści się siedziba główna, 
a ponadto Czerwionka-Lesz-
czyny, Dąbrowa Górnicza, 
Radlin, Wałbrzych i Zabrze). 
Na co dzień zabezpiecza po-
trzeby analityczno-pomia-
rowe podmiotów należących 
do GK JSW. Wśród podsta-
wowych zadań CLP-B należy 
wymienić zapewnienie rze-
telnej, kompleksowej obsługi 
rzeczoznawczo-badawczej w 
zakresie zapewnienia wiary-
godności jakości produktów, 
głównie węgla kamiennego 
i koksu dla odbiorców oraz 
spełnienie wymagań praw-
nych w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, 
bezpieczeństwa i środowiska 
pracy. Ponadto Laboratorium 
wykonuje usługi inspekcyjne 
jakości towarów masowych 
- chodzi o nadzór nad zała-
dunkiem węgla kamiennego 
i koksu dla klientów w GK 
JSW oraz dla klientów ze-
wnętrznych.

Silne związki z przemy-
słem wydobywczym i kok-
sowniczym sprawiają, że 
większość działań ukierun-
kowanych na rozwój Labo-
ratorium wynika z potrzeb 
obydwu branż. Od dłuższego 
czasu CLP-B przygotowuje 
się do wykonywania badań 
i pomiarów, które zostaną 
wprowadzone w 2018 roku 
na mocy tak zwanych nowych 
konkluzji BAT (Best Availab-
le Techniques) dla koksowni-
ctwa. Każde wdrożenie nowej 
metody badawczej w obszarze 
regulowanym prawnie wy-
maga czasu, bo często wiąże 
się z koniecznością zakupu 
nowych urządzeń, walidacji 
metody oraz potwierdzenia 
przez Polskie Centrum Akre-
dytacji kompetencji technicz-
nych do wykonywania badań. 
Z uwagi na wchodzące w życie 
nowe konkluzje BAT obecnie 
CLP-B jest na ostatnim etapie 
wdrożenia metody Morhaue-
ra do pomiarów emisji pyło-
wo-gazowej z wież mokrego 
gaszenia koksu.

Oprócz bieżącej obsługi 
laboratoryjnej koksowni na-

leżących do JSW Koks SA, 
od kilku miesięcy CLP-B 
prowadzi nowatorskie bada-
nia procesu koksowania w 
warunkach laboratoryjnych. 
Być może dzięki nim uda 
się wypracować alternatyw-
ne rozwiązanie w zakresie 
pomiarów ciśnienia rozprę-
żania, parametru niezwykle 
istotnego dla procesu kok-
sowania. Obecnie prowa-
dzone są pomiary skurczu 
mieszanki do koksowania w 
trakcie procesu. Wynikami 
tych badań zainteresowana 
jest zwłaszcza koksownia 
„Radlin”.

Jeśli chodzi o rozwiąza-
nia dla przemysłu wydobyw-
czego, Centralne Laborato-
rium Pomiarowo-Badawcze 
Sp. z o.o. prowadzi badania 
węgla kamiennego w bardzo 
szerokim zakresie, od badań 
prognozowych złóż po para-
metry kształtujące cenę su-
rowca. Istotne było również 
uzyskanie statusu rzeczo-
znawcy Wyższego Urzędu 
Górniczego w zakresie zagro-
żeń pyłowych i pożarowych.

Ostatni rok działalności 

Materiał powstał 
w ramach cyklu 

poświęconego innowacyjności 
w polskim górnictwie węgla 
kamiennego we współpracy 

z JSW Innowacje.

to aktywne działania CLP-B 
na rzecz poprawy środowi-
ska naturalnego, głównie w 
zakresie walki ze smogiem i 
spalaniem odpadów. Labo-
ratorium opracowało meto-
dykę badania popiołów pale-
niskowych, która pozwala na 
jednoznaczne stwierdzenie, 
czy doszło do termicznego 
przekształcania odpadów w 
palenisku. CLP-B współpra-

cuje z przedstawicielami sa-
morządów i straży miejskich. 
Prowadzone przez eksper-
tów Laboratorium szkolenia 
z zakresu metody pobiera-
nia próbek odpadów pale-
niskowych oraz aspektów 
prawnych kontroli odbywają 
się cyklicznie w Jastrzębiu-
Zdroju, ale najczęściej straż-
nicy szkoleni są na miejscu, 
np. w Warszawie, Toruniu 

czy Kartuzach.
Wiosną 2017 r. powstała 

„Strategia rozwoju CLP-B Sp. 
z o.o. na lata 2017-2030”. We 
wrześniu dokument wyzna-
czający podstawowe kierunki 
rozwoju Laboratorium uzy-
skał akceptację Zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej 
SA. Wśród kluczowych zało-
żeń „Strategii” należy wymie-
nić przede wszystkim plany 
dywersyfikacji działalności 
CLP-B. Chodzi o zwiększe-
nie udziału sprzedaży usług 
laboratoryjnych na rzecz GK 
JSW oraz sprzedaży usług 
poza GK JSW.

Aby Laboratorium mogło 
sprostać wyznaczonym za-
daniom, niezbędny jest stały, 
permanentny rozwój nowych 
kierunków badań oraz na-
tychmiastowa odpowiedź na 
potrzeby rynku. Dziś CLP-B 
kładzie nacisk przede wszyst-
kim na rozbudowę bazy lo-
kalowej i zaplecza laborato-
ryjnego wraz z najnowszym 
wyposażeniem analitycznym. 
Celem jest skuteczne wpro-
wadzenie elementów robo-
tyki do głównych procesów i 
wykorzystanie postępu tech-
nologicznego, w tym automa-
tyzacji oraz nowoczesnych 
systemów przetwarzania i 
wymiany danych. Przedsta-
wiciele Centralnego Labora-
torium Pomiarowo-Badaw-
czego Sp. z o.o. uważają, że 
tak zwana czwarta rewolucja 
przemysłowa w ich działal-
ności laboratoryjnej jak naj-
szybciej musi stać się faktem. 
Podkreślają, że z jednej stro-
ny liczą się zasady ekonomii, 
a więc prosty wynik finan-
sowy, z drugiej - prowadze-
nie działalności badawczej 
wymaga nieustannego roz-
woju, wiedzy technicznej na 
najwyższym poziomie oraz 
innowacyjnego myślenia, bo 
bezpośrednią konkurencję 
stanowią uznane ośrodki 
naukowo-badawcze. Projekt 
Laboratorium 4.0 należy za-
tem traktować jako wyzwa-
nie, ale też przyjąć, że rea-
lizacja jego założeń stanowi 
pewną konieczność. Oprócz 
cyfryzacji i zaawansowanej 
automatyzacji elementami 
Laboratorium 4.0 będą rów-
nież innowacje organizacyjne 
i procesowe. Kierownictwo 
CLP-B jest przekonane, że 
projekt wzmocni jej potencjał 
i pozycję konkurencyjną.
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