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Czas na decyzję Brukseli Złudne zielone nadzieje…
Dokument reguluje zasady stopniowej likwidacji górnictwa wę-
gla energetycznego został podpisany po miesiącach negocjacji. 
Wejście porozumienia w życie zależy od zgody Komisji Europej-
skiej na pomoc publiczną dla kopalń. 

17 maja w Elektrowni Bełchatów wskutek awarii wyłączono 10 
bloków, w efekcie czego polski system energetyczny znalazł się 
na skraju zapaści. W tym kryzysowym momencie nie można 
było liczyć na pomoc odnawialnych źródeł energii. 

W szaleństwie jest metoda…
Od kilku miesięcy bardzo mocno rosną ceny uprawnień do emisji 
CO2, które w maju 2021 r. osiągnęły swoje rekordowe poziomy. 
Dzieje się to m.in. na skutek spekulacji. To uderza w energetykę 
i ciepłownictwo oparte na węglu.

KSGIE

Apel o udział 
w manifestacji
24 MAJA Krajowy Sekretariat Górnictwa i Ener-
getyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” zdecydował 
o przeprowadzeniu manifestacji pracowników ko-
palń, elektrowni, elektrociepłowni oraz zakładów 
zaplecza górnictwa. Przewodniczący KSGiE Jaro-
sław Grzesik wezwał do udziału w proteście rów-
nież osoby z innych branż, bo pogłębiające się pro-
blemy sektora paliwowo-energetycznego wkrótce 
mogą wpłynąć na kondycję całej gospodarki.

- W związku z brakiem dialogu społecznego, łamaniem 
praw pracowniczych i związkowych, zagrożeniem utraty 
miejsc pracy oraz zagrożeniem utraty bezpieczeństwa i su-
werenności energetycznej naszego Kraju, Rada Krajowego 
Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” 
na swoim posiedzeniu w dniu 24 maja br. podjęła uchwałę 
o zorganizowaniu w Warszawie akcji protestacyjnej. Roz-
poczęcie manifestacji nastąpi 09 czerwca 2021 r. o godz. 
12.00 przed Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w 
Polsce, ul. Jasna 14/16a, z przemarszem przed siedziby: 
Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii oraz Kancelarię Prezesa Rady Mi-
nistrów - przypomniał szef Sekretariatu w opublikowanym 
apelu. - Wobec wyżej wymienionych zagrożeń, które doty-
czą wszystkich Polaków, w imieniu Krajowego Sekretariatu 
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zwracam się do 
wszystkich pracowników, nie tylko tych zatrudnionych w 
branży paliwowo-energetycznej, o wzięcie udziału w orga-
nizowanej w dniu 9 czerwca 2021 r. akcji protestacyjnej w 
Warszawie - napisał.
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Bogusław
Hutek Panie Prezesie, uprzejmie donoszę...

DONOSICIELSTWO ma w na-
szym kraju bardzo długą trady-
cję. Jest to tradycja niechlubna, 
wręcz odrażająca, szczególnie jeśli 
weźmie się pod uwagę tzw. szmal-
cowników działających podczas 
niemieckiej okupacji. Ohydne do-
nosicielstwo kwitło w Polsce w cza-
sach stalinowskich przyczyniając 
się do cierpień a nawet śmierci 
wielu niewinnych ludzi, na porząd-
ku dziennym było też przez cały 
okres PRL-u, choć w mniejszym 
nasileniu. Dziś zaczyna kwitnąć 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, 
gdzie władzę niepodzielnie sprawu-
je Tomasz, Duda, zwany przez zło-
śliwych „resortowym dzieckiem”. 
Jakby ktoś nie był w temacie, wice-
prezes JSW jest synem czerwonego 

dygnitarza, byłego dyrektora KWK 
Manifest Lipcowy, który swą funk-
cję sprawował w dawnych ponu-
rych czasach.

Ale wracając do współczesno-
ści. Zarząd Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej zapowiedział, że zamie-
rza co miesiąc spotykać się - w for-
mule online - z przedstawicielami 
wszystkich 65 działających w spółce 
związków zawodowych, deklaru-
je też wprowadzenie stałych „dni 
otwartych drzwi” dla strony spo-
łecznej. Tyle oficjalnie, bo nieofi-
cjalnie wiceprezes Tomasz Duda ma 
stale otwarte drzwi na tych, którzy 
„uprzejmie donoszą”. Należałoby się 
zastanowić czy ta wyniosła dekla-
racja dialogu społecznego nie jest 
tylko listkiem figowym do afirmacji 

konfidenctwa albo dosadnie – po-
chwały dla kapusiostwa. Bo gdyby 
w tym wszystkim chodziło o zgła-
szanie przełożonym negatywnych 
zjawisk to pewnie tego rodzaju de-
nuncjacja miałaby swój pozytywny 
społeczny wymiar. Ba powiem wię-
cej, byłaby to chwalebna postawa. 
Gorzej, jeśli tego rodzaju postawa 
wynika z niskich, prymitywnych 
pobudek jak ludzka zawiść, a taka 
zwykle towarzyszy zwykłemu, pry-
mitywnemu donosicielstwu. 

Wspomniany wiceprezes JSW 
już wcześniej piastując stanowiska 
kierownicze uwielbiał otaczać się 
kapusiami. Byli pracownicy kopalni 
Sośnica opowiadają jak to Tomasz 
Duda organizował suto zakrapiane 
spotkania z przodowymi podczas 
których uczestnicy tych spotkań ka-
powali na swoich kolegów czy też na 
swoich przełożonych. Wiadomo, że 
po jednym, drugim… języki się roz-
wiązują, wychodzą z człowieka róż-
ne instynkty. Efekt tego był taki, że 
w kopalni jeden na drugiego patrzył 
wilkiem. W krótkim czasie z Sośni-
cy odeszło kilkunastu kluczowych 
pracowników dozoru wyższego 
i średniego. W atmosferze perma-
nentnego mobbingu nie wszyscy 
potrafili funkcjonować. 

Słyszymy dziś, że podobne 
wzorce Tomasz Duda zaczyna sto-
sować w kopalniach JSW agitując 

co rusz nowych konfidentów, któ-
rych nazwiska są już powszechnie 
znane. Donosicielstwo to stan umy-
słu. Panoszy się, gdy ludzie mają 
poczucie, że nie mają wpływu na 
rzeczywistość, niewiele od nich za-
leży. I niestety, na takim poczuciu 
krzywdy i niesprawiedliwości że-
rują ci, którym zależy, żeby szeregi 
pracowników przenikała wzajemna 
nieufność i bojaźń. Niestety, smród 
donosicielstwa psuje powietrze wo-
kół nas. Nie chcę nikogo namawiać 
do tego, by widząc coś negatywnego 
zignorował to, nie informując o tym 
swoich przełożonych. Obojętność 
na zło jest równie szkodliwe. Jedno 
warto mieć zawsze na uwadze: jeśli 
nie wiesz, jak się zachować, zacho-
waj się przyzwoicie… 

Stajenny

 Felieton Filozofa

Nie można zaniedbać dobra
NA ŁAMACH Solidarności Górniczej 
wypadałoby w końcu poddać refleksji 
fenomen Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego „Solidarność”. 
Historycznej Panny, która pozostaje cią-
gle młoda, bo młodych ludzi przyciąga 
swoją charyzmą. 

Tak jednak tym razem jeszcze nie 
będzie, ponieważ sytuacja wymaga, by 
zwrócić uwagę na solidarność pisaną 
najczęściej przez małe „s”, lecz wyma-
gającą wielkiego serca. W górniczym 
rzemiośle od około dwustu lat, między-
ludzka solidarność odgrywała rolę fun-
damentalną. 

W tym bardzo niedługim jak na dzi-
siejsze standardy życiu, górnicy stając 
wobec trudnych warunków i sił natury, 
zdani byli tylko na siebie, na wzajemną 
empatię, wzajemną troskę i wzajemną 
odpowiedzialność. Ta wzajemność wy-
jeżdżała z górnikami na powierzchnię i 
trafiała najpierw pod skromne strzechy 
ich domów, a potem pod wyłożone do-
brze wypalonymi dachówkami, dachy 
nowoczesnych familoków. Tam ogni-
skowało się ludzkie życie, również w 
harmonii z przyrodą niewielkich ogród-
ków i oczywiście ptaków. Tam twarde, 
urobione, górnicze dłonie były zdolne 
do imponującej i niesamowitej czuło-
ści podczas pielęgnacji skrzydeł gołębi 
pocztowych. Wspólnym fundamentem 
dla tych zjawisk była zawsze między-
ludzka solidarność. 

Bez analizy słownikowych terminów 
jasno i wyraźnie widać, czym ta soli-
darność w ludzkim życiu się przejawia. 
Sięgając jednak głębiej w jej znaczenie, 
przychodzi mi na myśl najprostszy opis 
wymagającej, międzyludzkiej solidarno-
ści, ukryty pośród bogactwa biblijnego 
tekstu w słowach autora Listu do Gala-
tów, które brzmią: „(…) jeden drugiego 
brzemiona noście (…)”. 

Wydaje mi się, że w tych kilku sło-
wach mieści się cała przestrzeń mię-
dzyludzkiej solidarności. Poprzeczka 
została przez natchnionego autora za-
wieszona dość wysoko, bo pół biedy, 
jeśli „brzemię jest słodkie” i pół biedy, 
jeśli nasza solidarność wymaga współ-
radości. Trochę trudniej czasami, gdy 

wymaga współpracy czy współodpo-
wiedzialności lub współczucia. Znacznie 
trudniej, gdy na horyzoncie pojawia się 
współcierpienie. Trudno, gdy brzemię 
nie jest ani lekkie, ani słodkie, lecz cięż-
kie i gorzkie. Wówczas, dla realizacji 
solidarności przez małe „s” jest potrzeb-
ne wielkie serce, serce przez duże „S”. 
Podczas pokoju chroń się przed wojną, 
tak jak rolnik podczas żniw, gromadzi 
ziarno na zimę. Analogicznie, podczas 
czasu, który nie stawia ciężkich i gorz-
kich wezwań, w imię solidarności, nale-
ży budować w sobie potencjał wielkiego 
serca na czas, gdy trzeba będzie pomóc 
innym, w ramach tej samej, międzyludz-
kiej solidarności. 

W tym kontekście, jak w żadnym 
innym, trzeba przypomnieć, że kolejna 
restrukturyzacja górnictwa rysuje na 
nieodległym horyzoncie, bardzo duże 
zmiany. Prawdopodobnie będzie docho-
dzić do zamykania kopalń i zakładów 
oraz przemieszczania Pracowników. 
W sytuacji, gdy chodzi o tysiące ludzi, 
za którymi stoją przecież ich rodziny, 
w których żyją ich dzieci, i w których 
mają przyjść na świat nowe dzieci, które 
będą stanowić nasz naród w następnych 
pokoleniach, jak górnicze przykazanie 
niech wybrzmi następująca prośba: każ-
dy człowiek w naszej branży powinien 
przyjąć drugiego człowieka, który został 
skierowany do wspólnej pracy, a przy-
chodzi np. z innej kopalni, w taki sposób, 
w jaki każdy człowiek w naszej branży 
chciałby być sam przyjęty w innej ko-
palni przez nowych współpracowników, 
gdyby zawierucha historyczna zmusiła 
go do zmiany miejsca pracy. Takiej po-
stawy wymaga nasze człowieczeństwo 
i międzyludzka solidarność z pokole-
niami, które były i które będą. Pracow-
nicy będą się przemieszczać pomiędzy 
kopalniami, więc jest wielka okazja, by 
przywitać ich jak w domu. Jest wiel-
ka okazja, by zrobić dużo dobrego. Nie 
wolno tej okazji zmarnować. Nie można 
zaniedbać dobra.         

Szczęść Boże,
z wyrazami szacunku 

Adam Grzegorzyca

„Sprawdzam” 
dla polskiego 
rządu

MARATON negocjacyjny związany 
z  umową społeczną dobiegł końca. 
Podpisany dokument ma wyznaczyć 
zasady transformacji polskiego gór-
nictwa węgla kamiennego na kolejne 
trzy dekady. „Ma wyznaczyć”, tylko 
czy wyznaczy? Kolejne miesiące będą 
czymś w  rodzaju „sprawdzam” dla 
polskiego rządu, który musi podjąć 
skuteczne działania na rzecz dopro-
wadzenia do notyfikacji umowy przez 
Brukselę. Ta determinacja przyda się 
też później, kiedy nadejdzie czas reali-
zacji wynegocjowanych zapisów.

O  tym, że z  realizacją umowy 
może być różnie, przekonuje ostatnie 
stanowisko ministra klimatu i  środo-
wiska Michała Kurtyki. Zapowiedział 
on otwarcie, iż od 1 stycznia 2022 r. 
nie będzie można otrzymać dotacji na 
zakup nowoczesnego pieca węglowe-
go w  ramach programu „Czyste po-
wietrze”. Z  jednej strony mamy zde-
cydowaną postawę premiera Sasina, 
który chce, aby umowa społeczna 
weszła w  życie, z  drugiej - ukierun-
kowane na walkę z węglem działania 
resortu klimatu.

Wracając do samej umowy, po 
raz kolejny trzeba podkreślić, że jej 
skuteczność będzie uzależniona od 
realizacji kontraktów zawieranych 
z  polskimi kopalniami przez energe-
tykę. Inaczej dalsze funkcjonowanie 
zakładów górniczych stanie pod zna-
kiem zapytania już na samym począt-
ku. Wcześniejszą likwidację kopalń 
może też wymusić przyspieszona 
transformacja energetyki węglowej, 
bo co z tego, że mamy zapisane daty 
wygaszania zakładów górniczych, 
jeśli spółki energetyczne nagle „prze-
stawią się” na inne paliwo, więc nie 
będzie komu tego węgla spalać? 
Nie może być tak, że polityka rzą-
du wobec górnictwa ma się nijak do 
prowadzonej w  tym samym czasie 
polityki wobec branży energetycznej. 
To wszystko musi stanowić logiczną 
całość, musi się „spinać”, o czym rzą-
dzący powinni pamiętać. Dla nas, jako 
górniczej „Solidarności”, celem nad-
rzędnym jest, aby wszyscy górnicy 
mieli realną szansę na pracę w branży 
do momentu uzyskania praw emery-
talnych.

I  jeszcze drobna uwaga. Wśród 
osób obserwujących akt podpisania 
umowy można było dostrzec śląskich 
parlamentarzystów oraz europarla-
mentarzystów. Nie było ich, kiedy 
górnicy z kopalń Polskiej Grupy Górni-
czej prowadzili podziemny protest, co 
zmusiło rząd do rozpoczęcia rozmów. 
Nie było ich, kiedy trwały wielomie-
sięczne negocjacje. Przyszli dopiero 
teraz, na gotowe. W najtrudniejszym 
dla branży momencie o  górnictwie 
zapomnieli. Jestem przekonany, że 
śląscy wyborcy, zwłaszcza górnicy, 
nigdy im tego nie zapomną.
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TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA

Na początek prenotyfikacja 
PODCZAS czwartkowego posiedzenia 
sejmowej Komisji do Spraw Energii, 
Klimatu i Aktywów Państwowych, wi-
ceminister aktywów ocenił, że akcep-
tacja Komisji Europejskiej – w postaci 
prenotyfikacji, a później notyfikacji 
proponowanego przez Polskę programu 
– otworzy drogę do przygotowania sto-
sownej ustawy, regulującej m.in. szcze-
gółowe zasady pomocy publicznej dla 
górnictwa. Soboń liczy, że projekt takiej 
ustawy może być zaprezentowany we 
wrześniu lub październiku.

Wiceminister poinformował, że 
złożony  wniosek prenotyfikacyjny  bę-

dzie jeszcze – w dialogu z Komisją 
Europejską – uzupełniany i przeformu-
łowywany, by w późniejszym wniosku 
notyfikacyjnym zaprezentować taki 
system dla górnictwa, który zyska ak-
ceptację Komisji i stanie się podstawą 
nowej ustawy górniczej. Wcześniej ma 
być znowelizowana obecna ustawa o 
funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-
miennego, na podstawie której będzie 
likwidowany np. należący do Polskiej 
Grupy Górniczej ruch Pokój.

Prenotyfikacja  to rodzaj postępo-
wania w sprawach dotyczących po-
mocy publicznej. Jest ono prowadzone 

między państwem członkowskim UE 
a Komisją i nie powinno trwać dłużej 
niż dwa miesiące. W tym czasie służ-
by Komisji oraz państwa członkowskie 
mają możliwość nieformalnego i po-
ufnego przedyskutowania prawnych 
i ekonomicznych aspektów dotyczą-
cych projektu przyznania pomocy. Ma 
to wpłynąć na lepsze przygotowanie 
późniejszej notyfikacji. W toku takiego 
postępowania państwa ubiegające się o 
notyfikację mogą liczyć na nieformalne 
wskazówki dotyczące zgłaszanych pro-
jektów.

Częścią wniosku prenotyfikacyjne-

go są programy operacyjne kopalń, za-
wierające m.in. szczegółowe założenia 
produkcyjne i plany redukcji mocy, przy 
wsparciu państwa. Soboń nie zdradził 
projektowanych kwot pomocy publicz-
nej, zapowiadając, że znajdą się one 
w ocenie skutków regulacji, gdy – po 
unijnej akceptacji – przygotowywana 
będzie nowa ustawa górnicza.

Intencją resortu jest rozpoczęcie 
subsydiowania górnictwa na nowych 
zasadach od początku przyszłego roku. 
„To będą duże kwoty na początku, po-
nieważ one będą uwzględniały również 
dług, natomiast każdego roku ta kwo-

ta będzie niższa – będzie redukcja i 
produkcji, i redukcja dopłat w ramach 
tego systemu” – wyjaśnił Soboń, nie 
precyzując wielkości planowanej po-
mocy dla górnictwa w perspektywie 
jego działania, czyli do końca 2049 
roku.

Pytany o „plan B”, w sytuacji, gdy 
Komisja Europejska nie zaakceptuje 
polskich propozycji, wiceminister oce-
nił, że zapewne takim planem byłaby 
transformacja w oparciu o rozwiązania 
zawarte w obecnej ustawie górniczej, 
a więc budżetowe wsparcie jedynie na 
fizyczną likwidację kopalń oraz koszty 
nadzwyczajne (m.in. osłony), bez pro-
ponowanych dopłat do redukcji pro-
dukcji węgla. „Ale tego planu w ogóle 
nie zakładam - on byłby dużo gorszy 
z punktu widzenia całego procesu niż 
plan redukcji produkcji i finansowania 
w ten sposób pomocy publicznej” – 
powiedział wiceszef MAP. 

jm

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów złożył do Komisji Europejskiej wniosek prenotyfikacyjny 
dotyczący programu transformacji górnictwa węgla kamiennego.

Umowa podpisana. 
Czas na decyzję Brukseli
WICEPREMIER i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wiceminister aktywów państwowych 
Artur Soboń, szef gabinetu politycznego premiera Krzysztof Kubów, wiceminister klimatu 
i środowiska Piotr Dziadzio oraz liderzy związków zawodowych z przewodniczącym Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” Bogusławem Hutkiem, 
reprezentującym Prezydium KSGWK Arturem Braszkiewiczem i liderem śląsko-dąbrowskiej 
„Solidarności” Dominikiem Kolorzem podpisali umowę społeczną dla górnictwa.
DOKUMENT reguluje zasady 
stopniowej likwidacji górnictwa 
węgla energetycznego. Określa 
także ramy funkcjonowania me-
chanizmów wsparcia transformacji 
województwa śląskiego. Wejście 
porozumienia w życie zależy od 
zgody Komisji Europejskiej (KE) 
na pomoc publiczną dla kopalń.

- Cieszę się, że udało się wspól-
nie dojść do takiego momentu, 
że proces odchodzenia od węgla 
będzie przebiegał w sposób upo-
rządkowany, będący wynikiem 
pewnego konsensusu - powiedział 
wicepremier Jacek Sasin w Katowi-
cach podczas uroczystości podpisa-
nia umowy społecznej.

W umowie potwierdzono usta-
loną we wrześniu ubiegłego roku 
„oś czasu”, zgodnie z którą zakłady 
górnicze mają być wygaszane. Naj-
dłużej, bo do 2049 roku, pofedrują: 
KWK „ROW” Ruch „Chwałowice”, 
KWK „ROW” Ruch „Jankowice”, 
Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA, 
ZG „Janina” i ZG „Sobieski”.

O ile podpisany dokument za-
cznie obowiązywać, wprowadzony 
zostanie rządowy system wsparcia 
finansowego polegający na pokry-
waniu kosztów nadzwyczajnych 
ponoszonych przez likwidowane 
zakłady, dopłatach do kosztów re-
dukcji zdolności produkcyjnych 
kopalń, a także uwzględnieniu 
kosztów wynagrodzeń pracowni-
ków Polskiej Grupy Górniczej SA, 
Tauron Wydobycie SA i Węglokoks 
Kraj Sp. z o.o. oraz zastosowaniu 

mechanizmu waloryzującego ich 
przeciętne miesięczne wynagro-
dzenia o 3,8 procent w 2022 r., 3,5 
proc. w 2023 r., 3,4 proc. w 2024 r. 
i 3,3 proc. w 2025 r. (uzgodniona 
indeksacja wynagrodzeń wynika ze 
zmniejszenia poziomu zatrudnie-
nia w tych spółkach).

Do czasu zakończenia wydoby-
cia zakłady objęte umową społeczną 
będą korzystały z systemu wspar-
cia w ramach dopłat do redukcji 
zdolności produkcyjnych, zgodnie 
z własnymi programami operacyj-
nymi. Po zakończeniu wydobycia 
otrzymają wsparcie finansowe na 
koszty nadzwyczajne wynikające z 
procesu likwidacyjnego.

Osobom zatrudnionym w gór-
nictwie węgla kamiennego pod 
ziemią lub w zakładach przeróbki 
mechanicznej węgla według stanu 
z dnia 25 września 2020 r. (oraz - 
w uzasadnionych przypadkach - po 
tej dacie) zagwarantowano pracę 
w kopalniach objętych systemem 
wsparcia do momentu uzyskania 
praw emerytalnych.

Jeżeli w ramach systemu alo-
kacji pracownik nie posiadający 
uprawnień emerytalnych nie bę-
dzie miał zagwarantowanej ciągło-
ści zatrudnienia pod ziemią lub w 
zakładzie przeróbki mechanicznej 
węgla, otrzyma opcję skorzystania 
z systemu osłon socjalnych. System 
ten obejmie osoby zatrudnione w 
jednostkach produkcyjnych spółek 
objętych systemem wsparcia, kon-
trolowanych bezpośrednio lub po-

średnio przez Skarb Państwa w dniu 
podpisania umowy społecznej.

Zasady realizacji świadczeń w 
ramach systemu osłon socjalnych 
zostaną uregulowane ustawowo.

Minimalizację negatywnych 
skutków społeczno-gospodarczych 
transformacji i wzmocnienie bi-
lansu systemu energetycznego ma 
umożliwić osiem wpisanych do 
umowy inwestycji w skali przemy-
słowej. Mają one powstać w latach 
2023-2029, zaś do połowy roku 
2022 rząd zaproponuje ich loka-
lizację, a także zapewni warunki 
umożliwiające rozpoczęcie realiza-
cji projektów.

Przyjęcie umowy nie kończy 

prac nad transformacją branży. Ich 
kolejnym etapem będą negocjacje z 
Komisją Europejską.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że będzie to proces trudny, ale 
Polska jest w wyjątkowej sytuacji 
wśród państw Unii Europejskiej, 
jeżeli chodzi o wykorzystanie węgla 
w „miksie energetycznym”. Dlatego 
liczę na zrozumienie i przychylność 
KE w tym zakresie - stwierdził wi-
cepremier Jacek Sasin. - Przypo-
mnę tylko, że proces odejścia węgla 
w Polsce jest całkowicie zbieżny z 
„polityką klimatyczną” KE. Trans-
formacja sektora to wielkie wyrze-
czenie nie tylko dla Śląska, ale dla 
całej Polski. Oczekujemy w zamian 

zrozumienia i zagwarantowania 
czasu potrzebnego na transforma-
cję - dodał szef resortu aktywów 
państwowych.

Przypomnijmy, że 28 kwietnia 
umowa społeczna została parafo-
wana.

- Przestrzegam (…) przed hurra-
optymizmem i mówieniem o wiel-
kim sukcesie, bo do tego - wbrew 
pozorom - droga daleka. (…) Za-
kończyliśmy pewien, bardzo ważny 
nawet, etap prac, ale to jeszcze nie 
koniec - mówił wówczas Bogusław 
Hutek. - Sam akt parafowania na-
zwałbym raczej momentem uzgod-
nienia ram, w jakich ma przebie-
gać transformacja branży - pisał 
w komentarzu opublikowanym na 
łamach miesięcznika Solidarność 
Górnicza.

18 maja Rada górniczej „So-
lidarności” zaakceptowała treść 
umowy.

- Podpisujemy umowę mimo 
tych czy innych wątpliwości. Prze-
ważyły sprawy ludzkie. Zależało 
nam na zabezpieczeniu ludziom 
pracy do momentu uzyskania praw 
emerytalnych, na tym, by wyne-
gocjowane instrumenty osłonowe 
weszły w życie i by żaden górnik 
nie stracił pracy wcześniej bez od-
powiedniej rekompensaty - oświad-
czył przewodniczący po zakoń-
czeniu majowego zebrania Rady 
KSGWK.

Podkreślił, że nie oznacza to, iż 
górnicza „Solidarność” zrezygnuje z 
walki o kwestie, które wciąż zagra-
żają sektorowi wydobywczemu.

- Mam tutaj na myśli przede 
wszystkim kwestię odbioru węgla 
przez polskie koncerny energetycz-
ne. Energetyka musi wywiązywać 
się ze wszystkich zawartych umów 
i zacząć odbierać zakontraktowany 
surowiec, który wydobyły polskie 
kopalnie. Inaczej branża „zwinie 
się” błyskawicznie i w sposób nie-
kontrolowany, a nie po to przez po-
nad pół roku negocjowaliśmy, żeby 
teraz na to pozwolić. Innym zagro-
żeniem dla tego, by umowa została 
w pełni zrealizowana, jest import 
węgla z zagranicy przez spółki, któ-
re kontroluje Skarb Państwa. Bę-
dziemy oczekiwać zdecydowanych 
działań rządu w tym temacie - za-
powiedział.

Marek Jurkowski

(fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych)
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Będzie dobrze?!
Paweł Strączyński, od niedawna 

prezes Tauron Polska Energia za-
pewniał niedawno pracowników Tau-
ron Wydobycie, że „będzie dobrze”. 
Jednak za tym lapidarnym stwier-
dzeniem nic nie stoi. Strączyński nie 
chce górniczej części i nie ma na nią 
pomysłu. Decyzja o zamrożeniu in-
westycji szyb Grzegorz, a wcześniej 
nieudolne próby przekazania kopalni 
„Brzeszcze” do JSW SA są tego naj-
lepszym dowodem.

W środę 12 maja w siedzibie 
Tauron Wydobycie odbyły się roz-
mowy, w których uczestniczył wi-
ceminister aktywów państwowych 
Artur Soboń oraz prezes Tauron 
Polska Energia Paweł Strączyński 
dotyczące planów operacyjnych dla 
Tauron Wydobycie S.A. Wspomniani 
decydenci wraz z władzami Tauron 
Wydobycie mieli przedstawić stro-

Prywatny folwark prezesa
O WCIĄŻ pozorowanym dialogu w Grupie Tauron i niepewnej przyszłości kopalń należących do spółki Tauron Wydobycie 
wobec zaskakującej dla załogi decyzji dotyczącej wstrzymania budowy szybu „Grzegorz” rozmawiamy z przewodniczącym 
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA Waldemarem Sopatą.

Solidarność Górnicza: - 
Pierwotnie wywiad ten miało 
rozpoczynać pytanie o to, czy 
dziś - po miesiącu od naszej 
ostatniej rozmowy i przepro-
wadzeniu kilku akcji prote-
stacyjnych - plany „rozbio-
ru” Grupy Tauron poprzez 
wyodrębnienie tak zwanych 
aktywów węglowych uległy 
jakiejkolwiek modyfikacji. 
Tymczasem, kilka dni temu, 
usłyszeliśmy o zamiarze 
wstrzymania budowy szybu 
„Grzegorz”. Od powodzenia tej 
inwestycji zależy przyszłość 
Zakładu Górniczego „Sobie-
ski”. Można się łatwo domy-
ślić, że komunikat spowodo-
wał jeszcze większe napięcie 
społeczne. A może, jako stro-
na społeczna, spodziewaliście 
się tego?

Waldemar Sopata, prze-
wodniczący ZOK NSZZ „Soli-
darność” Tauron Wydobycie 
SA: - Nie spodziewaliśmy się. Decy-
zja w sprawie szybu „Grzegorz” jest 
kompletnie irracjonalna. Ostatnio 
mogliśmy usłyszeć, że inwestycja 
została zrealizowana w 50 procen-
tach. Wyjaśniam i prostuję - cała 
infrastruktura wokół szybu jest 
gotowa. Kosztowała ponad 250 mi-
lionów złotych. Pozostało tylko do-
kończenie drążenia rury szybowej, 
co w praktyce oznacza, że jesteśmy 
na „ostatniej prostej”. Najwyraźniej 
politycy z ugrupowania rządzącego 
stracili wszelkie hamulce. Uznali, 
że skoro nikt nie został pociągnięty 
do odpowiedzialności po skandalu 
związanym z inwestycją w blok wę-
glowy elektrowni „Ostrołęka”, gdzie 
włożono gigantyczne pieniądze, a 
teraz się wszystko burzy, to tutaj, 
w Grupie Tauron, można zrobić 
tak samo. Pełne poczucie bezkar-
ności połączone z niegospodarno-
ścią. Takich rzeczy nie wyprawiała 
nawet Platforma z PSL-em. Moż-
na odnieść wrażenie, że na dzień 
dzisiejszy rząd Mateusza Mora-
wieckiego nie ma nic wspólnego z 
rządem pani premier Beaty Szy-
dło, jest za to „godną” kontynuacją 
rządu Donalda Tuska czy gabinetu 
pani premier Kopacz. Warto też 

nie rozwalić. Nie może być tak, 
że osoby, które w ogóle się na tym 
nie znają, podważają wieloletnią 
koncepcję rozwoju Grupy. Pada-
ją mgliste zapowiedzi dotyczące 
produkcji wiatraków czy paneli 
fotowoltaicznych, tylko nikt nie 
wie, kiedy to wszystko się stanie, 
a energia jest potrzebna tu i teraz. 
Gdzie tutaj jakiekolwiek myślenie 
perspektywiczne? Zarządzający 
stali się wyznawcami „religii kli-
matycznej” - chorej idei, na któ-
rej zarabiają nieliczni, zaś tracą 
obciążane dodatkowymi opłatami 
całe gałęzie gospodarek.

Ci wyznawcy „religii kli-
matycznej” mogliby odpo-
wiedzieć, że inwestycje w 
odnawialne źródła energii to 
działania o charakterze in-
nowacyjnym, przyszłościo-
wym, zaś tymczasowy defi-
cyt energetyczny wynikający 
z szybkiego odchodzenia od 
energetyki konwencjonalnej 
można byłoby pokryć impor-
tem energii...

To ja bym się chciał dowiedzieć, 

kto przy globalnym wzroście zapo-
trzebowania na energię byłby nam 
w stanie tyle tej energii sprzedać? 
A co się stanie, jeśli inne kraje nie 
będą miały żadnej nadwyżki, bo 
same będą tej energii potrzebo-
wać? Ktoś o tym w ogóle myśli? Już 
nawet nie wspominam o pojęciu 
suwerenności energetycznej i o ce-
nie, jaką za utratę tej suwerenności 
przyszłoby Polsce zapłacić. W za-
mian próbuje nam się wcisnąć wia-
traki, które nie produkują energii, 
kiedy nie ma wiatru czy też panele 
fotowoltaiczne, które nie produku-
ją energii, kiedy nie ma wystarcza-
jącego natężenia światła słoneczne-
go. „Zielony fanatyzm”, jak każdy 
zresztą fanatyzm, nie rozwiązuje 
żadnego problemu, tworzy za to 
wiele nowych problemów i jest 
formą realizacji interesów niektó-
rych państw poprzez szkodzenie 
innym państwom, które „bezczel-
nie” korzystają z własnych surow-
ców. Myślę, że sytuacja z Kopalnią 
Węgla Brunatnego „Turów” wielu 
Polakom otworzyła oczy. Energe-
tyka stała się istotnym elemen-

tem wielkiej rozgrywki na forum 
międzynarodowym, gdzie każdy 
dba o własne interesy i o własną 
niezależność, a ten, kto nie dba, 
jest bezwzględnie eliminowany, co 
mogliśmy zobaczyć na przykładzie 
„Turowa”. Aż trudno uwierzyć, że 
nasi decydenci tego nie rozumieli 
i „obudzili się” dopiero po fakcie.

Wróćmy do Grupy Tauron. 
Jak wygląda dialog związków 
zawodowych z Zarządem? 
Sam fakt, że rozmowy się to-
czą, powinien dawać nadzieję 
na rozwiązanie sporu.

Zwykle tak jest, ale nie zawsze. 
W istocie chodzi o to, czy obydwie 
strony traktują się poważnie i czy 
się nawzajem słuchają, zaś sam 
fakt organizacji spotkań z udzia-
łem przedstawicieli stron o niczym 
nie przesądza. Wzięliśmy udział w 
dwóch turach rozmów. Jak się po-
tem okazało, miały one tylko stwo-
rzyć wrażenie, że Zarząd Tauron 
Polska Energia SA jest otwarty na 
dialog. 

Dokończenie na str. 10

nie społecznej  plany co do dalszego 
funkcjonowania spółki zgodnie z wy-
pracowanym porozumieniem spo-
łecznym.

Niestety spotkanie nic konkretnego 
nie wniosło. W kwestii przekształceń 
własnościowych związkowcy usłyszeli, 
że aktywa węglowe, czyli spółki Tauron 
Wydobycie i Tauron Wytwarzanie mają 
zostać wydzielone z grupy. Ma się to 
stać bardzo szybko na takich zasadach, 
jakie przedstawia TPE. Odnośnie płac 
przedstawiciele Tauronu nic konkretne-
go nie zaproponowali.

Spotkanie to tak naprawdę monolog 
jednej strony, buta i arogancja zwłasz-
cza ze strony prezesa TPE Pawła Strą-
czyńskiego, który wręcz podgrzewał 
atmosferę i prowokował przedstawicieli 
załogi.

W Jaworznie na parkingu przed szy-
bem Piłsudski na ministra Sobonia oraz 
prezesa Strączyńskiego czekała grupa 
około 70 górników zaniepokojonych 

sytuacją spółki. Chcieli bezpośrednio 
usłyszeć od ministra i prezesa co dalej 
z ich miejscami pracy.

Wiceminister aktywów Państwo-
wych przyszedł do zgromadzonych na 
parkingu i przedstawił po krótce zało-
żenia związane z dalszym funkcjonowa-
niem firmy. Po około 15 minutach udał 
się na główne spotkanie.

Po kilku minutach nadjechała limu-
zyna z prezesem Tauron Polska Energia 
Pawłem Strączyńskim, nieomal potrą-
cając jednego z oczekujących górników. 
Zgromadzeni pracownicy skierowali do 
niego kilka pytań, lecz prezes TPE nie 
znalazł chwili czasu, aby przedstawić 
własne wizje dalszego funkcjonowania 
Tauron Wydobycie, tylko w arogancki 
sposób odpowiedział „będzie dobrze” a 
jego kierowca torował mu drogę przez 
zebranych na parkingu. Górnicy ode-
brali jego zachowanie gwizdami i obu-
rzeniem. 

jm

przypomnieć pewne fakty. Inwe-
stycja została wpisana do strategii 
koncernu przez kierownictwo Tau-
ron Polska Energia. Przecież Rada 
Nadzorcza Grupy, w skład której 
wchodzą przedstawiciele Tauron 
Polska Energia SA, wszystko akcep-
towała. Należy dodać, że przed Pro-
kuratorią Generalną RP trwa pro-
ces zleceniodawcy, spółki Tauron 
Wydobycie, oraz wykonawcy szybu 
„Grzegorz”, czyli Przedsiębiorstwa 
Budowy Szybów. Ogłoszenie odstą-
pienia od budowy w takiej sytuacji 
jasno dowodzi, że prezes Tauron 
Polska Energia SA jest słabym me-
nedżerem, zaś Grupę Tauron trak-
tuje jak swój prywatny folwark. W 
strukturze korporacyjnej nie może 
być tak, że Zarząd funkcjonuje 
niezależnie od przyjętej wcześniej 
strategii rozwoju firmy. Powiem 
więcej - budowa szybu i stworze-
nie kopalni zespolonej, połączenie 
wszystkich kopalń należących do 
Tauron Wydobycie SA, to bardzo 
ważne elementy znacznie szerszego 
planu, który umożliwia wpisanie 
Grupy Tauron w zasady transfor-
macji sektora górniczo-energetycz-
nego określone umową społeczną. 
Inwestycje w Grupie Tauron, które 
teraz próbuje się wstrzymywać, 
zostały opracowane komplekso-
wo. Urobek z „Janiny” miał być 
transportowany dołem do kopalni 
„Sobieski”, skąd wewnętrzną linią 
kolejową trafiałby do nowego bloku 
energetycznego o mocy 910 mega-
watów, co oznacza, że - przy okazji 
- wyeliminowalibyśmy możliwość 
ewentualnego blokowania trans-
portów węgla przez tak zwanych 
ekologów. Bez szybu „Grzegorz” to 
wszystko traci sens. Wstrzymanie 
jego budowy jest skrajnie nieodpo-
wiedzialne i wprost nie do wiary, 
że ktoś działający w imieniu Skarbu 
Państwa, w interesie publicznym, 
tak zdecydował.

Powiedzmy wprost, o kim 
mowa.

Wygląda na to, że nowy prezes 
Tauron Polska Energia SA, peł-
niący swoją funkcję od niecałych 
dwóch miesięcy, z premedytacją 
chce zniszczyć dorobek wszystkich 
obszarów działalności koncernu na 
przestrzeni ponad 20 lat. Przypo-
mnę, że siła Grupy Tauron bierze 
się z właściwie rozumianej i kon-
sekwentnie realizowanej idei kon-
solidacji górnictwa i energetyki. 
Wszystko zaczęło się w 1998 roku, 
kiedy połączono kopalnię „Sobie-
ski” z elektrownią „Jaworzno III”. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
pracowników ten skonsolidowany 
organizm, gwarantujący stabilne 
dostawy energii, doskonale funk-
cjonował przez kolejne 23 lata, a 
teraz nagle przyszedł ktoś, o kim 
załoga w życiu nie słyszała, tylko 
po to, by budowany przez tyle lat 
podmiot gospodarczy doszczęt-
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 WROCŁAW Manifestacja w obronie Turowa

Dzisiaj Turów, jutro Bełchatów, pojutrze?
Przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej we Wrocławiu w środę 26 maja 
odbyła się spontaniczna demonstracja pracowników kopalni i elektrowni Turów 
sprzeciwiających się decyzji TSUE o wstrzymaniu wydobycie w kopalni Turów. 

W PROTEŚCIE brały udział wszystkie 
reprezentatywne organizacje związ-
kowe z Turowa na czele z NSZZ So-
lidarność. W proteście wsparły ich 
organizacje związkowe z innych regio-
nów Polski związanych z przemysłem 
wydobywczym oraz energetycznym, 
m.in. NSZZ Solidarność z Tauron Wy-
dobycie. 

Pod adresem oburzającego wy-
roku TSUE padło wiele gorzkich słów 
zarówno od liderów związkowych jak 
i pracowników z Turowa. Związkowcy 
nie tylko mieli pretensje do przedstawi-
cieli Komisji Europejskiej, ale także do 
strony czeskiej, która wtrąca się w we-
wnętrzne sprawy Polski. Przypomnia-
no zachowanie Czechów w roku 1997 
podczas powodzi, kiedy Czesi spuścili 
wody ze zbiorników retencyjnych co 
przyczyniło się do potężnej powodzi na 
obszarach Dolnego Śląska. 

– Jesteśmy tu, żeby pokazać, że 
Komisja Europejska jest zakłamaną 
instytucją, nie ma zielonego ładu, jest 
zielony, czarny i oszukańczy biznes, 
jest bezład. – Mówił Wojciech Ilicki 
przewodniczący KWB Turów – Nie 
zgadzamy się na zamknięcie kopalni. 

Dzisiaj zamkną kopalnię Turów, jutro 
Bełchatów, pojutrze każdy inny zakład, 
zamkną Polskę i będziemy kolonią – 
kontynuował przewodniczący Ilicki. – 
Przyszliśmy tutaj, żeby powiedzieć jed-
noznacznie: nie zgadzamy się z decyzją 
TSUE. Dzisiaj nasz spontaniczny protest 
jest protestem pokojowym, ale ten po-

kój się skończy, kiedy się nie odczepią 
od naszych zakładów pracy, od naszych 
rodzin – mówili z oburzeniem szef Soli-
darności z KWB Turów. 

Następnie głos zabrał Przewodni-
czący Sekretariatu Górnictwa i Ener-
getyki NSZZ Solidarność Jarosław 
Grzesik.

– Przyjechaliśmy tu wszyscy, żeby 
w spontaniczny sposób wyrazić po-
parcie naszym koleżankom i kolegom 
w Turowie, którym wyrządzono wielką 
krzywdę – grzmiał przewodniczący 
Grzesik. – Przyjechaliśmy tutaj, aby po-
wiedzieć, że nie zgadzamy się na takie 
bezprawie, że nie zgadzamy się na taki 
rozbój. To co zrobiła pani mieniąca się 
sędziom zasiadająca w Trybunale Spra-
wiedliwości Europejskiej to jest jawna 
niesprawiedliwość, to jest krzywda, 
to jest skandal! – Kontynuował szef 
sekretariatu. –    Nie po to walczyli-
śmy z komuną, nie po to walczyliśmy 
z sowiecką okupacją, żeby teraz ulec 

urzędnikom z zachodu, którzy innymi 
metodami próbują to samo: zniewolić 
Nas i ograbić Nas z naszego bogac-
twa. Chcą zamknąć naszą energetykę, 
chcą zamknąć nasze kopalnie i to w jaki 
sposób. Twierdząc, że robią to zgodnie 
z regułami i szanując sprawiedliwość. 
Nie zgadzamy się na to, mówimy Nie! 

Na sam koniec górnicy z Turowa 
wysypali przed wejściem do siedziby 
przedstawicielstwa Komisji Europej-
skiej we Wrocławiu węgiel brunatny 
podkreślając „żeby urzędnicy bruksel-
scy zobaczyli na własne oczy jak wy-
gląda węgiel”. 
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Górnicy i energetycy 
zaprotestują w Warszawie
SZTAB protestacyjno-strajkowy Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ 
„Solidarność” zdecydował o przeprowadzeniu manifestacji, która 9 czerwca przejdzie ulicami 
Warszawy. Wśród przyczyn protestu związkowcy wymienili brak dialogu społecznego, łamanie praw 
pracowniczych i związkowych w spółkach energetycznych, groźbę utraty setek tysięcy miejsc 
pracy oraz wizję utraty bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej kraju.
DEMONSTRANCI pojawią się 
przed siedzibami Przedstawiciel-
stwa Komisji Europejskiej w Pol-

sce, resortu rozwoju, resortu akty-
wów państwowych oraz Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.

Brak dialogu
Podczas konferencji prasowej 

zorganizowanej 25 maja w war-
szawskim biurze Komisji Krajowej 
(KK) NSZZ „Solidarność” przewod-
niczący KSGiE Jarosław Grzesik 
wskazał, że jednym z najważniej-
szych powodów decyzji o przepro-
wadzeniu protestu jest brak woli 
prowadzenia rzeczywistego dialo-
gu społecznego ze strony rządzą-
cych.

- Od wielu miesięcy mamy do 
czynienia z kompletnym brakiem 
dialogu w naszej branży, w bran-
ży paliwowo-energetycznej. W 
zasadzie jedynym przejawem ja-
kiegokolwiek dialogu społecznego 
jest ta umowa społeczna (...) dla 
górnictwa węgla kamiennego. Ale 
trzeba przypomnieć, że zostało to 
wymuszone przez górników, któ-

rzy podjęli czynną akcję protesta-
cyjną pod ziemią kopalń, przez 
górników, którzy obawiali się o 
swoje miejsca pracy, którzy oba-
wiali się o swoje zakłady, którym 
groziła po prostu upadłość. I tylko 
pod naciskiem strajkujących, pro-
testujących pod ziemią, rząd się 
ugiął i przyjechała na Śląsk dele-
gacja rządowa. (...) Rozpoczęły się 
negocjacje, które prawdopodobnie 
zakończą się podpisaniem umowy 
społecznej. Natomiast we wszyst-
kich pozostałych branżach, jeżeli 
chodzi o sektor paliwowo-energe-
tyczny, tego dialogu kompletnie 
nie ma. Próbowaliśmy ten dialog 
wszcząć. Występowaliśmy (...) z 
propozycjami powołania zespołów 
tematycznych, które miały praco-
wać nad wypracowaniem modelu 
transformacji energetycznej na-

szego kraju. Niestety, oprócz spo-
tkań zainicjowanych przez związek 
zawodowy „Solidarność” żadnych 
innych spotkań, żadnych konsul-
tacji, żadnych negocjacji nie było 
- oświadczył szef KSGiE. - Wiemy, 
że rząd planuje transformację ca-
łego sektora energetycznego, wie-
my mniej więcej, co zamierza, ale 
nie wiemy ani jak, ani kiedy, ani 
co się stanie z pracownikami, ani 
co się stanie z ich wynagrodzenia-
mi, ani nie wiemy, jak będą dalej 
wyglądały układy zbiorowe, które 
funkcjonują w energetyce. (...) Nie 
mamy odpowiedzi na te wszystkie 
pytania - dodał.

Następnie podkreślił, iż w bran-
ży energetycznej od wielu miesię-
cy łamane są prawa pracownicze i 
związkowe.

- Nagminnie dzieje się to w 
Grupie Tauron Polska Energia. Na-
gminnie dzieje się to Grupie Polska 
Grupa Energetyczna, szczególnie w 
spółkach PGE Dystrybucja i PGE 
Obrót. Tak dalej być nie może. (...) 
My nie godzimy się na to, żebyśmy 
byli traktowani jako pracownicy w 
sposób przedmiotowy, a nie w spo-
sób podmiotowy - zadeklarował.

Brak pomysłów
Osobną kwestię stanowi obawa 

pracowników o utratę ich miejsc 
pracy. Strona związkowa zarzu-
ca rządowi, że ten nie przedstawił 
żadnych konkretnych rozwiązań 
łagodzących skutki transformacji 
energetycznej Polski.

Dokończenie na str. 10
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TURÓW Haniebny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Zamach na polską 
suwerenność

– To, co się dzisiaj wydarzyło, 
to jest zamach na Polskę, zamach 
na polską suwerenność, zamach 
na wszystkich ludzi, ponieważ to 
oznacza droższe ceny energii elek-
trycznej. To oznacza, że tracimy 
suwerenność – stwierdził dosadnie 
Wojciech Ilnicki, przewodniczący 
organizacji zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Kopalni Węgla Brunat-
nego Turów.

W piątek, 21 maja Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
podjął postanowienie nakazujące 
wstrzymanie przez Polskę wydoby-
cia węgla w kopalni Turów. Czechy 
zaskarżyły Polskę do Trybunału, 
twierdząc, że wydobycie w Turowie 
jest nielegalne. 

Pod koniec lutego Czechy wnio-
sły skargę przeciwko Polsce ws. roz-
budowy kopalni węgla brunatnego 
Turów do TSUE wraz z wnioskiem 
o zastosowanie tzw. środków tym-
czasowych, czyli o nakaz wstrzy-
mania wydobycia. 

Minister środowiska Czech 
Richard Brabec tłumaczył wów-
czas, że pozew jest niezbędny dla 
ochrony czeskich obywateli, ponie-
waż Polska – jego zdaniem – nie 
spełniła postulatów Pragi związa-
nych z ochroną środowiska, ściślej 
dotyczy to wpływu wydobycia na 
ujęcia wodne (szerzej na ten temat 
piszemy na s. 8). Minister zapowie-
dział też, że rozmowy z Polską będą 
kontynuowane, ale Czechy traktują 
obecne wydobycie w Turowie jako 
nielegalne. 

Tłumacząc decyzję Trybuna-
łu, wiceprezes TSUE Rosario Silvę 
de Lapuertę stwierdziła, że środki 
tymczasowe mogą zostać zarzą-
dzone jedynie wtedy, gdy zostanie 
wykazane, że ich zastosowanie jest 
prawnie i faktycznie uzasadnione 
oraz gdy ich zarządzenie jest ko-
nieczne w celu uniknięcia poważnej 
i nieodwracalnej szkody dla intere-
sów skarżącego.

Dziś Turów, jutro…? 
– Ta decyzja pokazuje, że nie-

stety w Trybunale, jak i w Unii 
Europejskiej są ludzie, którzy są 
całkowicie oderwani od rzeczywi-
stości, albo po prostu jawnie jest 
pokazana wojna z Polską – zazna-
cza Wojciech Ilnicki.

Jego zdaniem jest to jeden z eta-
pów podporządkowywania Polski 
krajom Unii.

– Dzisiaj zamykamy kopalnie, 
jutro zamkniemy rząd polski, na 
końcu Polskę i zostaniemy kolonią. 
A jak się będziemy nazywać – czy 
Deutschland-Bis – to trudno mi 
powiedzieć – mówi przewodniczą-
cy organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” w Kopalni Węgla 
Brunatnego Turów.

Oznajmił, że „Solidarność” żąda 
od rządu polskiego jednoznacznej 
deklaracji w tej sprawie.

– To, co się dzisiaj wydarzyło, 
to jest zamach na Polskę, zamach 
na polską suwerenność, zamach 
na wszystkich ludzi, ponieważ to 
oznacza droższe ceny energii elek-
trycznej – zwrócił uwagę rozmówca 
Radia Maryja.

Dodał, że decyzja TSUE zosta-
ła skierowana do rządu polskiego, 
a ten nie jest właścicielem kopalni.

– Właścicielem kopalni jest 
PGE SA, spółka akcyjna notowa-
na na giełdzie, więc od tego trzeba 
zacząć. Ten wyrok jest dla mnie 
śmieszny, a na dodatek wyrok 
TSUE jest odmienny od wcześniej-
szej decyzji Komisji Europejskiej, 
więc to pokazuje, że to jest wojna 
z Polską. To nie jest wojna z kopal-
nią Turów, bo my nie otworzyliśmy 
kolejnej kopalni, nie zwiększamy 
wydobycia, nie zwiększamy frontu 
robót – wręcz odwrotnie – zazna-
czył działacz.

Wyjaśnił, że kopalnia posiada 
czeskie dokumenty wskazujące na 
zabezpieczenie przed utratą wody, 
co stanowiło powód zaskarżenia 
Polski do TSUE.

Jeśli decyzja Trybunału weszła-
by w życie, poważnie naruszyłaby 
polskie bezpieczeństwo energe-
tyczne.

– To oznacza, że tracimy suwe-
renność. Nieszczęśliwe wyłącze-
nie kilku bloków na krótką chwilę 
w elektrowni Bełchatów pokazało 
sytuację, że skutki tego dotarły 
nawet do Afryki – podkreślił Woj-
ciech Ilnicki.

Skutki wyłączenia Turowa może 
odczuć cała Europa, gdyż Polska 
stanowi zabezpieczenie energetycz-

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego oraz Komisja Krajowa NSZZ „So-
lidarność” wystosowała do Premiera list w sprawie decyzji TSUE dotyczącej 
KWB Turów. Padły mocne stwierdzenia, m.in. o utracie suwerenności i nieważ-
ności umów zawieranych z rządem. Poniżej prezentujemy pełną treść listu.

Sz.P.
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Rzeczypospolitej Polskiej
 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” żąda natych-

miastowego i jednoznacznego stanowiska polskiego rządu wobec oburzającej 
decyzji TSUE, nakazującej wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów. To idio-
tyczny i bardzo groźny wyrok, bo oznacza, że TSUE pod byle pretekstem może 
zamknąć każdą przygraniczną kopalnię w Polsce. A to z kolei oznacza, że całe 
porozumienie górnicze podpisane niedawno na Śląsku można wyrzucić do ko-
sza. Jak się bowiem okazuje, to nie polski rząd, ale Unia Europejska będzie po-
dejmowała decyzje.

W przypadku Turowa realizacja wyroku TSUE oznacza pozbawienie Polski 7 
proc. produkowanej energii i zagrożenie dla istnienia potężnej firmy zatrudnia-
jącej tysiące pracowników. Jest też realnym zagrożeniem dla naszego bezpie-
czeństwa energetycznego.

Zaistniałą sytuację należy ocenić jako wynik ciągłego ustępowania Polski 
wobec unijnych instytucji i narzucanego przez Komisję Europejską „Zielonego 
ładu”, szczególnie w obszarze polskiej energetyki. Niestety podważona została 
również solidarność Grupy Wyszehradzkiej.

W ocenie NSZZ „Solidarność” dotychczasowe działania TSUE, w tym wy-
roki podważające prawodawstwo poszczególnych krajów (ostatnio Rumunii), 
które stawiają sąd unijny nawet ponad krajowymi konstytucjami, skłaniają nas 
do postawienia pytania o suwerenność poszczególnych krajów członkowskich. 
Szczególnie przy tak idiotycznym wyroku mamy prawo jako „Solidarność” re-
prezentująca zdecydowaną większość pracowników zatrudnionych w branży 
paliwowo energetycznej, żądać zawieszenia funkcjonowania TSUE.

Wojciech Ilnicki, przewodniczący KSGWB NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”

Dobre, bo zza granicą
Kilkadziesiąt kilometrów od Turowa, a nawet kilkaset metrów od granicy z Polską funkcjonuje dziewięć kopal-
ni odkrywkowych węgla brunatnego. Pięć na terenie Czech, cztery w Niemczech, a Unia Europejska pozwala 
na ich działalność, mimo ich zdecydowanie większego wpływu na środowisko.

skich czy arabskich pieniędzy. Kopal-
nia w Sokolovie należy do Frantiszka 
Sztepanka (32. na liście najbogatszych 
w Czechach), Kopalnia w Mostie na-
leży do Pavla Tykacza (7. na liście). 
Dodatkowo właścicielem niemieckich 
kopalni węgla brunatnego z zagłębiu 
łużyckim z grupy LEAG jest Daniel 
Krzetinski (5. na liście) prywatnie zięć 
najbogatszego Czecha Petra Kellnera, 
który niedawno zginął w skutek kata-
strofy helikoptera nad Alaską. Wszyst-
kie te kopalnie są oddalone nie więcej 
niż 100 kilometrów od naszego Turo-
wa. Wszyscy ci dostawcy są zaintere-
sowani dostawami węgla brunatnego 
do Polski. Tak więc wstrzymanie roz-
woju kopalni w Turowie i rozbudowa 
elektrowni są dla nich dobrą wiado-
mością. 
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CZESKIE kopalnie węgla brunatnego 
znajdują się w trzech regionach, czyli 
po czesku „krajach”, odpowiednio w 
Kraju Libereckim, Karlowarskim i Us-

teckim, w północno-zachodniej części 
państwa. Ich właścicielami są czescy 
oligarchowie prowadzący fundusze 
korzystające często z rosyjskich i chiń-

WYROK Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nakazujący wstrzymanie wydobycia 
w Kopalni Turów może odciąć Polskę od 7 proc. produkowanej energii i stanowi poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Stanowi nadto zagrożenie dla 
egzystencji dziesiątek tysięcy ludzi żyjących z pracy kompleksu energetycznego w Turowie.

ne dla krajów, które za bardzo pole-
gają na mającej niestały charakter 
zielonej energii. Zaznaczył, że TSUE 
swoją decyzją zrobiło wielką krzyw-
dę pracownikom kopalni oraz elek-
trowni i ich rodzinom.

– Z obaw tracą zdrowie – przez 
taki głupi, nieuzasadniony wyrok – 
wskazał przewodniczący organiza-
cji zakładowej NSZZ „Solidarność” 
w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. 
– Wszystko wskazuje na to, że czeski 
wniosek do TSUE powstał w efekcie 
mafijnych układów i interesów (sze-
rzej na ten temat piszemy na s. 8).

Niektórzy pracownicy kopalni 
już w piątek 21 maja spontanicznie 
zablokowali drogę prowadzącą do 
Czech. Górnicy szykują się także 
do wyjazdu przed biuro Par-
lamentu Europejskiego we 
Wrocławiu.

O szoku mówią 
w Bogatyni. Gdy za-
mknią kopalnię, 
miastu grozi, że zo-
stanie bez ciepłej 
wody i ogrzewa-
nia, bo samorząd 
pozyskuje te 
media od PGE. 
Artur Oliasz, 
przewodniczą-
cy rady miej-
skiej w Bo-
gatyni mówił 
Radiu Wro-
cław, że to tak 
jakby ktoś wy-
ciągnął wtyczkę z gniazdka. Nagle 
staje wszystko.

Niewykonalne postanowienie
To jest już absolutnie ostateczne 

postanowienie. Polska nie może się 
od niego odwołać. Teraz, jeżeli Pol-
ska nie wstrzyma wydobycia węgla 
natychmiast - to KE, która zobowią-
zana jest do monitorowania wykony-
wania wyroków TSUE i przestrzega-
nia prawa, może (ale oczywiście nie 
musi) wnieść o dzienne kary finan-
sowe za każdy dzień zwłoki.

PGE wcześniej sugerowało, że 
orzeczenie TSUE jest niewykonal-
ne. Orzeczenie TSUE jest niewyko-

STANOWISKO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, która jednoosobowo nakazała natychmiastowe zamknięcie 
kopalni w Turowie.



4 7MAJ 2021        SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZATEMAT NUMERU

nalne, ponieważ Polska jako kraj 
nie może nakazać żadnej spółce 
prawa prywatnego zaprzestania 
legalnie prowadzonej działalności, 
w tym wypadku wydobycia węgla 
na podstawie legalnej i ważnej kon-
cesji. Byłoby to naruszenie słusz-
nych praw PGE i akcjonariuszy - pi-
sał dyrektor pionu prawnego PGE 
Arkadiusz Kopera.

W opinii PGE, decyzja TSUE 
to droga do dzikiej transformacji 
energetycznej.

Spółka stoi na stanowisku, że 
nie może zgodzić się na zamknięcie 
kopalni. Turów pełni istotną rolę, 
jako jeden z jego najważniejszych 
elementów – napisano w komuni-
kacie. Według PGE, kompleks ener-
getyczny Turów zapewnia do 7 proc. 
zapotrzebowania na energię w Pol-
sce. Zamknięcie kopalni w Turowie 
oznaczałoby automatyczne wyłącze-
nie elektrowni, która dostarcza prąd 
do domów 3,7 mln Polaków!

Co na to polski rząd?
- Z całą mocą będziemy prze-

ciwdziałać tej niesłusznej i nie-
sprawiedliwej decyzji TSUE - oce-
nił premier Mateusz Morawiecki i 
przystąpił do działania.

Szef polskiego rządu po rozmo-
wach w cztery oczy z premierem 
Czech Andrejem Babiszem obwie-
ścił wielki sukces negocjacyjny: 
„Czechy zgodziły się wycofać wnio-
sek skierowany do unijnego Trybu-
nału Sprawiedliwości”.

Kilka godzin później premier 
Czech w czeskim radiu ogłosił, że 
na nic się nie zgodził i w ogóle nie 
ma planów wycofania czeskiego 
pozwu wobec Polski z TSUE. 

Falstart premiera starał się ra-
tować Artur Soboń, który oznajmił 
w TVP, że Polska czeka na projekt 
umowy od Czechów ws. kopal-
ni Turów. Wiceminister aktywów 
państwowych zapewnił, że jeśli do-

kument zostanie podpisany, to „te-
mat postanowienia TSUE” zostanie 
zamknięty. Jednak póki co, temat 
nie został zamknięty na szczeblu 
międzyrządowym.

Blackout czy kary finansowe?
Oczywiście pozostaje pytanie 

– co Polska ma zrobić teraz z Tu-
rowem? Oczywiście istnieje kilka-
dziesiąt wyroków TSUE, które nie 
zostały wykonane przez różne kraje 
członkowskie. Ta droga jest osta-
tecznością, ale na pewno to lepsze 
rozwiązanie niż ryzyko przerwy 
w dostawach energii dla całego 
regionu. Przy takim podejściu po-
jawia się z kolei inne zagrożenie. 
W adnotacjach do komunikatu 
TSUE pojawił się bowiem taki zapis: 
"Jeżeli Komisja uzna, że państwo 
członkowskie nie zastosowało się do 
wyroku, może wnieść nową skargę 
i domagać się sankcji finansowych. 
Jednak w sytuacji nieprzekazania 
Komisji krajowych środków trans-
pozycji dyrektywy Trybunał Spra-
wiedliwości może, na jej wniosek, 
nakładać kary pieniężne już na eta-
pie pierwszego wyroku". 

Zatem przy niewykonaniu wy-
roku musimy liczyć się z ryzykiem 
sankcji finansowych, choć do tego 
wcale nie musi dojść. Poza tym nie-
zastosowanie się do zabezpieczenia 
ustawia nas w niekorzystnej pozy-
cji pod kątem ostatecznego wyroku. 
Ponadto, okres w którym przyszła 
decyzja TSUE jest skrajnie niefor-
tunny – zbliża się lato, czyli okres 
zwiększonego zapotrzebowania na 
energię. Piłka jest po stronie pol-
skich władz, z pewnością nie można 
dopuścić do nagłego, nieprzewidy-
walnego w skutkach zaprzestania 
wydobycia i zaburzenia działalno-
ści tak ważnego kompleksu energe-
tycznego jakim jest Turów.

Jakub Michalski

Elektrownia Turów to trzecia co do wielkości w Polsce węglowa elektrownia cieplna, kondensacyjna, blokowa 
z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej, opalana węglem brunatnym. 
Elektrownia znajduje się w Bogatyni (powiat zgorzelecki) na styku granic Polski, Czech i Niemiec. Jej moc 
osiągalna wynosi 1498,8 MW. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto to 13 144 008 MWh. podczas 
której zużycie węgla brunatnego na jej produkcję i produkcję energii cieplnej wynosi 11 991 500 ton. 

TURÓW Elektrownia i kopalnia w symbiozie

Strategiczny kompleks

Elektrownia Turów pracuje nieprze-
rwanie od 1962 roku. W 2005 roku 
zakończyła się jej kompleksowa mo-
dernizacja. Był to jeden z największych 
procesów inwestycyjnych w Europie 
Środkowej dzięki czemu jest najnowo-
cześniejszą w kraju elektrownią opalaną 
węglem brunatnym. Dysponuje sześcio-
ma nowoczesnymi blokami z kotłami flu-
idalnymi o wysokiej sprawności. Obec-
nie w Elektrowni pracują bloki pierwszy, 
drugi i trzeci o mocy 235 MW każdy i 
czwarty, piąty i szósty o mocy 261 MW. 
Na ukończeniu jest budowa bloku 11 o 
mocy 450 MW. Podobnie jak w wypad-
ku innych elektrowni tego typu, zgodnie 
z polityką energetyczną Unii Europejskiej 
wciąż podejmowane są działania mające 
na celu ograniczenie szkodliwego wpły-
wu elektrowni na środowisko. Po rapor-
cie WWF z 10 maja 2007 roku Elektrow-
nia Turów została uznana za emitującą 
największe względne (w przeliczeniu 
na produkcję energii elektrycznej; 1,15 
tCO2/MWh) ilości gazów cieplarnianych 
do atmosfery w Polsce oraz ósmą w Eu-
ropie.

Udział mocy Turowa w systemie 
energetycznym kraju wynosi ok. 8 pro-
cent. Paliwo podstawowe, czyli węgiel 
brunatny, jest dostarczane przeno-

śnikami taśmowymi z Kopalni Węgla 
Brunatnego Turów. Kopalnia położona 
jest w obrębie Obniżenia Żytawskiego, 
leżącego między Masywem Łużyckim 
a zachodnią częścią Gór Izerskich, w 
obrębie Przedgórza Izerskiego. Kopalnia 
Turów znajduje się w zachodniej części 
województwa dolnośląskiego, w cen-
tralnej części tzw. Worka Turoszowskie-
go leżącego między granicami państwo-
wymi Niemiec i Czech.   W najwęższej 
części worek ma tylko dwa kilometry 
szerokości. 

W Kopalni Turów złoże węgla bru-
natnego eksploatowane jest w sposób 
przemysłowy metodą odkrywkową już 
od roku 1904, była to kopalnia Herkules. 
W 1924 zagłębie przeszło w posiadanie 
koncernu Aktiengesellschaft Sächsi-
sche Werke, wydobywany węgiel był 
dostarczany do brykietowni i elektrowni 
Hirschfelde (Friedensgrenze). W 1947 
wprowadzono nazwę Turów, a eksplo-
atowane złoże nazwano Turów I. W 1968 
rozpoczęto budowę kopalni Turów II, po-
wstał wówczas kombinat paliwowo-e-
nergetyczny który poza dwoma złożami 
obejmował również elektrownię cieplną 
w Turoszowie. Roczne wydobycie wyno-
si ok. 12 mln ton węgla, dodatkowo zdej-
mowane jest 30 mln m³ nadkładu. Po-

wierzchnia odkrywki wynosi 2400 ha. 
Obecnie planowane są prace, jak 

pisze PGE, polegające na zmianie MPZP 
gminy Bogatynia na obszarze niecałych 
15 ha. Kopalnia Węgla Brunatnego Tu-
rów nie planuje rozszerzenia działalno-
ści poza określone 25 lat temu granice 
wskazane w koncesji. Wydobycie będzie 
prowadzone wyłącznie w obszarze okre-
ślonym w decyzji z 1994 roku.

Obowiązująca koncesja na wydoby-
cie została wydana przez ministra ochro-
ny środowiska, zasobów naturalnych 
i leśnictwa w 1994 roku. W jej ramach 
został wyznaczony obszar górniczy „Tu-
roszów-Bogatynia”, który uwzględniony 
jest w obowiązujących dokumentach 
planistycznych gminy Bogatynia. Tak 
więc teren kopalni się nie zwiększy. 
Eksploatacja złoża postępuje w kierunku 
południowo-wschodnim do docelowych 
granic wyznaczonych w projekcie za-
gospodarowania złoża. Tempo prowa-
dzonej działalności w kopalni wymaga 
wydłużenia czasu obowiązywania kon-
cesji. Ten proces nie wiąże się jednak z 
powiększeniem obszaru obowiązującej 
koncesji. W praktyce oznacza to, że 
żadne nowe tereny nie zostaną objęte 
działalnością kompleksu wydobywczo-
-wytwórczego.

Czy TSUE bierze pod uwagę fakt, że swoją decyzją do-
maga się odcięcia dostaw prądu dla 4 mln osób? Kuriozalna 
decyzja TSUE godzi w bezpieczeństwo energetyczne Polski 
oraz całej UE i grozi utratą pracy przez tysiące pracowników 
polskiej firmy.

Była premier Beata Szydło 

To teraz jeszcze niech TSUE wyłączy nam Bełchatów 
i Opole, nie mamy jeszcze atomu, więc zostanie tylko NS2. 
Ciekawe kiedy szerokie polskie elity się obudzą i zauważa, że 
to już dawno nie jest spór czy jesteś za czy przeciw UE - tylko 
dyskusja o czymś znacznie ważniejszym.

Patryk Jaki, europoseł, Solidarna Polska

Brawo pani sędzio!
Róży Thun, do niedawna europosłanka Koalicji Obywa-

telskiej
Wkraczanie organów UE coraz głębiej w obszar kompe-

tencji polskich władz trąci duchem kolonialnym i jest nie do 
przyjęcia. Dlatego sprzeciwiamy się poszerzaniu kompetencji 
tych organów, które nie baczą na interesy Polski i Polaków, 

Wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta, która jednoosobowo nakazała natychmiastowe zamknięcie 
kopalni w Turowie.

 OPINIE Fala komentarzy po decyzji TSUE

Skrajne oceny
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił 
się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe 
wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów do czasu 
merytorycznego rozstrzygnięcia. Decyzja ta odbiła się 
szerokim echem w mediach społecznościowych wywołując 
falę komentarzy, zwłaszcza politycznych. Część z nich 
publikujemy poniżej:

tylko kierują się interesami innych, którzy na tym zyskają
Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości

Liczymy na to, że decyzja TSUE podziała jak kubeł zimnej 
wody na ministra Jacka Sasina odpowiedzialnego z transfor-
mację sektora wydobywczego i energetycznego. Nie ma in-
nej drogi jak odejście od węgla w ciągu najbliższej dekady.

Joanna Flisowska Greenpeace Polska

Rozumiem względu środowiskowe. Też chciałbym zielo-
nej energetyki zawsze i wszędzie. Dlatego proszę TSUE aby 
kazał zatrzymać budowę gazowego NordStream2. Może być 
od jutra:)

Wojciech Jabóbik z portalu Biznes Alert

Tak się kończy polityczna hucpa pisowczyków. Tylko 
społeczności lokalnej żal – ludzie zasługują na sprawiedliwą 
transformację.

Łukasz Kohut, europoseł Wiosny

Niemcy otwieraną nowe kopalnie węgla brunatnego, 
a Polska ma je zamykać z dnia na dzień, bo TSUE tak rozka-
zuje. Teraz chyba rozumiecie o co idzie gra w sądownictwie? 
Chodzi po prostu o pozbawienia Polski prawa do decydowa-
nia co się w Polsce dzieje.

Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości

Wspólnota i współodpowiedzialność - pojęcia wyjątko-
wo trudne do zrozumienia dla pisowskiej grupy trzymającej 
władzę. Dzisiejsza decyzja TSUE w sprawie Turowa jest sro-
gą i bardzo kosztowną lekcją znaczenia tych określeń.

Marek Belka, europoseł Koalicji Obywatelskiej
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TURÓW Woda przyczyną konfliktu

Lanie wody czy faktyczny problem?

POLITYKA Andrej Babisz - premier oligarcha

Niedobre, bo polskie…
ANDREJ Babisz premier Czech jest 
jednym z najbogatszych obywateli 
kraju (2. na liście najbogatszych Cze-
chów) i trzecim w Europie Środkowej. 
Jego majątek jest szacowany na pra-
wie trzy miliardy USD. Nawet obecny 
prezydent USA nabrał szacunku do 
Andreja Babisza (736 na liście Forbes) 
kiedy dowiedział się, że ten może być 
od niego bogatszy. Przeszłość premie-
ra Czech jest jego największą wadą. 
Premier urodził się na Słowacji, w la-
tach 80’ był członkiem Komunistycznej 
Partii Czechosłowacji, funkcjonariuszem 
służb specjalnych StB w Czechosłowacji, 
a dokładniej jej słowackiej części, dzię-
ki lukom w prawie ominął ograniczenia 
ustawy dekomunizacyjnej zabraniają-
cej sprawowania funkcji publicznych 
na Słowacji i został najpierw ministrem 
finansów, a później premierem Czech. 
Pomimo tego, że w ostatnim czasie Sąd 

Najwyższy w Bratysławie uchylił wyrok 
uniewinniający Babisza, sprawa dotyczy 
innego państwa i w Czechach może spo-
kojnie pełnić funkcje publiczne. Do dziś 
nie zostało wyjaśniony, a raczej spryt-
nie uciszony szereg śledztw w sprawie 
podejrzeń o defraudacje finansowe w 
firmach kontrolowanych przez premiera 
i wyłudzenia dotacji unijnych przez firmy 
Babisza. Symbolem naciągania i omija-
nia przepisów przez premiera, a potem 
tuszowania tych działań przez panią 
minister sprawiedliwości jest „sprawa 
bocianiego gniazda”. Dziennikarze w 
Czechach dopytują o użytkowanie bez 
stosownych umów kilkuset hektarów 
ziemi przez ogromny koncern rolni-
czo-spożywczy Agrofert należący do 
premiera. Agrofert jest jednym z naj-
większych obszarników w Czechach 
uprawia ponad 100 tysięcy hektarów 
ziemi, co stanowi około 3% powierzchni 

kraju i posiada pod kontrolą ponad 250 
mniejszych firm. Zatrudnia ponad 33 
tysiące ludzi. Jest czołowym producen-
tem produktów spożywczych, drzew-
nych, transportowych, medialnych 
oraz nawozów sztucznych, maszyn 
rolniczych, hoteli i chemii. Agrofert 
posiada też 23 tytuły prasowe w tym 
dwa najpoczytniejsze dzienniki „Lidove 
Noviny” i „Mlada Fronta Dnes”, 3 stacje 
telewizyjne i jedną radiową. To dzięki 
tym aktywom osoby zależne od firm 
premiera usilnie budują w Czechach 
czarny PR polskiej żywności, okien czy 
materiałów budowlanych, które co-
raz lepiej sprzedają się w Czechach, a 
Polska jest największym eksporterem 
żywności nad Wełtawą. Jest obecnie 
drugim największym partnerem han-
dlowym Czech i posiada nadwyżkę w 
wymianie handlowej. To wszystko po-
woduje, że Babisz i jego otoczenie widzi 

w Polsce największą konkurencję. Wyraz 
temu daje nieustannie, a do historii prze-
szedł program w którym w niewybredny 
sposób odmówił zjedzenia w programie 
telewizyjnym polskiej kiełbasy. W 2014 
roku rząd wydał specjalne wytyczne dla 
czeskich służb sanitarnych nakazujące 
nadzwyczajne kontrole produktów z Pol-
ski. Premier przez Agrofert walczy też w 
sądach z Orlenem o kwotę trzech miliar-
dów złotych.

Partia założona przez Babisza, a ra-
czej Ruch ANO (skrót od Anonimowych 
Niezadowolonych Obywateli, akronim 
to odpowiednik polskiego „tak”) jest mi-

strzem w odgadywaniu nastrojów spo-
łecznych, co każe jej często i znacząco 
zmieniać zdanie. Nieraz w ciągu kilku 
tygodni ANO zmieniało nie tylko zdanie 
na jakiś temat, ale nawet poglądy w 
kluczowych sprawach. Tak było choć-
by ze stosunkiem do Unii Europejskiej. 
Babisz ze skrajnego liberała i zwolennika 
Wspólnoty stał co najmniej euroscepty-
kiem i populistą. Ministrowie w rządzie 
to najczęściej zaufani współpracowni-
cy Babisza i często byli dyrektorzy w 
jego firmach, jak minister środowiska 
Richard Brabec czy minister sprawiedli-
wości Marie Beneszova. Nasi południo-
wi sąsiedzi mówią o tym, że gospodarka 
Czech skupiona jest w rękach miejsco-
wych oligarchów i że ta mała grupa 
wzajemnie się wspiera. Politycy dość 
masowo i powszechnie są bohaterami 
negatywnych newsów z wątkami ko-
rupcyjnymi w tle i to nie tylko w rządzie, 
ale także w regionach. Republika Czeska 
w odróżnieniu od swoich sąsiadów re-
gularnie spada w rankingach transpa-
rentności. Coraz mniej jest polityków, 
którym nie została jeszcze zarzucona 
korupcja. 

Piotr Rudyszyn
Źródło: Biznesalert

PGE podaje, że nie istnieją dowody potwierdzające wpływ działalności górniczej w Niecce Żytawskiej na osiem 
czynnych ujęć wody (Loučna, Dolni Sucha, Pekařka velka, Dĕtrichov, U Nemocnice (Frydlant), Bažantice, Višňova, 
Pertoloice), znajdujących się na terenie Czech. Ekran przeciwfiltracyjny był jednym z kilku postulatów czeskiego rządu 
i samorządowców, na którego postawienie zgodziła się PGE. Polski koncern i rząd nie chciały jednak zaakceptować kilku 
innych, co doprowadziło do zaostrzenia konfliktu i w efekcie wydania dzisiejszego postanowienia zabezpieczającego TSUE.

Czy rzeczywiście kopalnia w 
Turowie zabiera wodę Czechom i 
jest to niebezpieczne dla Kraju Li-
bereckiego? Opinie geologów są 
bardzo podzielone, polscy politycy 
powoływali się nawet na zdjęcia, na 
których widać w czeskich domach 
wokół Uhelnej i Hradka pełno ba-
senów. 

Należy zaznaczyć, że od wie-
lu lat wpływ odkrywki Turów na 
wody podziemne jest monitorowa-
ny przez polsko-czeskie i polsko-
-niemieckie zespoły specjalistów. 
Sieć obejmuje ok. 550 otworów 
monitoringowych, a wyniki badań 
potwierdzają, że kopalnia nie po-
woduje odwodnienia wyżej wymie-
nionych ujęć wody pitnej. Ponadto, 
Niecka Żytawska, głęboka na 300 
metrów, otoczona jest skałami 
krystalicznymi, co ogranicza w 
znaczny sposób odpływ wody z ob-
szarów z nią sąsiadujących. W celu 
ochrony innego ujęcia, w Uhelnej, 
które znajduje się w strefie brzeżnej 
Niecki Żytawskiej, zostały podjęte 
działania nad opracowaniem tech-
nicznych sposobów ograniczenia 
wpływu odwadniania kopalni na 
otoczenie. Na podstawie wykona-
nych  badań  modelowych stwier-
dzono, że najskuteczniejszym 
będzie budowa  ekranu przeciw-
filtracyjnego. Obecnie opracowy-
wany jest projekt techniczny tego 
ekranu. 

Tym samym ujęcie Uhelna zo-
stanie zabezpieczone przed poten-
cjalnym oddziaływaniem odkryw-
ki Turów do roku 2044. Należy 
także zaznaczyć – dodaje PGE, że 

oddziaływanie odwodnienia od-
krywki Turów jest przedmiotem 
prac Polsko-Czeskiej Komisji ds. 
Współpracy na Wodach Granicz-
nych, w ramach której działa Ze-
spół Ekspertów Hydrogeologów 
ds. oddziaływania KWB Turów na 
teren Republiki Czeskiej. Eksperci 
strony czeskiej otrzymują na bieżą-
co materiały i dane od strony pol-
skiej. Wyniki modelowania hydro-
geologicznego wykonanego w 2016 
roku zostały stronie czeskiej prze-
kazane 7 września 2017 roku na 
spotkaniu we Wrocławiu. Od tego 
momentu strona czeska otrzymała 
także szereg innych dokumentów 
i analiz m.in. w ramach transgra-
nicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Bogatynia 
dla 14,6 ha potrzebnych pod konty-
nuację eksploatacji złoża Turów.

Dr Sylwester Kraśnicki, jeden z 
nielicznych niezależnych hydrogeo-
logów, który badał wpływ kopalni 
Turów na podziemne wody w re-
gionie, tłumaczy, że wciąż jest wiele 
niewiadomych. – Niemcy publikują 
wyniki swojego monitoringu wód 
podziemnych w Internecie, w Pol-
sce są trudności z uzyskaniem czę-
ści danych, ale największy kłopot 
jest z dostępem do danych czeskich 
– tłumaczy w rozmowie z Wysokie-
Napiecie.pl. Także on nie widział 
raportu czeskiego Instytutu Geo-
logicznego, na który powołuje się 
czeskie Ministerstwo Środowiska, 
a na wcześniejsze maile z prośbą o 
informacje instytut nie odpisał.

Mimo to Kraśnicki ostrzega, 
żeby czeskich zarzutów nie lekce-
ważyć. – Ekran, który wybuduje 
PGE ogranicza odpływ wody, ale 
nie eliminuje go całkowicie – tłu-
maczy. Nie jesteśmy przygotowani 
na czarny scenariusz, w którym 
ekran nie zadziała na pewnych ob-
szarach albo na sytuację, w której 
masowe ruchy utworów skalnych 
go rozszczelnią – wyjaśnia polski 
hydrogeolog. Oddziaływanie kopal-

ni na czeską stronę na pewno jest i 
Czesi słusznie alarmują. Dotyczy 
to zwłaszcza głębszych poziomów 
wodonośnych. Niemcy zrobili taki 
ekran dla kopalni Jaenschwalde i 
okazało się, że ścianka ogranicza 
odpływ wód podziemnych ze stro-
ny polskiej, ale nie całkowicie.

Czy potrzebna jest kolejna opi-
nia niezależnych naukowców, którą 
ewentualnie zamówiłby Trybunał 
Sprawiedliwości UE? Zdaniem 

Kraśnickiego to dobry pomysł. Ko-
misja Europejska zamówiła taką 
opinię dla odkrywki Tomisławice 
i okazało się, że zasięg odwodnie-
nia ma kilkukrotnie większą po-
wierzchnię niż przy pierwszym 
oszacowaniu – opowiada nauko-
wiec. Opracowanie takiej opinii 
zajęłoby, jego zdaniem, co najmniej 
pół roku. 

jm
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Z oszczędności 
nie przybywa pieniędzy

Solidarność Górnicza: - 
Wśród załóg kopalń należą-
cych do JSW krążą pogłoski, 
jakoby nowe kierownictwo 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
zajmowało się wyłącznie kwe-
stiami personalnymi, wymia-
ną osób na kluczowych stano-
wiskach, podczas gdy sprawy 
kluczowe, dotyczące chociaż-
by produkcji, leżą „odłogiem”. 
Jaką wiedzę w tej sprawie 
posiada NSZZ „Solidarność”, 
największa organizacja związ-
kowa zrzeszająca pracowni-
ków JSW?

Sławomir Kozłowski, prze-
wodniczący ZOK NSZZ „So-
lidarność” JSW SA: - Nie na-
zywałbym tego pogłoskami. To są 
łatwo sprawdzalne fakty, na przy-
kład na oficjalnej stronie interne-
towej JSW SA. Decyzje w sprawach 
personalnych mają to do siebie, że 
zawsze wywołują szereg komenta-
rzy - tym bardziej, kiedy odwołuje 
się czy przesuwa osoby, które do 
tej pory były uważane za kompe-
tentne, doświadczone i zaangażo-
wane w sprawy kopalń i Spółki. 
Dokonuje się roszad kadrowych 
w stylu białoruskim - bez poda-
nia jakiegokolwiek uzasadnienia. 
To przypomina czasy, gdy Spółką 
zarządzał układ PO-PSL. Dlacze-
go obecny Zarząd JSW stosuje te 
same metody, trudno mi powie-
dzieć. Uważam te działania za nie-
odpowiedzialne. Niszczy się ludzi 
tylko dlatego, że odważyli się mieć 
swoje zdanie. W ich miejsce przy-
chodzą osoby bez należytej wiedzy 
i jakiegokolwiek doświadczenia. To 
paraliżuje funkcjonowanie Spółki. 
Dobitnym przykładem takich dzia-
łań może być sytuacja w Zakładzie 
Wsparcia Produkcji. Zarząd, mó-
wiąc o oszczędnościach, zatrudnił 
w swoim biurze przez okres ostat-
nich trzech miesięcy kilkanaście 
osób. Niektóre spośród nich już 
wcześniej pracowały w JSW i ode-
szły z - oględnie mówiąc - niezbyt 
dobrą opinią. Zatrudniono również 
osoby, które wcześniej nie miały nic 
wspólnego z naszą branżą. Osoby 
te otrzymały wysokie wynagrodze-
nia, choć nic nie wniosły do popra-
wy w procesie zarządzania JSW, 
a niejednokrotnie zakres ich obo-
wiązków powiela zakres obowiąz-
ków osób na innych stanowiskach. 

nowanie spółki węglowej w okresie 
wschodzącej koniunktury nie może 
być ograniczanie bądź rezygnacja 
z niezbędnych i kluczowych inwe-
stycji. Zarząd JSW z pewnością zda-
je sobie sprawę, że te inwestycje są 
potrzebne. Nie wiem, dlaczego - ma-
jąc taką wiedzę - uprawia kreatyw-
ną księgowość podporządkowaną 
krótkowzrocznemu celowi, jakim 
jest wykazanie zminimalizowanych 
wydatków za rok bieżący. Można po-
wiedzieć, że z pełną świadomością 
Zarząd JSW nie sieje ziarna, z któ-
rego mógłby być obfity plon.

Jak wyglądają kontakty 
pracodawcy ze stroną społecz-
ną? I co z realizacją porozu-
mienia płacowego podpisane-
go ponad rok temu? Czy przez 
ostatni miesiąc kwestia ta 
była tematem jakichkolwiek 
rozmów?

Kontakt Zarządu JSW z załogą 
odbywa się w kierunku „z góry na 
dół”, brak jest natomiast wymiany 
informacji w kierunku przeciw-
nym. Można powiedzieć, że zamiast 
wymiany informacji, która ma nie-
bagatelny wpływ na funkcjonowa-
nie firmy, na jej ekonomię, mamy 
dekretowanie poleceń. Pomimo 
zapewnień Zarządu, że jest otwar-
ty na kontakt z załogą i związki 
zawodowe, tak naprawdę wszelkie 
dane nie przystające do odgór-
nie narzuconej wizji bagatelizuje; 
opiera się na niepełnych danych, 
budując strategię działania olbrzy-
miej, bo zatrudniającej ponad 20 
tysięcy osób, firmy. To się zemści 

- nie tylko w wymiarze społecz-
nym, ale również ekonomicznym. 
Dobrym przykładem postępowania 
obecnego kierownictwa Spółki jest 
podejście Zarządu do programu 
„Dwie godziny dla Rodziny”. Idea, 
by pracownik mógł jednorazowo 
skrócić sobie czas pracy o dwie go-
dziny i poświęcić ten czas rodzinie, 
jest chwalebna, ale nie da się jej 
zrealizować w kopalni. Pracow-
nicy dołowi, którzy nie wywiążą 
się z obowiązku pracy w pełnym 
wymiarze czasu, nie będą mieli 
zaliczonego tego dnia pracy jako 
dniówki emerytalnej. Znów kłania 
się ekonomia, która - jak widać - 
w Zarządzie JSW ewidentnie kule-
je. Nie działa również Pomocniczy 
Komitet Sterujący. Jeśli natomiast 
chodzi o realizację porozumienia 
płacowego, prowadzone są rozmo-
wy. 20 maja Zarząd przedstawił 
swoje stanowisko oraz niewielką 
część opinii prawnej przygotowa-
nej przez wynajętą kancelarię. Nie 
zgadzamy się z tym stanowiskiem 
i przygotowujemy własne oświad-
czenie. Zleciliśmy również przy-
gotowanie opinii prawnej. Następ-
ne spotkanie w tej sprawie ma się 
odbyć do połowy czerwca. Jeszcze 
raz chcę stwierdzić, że jeśli Zarząd 
nadal nie będzie chciał się przyznać 
do zaakceptowanych wcześniej zo-
bowiązań wobec pracowników, bo 
wzrost płac dotyczy pracowników, 
stanie się całkowicie niewiarygod-
ny. Ludzi poznajemy po czynach. 
Słowa nic nie kosztują.

rozmawiał: Marek Jurkowski

- MAM nadzieję, że nie powtórzy się historia z lat 2016-2018, kiedy ceny węgla wzrosły do 200 dolarów za tonę, 
zapotrzebowanie na nasz węgiel było w zasadzie nieograniczone, a JSW nie miała czego sprzedawać - mówi lider 
Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Sławomir 
Kozłowski, z którym rozmawiamy o bieżącej sytuacji w firmie, potencjalnych skutkach polityki prowadzonej przez 
Zarząd i relacjach pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Tłumaczy się to w różny sposób, my 
to natomiast odbieramy w sposób 
oczywisty - jako „dzielenie łupów”. 
Jeżeli parlamentarzystom z nasze-
go regionu wydaje się, że wyborcy 
tego nie widzą, to bardzo się mylą. 
JSW jest firmą zatrudniającą po-
nad dwadzieścia tysięcy pracow-
ników i ma swoją specyfikę, która 
wynika z działalności prowadzonej 
w branży górniczej. Zarządzanie 
taką firmą wymaga choć minimal-
nego stopnia znajomości branży 
górniczej. Rozumiem, że Zarząd 
JSW potrzebuje ludzi zaufanych. 
Problemem pozostają ich kompe-
tencje. Jeśli CV pokazuje, że taki 
człowiek w żadnej firmie długo nie 
zagrzał miejsca, trudno wysnuwać 
z tego wniosek o jego dużym do-
świadczeniu. Raczej należy uznać, 
że nigdzie się po prostu nie spraw-
dził. Jednocześnie usuwa się pra-
cowników, którzy posiadają wiedzę 
i doświadczenie oraz znajomość 
branży górniczej.

Jakie mogą być konse-
kwencje takiego zarządzania 
firmą? Pytam zarówno o kwe-
stie techniczne, związane 
z funkcjonowaniem kopalń, 
jak i o kwestie ekonomiczne, 
o wpływ takiego zarządza-
nia na kondycję finansową 
JSW?

To na pewno będzie miało 
ogromny wpływ na normalne funk-
cjonowanie jednostek organizacyj-

nych JSW, a więc i na wydobycie. 
Pierwsze symptomy spadku pro-
dukcji widzimy już dzisiaj, ale wy-
daje się, że nie bardzo kogokolwiek 
to interesuje. Mam nadzieję, że nie 
powtórzy się historia z lat 2016-
2018, kiedy ceny węgla wzrosły do 
200 dolarów za tonę, zapotrzebowa-
nie na nasz węgiel było w zasadzie 
nieograniczone, a JSW nie miała 
czego sprzedawać. Nie dopuszczam 
też powtórki z lat 2014-2015, kiedy 
Spółka stanęła przed groźbą upa-
dłości. Wtedy to nie ci, którzy teo-
retycznie powinni odpowiedzieć za 
tę sytuację ponieśli konsekwencje 
(bo spakowali swoje manatki), tylko 
załoga. Mam wrażenie, że niektóre 
osoby zasiadające w Zarządzie JSW 
nie czują tego, co się dzieje w Spółce. 
Wszyscy chyba zdajemy sobie spra-
wę z wpływu koniunktury na funk-
cjonowanie branży wydobywczej. 
Koniunktura podlega określonym 
cyklom. Na podstawie analiz można 
dziś przewidzieć, że przed węglem 
koksowym wkrótce otworzy się etap 
wzrostu. Pojawi się zatem możli-
wość wypracowania zysku, który nie 
tylko pokryje dotychczasową stratę, 
lecz i przyniesie dodatkowe środki. 
JSW SA jest spółką z większościo-
wym udziałem Skarbu Państwa i to 
osoby odpowiadające za Skarb Pań-
stwa powinny wiedzieć, że bez zysku 
nie będzie możliwości uzyskania ja-
kiejkolwiek dywidendy do budżetu. 
Obawiam się jednak, że wskutek 
tego, jak działa Zarząd JSW, okres 
koniunktury zostanie zmarnowany. 
W konsekwencji Spółka nie przy-
niesie realnego zysku - zysku, który 
wynika ze sprzedaży węgla, a nie 
z księgowych sztuczek czy teoretycz-
nych oszczędności, które polegają na 
ograniczaniu wszelkich inwestycji. 
Z oszczędności nie przybywa pienię-
dzy w portfelu. To środek doraźny, 
który najczęściej mści się w przy-
szłości. Pieniędzy w portfelu przy-
bywa od mądrego inwestowania 
posiadanych środków. Plany inwe-
stycyjne sporządzone dla poszcze-
gólnych zakładów JSW pozbawiają 
je zdolności produkcyjnej. Dzieje 
się to w okresie, w którym kopalnie 
powinny dostarczać jak najwięcej 
węgla, na który właśnie otwiera się 
zbyt. Tym samym pozbawiamy się 
produktu, którego rynek potrzebuje 
i za który jest w stanie zapłacić coraz 
wyższą cenę. Pomysłem na funkcjo-

Pomimo zapewnień Zarządu, 
że jest otwarty na kontakt 

z załogą i związki zawodowe, 
tak naprawdę wszelkie dane 
nie przystające do odgórnie 

narzuconej wizji 
bagatelizuje; opiera się na 

niepełnych danych, budując 
strategię działania olbrzymiej, 

bo zatrudniającej ponad 
20 tysięcy osób, firmy. To się 

zemści - nie tylko 
w wymiarze społecznym, 

ale również ekonomicznym
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Jeżeli pan prezes uparcie twier-
dzi, iż nie posunie się już ani na 
krok, to o czym tutaj rozmawiać? 
Dla nas był to czas stracony. Mie-
liśmy prawdziwy pokaz arogancji, 
buty i lekceważenia strony społecz-
nej. Dużo słów, mało treści. To tak 
w skrócie. Nie ma to nic wspólnego 
z zasadą partnerstwa społecznego 
czy poszanowaniem drugiej strony. 
Czasami padają stwierdzenia wręcz 
skandaliczne. Podczas spotkania z 
kierownictwem i stroną związkową 
w spółce Tauron Wytwarzanie pan 
prezes oznajmił, że każdy górnik 
zatrudniony w Tauron Wydobycie 
SA wygenerował kilkaset tys. zł za-
dłużenia. Po prostu obraził pracow-
ników kopalń, bo wynik spółki Tau-
ron Wydobycie jest efektem braku 
odbioru węgla przez Tauron Polska 
Energia SA - to ponad 600 tys. ton 
za czwarty kwartał roku 2020 i za 

początek roku 2021. Kopalnie nale-
żące do Tauron Wydobycie SA reali-
zują wydobycie na poziomie przewi-
dzianym wcześniej, ale surowiec nie 
jest odbierany, bo takie jest „widzi-
misię” prezesa, który ma przy tym 
czelność obrażać górników i twier-
dzić, iż „przynoszą straty”. Tak się 
nie da funkcjonować. Wkrótce może 
być jeszcze gorzej, bo ilość węgla 
zgromadzonego na zwałach całko-
wicie uniemożliwi dalsze wydoby-
cie. Każdy pracownik wie, z czym to 
się wiąże, choć pan prezes być może 
nie wie i wydaje mu się, że kopalnię 
można włączyć i wyłączyć jednym 
przyciskiem. Jedno jest pewne - 
nieodpowiedzialne decyzje podej-
mowane przez kierownictwo Grupy 
Tauron potęgują napięcie panujące 
wśród górników, co z żadnym dialo-
giem nie ma nic wspólnego. Niekon-
trolowany wybuch niezadowolenia 
jest już chyba tylko kwestią czasu.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Prywatny 
folwark prezesa

- Nie wiemy tak naprawdę (...), 
ile miejsc pracy utracimy. Nie wie-
my, które i w jakim okresie czasu 
elektrownie będą wygaszane. Nie 
mamy tych informacji. Wiemy tyl-
ko, że ma powstać jakaś Narodowa 
Agencja Bezpieczeństwa Energe-
tycznego, natomiast nie wiemy, jak 
długo poszczególne bloki będą jesz-
cze pracowały, nie wiemy, jak długo 
ludzie będą mieli swoje miejsca pra-
cy i nie wiemy, co będzie w zamian. 
Nie ma żadnych pomysłów na to, w 
jaki sposób odtwarzać te miejsca 
pracy czy w energetyce, czy chociaż-
by na Śląsku, w górnictwie węgla 
kamiennego. Dzisiaj zdecydowano 
o tym, że wszystkie kopalnie węgla 
kamiennego zostaną zamknięte do 
roku ’49. To są setki tysięcy łącznie 
miejsc pracy, bo oprócz tego, że za-
mknięte zostaną kopalnie i elek-
trownie zużywające węgiel kamien-
ny, to przecież stracą miejsca pracy 
ci wszyscy, którzy pracują dzisiaj na 
rzecz tych kopalń czy tych elektrow-
ni - wyjaśnił Jarosław Grzesik.

I jeszcze dyktat TSUE…
Wcześniej głos zabrał prze-

wodniczący KK Piotr Duda, który 
publicznie podarł kartki z tekstem 
postanowienia Trybunału Sprawie-

dliwości Unii Europejskiej (TSUE) 
nakazującego natychmiastowe 
wstrzymanie wydobycia węgla 
przez KWB „Turów” do czasu me-
rytorycznego rozstrzygnięcia skar-
gi Czech na decyzję o rozbudowie 
kopalni.

- Polska zostaje zobowiązana 
do natychmiastowego zaprzesta-
nia wydobycia węgla brunatnego w 
kopalni „Turów”. Podnoszone przez 
Czechy zarzuty dotyczące stanu 
faktycznego i prawnego uzasad-
niają zarządzenie wnioskowanych 
środków tymczasowych - napisano 
w postanowieniu TSUE.

Lider krajowych struktur „Soli-
darności” wyraził publiczny sprze-
ciw wobec nierównego traktowania 
podmiotów prowadzących podob-
ną działalność na obszarze państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
i zauważył, że konsekwencje przy-
jęcia takiej linii orzeczniczej przez 
instytucje unijnego wymiaru spra-
wiedliwości mogą dotknąć również 
górnictwo węgla kamiennego.

- Widać, że ten Nowy Ład [Euro-
pejski Zielony Ład - przyp. red. SG] 
idzie w złym kierunku. My od sa-
mego początku mówiliśmy, że Nowy 
Ład nie ma nic wspólnego z ekologią. 
To jest tylko polityka i biznes. Chodzi 
o to, żeby nasza gospodarka była jak 
najmniej konkurencyjna wobec go-

spodarek starych państw Unii Euro-
pejskiej. I dzisiaj to wyszło przy oka-
zji właśnie kopalni „Turów”. Jeżeli 
chodzi o porozumienie na Śląsku, 
dotyczące górnictwa, to znaczy, że 
co? Dzisiaj te porozumienie zostanie 
podpisane, a pojutrze jedna osoba - 
nie wiem - w TSUE podejmie decy-
zję, że zamykamy kopalnie chociażby 
jastrzębskie, bo one też są przy gra-
nicy? - retorycznie pytał Piotr Duda, 
nawiązując do kontrowersyjnej de-
cyzji Trybunału.

O konieczności zdecydowanej 
reakcji polskiego rządu na orze-
czenie TSUE mówił też Wojciech 
Ilnicki, przewodniczący Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Brunat-
nego NSZZ „Solidarność” oraz Ko-
misji Zakładowej NSZZ „Solidar-
ność” KWB „Turów”. Zauważył, że 
w niedalekim sąsiedztwie kopalni, 
tuż za granicą z Niemcami i Cze-
chami, funkcjonują o wiele większe 
kombinaty górniczo-energetycz-
ne, które nie budzą zastrzeżeń ani 
rządów tych krajów, ani unijnych 
instytucji. Zaznaczył przy tym, że 
zamknięcie kopalni oraz funkcjo-
nującej przy niej elektrowni skut-
kowałoby zarówno likwidacją ty-
sięcy miejsc pracy, jak i znaczącymi 
podwyżkami cen energii. 

MJ

Górnicy i energetycy zaprotestują w Warszawie
dokończenie ze str. 5

dokończenie ze str. 4

W szaleństwie jest metoda…
OD KILKU miesięcy bardzo mocno rosną ceny uprawnień do emisji CO2, 
które w maju 2021 r. osiągnęły swoje rekordowe poziomy. To uderza w 
energetykę i ciepłownictwo oparte na węglu. 

Jeszcze na początku 2018 r. 
ceny uprawnień do emisji CO2 no-
towane były na poziomie niespełna 
8 euro za tonę. W 2020 r., pomimo 
chwilowego spadku związanego z 
pandemią Covid-19, uprawnienia 
podrożały o 32 proc. Od początku 
2021 r. notowania praw do emisji 
CO2 wzrosły o ponad 30 proc., w 
maju osiągając cenę ponad 50 euro 
za tonę - to najwyższy poziom w hi-
storii. 

Jak tłumaczy Ministerstwo 
Aktywów Państwowych (MAP), 
wzrost cen uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych w ostatnich 
czterech latach spowodowany był 
ich ograniczoną podażą, wynikają-
cą m.in. z podwyższania celów re-
dukcyjnych. 

Uprawnień coraz mniej, więc 
są droższe

Rezerwa stabilności rynkowej 
(MSR) która została uruchomiona 
w styczniu 2019 r., znacznie zmniej-
szyła nadwyżkę praw do emisji. W 
maju 2020 r. po raz czwarty opubli-
kowano wskaźnik, który tym razem 
pokazał, że zmniejszyła się ona do 
ok. 1,39 mld uprawnień. W związku 
z tym i na podstawie zmienionych 
przepisów dotyczących systemu 
handlu emisjami (EU ETS) na tzw. 
czwartym etapie (w latach 2021–
2030) liczba uprawnień sprzeda-
nych na aukcji zmniejszyła się w 
2020 r. o około 375 mln.

Po ustaleniu nowego rygory-
stycznego celu redukcyjnego w wy-

sokości 55 proc. Komisja Europejska 
ma przedstawić rozwiązania, które 
dostosują do niego unijny system 
handlu uprawnieniami. Wśród pro-
pozycji znalazły się m.in. szybsze 
zmniejszanie liczby wydawanych 
uprawnień, jednorazowe ogranicze-
nie ich wolumenu czy też rozszerze-
nie systemu na przemysł budowlany, 
transport morski i drogowy.

- To wszystko powoduje, że 
Polska musi być przygotowana na 
rosnące ceny uprawnień do emisji 
CO2 - przyznaje Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych. 

Ich wysokie notowania w naj-
większym stopniu wpływają na 
sektor energetyczny, powodując 
spadek opłacalności produkcji 
energii z aktywów węglowych.

Efekt spekulacji
Na inną przyczynę wzrostu 

cen CO2 wskazuje Krajowy Ośro-
dek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami (KOBIZE), zajmujący się 
m.in. analizą rynku CO2. W swo-
im marcowym raporcie KOBiZE 
informuje, że w lutym 2021 r. poja-
wił się artykuł w agencji Bloomberg 
(jedna z największych biznesowych 
agencji informacyjnych na świecie), 
a później w Financial Times (jedna 
z największych światowych gazet 
finansowych), w których przedsta-
wiono, że jeden z funduszy inwesty-
cyjnych ogłosił, że spodziewa się cen 
uprawnień dochodzących nawet do 
100 euro. KOBiZE zauważa, że gdy 
wcześniej pojawiały się tego typu 
artykuły, to spotykało się to z mocną 
reakcją rynku i krótkoterminowymi 
wzrostami cen uprawnień.

Drogie CO2, drogi prąd
Ministerstwo Aktywów Pań-

stwowych informuje, że wzrost cen 
uprawnień do emisji CO2 jest jedną 
z głównych przyczyn wzrostu cen 
energii w Polsce.

Sektor energetyczny bazuje 
na węglowych jednostkach wy-
twórczych, w największym stop-
niu obciążonych kosztami emisji. 
Ceny uprawnień do emisji CO2 są 
przenoszone w cenach energii oraz 
taryfach przedsiębiorstw ciepłow-
niczych i wpływają na podwyżki 
opłat dla odbiorców za dostawę 
energii elektrycznej i ciepła. Powo-
duje to konieczność działań w celu 
obniżenia emisyjności aktywów 
wytwórczych.

- Wysoki współczynnik emi-
syjności polskiej energetyki węglo-
wej, wynoszący około 760 kg CO2 
na MWh (dane za 2021 r.) i wyso-
kie ceny uprawnień do emisji CO2 
(średnia ok. 40 euro za tonę CO2 w 
pierwszym kwartale 2021 r.) grożą 

sytuacją, w której głównym skład-
nikiem kosztów wytworzenia ener-
gii elektrycznej będą koszty zwią-
zane z opłatami za emisje - ocenia 
Ministerstwo Aktywów. 

Polski budżet korzysta 
Wysokie ceny CO2 nie są ko-

rzystne dla górnictwa i energetyki, 
ale są korzystne dla budżetu pań-
stwa - ponieważ pieniądze ze sprze-
daży polskiego CO2 trafiają do bu-
dżetu państwa. Tylko w kwietniu 
2021 r. niemiecka giełda energii 
EEX, w imieniu Polski, przeprowa-
dziła cztery aukcje dla uprawnień 
CO2 z okresu 2021-2030, na któ-
rych sprzedano łącznie 10,3 mln 
uprawnień po średniej cenie 45,1 
euro. Przychód do polskiego bu-
dżetu ze wszystkich kwietniowych 
aukcji polskich uprawnień do emi-
sji CO2 wyniósł blisko 464,5 milio-
nów euro, czyli ok. 2,09 miliarda 
złotych! W maju przeprowadzono 
kolejne tego typu aukcje. W kolej-
nych miesiącach planowana jest 
sprzedaż przez Polskę kolejnych 
uprawnień do emisji CO2, jeszcze 
nie jest znana ich liczba, ale można 
się spodziewać, że ich łączna war-
tość będzie liczona w miliardach 
złotych. 

We wszystkich aukcjach z 2020 
r. Polska sprzedała ponad 130 mln 
uprawnień do emisji CO2, a przy-
chód z tego tytułu przekroczył lek-
ko 3,1 miliarda euro, czyli około 
13,9 miliarda złotych!

Prawdopodobne jest, że w naj-
bliższych tygodniach ceny CO2 
będą nadal rosły, europejska gospo-
darka coraz wyraźniej wychodzi z 
okresu spowolnienia wywołanego 
Covid-19, co oznacza, że będzie 
potrzebować więcej uprawnień do 
emisji CO2 niż w roku 2020. 

Opr. IDS
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ENERGETYKA Czy elektrownie węglowe można zastąpić energetyką odnawialną?

SZUKAJ NAS NA FACEBOOKU 

 NIEMCY Mocne stanowisko kanclerz Merkel

Odejście od węgla? Nie tak szybko!

JAK poinformowała Agencja Reutera 
kanclerz Angela Merkel odrzuciła apele 
aktywistów, domagających się wcze-
śniejszej daty wyjścia Niemiec z węgla. 
Obecnie RFN planuje swój „coalexit” 
najpóźniej na rok 2038.

„Ludzie dotknięci transformacją po-
trzebują pewnej stałości na ścieżce do 
neutralności klimatycznej (…)” - powie-
działa kanclerz Merkel, dodając jedno-
cześnie, że nie chce zmieniać programu 
odejścia od węgla zaledwie rok po jego 
oficjalnym wejściu w życie.

Harmonogram odchodzenia RFN od 
węgla został ustalony przez tzw. komisję 

dekarbonizacyjną, która zakończyła pra-
ce w 2019 roku. Według planu Niemcy - 
największy światowy konsument węgla 
brunatnego - mają wygasić energetykę 
węglową najpóźniej w 2038 roku.

Niemcy to kraj, w którym wciąż bar-
dzo dużą rolę w produkcji energii elek-
trycznej odgrywa węgiel. Nasz zachodni 
sąsiad jest największym światowym 
konsumentem węgla brunatnego. Berlin 
zaplanował, że surowiec ten będzie uży-
wany w energetyce najpóźniej do 2038 
roku. Jednakże terminowe porzucenie 
paliwa węglowego może napotkać nad 
Łabą na szereg problemów.

Przede wszystkim, warto zauważyć, 
że Niemcy są w trakcie wyłączania elek-
trowni jądrowych. Proces ten – mający 
zakończyć się w 2022 roku wyłącze-
niem ostatniej takiej jednostki – powo-
duje ubytek czystych i stabilnych mocy 
w systemie. Ich miejsce zajmują źródła 
odnawialne, ale także i te, które bazują 
na spalaniu paliw kopalnych – czyli np. 
węgla. Rodzi to trudności w stałym od-
chodzeniu od tego surowca. Przykładem 
może tu być elektrownia węglowa Hey-
den, która – będąc oficjalnie zamkniętą 
od początku 2021 roku – musiała zostać 
uruchamiana sześciokrotnie od stycznia 

br., gdyż w niemieckim systemie brakło 
energii wskutek tzw. flauty, rzutującej na 
generację elektryczności w źródłach od-
nawialnych.

Stawianie przez Berlin na kierunek 
„100% OZE” może być problematyczne 
przy redukcji emisji – dopóty nie po-
jawią się dostatecznie pojemne i tanie 
magazyny energii, dopóki nie będzie 
można polegać wyłącznie na jednost-

kach odnawialnych, które w dużej 
mierze są niekontrolowalne, a więc nie 
zapewniają stabilnych dostaw energii. 
Odrzucenie przez Niemcy części czy-
stych technologii generacyjnych może 
wydłużyć – i tak nie najkrótszy – proces 
odchodzenia od węgla w Niemczech.

 jm
Źródło: energetyka24.com

Złudne zielone nadzieje…
17 MAJA w Elektrowni Bełchatów wskutek awarii stacji 
elektronergetycznej wyłączono 10 bloków, w efekcie czego polski system 
energetyczny znalazł się na skraju zapaści. W tym kryzysowym momencie 
nie można było liczyć na pomoc odnawialnych źródeł energii.

W poniedziałek 17 maja 2021 r. 
ok. godz. 16.30 doszło do zakłóce-
nia na stacji elektroenergetycznej 
Rogowiec, należącej do Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych (PSE). 
Wskutek zadziałania automatyki 
stacyjnej nastąpiło wyłączenie 10 
bloków w Elektrowni Bełchatów, 
należącej do spółki PGE Górnic-
two i Energetyka Konwencjonalna. 
W ten sposób utracono 3640 MW 
mocy.

Wyłączone bloki
Jak poinformowały PSE, polski 

system elektroenergetyczny został 
bardzo szybko zbilansowany m.in. 

poprzez uruchomienie produkcji 
prądu w elektrowniach szczytowo-
-pompowych, aktywacji wirującej 
rezerwy cieplnej w pracujących 
elektrowniach oraz importowi 
energii z Czech, Słowacji i Niemiec. 
PSE zapewniało, że Krajowy Sys-
tem Elektroenergetyczny pomimo 
awarii pracował stabilnie, nie na-
stąpiły przerwy w dostawach prądu 
do odbiorców.

Pierwsze bloki zostały urucho-
mione już kilka godzin po awarii, 
wszystkie bloki normalnie praco-
wały już 18 maja. Według wstęp-
nych ocen, prawdopodobną przy-
czyną zakłócenia było zwarcie. 

Dokładny mechanizm zaistnienia 
sytuacji jest obecnie przedmiotem 
badania.

Kilka dni później, w sobotę 22 
maja w kopalni Bełchatów doszło 
do pożaru taśmociągu transpor-
tującego węgiel do elektrowni. Co 
prawda, wskutek tego wyłączono 
w Bełchatowie blok 858 MW, ale 
w zamian uruchomiono inny blok 
i nie było zakłóceń w dostawie 
prądu.

OZE nie pomogły
Już tego samego dnia, kiedy 

doszło do awarii stacji PSE i wyłą-
czenia 10 bloków Elektrowni Beł-

chatów pojawiły się liczne opinie, 
że gdybyśmy mieli więcej odna-
wialnych źródeł energii to ryzyko 
wstrzymania dostaw prądu byłoby 
znacznie mniejsze. Niestety, tak by 
nie było. PSE na bieżąco przeka-
zują dokładne dane, pokazujące z 
jaką mocą w danej chwili pracują 
poszczególne źródła. Wieczorem, 
17 maja, już w chwili, kiedy bloki w 
Bełchatowie nie pracowały, źródło 
słoneczne pracowały z mocą zale-
dwie kilkudziesięciu megawatów 
(MW) - a przypomnijmy, że łącz-
na moc źródeł słonecznych w Pol-
sce wynosi ponad 4,2 tys. MW - w 
chwili kryzysu stały one bezczyn-
nie.

Z kolei elektrownie wiatrowe, 
których w Polsce mamy 6,8 tys. 
MW, 17 maja w chwili kryzysu pra-
cowały z mocą poniżej 400 MW. 
Czyli także dużo poniżej niż moc 
zainstalowana farm wiatrowych. 
Kryzysowa sytuacja, do jakiej do-
szło 17 maja jasno pokazuje, że 
opieranie systemu energetycznego 
tylko na źródłach odnawialnych, 
to prosta recepta na kryzys. Łączna 
moc źródeł słonecznych i wiatro-
wych w Polsce wynosi ponad 11 tys. 
MW, ale gdy były potrzebne to pra-
cowało mniej niż 500 MW.

Energetyka odnawialna będzie 
się w Polsce rozwijać, ale powin-
na ona być uzupełnieniem dużych 
elektrowni, które działają niezależ-
nie od warunków pogodowych.

Potrzebna przebudowa 
systemu

Przykład Elektrowni Bełchatów 
- największej elektrowni w Polsce o 
mocy 5,2 tys. MW - pokazuje jed-
nak, że trzeba usprawnić funkcjo-
nowanie polskiego systemu ener-
getycznego. 10 bloków elektrowni 
w Bełchatowie było połączonych 
z jedną stacją energetyczną. Dla 
bezpieczeństwa systemu te bloki 
powinny być podłączone do 2-3 
różnych stacji, i nawet w przypad-
ku awarii jednej stacji, to nadal 

mogłyby pracować bloki podłączo-
ne do innych stacji. Wówczas ubyt-
ki mocy byłyby znacznie mniejsze 
niż 3640 MW mocy, jak to miało 
miejsce 17 maja. Takie rozwiąza-
nie jest możliwe, największy blok 
w Elektrowni Bełchatów, o mocy 
858 MW, jest podłączony do innej 
stacji niż pozostałe jednostki i w 
chwili awarii 17 maja pracował on 
normalnie.

Duże elektrownie to podstawa
Energetyka odnawialna - za-

równo duże farmy słoneczne i wia-
trowe jak i małe, tzw. rozproszone 
źródła będą się w Polsce rozwijać. 
To się dzieje w całej Europie i w 
wielu miejscach świata, takie są też 
oficjalne plany polskiego rządu. 
Rozwijając energetykę odnawial-
ną nie możemy zapominać o ener-
getyce konwencjonalnej: dużych 
elektrowniach niewrażliwych na 
warunki pogodowe i pracujące wte-
dy, kiedy jest potrzeba. Oczywiście 
elektrownie konwencjonalne też 
mogą mieć awarie i nieplanowane 
postoje, ale to są sytuacje wyjątko-
we, a uzależnienie energetyki odna-
wialnej od pogody to stały, codzien-
ny element.

W obecnej sytuacji w Polsce nie 
ma realnej alternatywy dla dużych 
elektrowni na węgiel kamienny i 
brunatny: produkują one duże ilo-
ści energii w sposób sterowalny, 
niezależnie od tego czy świeci słoń-
ce i wieje wiatr. Źródła odnawialne 
potrzebują mocy zapasowych, któ-
rymi mogą być elektrownie gazowe 
czy elektrownie szczytowo-pompo-
we (które pracowały interwencyj-
nie także 17 maja).

Wyłączanie elektrowni węglo-
wych i silny rozwój odnawialnych 
źródeł, czego domagają się samo-
zwańczy eksperci, ładnie brzmi w 
wypowiedziach w telewizji, ale nie 
ma nic wspólnego z rzeczywisto-
ścią.

Igor D. Stanisławski

Angela Merkel odrzuciła żądania aktywistów środowiskowych domagających się szybszego 
wyjścia RFN z węgla. „Ludzie dotknięci transformacją energetyczną powinni mieć pewne 
poczucie stabilności” - stwierdziła niemiecka kanclerz.



12 ROZMAITOŚCI
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w kwietniowej krzyżówce brzmi: Co 
głowa to zdanie. Nagrody wylosowali: Miłosz Pasztor z Jastrzębia-Zdrój oraz Zbigniew Kojder z Rybnika. Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą.

Dwie godziny dla rodziny - HIT czy KIT? 

 KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE. Babski Comber w górach
 

PO WOLI odmraża się polska tury-
styka. Wielu z nas tęskni za górami 
czy morzem, ale jeszcze bardziej za 
knajpami i normalnością. W koń-
cu nikt by rok temu nie pomyślał, że 
obiad w restauracji czy piwo w knaj-
pie to śmiertelne zagrożenie i będzie 
zakazane. Do tego odwołane trady-
cyjne barbórki i wszelkie imprezy. 

W końcu jednak widać światełko w 
tym pandemicznym tunelu. Otwierają 
się lokale, trwają masowe szczepienia, 
znikają maski w przestrzeni publicznej. 
W tym wszystkim panie z Solidarności 
KWK Knurów-Szczygłowice postano-
wiły nadrobić zaległy Babski Comber. 

Jak tylko pojawiła się możliwość, wy-
brały się z biurem turystycznym BT 
Smyk do Zakopanego na zaległą impre-
zę z okazji Dnia Kobiet. Były tańce, go-
rące termy i wjazd kolejką na Kaspro-
wy Wierch. Niby już była połowa maja, 
ale w górach jeszcze śnieg. Panie jed-
nak były przygotowane, miały czapki i 
zimowe kurtki. I żadna nie pomyślała, 
by w góry wyjść w szpilkach!

Z relacji uczestników wiemy, że 
paniom bardzo się podobała taka orga-
nizacja Babskiego Combru  i już pytały, 
czy w przyszłym roku też będą mogły 
pojechać. Jak nie, drogie panie! 

red

Odmrażanie turystyki

W połowie miesiąca serwis informacyjny Jastrzębskiej Spółki Węglowej za pośred-
nictwem SMS poinformował pracowników, że do końca czerwca, chętni pracownicy 
JSW na zasadzie dobrowolności mogą odebrać jednorazowo dwie płatne godziny 
wolne, które nie podlegają podziałowi. 

 ZG SOBIESKI Kolejna akcja krwiodawcza za nami

MIMO trudnej sytuacji w spółkach Grupy 
Tauron, trwających sporach zbiorowych 
i niepewnej sytuacji firmy, Solidarność w 
Tauron Wydobycie ZG Sobieski wspólnie 
z Klubem Honorowych Dawców Krwi ZG 
Sobieski zorganizowali po raz kolejny 
akcję krwiodawczą, która odbyła się w 
piątek 30 kwietnia na parkingu stołówki 
szybu Piłsudski w Jaworznie. 

Mimo trwającej pandemii krwio-
dawcy jak zwykle nie zawiedli w piątko-
wej zbiórce krwi, krew oddało 27 osób. 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z Katowic wzbogaciło 
się o ponad 12 litrów tego bezcennego 
leku. 

Przez pandemię koronawirusa w ca-
łym kraju znacznie ubyło krwiodawców. 
Zapotrzebowanie na samą krew, również 
się zmniejszyło, ponieważ w wielu szpi-
talach planowane zabiegi zostały odwo-
łane. Większość ozdrowieńców obecnie 
oddaje osocze krwi, które wykorzysty-
wane jest do leczenia ciężko chorych na 
covid-19. 

W maju, a konkretnie w piątek 14 
maja odbyła się kolejna akcja krwio-
dawcza organizowaną wspólnie przez 
NSZZ Solidarność ZG Sobieski oraz Klub 
Honorowych Dawców Krwi przy ZG So-
bieski. 
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DWIE godziny dla rodziny w JSW 
to odpowiedź na Mied̨zynarodowy 
Dzień Rodzin. Zarzad̨ JSW myślac̨ 
o najblizṡzych członkach rodziny 
naszych pracowników podja ł̨ de-
cyzje,̨ iz  ̇ kazḋy chet̨ny pracownik 
Jastrzeb̨skiej Spółki Weg̨lowej 
bed̨zie mógł wybrać dwie godzi-
ny wolne od pracy, w ramach ak-
cji - dwie godziny dla rodziny. 

– Zalezẏ nam na tworzeniu kultu-
ry pracy wspierajac̨ej pracowników 
i ich rodziny w budowaniu dobrych 
i trwałych wiez̨i. Praca zawodowa 
nie powinna negatywnie wpływać 
na rodzine.̨ Przeciwnie – powinna 
słuzẏć rodzinie nie tylko w sferze 
ekonomicznej –  powiedziała Bar-
bara Piontek, Prezes JSW S.A. 

Pani Prezes w swojej wypowie-
dzi wspomina o tym, z ̇e praca nie 
powinna wpływać negatywnie na 
rodzinę, a powinna służyć rodzinie. 
Czy szumnie promowana ak-

cja dwóch godzin dla rodzi-
ny jest hitem czy kitem?

Szumnie promowana akcja 
dwóch godzin dla rodziny jest ki-
tem, poniewaz ̇ na wste ̨pie warto 
zaznaczyć, z ̇e dniówka nie zostanie 
zaliczona do emerytury, gdyz ̇ nie 
została przepracowana w pełnym 
wymiarze czasu. Warto równie-
z ̇ dodać, z ̇e dwie godziny w cia ̨-
gu całego miesia ̨ca, to zaledwie 
1,25 % z 160 godzin pracy. Hit wi-
zerunkowy. Kit - realizacyjny. 

Co na ten temat myśla ̨górnicy? 
Wśród górników zaczeł̨y poja-

wiać sie  ̨ prześmiewcze komentarze 
dotyczac̨e dwóch godzin dla rodzi-
ny. Niektórzy zȧrtuja ,̨ zė podczas 
wydobycia weg̨la na ścianie, jeden 
z dostep̨nych na zmianie kombaj-
nistów stwierdzi, iz  ̇ chce wybrać 
dwie godziny dla rodziny kończac̨ 
strategiczne wydobycie weg̨la. Inni 
zaś śmieja  ̨sie,̨ zė nie da sie  ̨tego roz-
wiaz̨ać przykładowo w KSRG, dlate-
go zė zespół ratowników musi mieć 
wymagana  ̨ ilość pracowników za-
bezpieczajac̨ych zakład górniczy. 

Trzeba otwarcie powiedzieć, 
ze na pracownikach dołowych 
cze ̨sto wywiera sie ̨ presje, aby 
zmusić ich do przyjścia do pracy 
w niedziele i święta, aby wydoby-

cie węgla oraz cia ̨g technologicz-
ny kopalni został utrzymany. 

Górnicy zacze ̨li komentować, 
z ̇e zamiast proponować krople ̨ w 
morzu, w postaci jednorazowych 
dwóch godzin w cia ̨gu całego mie-
sia ̨ca, to zarza ̨d JSW powinien 
zwrócić szczególna ̨ uwage ̨ na przy-
muszanie pracowników do pracy 
w soboty i niedziele ̨. Moz ̇e Zarza ̨d 
zadba jednak o to, by chociaz ̇ nie-
dziela była dla pracowników cza-
sem dla rodziny, by chociaz ̇ ten 
jeden dzień w tygodniu górnik 
mógł spe ̨dzić czas z rodzina ̨, a 
nie był przymuszany przez prze-
łoz ̇onych do przyjścia do pracy? 

2 godziny be ̨dzie moz ̇na wybrać 
tylko i wyła ̨cznie raz, a czas nie pod-
lega podziałowi. Wybranie w/w cza-
su wolnego naste ̨puje na zasadzie 
wcześniejszego wyjazdu lub wyjścia 
z pracy, po wcześniejszym ustaleniu 
z przełoz ̇onym i na wniosek pracow-
nika, gdzie wnioskiem be ̨dzie Karta 
Obiegowa Zwolnienia Od Pracy. 

Wynagrodzenie za te dwie go-
dziny be ̨dzie wyliczone jako średnia 
urlopowa za dni przepracowane w 
dni robocze miesia ̨ca, w którym be ̨-
dzie udzielone dobrowolne wolne 
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