Nowe otwarcie
Ministerstwo Gospodarki
zaprasza związki zawodowe
do dialogu w ramach Zespołu
Trójstronnego. Jak uważa jego
współprzewodniczący Wacław
Czerkawski po wielu miesiącach
obojętności jest to pozytywny
sygnał dla strony społecznej
przed nowymi wyzwaniami, jakie
czekają polskie górnictwo.
- Mieliśmy długą przerwę jeśli chodzi
o uczestnictwo związków zawodowych w obradach Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Największe
centrale, w tym ZZG w Polsce zawiesiły swój
udział w Zespole. Sytuacja jednak dojrzała do spotkania. Jest dużo bardzo ważnych
spraw, które bez decyzji Zespołu nie mogą
być realizowane – tłumaczy Wacław Czerkawski wiceprzewodniczący ZZG w Polsce.
Na wniosek Ministerstwa Gospodarki wstępnie zaproponowano spotkanie 9 grudnia.
Tematem obrad miała być zmiana Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego
dotycząca wyłączenia Centralnego Zakładu
Odwadniania Kopalń ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz prezentacja stanowiska
rządu w sprawie pomocy publicznej dla zamykanych kopalń oraz dofinansowania inwestycji początkowych.
Dla związków zawodowych najistotniejszą
sprawą było omówienie protokołu z Zespołu
Roboczego, który pracował nad pomysłami
mającymi usprawnić funkcjonowanie kopalń
węgla kamiennego. Jednak kalendarz grudniowych spotkań uległ zmianie. I prawdopodobnie Zespół Trójstronny będzie obradował dopiero początkiem nowego roku.
Wówczas mamy znać już nazwiska nowych
zarządzających Kompanią Węglową S.A.

oraz Katowickim Holdingiem Węglowym
S.A. – Jest to nieodzowne do konstruktywnych rozmów. Poszczególne podmioty
dialogu muszą być reprezentowane przez
pełnoprawnych prezesów spółek górniczych
– komentuje zmianę wiceprzewodniczący
Czerkawski. Tym bardziej, że 2011r, jak to
szumnie ogłaszają politycy ma być rokiem
wielkich zmian i prywatyzacji. – To na razie
medialne zapowiedzi. Czekamy na konkrety. Sprawy strategii górnictwa jasno określają drogę rozwoju. Musimy przestrzegać warunków zapisanych w Strategii…” i bardzo
ostrożnie podchodzić do prywatyzacji. Mamy
choćby reperkusje z kopalnią „Bogdanka”,
formą jej prywatyzacji oraz próbami wrogiego przejęcia przez NWR, do którego
na szczęście nie doszło. Prywatyzacji nie
mówimy „nie” , ale musi być zachowany
przede wszystkim większościowy pakiet
Skarbu Państwa i pakiety socjalne ustalane ze związkami działającymi w spółkach.
Pojawiają się też groźby, że górnictwo chce
przejąć pod swe skrzydła Minister Skarbu.
Nie godzimy się na takie pomysły, bo znamy,
jak one się kończą i nie chcemy, np. powtórzyć losu polskich stoczni – ostrzega Czerkawski.
Dominik Kowalski

Według obecnych unijnych obliczeń produkuje
się około 288 milionów ton węgla. Z czego
122 mln to węgiel kamienny. Jest to surowiec
używany zarówno przy tworzeniu energii
elektrycznej, ogrzewaniu, produkcji stali jak
i w innych dziedzinach przemysłu.

Polska i Niemcy są największymi producentami węgla w Unii Europejskiej.
6 krajów gwarantuje pewną formę pomocy
rządowej: największą Niemcy i Hiszpania, i w mniejszym zakresie także Węgry,
Polska, Rumunia i Słowacja (Słowenia
zapewnia pomoc tylko zamykanym kopalniom). Obecnie paliwa kopalniane,
węgiel, ropa i gaz ziemny są kręgosłupem

Zakończył się spór zbiorowy w Katowickim Holdingu Węglowym S.A.
Nie później niż do 23 grudnia dyrektorzy poszczególnych kopalń po
uzgodnieniu z organizacjami związkowymi mają określić realizację
przyrostu wynagrodzenia według ustalonego wskaźnika 3,1 proc.
Dopiero 6 grudnia zakończyły się mediacje i spór zbiorowy w KHW S.A. Pod porozumieniem oprócz ZZG
w Polsce, NSZZ Solidarność,
ZZ Kadra, ZZ Przeróbka Mechaniczna oraz ZZ Maszynistów Wyciągowych podpisały
się pozostałe związki dopuszczone do mediacji: WZZ Sierpień 80, ZZ Ratowników Górniczych w Polsce, NSZZ Solidarność 80 RP KWK Mysłowice – Wesoła
i NSZZ Solidarność 80 RP KWK Murcki
- Staszic oraz ZZ „Kontra”. Jak powiedział „Górnikowi” szef środowiska KHW
w ZZG w Polsce Adam Depta ten konsensus między związkami a zarządem jest

przyrostu wynagrodzenia zostanie określona poprzez dyrektorów kopalń za uzgodnieniem ze związkami zawodowymi nie później niż do
23 grudnia 2010r. Wskaźnik przyrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia spółki wyniesie 3,2% .
Fundusz wynagrodzeń wynikający z tej różnicy, pomiędzy wskaźnikiem przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla kopalń, a wskaźnikiem przyrostu
przeciętnego wynagrodzenia dla spółki 3,2
% stanowi fundusz motywacyjny (0,1%),
który pozostaje w gestii zarządu holdingu
i ma być przeznaczony dla kopalń, które

Koniec mediacji.

Porozumienie w KHW.
świadectwem, że i strona społeczna i pracodawca potrafili znaleźć wspólny język
i spotkali się pomiędzy własnymi wstępnymi postulatami patrząc realnie na możliwości holdingu. Do takiego realnego poziomu
mają wzrosnąć płace.
Dwustronne porozumienie zakłada,
że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w kopalniach Katowickiego Holdingu
Węglowego S.A wyniesie 5769, 45 zł, co
oznacza 3,1% wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Realizacja tego

osiągnęły w upływającym roku najlepsze wyniki produkcyjno – ekonomiczne.
Środki wypłacone z funduszu nie będą
stanowić bazy dla określenia przeciętnego wynagrodzenia na rok 2011 w kopalniach, w których zostaną przyznane podwyżki. Zgodnie z zawartym porozumieniem od 1 stycznia 2011r wzrośnie także
o 1 zł wartość posiłku profilaktycznego
w kopalniach do 15,50 zł, a od 1 czerwca
będzie wynosić 16,50 zł.
Jarosław Bolek

Węglowe
statystyki

europejskich i światowych dostaw energii.
I będą z całą pewnością ważne przez
kolejne kilka dekad, co czyni je niezbędnymi. Użycia na większą skalę europejskich dość znacznych złóż węgla pomogłoby złagodzić zewnętrzne zależności. Przewidywane wyczerpanie światowych źródeł
i rezerw węgla, ropy i gazu zależy od kilku
czynników (wzrost ekonomiczny, eksploracja i technologiczne zaawansowanie).
Wciąż jednak jest to perspektywa dekad
( być może w przypadku węgla: wieków).
Odnośnie prognoz Wspólnego Centrum
Badawczego JRC na lata 2030-2050
węgiel będzie wciąż odgrywał kluczową

rolę w ogólnych potrzebach energetycznych przez cały XXI wiek. Wzrastająca uwaga na ograniczenie emisji cieplarnianego gazu oznacza znaczne inwestycje w badania i rozwój rynku technologicznego, ekologicznego paliwa węglowego CC i technologii wzrostu sekwestracji dwutlenku węgla. Odnośnie światowego poziomu, węgiel będzie znaczącym źródłem energii. Szacuje się 20%
udział w światowych potrzebach energetycznych. Po początkowym spadku, konsumpcja węgla wzrośnie ponownie około
2015 roku. Będzie to rezultatem podwyższenia konkurencyjności w produkcji

energii elektrycznej. Rosnące ceny ropy
i spodziewana dostępność do zaawansowanych technologii wytwarzania energii
elektrycznej będą głównym powodem tego
rozwoju. Chiny, USA, Indie, Australia
i Rosja są głównymi producentami światowymi. Chiny produkują 2 761 mln ton
rocznie (47% produkcji światowej), USA
1 006 mln ton rocznie (17%) i Rosja 247
mln ton (4%). UE importuje 180 mln ton
węgla kamiennego rocznie, głównie z Rosji
(30%), Kolumbii (17,8%), RPA (15,9%)
i USA (12,8%).
Źródło: Europejski Komitet Ekonomiczno –
Społeczny (EKES)
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