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Oczami dawnego działacza „Solidarności” z KWK „Szczygłowice”

Miałem świadomość, że trzeba walczyćMiałem świadomość, że trzeba walczyć
Rozmowa z Tadeusz Arentem s. 6-7

W ocenie szefa „Solidarności” w TW SA

To gra o przyszłość 
Rozmowa z Waldemarem Sopatą s. 9

Kto powie prawdę o likwidacji 
polskiego górnictwa?
„Zerwę pani ten program!” grzmiał minister Piotr Naimski do dzien-
nikarki TV Republiki, Ewy Stankiewicz, kiedy ta kolejnymi pytaniami 
obnażała klęskę polityki energetycznej obecnego rządu. Miał to być 
hit tego dnia. Ostatecznie jednak odcinek nie został wyemitowany...

Rząd zlikwiduje „ekogroszek”? 
„Solidarność” protestuje
Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” 
oraz Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” do-
magają się wycofania obecnego projektu Rozporządzenia Ministra 
Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
stałych.

Rzeczywista rola metanu 
w globalnym ociepleniu
Prace nad wdrożeniem „polityki metanowej” napotykają ogromny 
opór społeczeństw, które nie zamierzają w imię niejasnych celów 
rezygnować z konsumpcji produktów mięsnych, podróży lotniczych, 
korzystania z samochodów, a nawet wędkowania.
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Kto powie prawdę o likwidacji 
polskiego górnictwa?
W CZWARTKOWY wieczór Telewizja Republika miała wyemitować kolejny odcinek 
cyklicznego programu „Otwartym Tekstem” pani redaktor Ewy Stankiewicz. 
Dziennikarka podjęła temat polskiej polityki energetycznej w rozmowie 
z Piotrem Naimskim, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
i pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. 
Jeszcze po południu i wieczorem TV Republika emitowała zwiastun audycji. 
Miał to być hit tego dnia. Ostatecznie jednak odcinek nie został wyemitowany...

JAK zaznaczył szef Telewizji Repu-
blika Tomasz Sakiewicz, program 
nie został oddany do kolaudacji 
(komisyjnego odbioru) - „a to jest 
warunek emisji programów nagry-
wanych w każdej stacji”. Taka jest 
oficjalna przyczyna zdjęcia audycji 
z czwartkowej „ramówki”.

Odcinka nie ma też na kana-
le Telewizji Republika w serwisie 
YouTube. Usunięto stamtąd nawet 
jego zwiastun.

Mimo blokady, nagrana wcze-
śniej filmowa zapowiedź krąży 
w sieci. Z fragmentu, który „ocalał”, 
wynika jednoznacznie, że rozmo-
wa nie należała do najłatwiejszych 
i spokojnych. Redaktor Ewa Stan-
kiewicz zadała ministrowi szereg 

niewygodnych pytań dotyczących 
bezpieczeństwa energetycznego 
Polski, co wywołało u polityka atak 
agresji.

- Czy to prawda, że minister 
Soboń już podpisał i wysłał pisma 
do Komisji Europejskiej w sprawie 
harmonogramu wyłączeń - kiedy 
zamykamy „Bełchatów”, „Turów”, 
„Kozienice” z nowymi blokami 
[energetycznymi - przyp. red. SG], 
„Połaniec”? Na jakim my jesteśmy 
etapie? Czy te pisma już poszły do 
Komisji Europejskiej? - zapytała.

- To jest system wynikający 
z przyjętej w Unii Europejskiej po-
lityki energetycznej i klimatycznej 
- odpowiedział Piotr Naimski.

Wobec tego dziennikarka dopy-

Dziś Turów, 
jutro Bzie-Dębina
UKARANIE Polski za posiadanie wła-
snych źródeł energii - czego jeszcze nie 
rozumiecie?!

Decyzja Trybunału Sprawiedliwo-
ści Unii Europejskiej (TSUE) wydana ze 
względu na niezaprzestanie wydobycia 
węgla brunatnego w kopalni Turów w po-
bliżu czeskiej granicy, to kolejny cios 
w polski przemysł energetyczny i wydo-
bywczy. Kara wynosi pół miliona Euro 
dziennie. Dlaczego? Bo nie zamknęliśmy 
kopalni odkrywkowej Turów. 

Kiedy Czesi zażądali jej zamknięcia, 
a u nas znalazło się pełno pożytecznych 
idiotów wspierających ich stanowisko, 
to w  końcu, hiszpańska sędzia Rosario 
Silva de Lapuerta, jednoosobowo ska-
zała nas na kolejny haracz dla Komisji 
Europejskiej. To ta sama sędzina, która 
w  2018 roku wydała absurdalny wyrok 
o obniżeniu wieku emerytalnego sędziów 
Sądu Najwyższego, po tym jak Polska 
się do niego dostosowała. Jak widać,  
wielka miłośniczka Polski, często orze-
kająca w naszych sprawach. 

W  Hiszpanii wytyczne unijne co do 

likwidacji własnego górnictwa i energe-
tyki na niej opartej zrealizowano już jakiś 
czas temu. Spowodowały one absolutną 
ruinę w  regionach górniczych Asturii 
i Leon, a zatem: bezrobocie tysięcy Hisz-
panów i  wyludnienie z  powodu braku 
perspektyw. Czy w Polsce musi być tak 
samo?

Czechów i Niemców nikt nie pyta, co 
z  ich kopalniami odkrywkowymi i  ener-
getyce na niej opartej. Największym za-
grożeniem dla środowiska jest nowocze-
sna kopalnia Turów. Bo jak spojrzycie na 
mapę, znajduje się w ciekawym miejscu. 
Wokół niej jest dużo większych od niej 
kopalń czeskich i  niemieckich. Ale tych 
nikt nie skarży. 

Czy śląskie kopalnie, a  zwłaszcza 
jastrzębskie, położone przy czeskiej gra-
nicy nie będą następne w tym pokazanie 
bezprawia w  majestacie prawa? Czas 
pokaże. Ale jak dalej będziemy sobie po-
zwalać na takie traktowanie nas na are-
nie międzynarodowej, to szybszą lekcje 
dadzą nam nie Europejczycy, ale cwania-
cy z Australii. I to na grube miliardy za ich 
kopalnię widmo w Dębieńsku. Bo tak się 
robi biznes na polskim węglu!

Dzisiejsza kara dla Turowa to dopiero 
początek.

PRYBA

tywała, czy dążenie do zamknięcia 
kopalń i elektrowni przy kopalniach 
nie jest „samobójstwem, skoro 70 
procent energii w Polsce pochodzi 
z węgla i jest to tak naprawdę naj-
tańsza energia w Europie?

- Gdyby nie było tych uwa-
runkowań, które płyną z naszego 
członkostwa w Unii Europejskiej, to 
można by było tak do tego podejść, 
ale mamy te uwarunkowania, (...) 
dlatego że jesteśmy członkami Unii 
Europejskiej - odparł polityk Prawa 
i Sprawiedliwości.

W dalszej części nagrania pró-
bował wskazywać, że na ten kieru-
nek zgodził się rząd Donalda Tuska.

- Kiedy był podpisany Zielony 
Ład? - zapytała wobec tego Ewa 
Stankiewicz.

- To jest kwestia ostatnich kilku 
miesięcy tak naprawdę - odpowie-
dział minister.

- Kto negocjował Zielony Ład 
w Polsce? „Politykę klimatyczną” 
kto negocjował? - dopytywała pani 
redaktor.

- To różnie. Rząd w całości, 
a w szczególności oczywiście Mi-

nisterstwo Środowiska i Klimatu - 
stwierdził polityk.

Pod koniec trwającego nieca-
łe dwie minuty materiału dowia-
dujemy się, że minister klimatu 
i środowiska Michał Kurtyka miał 
konflikt interesów, bo reprezento-
wał Polskę, a zarazem szukał sobie 
posady w zrzeszającej 37 państw 
Organizacji Współpracy Gospodar-
czej i Rozwoju.

- Zerwę pani ten program! - 
grzmi Piotr Naimski w ostatniej 
wypowiedzi, która trafiła do usu-
niętego przez Republikę zwiastuna.

O czym moglibyśmy jeszcze 
usłyszeć, gdyby program dopusz-
czono do emisji? Media donoszą, 
że Telewizja Polska na promocję 
rządowego Polskiego Ładu dostała 
1 milion złotych, a Polsat i Telewi-
zja Republika - po kilkaset tysięcy 
zł. Czy to dlatego nie pokazano wy-
wiadu z ministrem Naimskim?

Telewizja Republika reklamuje 
się hasłem „#włączprawdę”. Wy-
gląda jednak na to, że prawdy o li-
kwidacji polskiego górnictwa z tej 
anteny się nie dowiemy.

Dokończenie na str. 8

Ukartowana 
dekarbonizacja?
DZIWNYM trafem, kiedy trwają już 
rozmowy odnośnie sfinansowania 
przewidzianego „umową społecz-
ną” rozwoju technologii związanych 
z  „błękitnym węglem” („blue coal”), 
górnictwo otrzymuje poważny cios 
od Ministerstwa Klimatu i  Środo-
wiska kierowanego przez ministra 
Michała Kurtykę. Oto resort klimatu 
postanowił zlikwidować wszystkie 
„ekogroszki”. To poważny krok ku 
całkowitemu zakazowi korzystania 
z  węgla w  segmencie komunalno-
-bytowym. A  skoro rządzący za-
czynają walkę z  węglem w  każdej 
możliwej postaci, bezcelowe stają 
się również prace nad „błękitnym 
węglem”. Na decyzji o  likwidacji 
„ekogroszków” w oczywisty sposób 
stracą spółki węglowe, które sprze-
dawały ponad milion ton produk-
tu rocznie, jednak nie tylko one.

Pomysł ministerstwa jest wyjąt-
kowo kuriozalny. Przede wszystkim 
dlatego, że to obecnie rządzący za-
chęcali wszystkich do wymiany „kop-
ciuchów” na piece piątej klasy. Teraz 
właściciele gospodarstw domowych, 
którzy dopiero co instalowali nowo-
czesne piece, muszą szykować pie-
niądze, bo wkrótce zostaną zmuszeni 
do korzystania z  fotowoltaiki czy 
gazu. Druga rzecz jest taka, że treści 
rozporządzenia przewidującego likwi-
dację „ekogroszków” nie skonsulto-
wano ze związkami zawodowymi, sy-
gnatariuszami „umowy społecznej”, 
skonsultowano ją natomiast z  rady-
kalnymi organizacjami ekologiczny-
mi. Mamy też trzeci aspekt sprawy: 
„umowę społeczną”, gdzie przewi-
dziano rozwój technologii „blue coal”, 
podpisała delegacja tego samego 
rządu (i  to z wicepremierem na cze-
le), w  skład którego wchodzi mini-
ster, który z węglem chce walczyć.

Wszystko to dzieje się w  ciągu 
kilku miesięcy od zawarcia „umo-
wy społecznej”, toteż trzeba sobie 
zadać pytanie - czy tak radykalny 
krok, jakim było zablokowanie emisji 
wywiadu z ministrem Piotrem Naim-
skim na antenie Telewizji Republika 
nie był czasem spowodowany tym, 
że podczas rozmowy rozwiązana 
została zagadka radykalnego zwrotu 
PiS w obszarze węgla? Mam na my-
śli to, co zawiera „ocalony” - i wciąż 
krążący w Internecie - zwiastun wy-
wiadu, gdzie polityk reaguje agre-
sją po stwierdzeniu dziennikarki, że 
minister Kurtyka zabiegał o  wysoką 
funkcję w  międzynarodowej organi-
zacji OECD, a  równocześnie odpo-
wiadał za wdrażanie „polityki klima-
tycznej” Unii Europejskiej w  Polsce. 
Może „samobójstwo energetyczne” 
Polski jest już dawno przesądzone 
i - co gorsza - ukartowane przez nie-
których przedstawicieli rządu? Jeśli 
tak, na Górnym Śląsku w  najbliż-
szych latach spokojnie nie będzie.

Grzesik: Proszę, wyłączcie 
już tę zdartą płytę!
„Zerwę pani ten program!” grzmiał minister Piotr Naimski do dzien-
nikarki TV Republiki, Ewy Stankiewicz, kiedy ta kolejnymi pytaniami 
obnażała klęskę polityki energetycznej obecnego rządu.

TV Republika jeszcze kilka dni 
temu emitowała zwiastun audycji za-
powiadając ją jako swój hit. Ostatecz-
nie jednak odcinek nie został wyemito-
wany... Bo nie mógł być wyemitowany 
w prorządowym medium, skoro celnie 
punktował słabość polityki energe-
tycznej rządu Mateusza Morawieckie-
go. Słabość, to jednak delikatne uję-
cie, gdyż rząd ten od dłuższego czasu 
polityki tej nie ma!

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu 
do spraw strategicznej infrastruktury 
energetycznej, być może naiwnie są-
dził, że grzechy obecnej ekipy można 
kolejny raz zwalić na… Tuska. Nie-
stety, ten kawałek już brzmi jak zdarta 
płyta. Owszem, ekipa Tuska doprowa-
dziła Polskę do stanu ruiny, lecz ja pa-
miętam zapewnienie polityków Prawa 
i Sprawiedliwości sprzed lat, że „to co 
wy pozamykacie, my otworzymy!”. 
Faktem jest, że pierwsze lata rządów 
PiS dawały taką nadzieję. Rząd pre-
mier Beaty Szydło starał się pojęciu 
polityki energetycznej kraju nadać 

sens. Zarówno minister Krzysztof 
Tchórzewski, jego zastępca Grzegorz 
Tobiszowski czy przywołany przez re-
daktor Stankiewicz, śp. minister Jan 
Szyszko realizowali politykę, z  którą 
PiS szedł po władzę. Może nie zawsze 
wszystko nam, jako „Solidarności” 
się podobało, czasem spieraliśmy się 
co do rozwiązań, ale w zasadniczych 
kierunkach polityki energetycznej 
mieliśmy podobne zdanie, że trzeba 
zrobić wszystko, by Polska zachowała 
suwerenność energetyczną w oparciu 
o własne zasoby naturalne, przy ewo-
lucyjnym dostosowywaniu się do po-
lityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

Niestety, tej postawy nie dostrze-
gam u premiera Mateusza Morawiec-
kiego i jego ministrów. Nawet, jeśli na 
którymś ze szczytów unijnych uda im 
się zrobić krok do przodu, to na kolej-
nym robią dwa-trzy do tyłu. Poddali 
się już całkowicie dyktatowi Brukseli 
w zakresie polityki Zielonego Ładu. 
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KWB „TURÓW” Solidarność w obronie kopalni

Piotr Duda: Niech się przekonają jaka jest siła polskiego pracownika!

Wyrok „idiotyczny i bardzo groźny”
KRAJOWY Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (KSGiE) domaga się od polskiego rządu „natychmiastowego 
i jednoznacznego stanowiska (…) wobec oburzającej decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zobowiązującego 
Polskę do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego 
w Kopalni »Turów«”. Związkowcy z KSGiE przedstawili ostre stanowisko, w którym zaznaczyli, że nie wyobrażają sobie, 
by Polska zastosowała się do decyzji Trybunału.

Trybunał Niesprawiedliwości Unii 
Europejskiej brnie w swoje błędy. Mu-
simy jako związkowcy z Solidarności 
musimy podjąć działania dot. twar-
dych rozwiązań. Jest decyzja całej „So-
lidarności” o tym, że 22 października 
jedziemy pod Trybunał Niesprawie-
dliwości UE, aby wręczyć pani prezes, 
czy obojętnie komu, postanowienie 
o zamknięciu Trybunału, tak jak oni 
chcą zamykać nasze zakłady pracy, 
kopalnie, elektrownie, odbierając do-
stęp do energii elektrycznej naszemu 
społeczeństwu – powiedział podczas 
konferencji prasowej przewodni-
czący NSZZ Solidarność Piotr Duda. 
 

– W Luksemburgu przekonają się 
o tym jaka jest siła polskiego pracow-
nika, polskiego górnika. My nie może-
my dłużej zwlekać. Oczekujemy od pol-
skiego rządu jasnych deklaracji. Panie 
Morawiecki, ani kroku w tył! – mówił 
Piotr Duda. 

Jak podkreślił, decyzja dotycząca 
niespotkania się z premiera Mora-
wieckiego z premierem Babiczem jest 
pozytywnie odbierana w środowisku 
związkowców.

– Doskonale wiemy, że chora po-
lityka klimatyczna, którą przedstawia 
Komisja Europejska, jest dla nas nie do 
zaakceptowania. Nie tylko jeśli chodzi 
o likwidację naszych miejsc pracy! Ale 
tutaj chodzi o całą gospodarkę. Wiemy, 
że ten kierunek nie ma nic wspólnego 
z ekologią. To tylko polityka i biznes. 
Kraje tzw. „starej piętnastki”, a szcze-
gólnie Niemcy i Francja widzą, że polska 
gospodarka bardzo dobrze się rozwija, 
dlatego trzeba zrobić wszystko, aby 
tę gospodarkę zniechęcić do dobrego 
rozwoju. Czyli emisja CO2, opłaty za 
ETS, i tak można mnożyć. To spowo-
duje sytuację dramatyczną w naszym 
kraju jeśli chodzi o miejsca pracy i do 
tego dopuścić nie możemy. Popełnili-
śmy błędy w latach 90-tych: zamyka-

nie hut, stoczni... drugi raz tego błędu 
nie popełnimy. Chcemy i będziemy 
w Unii Europejskiej, ale nie będziemy 
żadnych popychadłem starej piętnast-
ki. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem 
UE i mamy takie same prawa. Te kraje 
budowały swoją gospodarkę na wę-
glu brunatnym, kamiennym, a teraz 
oczekują od nas, że mamy przechodzić 
na OZE. To niedopuszczalne. Kolejne 
działania polskiego rządu powinny być 
jasne: ani kroku w tył! – powiedział 
przewodniczący. 

jm

PRZYPOMNIJMY, że pod ko-
niec lutego Czechy wniosły do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) skargę prze-
ciwko Polsce w sprawie rozbudowy 
należącej do spółki PGE Górnictwo 
i Energetyka Konwencjonalna SA 
kopalni „Turów” wraz z wnioskiem 
o zastosowanie tak zwanych środ-
ków tymczasowych (wstrzymanie 
wydobycia). Oficjalną przyczy-
ną złożenia skargi jest negatywny 
wpływ kopalni na środowisko regio-
nów przygranicznych, gdzie miał się 
obniżyć poziom wód gruntowych.

W maju TSUE nakazał natych-
miastowe wstrzymanie wydobycia 
węgla przez KWB „Turów” do cza-
su merytorycznego rozstrzygnięcia 
skargi Czech na decyzję o rozbudo-
wie kopalni.

- Polska zostaje zobowiązana 
do natychmiastowego zaprzestania 
wydobycia węgla brunatnego w ko-
palni „Turów”. Podnoszone przez 
Czechy zarzuty dotyczące stanu 
faktycznego i prawnego uzasad-
niają zarządzenie wnioskowanych 
środków tymczasowych - uznała 
wiceprezes Trybunału pani Rosario 
Silva de Lapuerta.

Teraz TSUE nałożył na Polskę 
karę pieniężną za niewdrożenie po-
stanowienia z maja.

- Ze względu na niezaprzesta-
nie wydobycia węgla brunatnego 
w kopalni Turów, Polska zostaje 
zobowiązana do zapłaty na rzecz 
Komisji Europejskiej okresowej 
kary pieniężnej w wysokości 500 
tys. euro dziennie. Tego rodzaju 
środek należy uznać za koniecz-
ny do wzmocnienia skuteczności 
środka tymczasowego zarządzone-
go postanowieniem z dnia 21 maja 
2021 r. i odwiedzenia tego państwa 
członkowskiego od opóźniania do-
stosowania swojego zachowania 
do tego postanowienia - czytamy 
w wydanym postanowieniu.

Kierownictwo KSGiE NSZZ 
„Solidarność” skrytykowało za-
równo samą decyzję Trybunału, jak 
i nieudolne postępowanie polskie-
go rządu.

- Obecna sytuacja to wynik cią-
głego ustępowania Polski wobec 
unijnych instytucji i narzucanego 
przez Komisję Europejską „Zielo-
nego ładu”, szczególnie w obsza-
rze polskiej energetyki - zwrócili 
uwagę autorzy opublikowanego 
stanowiska. - Rząd skupiając się 
na zagrożeniach występujących na 
wschodniej granicy kraju, całko-
wicie zignorował zagrożenia dla 
naszego bezpieczeństwa płynące 
z Brukseli - zauważyli.

Na zagrożenia płynące z decy-
zji unijnego wymiaru sprawiedli-
wości związkowcy wskazywali tuż 
po ukazaniu się postanowienia 
TSUE o konieczności wstrzyma-
nia wydobycia węgla brunatnego 
przez KWB „Turów”. Teraz o tym 
przypomnieli.

- Już w maju tego roku wołali-
śmy, że ówczesny wyrok TSUE, na-
kazujący wstrzymanie wydobycia 
w Kopalni „Turów” jest idiotyczny 
i bardzo groźny, ponieważ może 
oznaczać, że TSUE pod byle pretek-
stem może zamknąć każdy zakład 
pracy w Polsce. Wyrok ten był prze-
jawem arogancji takiej instytucji, 
jak Trybunał (Nie)Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, w stosunku do 
krajów członkowskich, a w szcze-
gólności w stosunku do naszych 
obywateli, pracowników, którym 
przez tą decyzję grozi utrata miejsc 
pracy - ocenili.

Zdaniem KSGiE NSZZ „Soli-
darność”, prowadząc rozmowy ze 
stroną czeską, próbując doprowa-
dzić do polubownego zakończenia 
sporu, polski rząd wykazał się na-
iwnością, z czego postanowił sko-
rzystać premier Czech.

- Od samego początku byliśmy 
karmieni obietnicą szybkiej ugo-
dy polsko-czeskiej, podczas gdy 
Andrej Babiš, premier Republiki 
Czeskiej postanowił wciągnąć pro-
blem Turowa do swojej jesiennej 
kampanii wyborczej, nie zamierza-
jąc ustępować ani na krok polskim 
negocjatorom. Co więcej, w progra-
mie swojej partii ANO, zobowiązał 
się wobec swoich wyborców „nie 

przekazywać suwerennych kom-
petencji Republiki Czeskiej w ręce 
Parlamentu Europejskiego lub Ko-
misji Europejskiej”. Tymczasem cy-
nicznie wykorzystał unijne organy 
dla swoich politycznych interesów 
- podkreślili związkowcy.

Sekretariat zażądał od gabinetu 
premiera Mateusza Morawieckiego 
natychmiastowego podjęcia dzia-
łań na arenie międzynarodowej 
w celu „zneutralizowania” decyzji 
TSUE, a od kierownictwa PGE Pol-
skiej Grupy Energetycznej - „jed-
noznacznego stanowiska” i „podję-
cia jednoznacznych działań”.

Kolejnym postulatem jest do-
stęp strony społecznej do infor-
macji o szczegółach toczących się 
negocjacji.

- Jako Krajowy Sekretariat 

Górnictwa i Energetyki NSZZ „So-
lidarność” apelujemy do polskiego 
rządu o umożliwienie pełnego do-
stępu do informacji dotyczących 
działań podejmowanych w spra-
wie Turowa. Niestety, nie mieliśmy 
żadnych rzetelnych informacji, ani 
wglądu do dokumentów, które pol-
ski rząd przedstawił Trybunałowi. 
Mamy już dość zakamuflowanych 
rozmów! Żądamy pełnej transpa-
rentności podejmowanych działań! 
- brzmi przedostatni akapit doku-
mentu.

Na końcu umieszczono zapo-
wiedź protestów.

- Apelujemy do wszystkich 
związków zawodowych o solidar-
ność w obronie Turowa, o wspólne 
działania w obronie suwerenności 
energetycznej Polski oraz obrony 

tysięcy zagrożonych miejsc pracy. 
Już dziś apelujemy o liczny udział 
przedstawicieli organizacji związ-
kowych w planowanej manifestacji 
przed siedzibą Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej w Luk-
semburgu. Być może jest to ostatni 
moment, by pokazać naszą deter-
minację, nasz gniew i niezadowo-
lenie z próby pozbawienia Polski 
suwerenności w zakresie polityki 
energetycznej! - zaznaczyli związ-
kowcy z KSGiE.

Marek Jurkowski

PS. Rada Krajowa Sekretariatu Gór-
nictwa i Energetyki NSZZ Solidarność 
podjęła decyzję o zorganizowaniu 
manifestacji przed siedzibą Trybuna-
łu Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w dniu 22 października br. 
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Prąd w gniazdku być musi…
OSTATNIE tygodnie na międzynaro-
dowym rynku węgla to kontynuacja 
dalszych wzrostów cen zarówno w ob-
szarze Azji-Pacyfiku jak i  Atlantyku. 
Wszystkie indeksy na przestrzeni ca-
łego sierpnia w kolejnych notowaniach 
tygodniowych systematycznie przekra-
czały nienotowane dotąd progi.

Zdarzały się tygodnie, że niektó-
re węglowe indeksy drożały nawet po 
kilkanaście dolarów. W efekcie, na ko-
niec sierpnia 2021 r. w  portach ARA 
(Antwerpia Rotterdam Amsterdam, 
główny wskaźnik dla importowanego 
węgla w Europie) za tonę węgla płacono 
149,45 dolarów.

Gaz pomaga węglowi
Jak tłumaczy Agencja Rozwoju 

Przemysłu (ARP), wzmocnienie na ryn-
ku towarów masowych oraz wzrost cen 
gazu ziemnego to kluczowe czynniki 
wzrostu popytu na węgiel w  obszarze 
rynku europejskiego. Silny popyt na 
gaz w  Azji w  miesiącach letnich spo-
wodował wycofanie gazu przewożone-

go drogą morską z rynku Atlantyku, co 
spowodowało przerwę w  uzupełnianiu 
europejskich magazynów do elektrow-
ni, które rozpoczęły sezon letni z  niż-
szymi zapasami niż zwykle i tym samym 
zwiększyły ryzyko na kontrakty zimowe.

W efekcie, niekonkurencyjnie wyso-
kie ceny gazu spowodowane deficytem 
magazynowym oraz słabym importem 
tego surowca zwiększały zyski ener-
getyki węglowej, szczególnie w  Niem-
czech. Jak podaje serwis Argusmedia, 
bloki węglowe o  sprawności 40 proc. 
pracują z  zyskiem, podczas gdy bloki 
gazowe o  sprawności niższej niż 58 
proc. pracują ze stratą. Jednocześnie 
rosnące ceny gazu spowodowały, że 
w lipcu 2021 r. udział węgla w niemiec-
kim miksie energetycznym wzrósł o  2 
proc. do 8 proc., podczas gdy udział 
gazu spadł o 1 proc. i wyniósł 6 proc. 
Co więcej, ceny spotowe gazu w  lipcu 
przekroczyły progi opłacalności zmiany 
paliwa, powodując znaczny spadek pro-
dukcji energii w oparciu o gaz i umiar-
kowany wzrost konsumpcji węgla.

Kłopoty z importem węgla
ARP zwraca uwagę, że dostęp-

ność węgla i  gazu ziemnego w  Euro-
pie pozostaje ograniczona, chociaż 
stopniowo odbudowująca się podaż 
węgla w obszarze Atlantyku, w następ-
stwie wzrostu eksportu z  USA, może 
ograniczyć wzrost jego cen i  zwięk-
szyć konkurencyjność wobec gazu. 

Według danych serwisu Argus-
media, eksport węgla energetyczne-
go z  USA do Europy tylko w  pierw-
szym półroczu wzrósł o  1,4 mln ton 
i wyniósł 2,5 mln ton. Jednak, powrót 
do równowagi popytowo-podażowej 
na tym rynku nie jest tak oczywisty, 
ze względu słabsze perspektywy 
dostaw z  Kolumbii, głównego eks-
portera na rynek europejski, gdzie 
trwa obecnie konflikt pomiędzy pra-
cownikami spółki Cerejon a  związ-
kami zawodowymi Sintracarbon, 
co może doprowadzić do sytuacji, 
że w  najbliższym czasie w  Euro-
pie zapotrzebowanie na węgiel bę-
dzie większe niż możliwość dostaw.

 RYNEK Gaz i energetyka odnawialna pomagają węglowi Energetyka odnawialna 
pomaga węglowi

Węglowi pomaga także energetyka 
odnawialna. W sierpniu w wielu krajach 
Europy zachodniej wiały znacznie słab-
sze wiatry niż zazwyczaj, co przełożyło 
się na mniejszą pracę farm wiatrowych. 
Wiadomo, że prąd w gniazdku być musi, 
więc aby zachować jego stabilne dostawy 
zwiększono produkcję energii z  węgla.

Tak było np. w  Niemczech, gdzie 
w  pierwszym półroczu 2021 r. pro-
dukcja energii z  farm wiatrowych była 
mniejsza o prawie 20 proc. niż rok temu 
a  ich udział w produkcji prądu w Niem-
czech spadł aż o 7 proc. do 22,1 proc.

W  pierwszej połowie 2021 r. wę-
giel kamienny i  brunatny były najważ-
niejszym źródłem wytwarzania energii 
elektrycznej w  Niemczech. W  porów-
naniu z  analogicznym okresem ubie-
głego roku, produkcja elektrowni wę-
glowych wzrosła o  35,5 proc. Udział 
elektrowni węglowych w  niemieckim 
miksie elektroenergetycznym wyniósł 
27,1 proc. A  Niemcy, jak pamiętamy, 
to jeden z  największych zwolenni-
ków rozwoju energetyki odnawialnej.

Innym krajem, gdzie energetyka 
odnawialna się nie wyrobiła, jest Wielka 
Brytania. W  połowie września 2021 r. 
spółka National Grid, która zajmuje się 
przesyłem i  dystrybucją energii elek-
trycznej w  Wielkiej Brytanii, zwróciła 
się do koncernu EDF o  ponowne uru-

chomienie dwóch bloków węglowych 
w  elektrowni West Burton. Powodem 
była mniejsza niż planowano produk-
cje energii w  farmach wiatrowych.

Podobnie było w  Holandii, gdzie 
elektrownie węglowe w  pierwszej po-
łowie 2021 r. wyprodukowały o  po-
łowę więcej energii elektrycznej niż 
w  tym samym okresie rok wcześniej.

Stabilne dostawy prądu
Energetyka odnawialna, jak farmy 

wiatrowe na lądzie i na morzu czy far-
my słoneczne, rozwija się bardzo moc-
no, jednak takie momenty jak ostatnie 
miesiące, gdzie warunki pogodowe nie 
są sprzyjające jasno pokazują, że nie 
jest to źródło, na które zawsze można 
liczyć. Nasza gospodarka opiera się na 
stabilnych i ciągłych dostawach energii 
- a  takich dostaw nie gwarantują far-
my wiatrowe i  fotowoltaiczne, dlatego 
w rezerwie muszą być inne źródła, jak 
elektrownie gazowe i  węglowe. Od lat 
mówi się o rozwoju magazynów energii, 
ale przy obecnych technologiach mogą 
one magazynować bardzo małe ilości 
prądu, nieistotne całkowicie dla syste-
mu energetycznego. Elektrownie wę-
glowe, choć niemodne, stanowią więc 
niezbędny element systemów ener-
getycznych państw Europy, ponieważ 
mogą one produkować prąd w każdych 
warunkach, niezależnie od pogody, 
czego nie potrafią źródła odnawialne. 

Opr. IDS. 

Niski stan zatrudnienia 
zagraża bezpieczeństwu załóg

POLSKA GRUPA GÓRNICZA

ZWIĄZKOWCY z Polskiej Grupy Górniczej SA alarmują: zbyt niski stan zatrudnienia w kopalniach 
zaczyna zagrażać zdrowiu i życiu pracowników PGG. O sprawie stało się głośno, bo dziewięć 
organizacji reprezentujących załogę gliwickiej KWK „Sośnica” zażądało od kierownictwa 
Spółki pilnego spotkania, które pomogłoby rozwiązać problem. Nie jest jednak tajemnicą, 
że z brakiem rąk do pracy borykają się również inne oddziały PGG.
W PIŚMIE skierowanym do prezesa 
Zarządu PGG Tomasza Rogali liderzy 
zakładowych struktur związkowych 
z „Sośnicy” wyrazili zaniepokojenie 
obecnym stanem załogi w stosunku 
do założeń produkcyjnych i sprzeda-
żowych, co bezpośrednio przekłada 
się na powstawanie zagrożeń wyni-
kających z obniżonego poziomu bez-
pieczeństwa pracy.

– Obserwujemy notoryczne po-
gwałcenie przepisów BHP w celu 
osiągnięcia założonych planów pro-
dukcyjnych poprzez brak odpowied-
niej ilości pracowników potrzebnych 
do zapewnienia ciągłości ruchu za-
kładu górniczego – napisali.

Zwrócili też uwagę na coraz 
częstsze przerwy produkcyjne spo-
wodowane niedostatecznym obłoże-
niem stanowisk pracy.

– Pomimo ciągłych interwen-
cji w przedmiotowej sprawie przez 
stronę społeczną, obserwujemy brak 
reakcji ze strony Zarządu PGG SA. 
Patrząc przez pryzmat mocy pro-
dukcyjnych oraz możliwości zbytu 
na rynkach węglowych, uważamy, że 
postawa osób zarządzających Spół-
ką nosi przejawy niegospodarności, 
a nawet celowego działania na nieko-
rzyść Kopalni i Spółki – oświadczyli.

Według autorów cytowanego 

pisma kopalnia „Sośnica” może nie 
wykonać tegorocznego planu pro-
dukcji.

– Wnosimy o poważne potrak-
towanie problemu i jak najszybsze 
zajęcie stanowiska Zarządu PGG 
S.A. oraz podjęcia stosownych 
działań – zaapelowali szefowie 

związków zawodowych.
Pod dokumentem widnieją 

podpisy i pieczęcie przedstawicie-
li NSZZ „Solidarność”, Związku 
Zawodowego Górników w Polsce, 
Związku Zawodowego „Kadra”, 
Wolnego Związku Zawodowego 
„Sierpień 80”, NSZZ „Solidarność 

80”, Związku Zawodowego „Kon-
tra”, Związku Zawodowego „Prze-
róbkarz”, Związku Zawodowego 
Ratowników Górniczych w Polsce 
oraz Związku Zawodowego Jedno-
ści Górniczej.

O komentarz i odniesienie się 
do tematu poprosiliśmy przewod-

niczącego Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Soli-
darność” PGG SA Bogusława Hutka.

– Mamy tutaj poważny, a przy 
tym skomplikowany problem. On 
występuje w „Sośnicy”, ale rów-
nież w KWK „Mysłowice-Weso-
ła”, w KWK „Bolesław Śmiały”, zaś 
pierwsze sygnały o znaczących bra-
kach w zatrudnieniu zgłaszali nam 
koledzy z KWK „ROW”. Jeśli te braki 
już teraz zagrażają bezpieczeństwu 
pracy, bez względu na wszystko Za-
rząd PGG musi je uzupełnić. Życie 
i zdrowie ludzkie jest najważniejsze 
– stwierdził szef ZOK. – Jednocze-
śnie musimy pamiętać o czekającym 
nas przekazaniu ruchu „Pokój” do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń, 
co będzie się wiązało z alokacjami, 
a więc przeniesieniami pracowni-
ków do innych zakładów. Jeśli nie 
będzie możliwości uzupełnienia 
braków poprzez dobrowolne aloka-
cje, również wtedy jedynym wyj-
ściem pozostanie ogłoszenie przy-
jęć do pracy. Podpisana przez nas 
„umowa społeczna” na to pozwala. 
Stan zatrudnienia w kopalniach bez-
względnie musi pokrywać się z tym, 
co założono w powiązanych z „umo-
wą” planach operacyjnych. Od tego 
zależy dalsze funkcjonowanie zakła-
dów górniczych, ale również bezpie-
czeństwo ludzi, czyli kwestia, która 
dla każdego związku zawodowego 
powinna być absolutnym prioryte-
tem. NSZZ „Solidarność” traktuje tę 
sprawę priorytetowo. Zażądaliśmy 
od kierownictwa PGG, aby prze-
kazano nam informację dotyczącą 
struktury zatrudnienia w każdej 
z kopalń. Chcemy znać wszystkie 
szczegóły. Chcemy wiedzieć, jak dziś 
wygląda zatrudnienie wobec pozio-
mu zatrudnienia ujętego w Planie 
Techniczno-Ekonomicznym PGG 
SA i planach operacyjnych, które 
zaczną obowiązywać w przyszłym 
roku – zakończył swoją wypowiedź.

Marek Jurkowski

Obecna sytuacja na europejskim rynku energii to spełnienie się przestróg przed ignorowaniem 
rzeczywistości: niekorzystne warunki pogodowe doprowadziły do dużego obniżenia produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych, w efekcie wzrosło więc zużycie węgla do produkcji prądu.
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JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

Wyższe stawki i „jednorazówka”

 WĘGLOKOKS KRAJ

Nagrodzony dialog społeczny
Laureatem XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” został Węglokoks Kraj. W imieniu firmy 
statuetkę i certyfikat z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrał prezes spółki Grzegorz Wacławek.

 POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Wartość posiłków 
znacząco wzrośnie

– Ta nagroda to dla nas wielki zaszczyt – mówi 
prezes Węglokoksu Kraj Grzegorz Wacławek.  – 
Jestem dumny z  tego, że stoję na czele firmy, 
która szanuje swoich pracowników, rozumie ich 
problemy i  oczekiwania. To właśnie na wniosek 
naszej załogi Węglokoks Kraj został nominowany 
do udziału w  konkursie „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”. Relacje pracownicze mają szcze-
gólny wymiar w budowaniu nadrzędnych wartości 
firmy. Rangę nagród podkreśla fakt, że rok rocznie 
wręczane są przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 
Tym bardziej doceniamy wagę statuetki.

– Ta nagroda to nie tylko ogromny honor, ale 
i  zobowiązanie dla nas na przyszłość  –  dodaje 
prezes Wacławek.

O  tym, że dialog społeczny jest skuteczny 
i  jest doceniany przez pracowników, świadczą 
liczby. Do związków zawodowych należą prak-
tycznie wszyscy pracownicy 2,3 tys. załogi Wę-
glokoks Kraj. Blisko połowa pracowników spółki 
to członkowie NSZZ „Solidarność”, a przypomnij-
my, że wspomniany konkurs to inicjatywa nasze-
go związku. 

Akcja certyfikacyjna „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom” zainicjowana została przez Komi-
sję Krajową NSZZ „Solidarność” w  2008 roku. 
Pierwszą edycję konkursu patronatem honoro-
wym objął Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tam-
tej pory konkurs stale odbywa się pod patronatem 
urzędującego Prezydenta RP. Celem konkursu 
jest promowanie pracodawców, którzy wyróżnia-
ją się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w szcze-
gólności poprzez stabilność zatrudnienia, prze-
strzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa do zrzeszania się w związkach zawo-
dowych. 

Węglokoks Kraj, jako pracodawca stara się 
wpisywać we wspomniane założenia. Część zy-
sku, jaki spółka osiągnęła w  2019 roku zosta-
ła przeznaczona na zwiększenie Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo, 
na mocy porozumienia pomiędzy zarządem i or-

PODWYŻKA płacy zasadniczej 
to nie jedyna korzyść dla pracow-
ników, jaką udało się wywalczyć 
związkowcom.

Zgodnie z porozumieniem, 1 
października załoga JSW otrzyma 
jednorazową nagrodę pieniężną, 
której wysokość będzie zależeć 

kowych w tych zakresach - poin-
formowała JSW.

Przewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ 
„Solidarność” JSW SA Sławomir 
Kozłowski potwierdza, iż spory zbio-
rowe dobiegły końca, jednak zwraca 
uwagę, że wysoki poziom inflacji 
wciąż negatywnie wpływa na budże-
ty domowe pracowników JSW.

- Porozumienie wyczerpuje na-
sze żądania płacowe na rok 2021. 
Zdajemy sobie sprawę, że wskutek 
pandemii koronawirusa oraz nie-
udolnych rządów poprzedniego 
kierownictwa Jastrzębska Spółka 
Węglowa znalazła się w „dołku”, 
jednak trzeba też wziąć pod uwa-
gę równie trudną sytuację pra-
cowników. Między innymi wsku-
tek wciąż rosnącej inflacji realna 
wartość ich wynagrodzeń zaczęła 
spadać. Właśnie temu staraliśmy 

się zaradzić poprzez wynegocjowa-
ne rozwiązania - komentuje lider 
największego związku zawodowe-
go w JSW. - W tej chwili mamy do 
czynienia z niezwykle korzystną 
sytuacją na rynku węgla, co sta-
nowi „pole do popisu” dla Zarzą-
du. Przede wszystkim należy usta-
bilizować sytuację produkcyjną 
i sprzedażową. W dobie takiego 
popytu na surowiec wydobywany 
przez kopalnie JSW grzechem za-
niechania czy wręcz niegospodar-
nością byłoby, gdybyśmy tego nie 
wykorzystali. A jeśli obecne trendy 
cenowe się utrzymają, zaś inflacja 
wciąż będzie wysoka, w pierwszym 
kwartale przyszłego roku ponow-
nie usiądziemy do rozmów, tak by 
pracownicy nie byli finansowo po-
szkodowani - podsumowuje.

Marek Jurkowski

od stanowiska pracy: pracownicy 
dołowi otrzymają 4300 złotych, 
pracownicy zakładów przeróbki 
mechanicznej węgla - 3500 zł, zaś 
pozostali - 3100 zł (wszystkie kwo-
ty brutto). Świadczenie przysługuje 
osobom zatrudnionym w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej według stanu 
z dnia 31 sierpnia br.

Pracodawca zgodził się też na 
zwiększenie wartości przysługują-
cych górnikom posiłków profilak-
tycznych do 21 zł za każdy przepra-
cowany dzień (od 1 października).

- Porozumienie z dniem jego 
podpisania kończy spór zbiorowy 
dotyczący obowiązywania poro-
zumienia w zakresie wzrostu płac 
w 2020 roku, a także kończy etap 
rokowań w sporze zbiorowym do-
tyczącym wzrostu płac w 2021 
roku i wyczerpuje żądania Repre-
zentatywnych Organizacji Związ-

ganizacjami związkowymi pracownikom została 
wypłacona dodatkowa premia (tzw. „nagroda z zy-
sku”). 

W spółce na bieżąco inwestuje się w poprawę 
warunków pracy. Przeszeregowania pracowników 
spółki dokonywane są przez Komisję ds. przesze-
regowań, w  której uczestniczą przedstawiciele 
pracodawcy oraz organizacji związkowych.

Obok kluczowych dla załogi kwestii związa-
nych z płacami, pracodawca podejmuje też szereg 
działań związanych z dbałością o prawa pracowni-
cze, zwłaszcza poczucie bezpieczeństwa i komfort 
pracy. W spółce Węglokoks Kraj działają komisje 
antymobbingowe i antydyskryminacyjne. 

2020 rok, który był podstawą oceny, był dla 
spółki Węglokoks Kraj dużym wyzwaniem w  za-
kresie działań pracowniczych. 31 stycznia symbo-
licznie wydobyto ostatnią tonę węgla w Ruchu Pie-
kary. Ten wydawałoby się niezwykle trudny proces 
przebiegł bez protestów, nie wywołując wielkiego 
napięcia, ponieważ był dobrze przygotowywany, 

a  relokacje przebiegły bezboleśnie. Pracownicy 
piekarskiej kopalni zostali przeniesieni są do Ruchu 
Bobrek w Bytomiu.

Laureatami   tego prestiżowego konkursu  zo-
stali oprócz Węglokoksu Kraj: HSW Wodociągi 
Sp. z. o.o., Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, 
Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Zespół Szkół 
Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica 
w Koninie, „NITRO-CHEM” SA, PKP Cargo Connect 
Sp. z o.o., Lhoist Bukowa Sp.z.o.o., Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego i  Transpor-
tu Sanitarnego, Faurecia Legnica SA, Huhtamaki 
Foodservice Poland Sp. z o.o., Firma Naftoremont-
-Naftobudowa Sp. z o.o., Nestle Polska SA, oddział 
„Winiary” w  Kaliszu, Eaton Automotive Systems 
Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, CNH Industrial Polska 
Sp. z  o.o., TAURON Ciepło Sp. z  o.o, KGHM ZA-
NAM SA, KGHM Polska Miedź SA, PGNiG Obrót 
Detaliczny Sp. z o.o., Uniwersytet Łódzki oraz PKP 
Intercity SA. 

jm

Organizacje związkowe funkcjonujące 
w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) 
wynegocjowały z Zarządem Spółki wzrost 
wartości posiłków profilaktycznych dla 
pracowników PGG. Porozumienie zacznie 
obowiązywać 1 października, a realizację 
podwyżki rozłożono na dwa etapy.
Od 1 października do 31 grudnia 2021 roku war-
tość jednostkowa posiłku dla tych pracowników, 
którzy teraz otrzymują posiłek o wartości 18 złotych 
90 groszy, będzie wynosiła 26 zł. To głównie pra-
cownicy, którzy zawarli umowę o pracę pod ziemią 
oraz pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej 
węgla. Wartość posiłku dla pozostałych pracowni-
ków ustalono na 23 zł (dotychczas - 16,70 zł).

1 stycznia 2022 r. nastąpi istotna zmiana. Od 
tego dnia wartość posiłku profilaktycznego dla pra-
cowników z „pierwszej grupy” wyniesie 1 procent 
ustalanego przez rząd minimalnego wynagrodze-
nia za pracę (w 2022 r. „minimalna krajowa” wzro-
śnie do 3010 zł; 1 proc. tej kwoty to 30,10 zł), a dla 
pracowników z  „drugiej grupy” - 0,9 proc. wyna-
grodzenia minimalnego.

Należy dodać, iż po 1 stycznia 2022 r. wartości 
posiłków będą zaokrąglane do pełnych dziesiątek 
groszy w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące 
mniej niż 5 groszy zostaną pominięte, zaś końcówki 
kwot wynoszące 5 i więcej groszy zostaną podwyż-
szone do pełnych dziesiątek groszy.

- O podwyżkę wartości posiłków profilaktycznych 
apelowaliśmy od maja. Wszyscy widzimy, jak rośnie 
inflacja, jak drożeje żywność i inne artykuły pierwszej 
potrzeby, z  których pracownicy PGG korzystają na 
co dzień - wyjaśnia wiceprzewodniczący Zakładowej 
Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” PGG 
SA Artur Braszkiewicz. - Zarząd PGG pozytywnie 
odpowiedział na nasze wezwania i  usiadł do stołu. 
Rozmowy nie były łatwe, ale z czasem udało nam się 
wypracować rozwiązanie korzystne dla załogi, które 
mogły zaakceptować obydwie strony. W tym miejscu 
zwracam uwagę, że oprócz typowej podwyżki „na 
dziś” zagwarantowaliśmy pracownikom dalszy wzrost 
wartości posiłku profilaktycznego - wraz ze wzrostem 
płacy minimalnej - podkreśla związkowiec.

Marek Jurkowski

REPREZENTATYWNE organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podpisały z Zarządem 
JSW porozumienie kończące spory zbiorowe na tle płacowym. Strona społeczna domagała się 6-procentowych podwyżek wobec 3,4 
proc. wzrostu, jaki miał miejsce w lipcu. Ostatecznie uzgodniono, że od września bieżącego roku tabele stawek płac zasadniczych 
wzrosną o dodatkowe 1,6 proc., co wraz ze wzrostem obowiązującym od lipca (3,4 proc.) da łącznie 5-procentową podwyżkę stawek.
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ROZMOWA Z TADEUSZEM ARENTEM (1)

RUCH SZCZYGŁOWICE Jubileusz utworzenia kopalni

Miałem świadomość, 
że trzeba walczyć

Solidarność Górnicza: - Za-
cznijmy może  od  sprawy  naj-
prostszej,  bo  potem  wszyst-
ko  się  skomplikuje…  W  jaki 
sposób  trafił  Pan  do  kopalni 
„Szczygłowice”? Co Pana skło-
niło do podjęcia pracy właśnie 
tam? I na jakich stanowiskach 
Pan pracował?

Tadeusz Arent, działacz opo-
zycyjny w PRL, były przewodni-
czący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Szczygłowi-
ce”: - Wcześniej pracowałem w jed-
nej z bytomskich kopalń. Gdzieś 
w 1974 roku dowiedziałem się, że 
w „Szczygłowicach” łatwiej dostać 
mieszkanie. Postanowiłem prze-
nieść się do „Szczygłowic”, gdzie 
rzeczywiście w miarę szybko otrzy-
małem klucze do nowego mieszka-
nia. Pracowałem jako górnik, a po-
tem - jako górnik strzałowy.

To  przejdźmy  do meritum 
- wydarzeń z roku 1980 i 1981. 
Pierwsze  pytanie  musi  doty-
czyć  tego,  co  spowodowało, 
że  górnicy  ze  „Szczygłowic” 
pod  koniec  sierpnia  1980  r. 
podjęli  strajk. Czy była  to de-
cyzja  o  charakterze  solidar-
nościowym,  mająca  pokazać 
wsparcie  dla  strajkujących 
zakładów  na  Wybrzeżu,  czy 
też  wzburzenie  wśród  załogi 
narastało  wraz  z  pogarszają-

cą  się  sytuacją  ekonomiczną 
kraju i akurat wtedy ten gniew 
eksplodował?

I jedno, i drugie miało znacze-
nie. W Gdańsku strajk trwał od 
pewnego czasu. Również Jastrzębie 
strajkowało. Górnicy solidaryzowali 
się z Wybrzeżem, ale mieli też swoje 
kwestie do wywalczenia - chodziło 
nam głównie o zniesienie nieludz-
kiego systemu czterobrygadowego 
[przewidującego pracę przez 7 dni 
w tygodniu, bez wolnych niedziel - 
przyp. red. SG]. Przyłączyliśmy się 
do strajkujących, choć na początku 
żaden z nas nie miał doświadczenia 
i wiedzy, jak to zorganizować. Nasz 
strajk trwał dwa dni. W pewnym 
momencie, a było to na podszybiu, 
proponowałem kolegom, aby poje-
chać do Jastrzębia, jednak znalazł 
się człowiek z „drugiej strony”, który 
tak potrafił ludzi zmanipulować, że 
ostatecznie nikt z nas nie pojechał. 
Próbowano nas też spacyfikować, 
obiecując wybory do Rady Zakłado-
wej. Momentami te rozmowy dziw-
nie wyglądały, bo po jednej stronie 
siedzieliśmy my, a po drugiej - ktoś 
ze Służby Bezpieczeństwa, dyrek-
cja, partyjni oraz… przewodniczący 
„branżowych” związków zawodo-
wych. Jak on mógł reprezentować 
interes załogi, skoro siedział po 
jednej stronie z tamtymi? Od razu 
było wiadomo, po której stronie się 
opowie.

Potem  podpisano  Porozu-
mienie  Jastrzębskie,  które 
znosiło system czterobrygado-
wy. Jednak wymiar historycz-
ny  zyskało  przede  wszystkim 
wywalczone  prawo  do  zakła-
dania niezależnych od władzy 
związków zawodowych…

Tak. Z historycznego punktu 
widzenia najważniejsze było Poro-
zumienie Katowickie [podpisane 11 
września 1980 r. - przyp. red. SG], 
bo porozumienia ze Szczecina czy 
Gdańska miały znaczenie lokalne, 
a Porozumienie Katowickie roz-
szerzało postanowienia z poprzed-
nio zawartych porozumień na cały 
kraj. Dzięki temu „Solidarność” 
mogła potem działać w całej Polsce. 
W tym miejscu przekazuję ukłon 
koledze Andrzejowi Rozpłochow-
skiemu i jego współpracownikom, 
którzy doprowadzili do podpisa-
nia Porozumienia Katowickiego. 
Kolega Rozpłochowski był jednym 
z tych, których Służba Bezpieczeń-
stwa zwalczała najbardziej.

Kiedy  pojawiła  się  moż-
liwość  zakładania  wolnych 
związków  zawodowych,  „So-
lidarność”  powstała  również 
w „Szczygłowicach”. Jak to się 
stało,  że  został  Pan  jej  prze-
wodniczącym?

Tutaj trzeba wrócić do czasu 
strajku i tego, jak powstawał ko-

18 WRZEŚNIA odbyły się uroczystości związane z 60-leciem kopalni „Szczygłowice” (obecnie KWK „Knurów-Szczygłowice” 
Ruch „Szczygłowice”). W obchodach wziął udział Tadeusz Arent, pierwszy przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” KWK „Szczygłowice”, internowany w stanie wojennym, posiadacz statusu pokrzywdzonego w rozumieniu 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, który w 1983 roku - pod presją komunistycznego reżimu - wyjechał z Polski 
do Stanów Zjednocznych. Tegoroczne odwiedziny były jego pierwszą wizytą w Polsce od 38 lat. Publikujemy pierwszą 
część rozmowy z legendarnym działaczem i współzałożycielem szczygłowickiej „Solidarności”.

To już 60 lat!

Uroczystości rozpoczęły się od 
mszy św. w kościele pw. NMP Królo-
wej Świata w Szczygłowicach. Dalsza 
część obchodów odbyła się na terenie 
kopalni. Najpierw przy bramie poświę-
cono krzyż upamiętniający strajki z 
września 1981 roku.

- Czterdzieści lat temu, w tym miej-
scu walczyliśmy nie o pieniądze, nie 
o cokolwiek innego, tylko o godność 
człowieka, jego wolność i podstawowe 
prawa. To było coś niesamowitego  - 

wspominał Czesław Sobierajski, świa-
dek i uczestnik wydarzeń sprzed 40 lat 
i dodał - Jestem dumny i zaszczycony, 
że mogę być dziś z wami. Dziękuję za-
rządowi Spółki i dyrekcji kopalni. To 
wspaniałe być uczestnikiem tej uroczy-
stości.

Warto wspomnieć, że w 2010 
roku kopalnia Szczygłowice weszła w 
strukturę KWK Knurów-Szczygłowice 
tworząc zakład dwuruchowy z nieza-
leżnymi ciągami produkcyjnymi. Nato-

miast siedem lat temu kopalnia weszła 
w struktury organizacyjne JSW. Pro-
dukując dobrej jakości węgiel koksowy 
niezbędny do produkcji stali - stanowi 

ważną część Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej.

- W kopalni Szczygłowice dzięki 
pracy pokoleń, przy zastosowaniu no-

mitet strajkowy. Wtedy przekonali 
mnie koledzy. A ja miałem świado-
mość, że trzeba walczyć, kiedy jest 
na to szansa - o wolność, o znie-
sienie cenzury, o zniesienie przy-
wilejów. Później powołaliśmy ko-
mitet strajkowy, wyłoniliśmy jego 
prezydium i trzeba było jechać do 
Jastrzębia, aby się zarejestrować. 
Wtedy po raz pierwszy doniesiono 
na nas do SB. Potem okazało się, 
że przewodniczący Międzyzakła-
dowego Komitetu Strajkowego był 
tak naprawdę człowiekiem władzy. 
Po zakończeniu strajków i powoła-
niu organizacji zakładowej NSZZ 
„Solidarność” rozpoczęliśmy nor-
malną działalność związkową. Lu-

dzie przychodzili do nas ze swoimi 
problemami, a władze dodatkowo 
wszystkich zachęcały, aby z wszel-
kimi kłopotami zgłaszali się do 
nas. To były sprawy, z którymi 
niektórzy nie potrafili sobie pora-
dzić przez 15 lat, a teraz my mie-
liśmy to szybko załatwić. Chodziło 
o obarczenie nas jak największą 
ilością zadań. Ale wtedy rzeczywi-
ście miało się poczucie, że nazwa 
Niezależny Samorządny Zwią-
zek Zawodowy „Solidarność” nie 
do końca oddawała to, czym była 
„Solidarność”. To był wielki ruch 
społeczny, niezależna od władzy 
organizacja, do której ludzie mieli 
zaufanie.

woczesnych rozwiązań i technologii 
wykuliście markę rozpoznawalną 
w całym polskim górnictwie  - mó-
wił Tomasz Cudny, prezes zarządu 
JSW.  -  Jastrzębska Spółka Węglowa 
poczyniła tutaj wiele inwestycji po to, 
aby podnieść jakość produkcji węgla 
koksowego, który doskonale wpisuje 
się w strategię rozwoju naszej spół-
ki  – dodał prezes Cudny gratulując 
pracownikom i dziękując im za wy-
siłek wkładany w codzienną pracę.

W cechowni kopalni Szczygłowi-
ce znajduje się wyrzeźbiona przed 130 
laty figura Świętej Barbary przy której 
złożono kwiaty i wieńce. Jubileusz 
60-lecia wspólnie z kopalnią święto-
wali między innymi przedstawiciele 
władz wojewódzkich i samorządo-
wych, a także związkowcy i pracow-
nicy kopalni.

 jm

Mija dokładnie 60. rocznica utworzenia kopalni Szczygłowice. 
Jubileusz w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele 
władz Jastrzębskiej Spółki Węglowej świętowano w cechowni 
kopalni. 
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Nic się nie stało?
PO DWUMIESIĘCZNYM zawieszeniu od czasu odwołania z Zarządu JSW SA na po-
czątku lipca  niesławnego już tandemu Piontek – Duda został  wybrany pełny skład 
Zarządu JSW z Prezesem Tomaszem Cudnym na czele. Sposób powołania nowego 
zarządu w Jastrzębiu dobitnie pokazuje, że część Rady Nadzorczej, z Panią Przewodni-
czącą Haliną Buk na czele uosabia bezradność w podejmowaniu decyzji na przestrzeni 
ostatnich dwóch – trzech lat. Od czasu niechlubnego odwołania z funkcji Prezesa Da-
niela Ozona przykładów bierności czy nawet działań przeciwko kontrolowanej w teorii 
spółce można wypełnić kilka stron kartek. O  tym głośno mówią liderzy reprezenta-
tywnych związków zawodowych funkcjonujących w JSW SA. Wystarczy wspomnieć 
ostatni wywiad Przewodniczącego ZOK NSZZ „Solidarności” Sławomira Kozłowskiego 
czy list otwarty reprezentatywnych związków zawodowych. 

Skandalem był okres 3 miesięcznych rządów w  JSW Pani Prezes Barbary 
Piontek; której odwołanie było przyznaniem się Właściciela do kadrowej katastro-
fy, jakim było powierzenie tej Pani stanowiska Prezesa JSW SA wraz z pełnymi 
pełnomocnictwami odnośnie meblowania składu Zarządu JSW SA. 

No właśnie temat Pani Piontek wywołuje w  środowisku władzy politycznej 
uśmiech zażenowania, a gdzieś tam ktoś wspomni o emocjonalnych cechach cha-
rakteru byłej pani Prezes i tyle.

Żaden z decydentów politycznych rządów Zjednoczonej Prawicy woli się dzi-
siaj nie przyznawać do patronatu politycznego nad Panią Piontek; której przyjście 
do Jastrzębskiej Spółki Węglowej miało być przykładem nowoczesnego „menag-
mentu”, czyli odejściem od „ciasno myślących” górników nie rozumiejących pod-
staw ekonomii.

Za to szkołę „nowoczesnej” ekonomii politycznej zafundowała w JSW Pani Pre-
zes, która podpierając się tytułem akademickim szybko zbudowała wokół siebie 
alternatywne biuro zarządu zatrudnione wg znanego tylko sobie klucza towarzy-
skiego czy może wg innego rozdzielnika. Pokazała, że ograniczenia kodeksu pracy 
czy uwarunkowań korporacji jej nie dotyczą i hojną ręką rozdała na uposażenia kil-
ka milionów złotych swoim współpracownikom, pokazując, że kadra zarządzająca 
mieniem państwowym za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy można zarabiać 
jak wybrańcy Platformy Obywatelskiej za złotych czasów ekipy Donalda Tuska.

Natomiast w samej spółce nowy sposób zarządzania wprowadził Wiceprezes 
Tomasz Duda, który po odwołaniu ze składu Zarządu Artura Dyczko i Radosława 
Załozińskiego; poczuł wiatr w żagle i stworzył tandem z Panią Piontek rozpoczy-
nając  czystkę w ulubionym w komunizmie stylu zamordyzmu dyrektorów Polski 
Ludowej. Za przyzwoleniem Pani Prezes zajętej wojną ze związkami zawodowymi 
rozpoczął okres zastraszania, podejrzeń wszystkich o wszystkie grzechy począw-
szy od dyrektorów kopalń, pracowników administracji i zarządów spółek kapita-
łowych w Grupie JSW SA. Żeby móc rozwinąć skrzydeł zaczął budować zaufane 
zaplecze kadrowe, którego zadaniem było wg najlepszych radzieckich standardów 
inwiligacja, szukanie haków na niepokornych i ustawiczna kontrola, żeby zawsze 
znaleźć coś na każdego wg aktualnej potrzeby Pana Prezesa Dudy.  

Kiedy w końcu na skutek kampanii „Solidarności” wspieranej przez ZZ „Ka-
dra” i  Związek Zawodowy Górników w  lipcu zostały odwołane powyższe osoby 
wydawało się, że zostanie przywrócona normalność. Jednak zamiast normalności 
nastąpił czas wyczekiwania; taka nowa wersja polityki „grubej kreski” licząc, że 
wszyscy poszkodowani zapomną o „zasługach” Zarządu Piontek – Duda.

Nagle skończyły się wizyty w gabinecie Pani „Basi” regionalnych parlamenta-
rzystów Prawa i Sprawiedliwości; dotąd bezkrytycznie popierających linię działań 
Pani „Profesor”. 

Znana z kadrowych przepychanek śląska Pani Poseł do Parlamentu Europej-
skiego już nie żali się publicznie na „Solidarność”; wołając „Co ja Wam zrobiłam”; 
żeby następnego dnia krzyczeć, że Pani Prezes Piontek to najlepszy bat na „pań-
stwo związkowe” w JSW SA. Krzyczeć po to, żeby – co jest publiczną tajemnicą; 
następnego dnia w Warszawie dzielić etaty w Jastrzębiu; czasem razem z Panią 
Profesor, a innym razem wg swoich towarzyskich potrzeb.

Nie opowiada już w Ministerstwie czy innych rządowych kuluarach w Warsza-
wie Poseł z naszego regionu – promotor Pana Prezesa Dudy, że jest on przykła-
dem sprawnego menadżera, a opowieści o socjopatycznych cechach zarządzania 
u tego Pana wymyślił od kilku lat układ górniczy począwszy od Katowic do Jastrzę-
bia. Nikt już też nie wmawia, że pan Duda był popierany przez związki zawodowe, 
a tym bardziej utożsamiany z prawicą. 

Bo przecież w czasie odwołania ukazał się list broniący Zarząd Pani Piontek sy-
gnowany przez jeden nieliczny kadrowo; dlatego może „elitarny” związek zawodowy 
„Jedność; gdzie nie mogli się nachwalić nad nowym stylem dialogu społecznego 
wprowadzonym czy raczej dyktowanym przez Panią Piontek. Jednym frontem wołali 
, że wrogiem na drodze „ku lepszej przyszłości JSW” są reprezentatywne związki za-
wodowe prawnie umocowane w spółce skarbu państwa, a NSZZ „Solidarność” stała 
się symbolem „układu związkowego” winnego wszystkim problemom współczesnej 
Polski. Kto pamięta niedawne czasy, ten wie, że towarzystwo Pani Basi nie wysiliło się, 
lecz powtórzyli z liberalnej narracji rządów Donalda Tuska, którego otoczenie przy każ-
dym kryzysie szczuło w „zaprzyjaźnionych” mediach na „archaiczną” „Solidarność” 
wysyłając nas do muzeum neo- liberalnej III Rzeczypospolitej.   Ktoś inny z marginesu 
małych związków zawodowych próbował narzucić narrację o układzie związkowym 
zwalniającym najlepszy pro -pracowniczy Zarząd w spółce węglowej, bo cichaczem 
przemycał za pozwoleniem tego zarządu swoich protegowanych do pracy w zakładach 
JSW SA.

Nagle zapadła polityczna cisza, kiedy media ujawniły koszty pozakodekso-
wych odpraw dla „ludzi Pani Barbary”, które są liczone w milionach złotych i są 
realną stratą JSW SA.

Nikt też głośno nie przyzna, że w okresie wyboru Pani Piontek w środowisku 
partii rządzącej krążyły opowieści o specyficznych cechach charakteru Pani Bar-
bary Piontek dyskredytujących ją na poważną funkcję, jaką jest przecież stanowi-
sko Prezesa Zarządu spółki skarbu państwa. 

Nagle też w samej spółce zamilkli wszyscy nominaci Pana Prezesa Dudy; któ-
rzy głośno i z dumą mówili, że „mam tylko jednego szefa” i nie dadzą się rozpro-
wadzić „układowi”. 

Czy  poza  codziennym 
utrudnianiem  życia,  chociaż-
by poprzez kierowanie do „So-
lidarności”  ludzi ze wszystki-
mi  możliwymi  problemami, 
było wśród  związkowców  po-
czucie  zagrożenia  ze  strony 
władzy?

O tym, że takie zagrożenie było, 
dowiedziałem się wiele lat później, 
kiedy otrzymałem z Instytutu Pa-
mięci Narodowej dokumenty na 
swój temat. Jest tego 700 kartek. 
Wśród nich znalazłem dokument 
datowany na 14 lutego 1981 r., gdzie 
w odniesieniu do mnie zostało na-
pisane wprost - „zatrzymać i umie-
ścić w ośrodku pracy” oraz słowo 
„zatwierdzam”. Myślę, że każdy, 
kto w sierpniu i wrześniu 1980 r. 
był zaangażowany w jakiekolwiek 
działania, w jakikolwiek komitet 
strajkowy, od razu trafiał na odpo-
wiednią listę. Oni tylko czekali na 
moment, kiedy Związek osłabnie, 
aby nas rozbić.

Skoro mówimy o roku 1981, 
nie  sposób  nie  wspomnieć 
o wydarzeniu z września, któ-
re stało się wręcz słynne. Cho-
dzi  o  akcję  z  wywiezieniem 
przewodniczącego  „starych” 
związków  zawodowych  na 
taczce. Jak do tego doszło i na 
jakiej  podstawie  potem  Pana 
zatrzymano?

Tutaj trzeba powiedzieć kilka 
słów o atmosferze, jaka panowała 
na kopalni. Kiedy obowiązywała 
„czterobrygadówka”, władza wy-
magała od górników, by fedrowali 
więcej, więcej i więcej. Z czasem 
nie tylko ludzie, ale i maszyny 
przestały to tempo wytrzymywać. 
Sprzęt też ma swoją wytrzymałość. 
Nie da się pracować przez 7 dni 
w tygodniu, bez przerwy. W 1980 
r. wywalczyliśmy wolne niedziele, 
a soboty miały być przeznaczone 
głównie na naprawę maszyn, na 
konserwację. Jednak władza nie 
przestała myśleć o tym, jak skłonić 
ludzi do pracy w soboty. Najpierw 
zaczęli rozdawać kartki na 1,5 ki-
lograma kiełbasy pracownikom, 
którzy przyszli w sobotę. Część rze-
czywiście pracowała, część potem 
uciekała przez płot, kiedy już otrzy-
mała kartkę na kiełbasę - wiadomo, 
ludzie są ludźmi, a mięso było wte-
dy towarem trudno dostępnym. Ta-
kie były czasy. Później [11 września 
1981 r. - przyp. red. SG] rząd przy-
jął słynną uchwałę nr 199. Przewi-

dywała ona, że ci, którzy przyjdą 
do pracy w sobotę, otrzymają wy-
nagrodzenie za „dniówkę”, „dniów-
kę” sobotnią i jeszcze „dniówkę” 
dodatkową. Tylko tych pieniędzy 
nie dostawali „do ręki”. One szły na 
osobne konto. Można było z tych 
pieniędzy skorzystać w specjalnym 
sklepie, który otworzono w Knuro-
wie. Sklep był przeznaczony tylko 
dla górników pracujących w soboty. 
Tacy pracownicy mogli za pieniądze 
odłożone na osobnym koncie naby-
wać niezwykle atrakcyjne wtedy 
towary. To był podstęp, pułapka. 
Myśmy przecież w roku 1980 pro-
testowali przeciwko sklepom dla 
funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej, dla oficerów Ludowego Woj-
ska Polskiego. Teraz władza chciała 
nas „wpuścić” w to samo, zrobić 
z górników „uprzywilejowanych”, 
rozbić „Solidarność”. Pewnego dnia 
do Szczygłowic przyjechał Adam 
Bronikowski z Telewizji Polskiej, 
znany funkcjonariusz propagan-
dowy komunistycznej władzy. To 
mogło oznaczać, że coś będą szyko-
wać. Nas wtedy nie było na kopalni, 
bo wraz z Czesławem Sobierajskim 
pojechaliśmy po coś do Urzędu 
Miejskiego w Knurowie. Tymcza-
sem Bronikowski znalazł jakiegoś 
„branżowca” [członka „starych” 
związków zawodowych - przyp. 
red. SG], co odpoczywał po nocy, 
wysmarował mu twarz i kazał po-
wiedzieć do kamery w imieniu ca-
łej załogi, że to tylko ekstremiści 
- Arent, Sobierajski - są przeciwni 
pracy w soboty. To była nieprawda. 
Do „Solidarności” należało wtedy 
90 procent załogi, a załoga liczyła 
prawie 8 tysięcy pracowników. Jak 
już wcześniej mówiłem, mnie tam 
wtedy nie było, więc mój zastęp-
ca zaczął działać. Zapowiedział, 
że zwoła masówkę i niech ten 
człowiek przedstawi stanowisko 
„całej załogi” przed całą załogą. 
Ale Bronikowski miał już to, cze-
go potrzebował, po czym opuścił 
kopalnię. Kiedy przyjechaliśmy 
z Czesławem Sobierajskim, na ce-
chowni wręcz „gotowało się”. Naj-
pierw powiedziałem, że postaram 
się zainterweniować, by ten pasz-
kwil na załogę „Szczygłowic” nie 
został wyemitowany, ale to nikogo 
nie uspokoiło. I coś mnie natchnę-
ło, żeby poprosić kogoś o przypro-
wadzenie taczek. Powiedziałem 
obecnemu tam przewodniczące-
mu Rady Zakładowej ze „starych” 
związków zawodowych Mateńce, 

którego zresztą doskonale znałem 
- „Jasiu, siadaj”. I po wywiezieniu 
go na tych taczkach górnicy się 
uspokoili. Udało się rozładować 
napiętą atmosferę. Wszystko dzia-
ło się między pierwszą a drugą 
zmianą. Potem pierwsza zmiana 
pojechała do domu, druga zjechała 
na dół.

Tak głośna sprawa musiała 
mieć swój ciąg dalszy.

Tego samego dnia pojechałem 
do Zarządu Regionu, gdzie rozma-
wialiśmy na temat całej sytuacji. 
Kiedy wróciliśmy, dostaliśmy we-
zwanie do prokuratury w Rybniku. 
Wezwano cztery osoby z kierow-
nictwa szczygłowickiej „Solidarno-
ści” - to był kolega Czapko, kolega 
Kosmalski, kolega Sobierajski i ja. 
Poszliśmy do łaźni, bo założyli-
śmy, że tam nie ma podsłuchów. 
Ustaliliśmy, że jedziemy do Ryb-
nika dwoma samochodami. Jeśli 
pierwszy samochód zostanie za-
trzymany już w drodze, ten drugi 
zawraca i jedzie na kopalnię, żeby 
przekazać informację kolegom. Do 
Rybnika dojechaliśmy. Mnie prze-
słuchiwano na końcu. Na koniec 
prokurator stwierdził, że jestem 
oskarżony z dwóch artykułów. Ja 
go dopytywałem, czy wie, jakie 
skutki może mieć jego decyzja, na 
co on, że jestem aresztowany. Pode-
szło dwóch milicjantów, dostałem 
kajdanki na ręce. Od decyzji pro-
kuratora mogłem się odwołać do 
sądu. Poręczenia społeczne nawet 
takich osób, jak Wałęsa, Geremek 
czy Mazowiecki, to były tylko porę-
czenia i nie oznaczały zakończenia 
sprawy. W dniu, w którym zosta-
łem aresztowany, przewieźli mnie 
do aresztu wojewódzkiego w Ka-
towicach przy ulicy Mikołowskiej. 
O tym, że po moim aresztowaniu 
na „Szczygłowicach” znów zrobi-
ło się „gorąco”, dowiedziałem się 
z radia, którego słuchali milicjanci, 
kiedy przewozili mnie z Rybnika do 
Katowic. Kolega Ryszard Nikodem 
załatwił mi adwokatów. To był me-
cenas Stęchły, świętej pamięci Le-
szek Piotrowski, bardzo porządny 
człowiek… Trafiłem na uczciwą pa-
nią sędzinę, która oddaliła wniosek 
o areszt.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Ciąg dalszy rozmowy w paź-
dziernikowym wydaniu Solidar-
ności Górniczej. Dokończenie ze str. 8
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Dokończenie ze str. 2

Rząd zlikwiduje „ekogroszek”? 
„Solidarność” protestuje
KRAJOWA Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” oraz Zarząd Regionu (ZR) 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” domagają się wycofania obecnego projektu Rozporządzenia Mi-
nistra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. - Wprowadzenie wyma-
gań jakościowych zawartych w załączniku do projektu rozporządzenia (…) wyeliminuje produkcję wszyst-
kich ekogroszków oferowanych przez spółki górnicze kontrolowane przez Skarb Państwa - przestrzegają 
związkowcy. Chcą też „powrotu resortu klimatu do konstruktywnego dialogu ze stroną społeczną”.

ZGODNIE z projektowanym roz-
porządzeniem, w zależności od tabe-
li, zaostrza się parametr zawartości 
całkowitej siarki w sprzedawanym 
paliwie z dotychczasowego poziomu 
1,7 procent do 1,2 proc. oraz z po-
ziomu 1,2 proc. do 1 proc. Projekto-
wane przepisy ograniczają również 
zawartość popiołu, jaka może znaj-
dować się w węglu do sprzedaży - z 
poziomu 14 proc. do 12 proc.

Ograniczenie poziomu zawarto-
ści siarki w węglu ma pomóc w ogra-
niczaniu emisji szkodliwych pyłów. 
W przypadku popiołu podkreślono, 
że po spaleniu staje się on odpadem, 
a jego ilość wpływa na kaloryczność 
paliwa (im popiołu w węglu jest wię-
cej, tym trzeba go więcej spalić).

Projektowane rozporządzenie 
zmienia wymagania dla węgla typu 
„ekogroszek” i dostosowuje je do 
standardów spójnych z europejską 
normą EN303-5:2012 dotyczącą 
kotłów grzewczych na paliwa sta-
łe klasy piątej. Zgodnie z polskimi 
przepisami, obecnie można sprze-
dawać kotły na węgiel o klasie nie 
niższej niż piąta.

Paliwo typu „ekogroszek” w 
stanie roboczym nie będzie mo-
gło mieć wyższej wilgotności niż 
11 proc. Zawartość popiołu z ko-
lei określono w przedziale 2 do 7 
proc., a wartość opałową (w stanie 
suchym) wskazano na powyżej 28 
MJ/kg. Również w takim paliwie 

ograniczono dopuszczalną zawar-
tość siarki.

Ponadto „ekogroszek” i „eko-
miał” miałyby zmienić swoje nazwy 
na - odpowiednio – „groszek III” 
oraz „paliwo drobne”.

Stracą spółki węglowe, stracą 
gospodarstwa domowe…

Kierownictwa KSGWK i ślą-
sko-dąbrowskich struktur Związku 
wyraziły sprzeciw wobec projektu 
rozporządzenia, kierując pismo na 
ręce premiera Mateusza Morawiec-
kiego.

W opinii strony społecznej już 
sam tryb prac nad treścią rozporzą-
dzenia jest „skandaliczny”.

- Całkowite pominięcie re-
prezentatywnych związków za-
wodowych w procesie konsulta-
cji społecznych aktu prawnego, 
mającego gigantyczny wpływ na 
funkcjonowanie spółek węglo-
wych, stanowi nie tylko złamanie 
elementarnych zasad dialogu spo-
łecznego. Fakt ten stawia również 
pod znakiem zapytania Umowę 
społeczną dotyczącą transforma-
cji sektora górnictwa węgla ka-
miennego oraz wybranych proce-
sów transformacji województwa 
śląskiego podpisaną 28 maja 2021 
roku - zaznaczają autorzy pisma 
do szefa rządu.

Następnie krytykują meryto-
ryczną zawartość projektu. Konse-

kwencją jego wejścia w życie może 
być eliminacja z rynku „ekogrosz-
ków” produkowanych przez pań-
stwowe spółki węglowe. W tym 
roku sama Polska Grupa Górnicza 
SA dostarczy na rynek około 700 
tysięcy ton tego typu paliw.

- Zmiany proponowane przez 
resort klimatu przekreślą przepro-
wadzone w ostatnich latach, warte 
setki milionów złotych inwestycje 
tych spółek w budowę infrastruk-
tury umożliwiającej produkcję wy-
sokiej jakości ekologicznych sorty-
mentów węgla, przeznaczonego do 
wykorzystania w sektorze komu-
nalno-bytowym - piszą przedstawi-
ciele KSGWK i ZR.

Straciłyby też polskie gospo-
darstwa domowe, które w ostat-
nich latach poniosły koszty wy-
miany przestarzałych instalacji 
grzewczych na niskoemisyjne kotły 
węglowe piątej klasy i ecodesign.

- Kotły te są przystosowane do 

miała rzekomo być fundamentem 
prawdziwie sprawiedliwej transfor-
macji sektora wydobywczego oraz 
regionu Górnego Śląska - podkre-
śliła strona związkowa.

Za „równie bulwersujący fakt” 
uznano pominięcie związków za-
wodowych podczas procesu kon-
sultacyjnego projektu - tym bar-
dziej, że skonsultowano jego treść 
z organizacjami ekologicznymi, a w 
uzasadnieniu projektu „resort kli-
matu wprost powołuje się na raport 
lobbystycznej organizacji ClientE-
arth”. Jednocześnie zaznaczono, 
że projekt rozporządzenia przygo-
towanego przez Ministerstwo Kli-
matu i Środowiska dotyczy kwestii 
o fundamentalnym znaczeniu dla 
funkcjonowania sektora wydobyw-
czego, spółek okołogórniczych oraz 
całego otoczenia branży, a więc dla 
przyszłości kilkuset tysięcy pra-
cowników.

- Tymczasem autorzy tego 
projektu nie uznali za stosowne 
skonsultowania jego treści z re-
prezentatywnymi organizacjami 
związkowymi. (…) Z przykrością 
należy stwierdzić, że jest to kolej-
ny przykład całkowitego lekcewa-
żenia związków zawodowych przez 
ministra Michała Kurtykę oraz kie-
rowany przez niego resort. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że Minister-
stwo Klimatu i Środowiska działa 
pod dyktando tzw. „zielonego lob-
by”, ignorując nie tylko organiza-
cje związkowe, ale również umowy 
społeczne podpisywane przez naj-
wyższych przedstawicieli polskie-
go rządu - oceniły branżowe i re-
gionalne struktury „Solidarności”, 
zwracając się do szefa rządu.

Zażądały również wycofania 
projektu rozporządzenia oraz po-
wrotu do dialogu ze związkami 
zawodowymi, przestrzegając przed 
kontynuacją „konfrontacyjnej po-
lityki prowadzonej przez ministra 
Michała Kurtykę i jego podwład-
nych”, która może spowodować 
„gwałtowny wzrost niepokojów 
społecznych wśród pracowni-
ków sektora wydobywczego i jego 
otoczenia”, co zmusi organizacje 
związkowe do podjęcia „wszelkich 
przewidzianych prawem działań 
protestacyjnych”.

Pod dokumentem podpisali się 
przewodniczący: KSGWK - Bogu-
sław Hutek i ZR - Dominik Kolorz.

Marek Jurkowski

Skandaliczna sytuacja wokół Turo-
wa tylko pokazuje niemoc tego rządu. 
Być może jest prawdą, że minister So-
boń już podpisał i wysłał pisma do Ko-
misji Europejskiej w sprawie harmono-
gramu wyłączeń elektrowni Bełchatów, 
Turów, Kozienice z całkiem nowymi 
blokami, o co zresztą pytała ministra 
Naimskiego redaktor Stankiewicz. Jeśli 
tak, to cała hucpa wokół Turowa może 
być tylko na rękę rządzącym, bo za-
wsze mogę zwalić odpowiedzialność na 
Brukselę! 

Permanentne zwalanie wszystkie-
go na Unię Europejską już z lekka po-
brzmiewa nutą „to wina Tuska”. Nawet 
premier Czech, który wykorzystuje 
przeciw Polsce organy unijne, stawia 
sprawę jasno: nikt nam nie będzie dyk-
tował co wolno nam robić, nikt nam nie 

będzie odbierał suwerenności. I mówi 
to premier 10-milionowego kraju. 

To Polska będąc jednym z więk-
szych państw w Unii Europejskiej nie 
może sobie pozwolić na niezależność? 
Nie w naszym interesie jest bronić 
swojej suwerenności i bezpieczeństwa 
energetycznego?

Chwała redaktor Stankiewicz, że 
nie bała się zadawać ministrowi Naim-
skiemu trudnych pytań. W natłoku ma-
instreamowych mediów, które przyjęły 
brukselska narrację jedna dziennikarka 
odważyła się niczym to dziecko w baśni 
Andersena powiedzieć to co widzi nas 
większość, że „król jest nagi”. Bo czy 
dążenie do zamknięcia kopalń i elek-
trowni przy kopalniach nie jest „samo-
bójstwem”, skoro 70 procent energii w 
Polsce pochodzi z węgla i jest to tak na-
prawdę najtańsza energia w Europie? 

Jarosław Grzesik

Grzesik: Proszę, wyłączcie 
już tę zdartą płytę!

spalania ekogroszków, czyli pali-
wa, które resort klimatu zamierza 
wyeliminować z rynku. Co war-
te podkreślenia, w zdecydowanej 
większości przypadków zakup ni-
skoemisyjnych kotłów węglowych 
przez gospodarstwa domowe był 
współfinansowany ze środków 
publicznych w ramach Programu 
„Czyste Powierze” - zaznaczono.

Projekt sprzeczny z „umową 
społeczną”

Dalej wskazano, że wdrożenie 
rozporządzenia uniemożliwiłoby 
realizację projektów inwestycyj-
nych przewidzianych w załączniku 
do „umowy społecznej” dotyczącej 
transformacji sektora górnictwa 
węgla kamiennego oraz wybranych 
procesów transformacji wojewódz-
twa śląskiego. Chodzi o budowę 
instalacji do produkcji paliw nisko-
emisyjnych z przeznaczeniem na 
rynek komunalno-bytowy.

- Innymi słowy projekt resortu 
kierowanego przez ministra Micha-
ła Kurtykę stoi w jawnej sprzeczno-
ści z Umową społeczną podpisaną 
przez delegację rządu RP, która 

Przecież liczne grono pracowników 
w biurach JSW czy w spółkach - córkach 
Jastrzębskiej  wie, jakie decyzje podejmo-
wali „ludzie od Dudy”, żeby uwiarygodnić 
każdą zachciankę lub fobię „mojego” Pre-
zesa. Tam też wydano publiczne pieniądze 
lub działano co najmniej na granicy prze-
strzegania praw pracowniczych w zakre-
sie mobbingu czy hakowania niewygod-
nych osób dla „szefa”. Może przypadkiem 
zawsze trafiło na osobę związaną z pra-
wicą lub ruchem związkowym; a  może 
Pan prezes wydeptywał dla siebie ścieżkę 
zasługi do antypisowskiej opozycji. Przy-
kładem nadgorliwości było działanie jed-
nego z „Dudo – nominacji” prezesa spółki 
w GK JSW, który nie zauważając odwoła-
nia swojego „jedynego szefa” dalej szukał 
domniemanych win odwołanych przez 
„szefa” członków zarządów w  GK JSW 
SA, którzy mieli czelność postawić się 
broniąc interesu JSW SA  i   wydawał 
środki finansowe na pseudo – ekspertyzy 
z  zewnątrz żeby potwierdzić słuszność 
działań Pana Dudy. 

Temu Panu nie przeszkadzała świa-
domość, że wcześniej jako członek Rady 
Nadzorczej tejże spółki podpisywał się 

pod przyjętymi rozwiązaniami w zakresie 
świadczenia usług. Kiedyś w  słusznym 
radzieckim ustroju to się nazywało hipo-
kryzją służalczą, tak cenioną u współpra-
cowników przez Pana Dudę. To tylko jeden 
z  wielu przykładów niby – audytów czy 
kontroli z wcześniej wybraną tezą, o któ-
rych krążą opowieści w naszym środowi-
sku pracy. Nie mówię już o stratach pro-
dukcyjnych poniesionych przez kopalnie 
w wyniku wdrożenia polityki oszczędności 
za wszelką cenę przez Prezesa Dudę.

Odwołanie Pani Piontek nie zakoń-
czyło rozliczeń z  „radosną” twórczością 
jej Zarządu JSW SA; lecz niestety pełnią-
cy obowiązki Prezesa Zarządu JSW SA 
profesor Prusek chętnie przez wakacyjne 
miesiące przyjął strategię przewlekania -  
a nuż samo umrze.

Jednak nie po to były pisane przez 
reprezentatywne związki zawodowe listy 
protestacyjne, wyjaśnienia i  na końcu 
zmobilizowano do protestu pracowników 
żeby uznać, że odwołanie Pani Piontek 
zamyka sprawę destabilizacji i  łamania 
prawa w JSW.

Piszę ten felieton w  okresie; kiedy 
„Solidarność” świętuję 41 rocznicę Poro-
zumień Jastrzębskich; a premier Mateusz 
Morawiecki wygłosił pro-solidarnościo-

Nic się nie stało?
we przemówienie uroczystościach w Ja-
strzębiu – Zdroju.

Jednak kiedy uczestnicy, a  w  tym 
licznie za pewnie zgromadzeni posłowie 
Prawa i  Sprawiedliwości;  klaskali po 
wypowiedzi Premiera rządu Zjednoczo-
nej Prawicy podnoszącego zasługi „So-
lidarności” dla Polski, to warto przypo-
mnieć, że  klaskały te same osoby, które 
niedawno potakiwały antyzwiązkowym 
działaniom Zarządu Pani Prezes Barbary 
Piontek.

Dlatego warto się spytać czy ktoś 
politycznie weźmie odpowiedzialność na 
Śląsku za wyczyny Pani Piontek i  Pana 
Dudy. Za dwa lata w  kampanii wybor-
czej do Sejmu RP na Śląsku osiągnięcia 
Pani Piontek będą sztandarem opozycji 
przedstawianym wyborcom jako przy-
kład „nepotyzmu” Zjednoczonej Prawicy. 
Nie będzie wtedy miało znaczenia, że 
„Solidarność” była przeciw. Skoro nic nie 
zrobiliśmy ze wstydliwym dziedzictwem 
ekipy Piontek – Duda rządzącej jastrzęb-
skim węglem, to znaczy, że popieramy 
wszystkie błędy Zjednoczonej Prawicy 
nam uczynione. 

Nie apeluję o  kolejne rozliczenia, to 
zostawmy ludziom pokroju Pana Dudy. 
Jednak musimy zareagować i  zamknąć 
wszystkie zaszłości ufundowane przez 
były Zarząd JSW SA. Tego wymaga interes 
społeczny naszego środowiska pracy.

Michał Jakubowski

Dokończenie ze str. 7
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Będziemy bronić tego zakładu!
- PRZYSZŁO nam żyć w ciekawych czasach. Na myśli przede wszystkim mam to, czym się na co dzień zajmujemy, czyli 
transformację energetyczną. To jest wielkie wyzwanie dla całego narodu, ale również dla nas, dla Tauronu Wydobycie, 
dla ZG „Sobieski” - rozpoczął swoje wystąpienie prezes spółki Tauron Wydobycie Jacek Pytel, gość sprawozdawczego 
Zakładowego Zebrania Delegatów (ZZD) NSZZ „Solidarność” ZG „Sobieski”.

ZG „SOBIESKI” W obliczu zagrożeń…

STANOWIĄCE  najwyższą wła-
dzę w NSZZ „Solidarność” ZG „So-
bieski” ZZD obradowało 17 wrze-
śnia. Planowo powinno się odbyć 
w połowie kadencji 2018-2023, zo-
stało jednak przesunięte ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa. 
Przypomnijmy, że to właśnie dele-
gaci na ZZD wybierają Komisję Za-
kładową (KZ) NSZZ „Solidarność” 
ZG „Sobieski”, która bezpośred-
nio odpowiada za funkcjonowanie 
zakładowych struktur Związku. 
Samo sprawozdanie jest szczegóło-
wym przedstawieniem prac Komi-
sji Zakładowej oraz jej prezydium 
w danej kadencji.

Zebranie stanowi też okazję do 
przedstawienia sytuacji zakładu 
przez zaproszonych gości, którzy 
mogą się podzielić swoją wiedzą 
bezpośrednio z pracownikami. 
Tym razem delegatów na ZZD od-
wiedzili: prezes Tauron Wydobycie 
SA Jacek Pytel, wiceprezes Tauron 
Wydobycie SA do spraw technicz-
nych Roman Gąska, dyrektor ZG 
„Sobieski” ds. pracy Tomasz Sporek 
i dyrektor ZG „Sobieski” ds. tech-
nicznych Marcin Kruk.

Prezes Jacek Pytel mówił głów-
nie o sprawach bieżących - skom-
plikowanej sytuacji firmy, trud-
nych dwóch latach i perspektywach 
stojących przed Spółką wobec pod-
pisania „umowy społecznej” dla 
górnictwa węgla kamiennego.

- Wśród rzeczy najważniej-

szych: jesteśmy w „umowie spo-
łecznej”, jest przed nami przyszłość 
funkcjonowania do 2049 roku - 
mówił prezes Pytel. - Niebawem, 
jak sądzę, uda się zawrzeć poro-
zumienie w Prokuratorii General-
nej z głównym wykonawcą, który 
przystąpi do kontynuacji drążenia 
szybu „Grzegorz”. (…) Nic o nas 
bez nas. Nad wszystkim czuwamy. 
Mamy informacje, współpracuje-
my z ministerstwem. Wiemy, że 10 
września delegacja Ministerstwa 
Aktywów Państwowych odbyła 
pierwsze spotkanie z Komisją Eu-
ropejską w sprawie prenotyfikacji 
„umowy społecznej”. Wiemy, że 
również tutaj rozmowy nie są ła-
twe, będą wymagały wielu spotkań 
- informował zebranych.

Apelował do pracowników o 
zaangażowanie, tak aby Spółka wy-
konała plan, co jest w tym momen-
cie bardzo ważne.

- Mamy jeszcze kwartał. Mam 
nadzieję, że uda się nam wykonać 
to, co żeśmy sobie założyli, żeby od 
roku przyszłego móc realizować 
ten poziom wydobycia, jaki przyję-
liśmy w „umowie społecznej” - wy-
jaśniał.

Prezes Gąska mówił o bieżą-
cych robotach górniczych oraz 
przyszłych planach związanych z 
wydobyciem. Dużo uwagi poświę-
cił najbliższej przyszłości, zwłasz-
cza procesowi łączenia trzech za-
kładów górniczych należących do 

Tauron Wydobycie SA w jeden pod-
miot.

- Ruch, który został wykonany 
w ramach Spółki, czyli połączenie 
w jeden podmiot trzech zakładów, 
spowoduje jedno - mianowicie 
jakiekolwiek odchylenie w jed-
nej jednostce będzie powodowało 
szybką interwencję na pozostałych 
zakładach i wyrównanie tej wielko-
ści gdzie indziej. Dotyczy to wiel-
kości produkcji, jak wykorzystania 
funduszy inwestycyjnych, które nie 
wykorzystane w jednym zakładzie 
mogą być wykorzystane gdzie in-
dziej - wskazywał. - Na dzień dzi-
siejszy Spółka ma strategiczne dwa 
projekty - pierwszy projekt związa-
ny z budową szybu „Grzegorz”; jest 
to inwestycja, na którą czekamy 
wszyscy; drugi to jest projekt in-
westycyjny dla ZG „Janina”, wyko-
nanie poziomu 800 z pogłębieniem 
szybu „Janina VI”. Ten projekt jest 
już na ukończeniu - podkreślał.

Dyrektorzy ZG „Sobieski” - 
Marcin Kruk oraz Tomasz Sporek 
- pokrótce przedstawili sytuację 
kopalni.

Po wystąpieniach gości przed-
stawiono sprawozdania z prac 
Komisji Zakładowej oraz Komisji 
Rewizyjnej. Do sprawozdania KZ 
odniósł się jej przewodniczący Wal-
demar Sopata. Mówił o roli Związ-
ku w funkcjonowaniu firmy.

- Czas nie jest łatwy, czas jest 
znowu trudny - od wspomnianej tu 

KWK „Jaworzno” do dzisiaj. Czasa-
mi człowiek ma dość. 23 lata to jest 
nieustanna walka o byt tego zakła-
du i naprawdę tu nic przesadnego. 
I dzisiaj znowu jesteśmy w tym sa-
mym miejscu - zauważył.

Wiele uwagi poświęcił negocja-
cjom, rozmowom, pikietom i de-
monstracjom.

- Będziemy bronić tego zakła-
du, a ten zakład, to szyb „Grzegorz” 
- deklarował. - Gdyby przyszedł 
ciężki moment, to do was pierw-
szych, do delegatów, będziemy się 
zwracać. Jakby było jakiekolwiek 
zagrożenie, to zwrócimy się do was 
- zapowiedział.

Na koniec odniósł się do treści 

podpisanej przez stronę rządową i 
związkową „umowy społecznej” dla 
branży.

- Mam nadzieję, że jakby weszła 
w życie ta „umowa społeczna”, te 
dopłaty, to w końcu na jakiś czas 
sytuacja się ustabilizuje. (…) To jest 
naprawdę duże osiągnięcie. To też 
wynika z działalności [związko-
wej - przyp. red. SG] - udało nam 
się wyciągnąć „Janinę” i „Sobieski” 
do ’49 roku. To jest zapisane, to jest 
niesamowite osiągnięcie - ocenił 
Waldemar Sopata.

Dział Informacji KZ NSZZ 
„Solidarność” ZG „Sobieski”

 TAURON WYDOBYCIE SA

To gra o przyszłość tysięcy ludzi

czysto teoretyczny, co nie znaczy, że 
powinno się ich unikać. Właściciel po 
raz kolejny zignorował stronę społecz-
ną i  postanowił zrobić coś, co bezpo-
średnio dotyczy pracowników, ponad 
ich głowami. Sam fakt, że ktoś idzie 
w  kierunku wydzielenia tak zwanych 
aktywów węglowych poza Tauron, nie 
był może aż tak zaskakujący, bo o tym 
się wcześniej wielokrotnie mówiło, jed-
nak informacja o  formalnym urucho-
mieniu procesu już zaskakująca była, 
bo nie odbyło się w  tej sprawie żadne 
spotkanie, nie skonsultowano tego ze 
stroną związkową w  jakikolwiek spo-
sób. Uważam, że to wyraz braku sza-
cunku dla ludzi, którzy z prasy mają się 
dowiadywać, co ich czeka za 3 czy 4 
miesiące.

Wygląda na to, że mimo odwołania 
poprzedniego Zarządu Tauron Polska 
Energia SA, poziom dialogu społeczne-
go pozostał na dawnym, wielokrotnie 
krytykowanym przez NSZZ „Solidar-
ność” poziomie…

- Z  pewnością szwankuje komu-
nikacja ze strony TPE, zaś dialogu, 
o  którym mowa w  pytaniu, zwyczajnie 
nie ma, przynajmniej w  odniesieniu do 
kwestii zmian właścicielskich. Właści-
ciel co innego mówi, a  co innego robi. 
Tego dialogiem nazwać nie można.

Podejdźmy zatem do sprawy nie-
co teoretycznie, ale z uwzględnieniem 
tego, co da się przewidzieć. Co się 
stanie, jeśli Skarb Państwa faktycznie 
przejmie Tauron Wydobycie SA?

Przede wszystkim tego typu proces 
niesie ze sobą bardzo wiele ryzyk - ry-
zyk o charakterze technicznym, ale rów-
nież ryzyk w wymiarze pracowniczym. 
Pierwszym i  największym problemem 
jest fakt, że myśmy zostali włączeni do 
koncernu Tauron Polska Energia korpo-
racyjnie. Przez ponad 20 lat stopniowo 
wydzielano kolejne obszary niepro-
dukcyjne - sprawy kadrowo-płacowe, 
ochronę, informatykę - do nowych 
spółek-córek. Pojawia się pytanie - jak 
by to wszystko miało u nas funkcjono-

wać, gdybyśmy zostali wydzieleni? 
Należałoby najpierw zdiagnozować, 
które obszary są dla nas nieodzowne, 
a potem te działy na nowo odtworzyć. 
Musielibyśmy mieć przecież jakiś dział 
kadrowy. Musielibyśmy mieć labora-
torium, które kontrolowałoby wszelkie 
normy dotyczące jakości oferowanych 
przez nas produktów. Przypomnę, że 
w  toku procesów konsolidacyjnych 
cały system laboratoryjny przekazano 
spółce Tauron Wytwarzanie. Obecnie 
własnego laboratorium nie mamy, 
a bez niego kopalnia nie jest w stanie 
funkcjonować.

Dochodzi tutaj jeszcze jedna kwe-
stia - termin. Przejęcie spółki Tau-
ron Wydobycie przez Skarb Państwa 
miałoby nastąpić przed końcem roku. 
Kwestie zarządzania sprawami ka-
drowo-płacowymi, ochrony mienia, 
funkcjonowania systemów informa-
tycznych czy odtworzenia systemu la-
boratoryjnego musiałyby zostać roz-
wiązane w ciągu tych trzech miesięcy, 
jakie dzielą nas od 31 grudnia…

To rzecz, która budzi u  mnie naj-
większe obawy. Nie sądzę, by było to 
możliwe w tak krótkim czasie. Ale jest 
jeszcze jedno zasadnicze pytanie - co 
w przypadku, gdy Komisja Europejska 
do początku przyszłego roku nie no-
tyfikuje „umowy społecznej”? Wtedy 
spółka Tauron Wydobycie zostanie 
pozbawiona możliwości pozyskania 

jakichkolwiek środków na zakupy czy 
inwestycje odtworzeniowe, które są 
niezbędne, by kopalnie mogły nadal 
funkcjonować. Znajdziemy się „na kra-
wędzi”, bo z  jednej strony będziemy 
poza koncernem Tauron, a  z  drugiej - 
państwo wciąż nie będzie miało zgody 
Brukseli na subsydiowanie zakładów 
górniczych. Bieżące prowadzenie 
działalności w  zakresie realizowania 
przyjętej strategii zakupowej stanie 
się niemożliwe. Co wtedy? Ktoś o tym 
pomyślał? Istnieje poważne ryzyko, że 
kiedy zostaniemy wydzieleni, z dnia na 
dzień utracimy zdolność do prowadze-
nia działalności. A  nawet, gdyby Unia 
Europejska notyfikowała „umowę spo-
łeczną”, to tam przecież wpisano daty 
żywotności poszczególnych kopalń, 
ale z zastrzeżeniem, że w konkretnych 
zakładach będą realizowane pewne 
parametry wynikające z tak zwanej osi 
czasu (chociażby odtwarzanie nowych 
frontów wydobywczych). Powiem też 
coś oczywistego dla nas, górników, ale 
chyba niekoniecznie dla tych, którzy 
o  górnictwie decydują - kopalnia jest 
zakładem, który wymaga inwestycji 
odtworzeniowych przeprowadzanych 
na bieżąco. Muszą być drążone chodni-
ki, udostępniane nowe złoża, bo inaczej 
wydobycie węgla staje się niemożliwe. 
O tym niektórzy decydenci wciąż zapo-
minają.

Panie przewodniczący, jak naj-
większy związek zawodowy zrzesza-
jący pracowników Tauron Wydobycie 
SA odnosi się do koncepcji przejęcia 
Spółki przez Skarb Państwa? I  jakie 
mogą być skutki realizacji tego planu 
dla samych kopalń?

Chciałbym szczegółowo odpowie-
dzieć na zadane pytanie. Niestety, nie 
mogę tego uczynić, bo po raz kolejny 
o  tak ważnej sprawie dowiedzieliśmy 
się z  mediów. Brak wiedzy na temat 
szczegółów planowanej transakcji 
sprawia, że wszelkie dywagacje o  jej 
potencjalnych skutkach mają wymiar 

15 września koncern Tauron Polska Energia (TPE) podpisał list intencyjny z Ministerstwem Aktywów Państwowych 
w sprawie nabycia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki Tauron Wydobycie. Ta ostatnia skupia trzy zakłady 
górnicze - ZG „Brzeszcze”, ZG „Janina” i ZG „Sobieski”. Państwo miałoby ją przejąć przed końcem bieżącego roku. 
O ocenę pomysłu pytamy przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
Tauron Wydobycie SA Waldemara Sopatę.

Dokończenie na str. 10
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 41. rocznica Porozumień Jastrzębskich 

Porozumienie to siła 
Rzeczypospolitej

3 WRZEŚNIA przed Pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego przy 
kopalni Zofiówka (d. Manifest Lip-
cowy) w Jastrzębiu-Zdroju odbyły 
się doroczne uroczystości podpisa-
nia jednego z czterech porozumień 
społecznych zawartych pomiędzy 
strajkującymi robotnikami a ko-
munistyczną władzą w sierpniu 
i wrześniu 1980 roku. Ówczesny ro-
botniczy bunt zaowocował powsta-
niem NSZZ „Solidarność”.

Dialog i porozumienie
O tym, jak ważne jest dialog 

społeczny i dążenie do porozumie-
nia mówił także przed Pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego prze-

wodniczący NSZZ „Solidarność” 
Piotr Duda. – Dziękuję Panie Pre-
mierze za te słowa o dialogu, bo to 
bardzo ważne. Nawet ciężki dialog, 
ale rozmowa, która jest potrzebna 
i zawsze prowadzi do jakiegoś kon-
sensusu. I proszę w związku zawo-
dowym „Solidarność” nie szukać 
wroga, bo my chcemy dobrze, ale jak 
mamy swoje postulaty, mamy swoje 
argumenty, to proszę je wziąć pod 
uwagę – powiedział szef związku.

O dążeniu do porozumienia mó-
wił też w trakcie uroczystości w Ja-
strzębiu-Zdroju przewodniczący 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Dominik Kolorz. – Dzisiaj obcho-
dzimy jedno z najważniejszych wy-

darzeń w historii Śląska, w historii 
Polski, obchodzimy rocznicę podpi-
sania porozumień społecznych. Po-
zwolę sobie, Panie Premierze, tutaj, 
w tym miejscu przypomnieć Panu, 
że ponad trzy miesiące temu, też na 
Śląsku, podpisaliśmy równie waż-
ne, być może trudniejsze jeszcze niż 
tamte sprzed 41 lat, porozumienie 
społeczne dotyczące transformacji 
sektora górniczego, transformacji 
województwa śląskiego. Mam głę-
boką nadzieję, że to porozumienia 
zostanie zrealizowane, że nie bę-
dzie to kolejny dokument, który sta-
nie się pożółkłym papierem. Wierzę 
w to głęboko, że wszystko, co mamy 
tam zapisane zostanie wprowadzo-

ne w życie – podkreślił Dominik 
Kolorz.

Pawilon Porozumienia 
Jastrzębskiego

Podczas piątkowych uroczysto-
ści w specjalnej kapsule złożono list 
intencyjny dotyczący stworzenia 
w Jastrzębiu-Zdroju wielofunk-
cyjnego Pawilonu Porozumienia 
Jastrzębskiego im. Lecha Kaczyń-
skiego. Ma on służyć pielęgnowaniu 
pamięci o tamtych wydarzeniach 
oraz edukacji. To wspólna inicjaty-
wa „Solidarności” z JSW i zarządu 
spółki. – W historii Polski wiele po-
koleń musiało zdać egzamin z obro-
ny wolności. Zdali go także ci, którzy 
żyli pracowali w Jastrzębiu w latach 

80-tych poprzedniego wieku. To 
dziesiątki tysięcy bezimiennych 
bohaterów, którzy bez wahania od-
rzucili filozofię małej, niewolniczej 
stabilizacji oferowanej górnikom 
przez komunistów i głośno doma-
gali się prawa decydowania o swoim 
życie. Tu rodziła się „Solidarność”, 
tu idee „Solidarności” są pieczoło-
wicie kultywowane. Miasto wolnych 
ludzi i jego honorowy obywatel śp. 
profesor Lech Kaczyński, prezydent 
RP, oddany przyjaciel górników, 
zasługują na upamiętnienie swoich 
czynów – mówił wiceszef „Solidar-
ności” w Jastrzębskiej Spółce Wę-
glowej Roman Brudziński, przed-
stawiając ideę budowy pawilonu. 

łk

JESTEŚMY dziś spadkobiercami zwycięskiej walki „Solidarności”. Ale myślę, 
że to jest także zobowiązanie, byśmy to dziedzictwo, jakim jest porozumienie, 
szukanie zgody w  wielu wymiarach, między pracodawcami a  pracownikami, 
między rządzącymi a opozycją, abyśmy tego poszukiwali – powiedział premier 
Mateusz Morawiecki podczas uroczystości 41. rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego.

 BRUNATNI Trwają negocjacje nad umową społeczną dla węgla brunatnego

Rozmowy powoli idą do przodu…

1 WRZEŚNIA 2021 r. rozpoczęły roz-
mowy na temat projektu umowy spo-
łecznej dotyczącej transformacji sek-
tora elektroenergetycznego i  branży 
górnictwa węgla brunatnego, w  tym 
wydzielenia wytwórczych i wydobyw-
czych aktywów węglowych ze spółek 
Skarbu Państwa.

Przed rozpoczęciem negocjacji, 
23 sierpnia 2021 r. strona związko-
wa Trójstronnego Zespołu ds. Branży 
Węgla Brunatnego oraz Zespołu Trój-
stronnego ds. Branży Energetycznej 
złożyła do Ministerstwa Aktywów Pań-
stwowych projekt umowy społecznej, 
dotyczącej transformacji sektora elek-
troenergetycznego i  branży górnictwa 
węgla brunatnego, w  tym wydzielania 
wytwórczych i  wydobywczych ak-
tywów węglowych ze spółek Skarbu 
Państwa.
Sprawiedliwa transformacja 

- W  obliczu zachodzącego w  Unii 
Europejskiej procesu transformacji 
energetycznej oraz negocjowania wa-
runków „sprawiedliwej transformacji”, 
strona związkowa w  ochronie miejsc 
pracy oraz bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju, wyszła z  inicjatywą 
negocjowania umowy społecznej, 
która w  dynamicznie zmieniających 
się uwarunkowaniach zewnętrznych, 
zabezpieczy pracownikom stabilizację 
zatrudnienia (gwarancje zatrudnienia) 
oraz wprowadzi rozbudowane gwaran-
cje socjalne - czytamy w oświadczeniu 
strony związkowej.

Strona związkowa postuluje rów-

nież o dotrzymywanie obowiązujących 
umów i  porozumień zbiorowych, za-
pewnienie źródeł stabilnego finanso-
wania sektora elektroenergetycznego 
i  branży górnictwa węgla brunatnego, 
powołanie Funduszu Transformacji 
Energetyki Polskiej dla Regionów, które 
zostaną najbardziej dotknięte zmianami 
oraz inwestycje w  czyste technologie 
z  uwzględnieniem dotychczasowych 
lokalizacji.

Do końca negocjacji daleko
- Negocjacje są na razie prowadzo-

ne w  trzech grupach eksperckich, na 
koniec września zaplanowano spotka-
nie plenarne, gdzie zostaną przedsta-
wione pierwsze efekty pracy tych grup 
eksperckich. Wtedy dowiemy się, co 
już się udało ustalić, a co jeszcze jest 
do uzgodnienia - mówi "Solidarności 
Górniczej" Wojciech Ilnicki, przewod-
niczący NSZZ Solidarność w  kopalni 
Turów oraz przewodniczący Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego 
NSZZ Solidarność.

Pierwszy z  zespołów eksperckich 
zajmuje się prawem pracy, drugi spra-
wami prawnymi i  legislacją. Zespół 
trzeci omawia transformację energe-
tyczną regionów, czyli zajmuje się tym, 
co będzie po zamknięciu kopalń i elek-
trowni na węgiel brunatny.

Po plenarnym spotkaniu negocja-
cje nadal będą prowadzone.

- Trudno prognozować, kiedy mogą 
się zakończyć. Jeżeli zakończymy roz-
mowy w październiku to będzie sukces. 

Odbywa się po kilka spotkań w  tygo-
dniu - dodaje Wojciech Ilnicki.

Ze strony rządowej w negocjacjach 
uczestniczy m.in. Artur Soboń, wice-
minister aktywów państwowych, Piotr 
Dziadzio, wiceminister klimatu i Głów-
ny Geolog Kraju oraz Krzysztof Kubów, 
szef gabinetu politycznego Prezesa 
Rady Ministrów.
Dwie firmy 

W  Polsce są dwie firmy wydo-
bywające węgiel brunatny. Pierwsza 
to PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna (PGE GiEK), gdzie nale-
żą kopalnie Turów i  Bełchatów. PGE 
GiEK wschodzi w skład spółki Skarbu 
Państwa PGE.

Druga firma to Zespół Elektrowni 
Pątnów Adamów Konin (ZE PAK), to 
grupa prywatna, należąca do Zyg-
munta Solorza, jednego z  najbogat-
szych Polaków, do którego należy też 
telewizja Polsat. W negocjacjach nad 
umową społeczną uczestniczą związ-
kowcy zarówno z  PGE GiEK jak i  ZE 
PAK. ZE PAK liczy na pieniądze na 
transformację energetyczną regionu.

W  przypadku węgla brunatnego 
znamy już daty zamknięcia kopalń 
i  elektrowni: wszystko z  powodu 
zczerpania złóż węgla w  odkryw-
kach, które są teraz eksploatowa-
ne. I  tak najszybciej, bo już w  roku 
2030, zakończy się wydobycie węgla 
w  ZE PAK, w  roku 2036 przestanie 
funkcjonować kopalnia Bełchatów 
a w 2044 kopalnia Turów. 

IDS

Rozpoczęły się rozmowy na temat projektu umowy społecznej dotyczącej 
transformacji sektora węgla brunatnego. Znamy już daty zamknięcia wszystkich 
kopalń węgla brunatnego w Polsce. 

A co ze sprzedażą węgla? Do tej 
pory w  miarę pewnym odbiorcą su-
rowca był koncern Tauron, którego 
część wciąż jeszcze stanowicie.

Też nie wiadomo. Rozbudowa-
nego systemu sprzedażowego nie 
posiadamy. Nie potrzebowaliśmy go, 
bo w ramach Grupy Tauron mieliśmy 
gwarancję odbioru wydobywanego 
węgla. Różnie z  tym odbiorem by-
wało, ale generalnie ten mechanizm 
działał. Przypomnę, że strategię 
wspólnego funkcjonowania górnictwa 
i energetyki w jednym podmiocie za-
częto u nas realizować 23 lata temu. 
Przez ćwierć wieku wszystko było 
podporządkowane tej filozofii. Teraz, 
w  ciągu 3 czy 4 miesięcy, wszystko 
ma zostać odwrócone o  180 stopni 
i  niemal błyskawicznie mielibyśmy 
się przestawić na funkcjonowanie 
poza Grupą Tauron, również w  za-
kresie sprzedaży. Tymczasem nasze 
kontrakty przewidują sprzedaż wę-
gla energetyce po niezwykle niskich 
cenach. Dzisiaj ceny węgla według 
indeksu ARA są najwyższe od ponad 
13 lat, jednak Tauron odrzuca jaką-
kolwiek możliwość renegocjacji cen. 
Jak zatem mielibyśmy się odnaleźć 
poza Grupą i z czego mielibyśmy się 
finansować? Z czego ludzie będą mie-
li wypłacane wynagrodzenia? A  są 
rzeczy jeszcze gorsze. Mając w  per-
spektywie sprzedaż spółki Tauron 
Wydobycie, TPE zaczął traktować 
pracowników w  sposób karygodny. 
Oni chcą z nas „wycisnąć” tyle, ile się 
da, a  potem „wypluć”. Dziś właści-

ciel „tnie” wszystkie możliwe koszty. 
Nie przejmuje się przy tym zagroże-
niami dla zdrowia i  życia ludzkiego. 
Oszczędności powodują, że zaczyna 
brakować podstawowych narzę-
dzi. Ostatnio zabrakło krążników do 
przenośników taśmowych, przez co 
nie można było oddać rejonu firmie, 
która miała drążyć chodniki. Tak się 
nie da zarządzać kopalniami. Pod tym 
względem obecny Zarząd TPE niczym 
nie różni się od poprzedniego.

Wróćmy zatem do pytania z  po-
czątku naszej rozmowy - jakie jest 
oficjalne stanowisko Zakładowej Or-
ganizacji Koordynacyjnej NSZZ „So-
lidarność” Tauron Wydobycie SA wo-
bec planów wydzielenia Spółki poza 
Grupę Tauron?

Tym razem odpowiem wprost - nie 
ma zgody „Solidarności” na to, by Tau-
ron Wydobycie SA została wydzielona 
w momencie, kiedy nie ma stuprocen-
towej gwarancji, iż zapisy „umowy 
społecznej” będą obowiązywać. Musi-
my mieć pewność, że po opuszczeniu 
Grupy Tauron będziemy mieli prawo do 
subwencji z budżetu państwa czy gwa-
rantowanych cen węgla. Musimy mieć 
pewność, że po przejęciu przez Skarb 
Państwa „zmieścimy się” w  przewi-
dzianych parametrach wydobywczych 
i przychodowych. Proszę pamiętać, że 
jeśli któregoś z  tych parametrów nie 
będziemy w  stanie zrealizować, trafi-
my pod „program naprawczy”. To nie 
jest zabawa. To gra o przyszłość tysię-
cy ludzi - pracowników i ich rodzin.

rozmawiał: Marek Jurkowski

Dokończenie ze str. 9

To gra o przyszłość 
tysięcy ludzi
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Rzeczywista rola metanu 
w globalnym ociepleniu

 JSW Ogromne koszty potencjalnych uprawnień

Miliardowe fanaberie

W ocenie naukowców…

W  KOPALNIACH JSW metanu jest naj-
więcej w polskim górnictwie. W ub. roku 
w procesie eksploatacji węgla w kopal-
niach spółki wydzieliło się prawie 362,8 
mln m sześc. metanu (w tym roku spo-
dziewana jest nieco większa emisja), 
z  czego 220,4 mln m sześc. trafiło do 
atmosfery poprzez wentylację wyrobisk, 
a 142,4 mln m sześc. ujęto w instalacje 
odmetanowania.

Ponad 86 mln m sześc. gazu po-
zyskanego w  ramach odmetanowania 
wykorzystano do produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej – z tego ponad 26 mln 
m sześc. posłużyło do wytwarzania prą-
du, ciepła i chłodu we własnych instala-
cjach JSW, a niespełna 60 mln m sześc. 
sprzedano odbiorcom zewnętrznym. 
56,4 mln m sześc. ujętego metanu nie 
zostało w żaden sposób wykorzystane.

W kopalniach JSW metanu jest najwięcej w polskim górnictwie

Przy obecnych cenach uprawnień do emisji CO2, objęcie metanu unijnym system handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS) kosztowałoby Jastrzębską Spółkę Węglową blisko 2 mld zł 
rocznie – wynika z szacunków firmy, której przedstawiciele liczą, że ostatecznie UE 
nie zdecyduje się na takie rozwiązanie.

PRACE nad wdrożeniem „polityki 
metanowej” napotykają ogromny 
opór społeczeństw, które nie za-
mierzają w imię niejasnych celów 
rezygnować z konsumpcji produk-
tów mięsnych, podróży lotniczych, 
korzystania z samochodów, a na-
wet wędkowania. Tym bardziej, że 
wśród naukowców nie ma konsen-
susu co do wpływu poszczególnych 
gazów cieplarnianych na efekt cie-
plarniany i ocieplenie, a tym sa-
mym oceny rzeczywistego wpływu 
człowieka na te zjawiska. Sytuację 
tę obrazuje fakt, że w podstawo-
wych dokumentach dotyczących 
polityki klimatycznej nie znalazła 
się dotychczas definicja efektu cie-
plarnianego! Jedyne co jest nama-
calne, to lista gazów cieplarnianych 
zamieszczona w Protokole z Kioto. 
Nic więcej!

Potencjał poszczególnych ga-
zów określający ich wpływ na efekt 
cieplarniany został zamieszczony 
w kolejnych raportach IPCC, orga-
nizacji międzyrządowej ONZ od-
powiedzialnej de facto za tworze-
nie podstaw polityki klimatycznej. 
Dla porządku należy zauważyć, że 
IPCC jest strukturą administracyj-
ną, która jest odpowiedzialna za 

zamawianie i przygotowywanie ra-
portów dla przedstawicieli rządów 
oraz organizację sesji, na których 
przyjmowane są w głosowaniach 
dokumenty, w tym sprawozdania 
dla polityków, stanowiące wy-
tyczne działań w zakresie polityki 
klimatycznej. Sposób organizacji 
IPCC i jej charakter administra-
cyjny uniemożliwia prowadze-
nie dialogu naukowego, bowiem 
organizacja ta nie ma zdolności 
do merytorycznych odpowiedzi 
na zapytania obejmujące kwestie 
stricte naukowe, a nawiązanie dia-
logu bezpośrednio z naukowcami 
przygotowującymi analizy zlecone 
w ramach tworzenia raportów jest 
prawnie zabronione z uwagi na pra-
wa autorskie.

Komisja Europejska wstępnie 
ustaliła, że współczynnik obejmu-
jący siłę cieplarnianą CH4 w po-
równaniu z dwutlenkiem węgla 
(CO2) wyniesie 28. Oznacza to, że 
cena uprawnienia emisji 1 tony 
CH4 będzie 28 razy większa od 
ceny CO2. W przypadku JSW SA, 
oznacza to konieczność jej likwi-
dacji w momencie wprowadzenia 
CH4 do ETS.

Tymczasem z analizy opra-

cowanej przez Profesora Willa 
Happera (emerytowany profe-
sor Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
Princeton; były Dyrektor ds. Ba-
dań w Ministerstwie Energii oraz 
były Dyrektor Nowych Technologii 
w Radzie Bezpieczeństwa Narodo-
wego Stanów Zjednoczonych) i Pro-
fesora Williama van Wijngaar-
dena (Wydział Fizyki i Astronomii 
Uniwersytetu York, Wydział Fizyki 
Uniwersytetu Yale i Wydział Fizyki 
Uniwersytetu Princeton) wynikają 
zupełnie odmienne wnioski:

Gaz cieplarniany jest prawie 
przezroczysty dla promieniowania 

słonecznego, a więc nie utrudnia 
nagrzewania powierzchni Ziemi 
przez promieniowanie słoneczne. 
Natomiast ma znaczną nieprze-
zroczystość dla promieniowania 
cieplnego emitowanego przez po-
wierzchnię Ziemi. Tak więc, gazy 
cieplarniane utrzymują Ziemię 
w cieplejszym stanie, utrudniając 
ucieczkę promieniowania cieplne-
go w przestrzeń kosmiczną. Jednak 
większość potencjału cieplarniane-
go CO2 jest „zużywana” przy jego 
obecnym stężeniu w atmosferze. 
Podwojenie stężenia zawartości 
CO2 w atmosferze, zmniejszyłoby 

promieniowanie w przestrzeń ko-
smiczną tylko o około 1%, co jest 
zmianą trywialną, która skompen-
sowałby wzrost temperatury po-
wierzchni Ziemi o mniej niż 1oC.

Prawdą jest, że każda cząstecz-
ka CH4 dodana do atmosfery powo-
duje około 30-krotnie większe „wy-
muszenie” niż w przypadku każdej 
dodanej cząsteczki CO2. Wymusza-
nie to powoduje zmniejszenie pro-
mieniowania cieplnego emitowane-
go w przestrzeń kosmiczną i zwykle 
jest określane w watach na metr 
kwadratowy.

Jednak cząsteczki CH4 są utle-
niane do cząsteczek CO2 i cząste-
czek wody (H2O) w ciągu około 10 
lat, zatem w długoterminowej per-
spektywie klimatycznej CH4 i CO2 
należy uznać za równoważne, co 
oznacza, że 28 razy większe „opo-
datkowanie” emisji CH4 w stosunku 
do emisji CO2 jest absurdalne.

Należy podkreślić, że tempo 
zwiększania ilości CO2 w atmosfe-
rze jest około 300 razy większe niż 
CH4, a więc zwiększenie ocieplenia 
spowodowane obecnością CH4 sta-
nowi tylko 1/10 ocieplenia spowo-
dowanego przez CO2, nawet jeśli 
zignoruje się skończony czas życia 
CH4 po 10 latach, kiedy molekuły 
CH4 są utleniane do cząsteczek CO2 
i H2O. Tak więc, wzrost ocieplenia 
spowodowany emisją CH4 stanowi 
1/300  ocieplenia  spowodowa-
nego emisją CO2!

Podsumowując Will Happer 
i William van Wijngaarden stwier-
dzają:

Najważniejszym gazem cieplar-
nianym jest para wodna głównie 
z uwagi na jej dominację, stanowią-
ca ok. 95% wszystkich gazów cie-
plarnianych w atmosferze. Dwutle-
nek węgla jest na drugim miejscu, 
a na dużych wysokościach – ozon. 
Metan, podtlenek azotu i inne gazy 
cieplarniane nie mają większego 
znaczenia.

Skondensowana woda w chmu-
rach odgrywa najważniejszą rolę, 
ponieważ utrudnia przepuszczanie 
zarówno światła widzialnego, jak 
i promieniowania cieplnego.

Należy dodać, że opracowa-
nie Willa Happera i Williama van 
Wijngaardena zostało przesłane 
do IPCC dwa lata temu, jednak do 
dzisiaj pozostaje bez odpowiedzi. 
W obliczu konieczności likwidacji 
JSW SA w przypadku włączenia 
metanu do ETS oraz skutków takiej 
decyzji dla wrażliwych społecznie 
sektorów, przedstawiciel Polski 
w IPCC powinien niezwłocznie za-
żądać wyjaśnień od tej organizacji 
uzgodnionych z autorami powyż-
szej analizy, szczególnie w zakresie 
rzeczywistej roli metanu w global-
nym ociepleniu.

Trudno się dziwić, że IPCC jako 
organ administracyjny nie udziela 
odpowiedzi na pojawiające się wąt-
pliwości naukowe. Jest to jednocze-
śnie bardzo wygodne, bowiem nie 
wymaga organizacji dodatkowych 
konsultacji, a umożliwia realiza-
cję własnych wizji poza kontrolą 
i w dodatku – nie za swoje pienią-
dze. Rodzi się pytanie; jak długo 
jeszcze kraje UE zamierzają tolero-
wać takie gierki?

Autorzy: Prof. Leszek Marks 
(Uniwersytet Warszawski, Wy-

dział |Geologii) Zbigniew Gidzin-
ski (Doradca NSZZ Solidarność ds. 

Polityki Klimatycznej)

– To co możemy w  tej chwili zrobić, 
i czego chcemy uniknąć, to jest prowadze-
nie działań w kierunku gospodarczego wy-
korzystania metanu. JSW emituje w grani-
cach 360 milionów metrów sześc. metanu 
do atmosfery. Potrafimy z tego wychwycić 
około 140 mln ton, z czego około 60 pro-
cent potrafimy wykorzystać gospodarczo. 
Jest to tzw. proces kogeneracji, czyli pro-
dukcji energii elektrycznej z  metanu i  to 
się w tej chwili odbywa na coraz większą 
skalę. Takie inwestycje wymagają jednak 
odpowiedniego finansowania i  horyzontu 
czasowego, dlatego cały czas rozmawia-
my z  Komisją Europejską – mówi Seba-
stian Bartos, zastępca prezesa zarządu ds. 
handlu w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Problem choć najbardziej dotyka 
JSW, może mieć także znaczący wpływ 
na pozostałych producentów węgla ka-
miennego w Polsce.

– Jastrzębska Spółka Węglowa po-
dała, że zagraża jej to opłatami na po-
ziomie dwóch miliardów złotych. Jeżeli 
ujmiemy całe górnictwo węgla kamien-
nego, z moich wyliczeń wynika, że w ze-
szłym roku taki zabieg mógłby koszto-
wać trzy miliardy złotych – szacuje prof. 
Stanisław Prusek, dyrektor Głównego 
Instytutu Naukowego. 

jm

OD PEWNEGO czasu wzrasta zainteresowanie metanem (CH4) jako gazem cieplarnianym, z uwagi na fakt, 
iż Komisja Europejska planuje wprowadzić go do Systemu Handlu Emisjami (ETS). System ma objąć 
emisje CH4 przez tak wrażliwe społecznie obszary jak rolnictwo, transport, budownictwo czy wydobycie 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Ograniczenie emisji CH4 w tych sektorach będzie wymagało drastycznej 
zmiany sposobu naszego odżywiania i rezygnacji z wielu dotychczasowych udogodnień cywilizacyjnych, 
a mimo to, projekt proponowanych zmian dotyczących CH4 nie był poddany konsultacjom społecznym! 
Zostanie narzucony społeczeństwom przez kastę uprawnionych, mających silne wsparcie mediów 
głównego nurtu.
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KWK KNURÓW-SZCZYGŁOWICE Związkowa wycieczka do Czarnobyla

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 sierpniowej krzyżówce brzmi: Jaki 
gospodarz taki dom. Nagrody wylosowali: Felicja Kristof z Orzesza i Marek Cygan z Libiąża. Gratulujemy. Nagrody prześlemy 
pocztą.

Niezapomniane wrażenia!
WYCIECZKA knurowskiej „S” do Czarnobyla zakończona i została uznana 
jednogłośnie hitem wyjazdowym 2021. Wyprawa była pomysłem najmłodszej 
części naszego biura. Młodzieżówka jak widać działa, jednak na samą Ukrainę 
dziwnym trafem nie pojechała!

 KWK „WUJEK” XVI Biegu Pamięci Ku Czci Męczenników 
Stanu Wojennego

Ciągle aktualny przekaz
Kilkudziesięciu uczestników wystartowało w poniedziałek 13 września 
spod Krzyża-Pomnika przy kopalni Wujek w XVI Biegu Pamięci Ku Czci 
Męczenników Stanu Wojennego. We wtorek 14 września w dniu urodzin 
i wspomnienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki biegacze w sztafecie dotarli 
z Katowic do Warszawy, do grobu kapłana-męczennika.

W TYM roku oprócz górników-bie-
gaczy z kopalń Wujek, Mysłowice-
-Wesoła i nieistniejących już Bożych 
Darów biegną też do stolicy ucznio-
wie dwóch katowickich szkół: Szko-
ły Podstawowej nr 5 im. Dziewięciu 
Górników z Wujka oraz Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących 
nr 2. Do biegu dołączyli też pracow-
nicy Oddziału Instytutu Pamięci Na-
rodowej w Katowicach oraz samorzą-
dowcy.

Przed biegiem uczestnicy modlili 
się na mszy św. w pobliskim kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Brynowie, złożyli kwiaty pod pomni-
kiem papieża Jana Pawła II, potem przy 
dźwiękach górniczej orkiestry dętej ko-
palni Mysłowice-Wesoła przemaszero-

wali uroczyście na miejsce startu pod 
kopalnią Wujek.

Wśród biegaczy był Marek Grusz-
ka, który zainicjował szesnaście lat 
temu pielgrzymkę biegową. - Jeste-
śmy konsekwentni w kultywowaniu 
szczególnego przekazu męczeństwa 
dziewięciu górników z kopalni „Wujek” 
i męczeństwa bł. ks. Jerzego. Myślę, że 
nie możemy tym zapomnieć. Górnicy 
walczyli o wolność i dzięki temu dzisiaj 
możemy żyć w wolnej Ojczyźnie – pod-
kreślił pomysłodawca biegu pamięci i 
dodał, że ciągle aktualny jest przekaz 
bł. ks. Jerzego, abyśmy byli wolni od 
nienawiści i żądzy odwetu.

Głównym partnerem i sponsorem 
biegu na trasie Katowice-Warszawa 
jest Polska Grupa Górnicza SA.

WYRUSZYLIŚMY w czwartek 2 wrze-
śnia o godzinie 17.00. Kierunek Czarno-
byl, miejsce które od 26 kwietnia 1986 
roku budzi wyobraźnie każdego. 1000 
kilometrów od Knurowa, 15 godzin jaz-
dy, ale warto. Bo nad morze potrafi dziś 
pojechać każdy. Do „Strefy”, bez zezwo-
leń i przepustki, badań dozymetrycznych 
i przewodnika nie wejdziecie. Ale jak już 
wejdziecie, nie będziecie chcieli wyjść.

Samo przystaniecie parę metrów 
od kopuły sarkofagu reaktora nr 4 czy 
przy „Oku Moskwy”, wysokim na 150m, 

a długim na 800m radarze to niezapo-
mniane wrażenia. Nawet obiad w zakła-
dowej stołówce elektrowni Czarnobyl 
smakował jakoś inaczej!

Spacer po Prypeci, wysiedlonym 
50 tysięcznym kiedyś mieście pokazało 
nam, że przyroda zawsze wygra z czło-
wiekiem. Miasto widmo po prostu znika 
w gęstym lesie. Wysiedlone wieżow-
ce straszą, ale tak jak miejski stadion, 
znikają w gęstwinie drzew. I nawet jeśli 
przez moment wydawało się nam, że nic 
nie trzeba się już bać, to powieszony na 

każdym uczestniku wycieczki dozymetr 
przypominał, że tak jednak nie jest. Pro-
mieniowanie to żart. W jeden dzień nie 
dało się obejrzeć wszystkiego, ale i tak 
to co zobaczyliśmy zrobiło na wszyst-
kich ogromne wrażenie. 

mj


