
Walczymy  o pracę i niezależność
Kontra i inne centrale 
związkowe, działające w 
Polskiej Grupie Górniczej, 
reaktywowały Między-
związkowy Komitet Prote-
stacyjno – Strajkowy. Po-
wód? Zła sytuacja branży 
górniczej, spowodowana 
importem energii elektrycz-
nej, węgla kamiennego i 
nieodbieraniem zakontrak-
towanego węgla przez spół-
ki energetyczne.
Związkowcy uważają, że 
rząd RP całkowicie pod-
porządkował się polityce 
klimatycznej Unii Europej-
skiej, która zagraża bezpie-
czeństwu energetycznemu 
Polski. Dlatego reaktywo-
wano Międzyzwiązkowy 
Komitet Protestacyjno – 
Strajkowy. 14 września 
centrale ogłosiły w całym 
regionie pogotowie straj-
kowe, ze względu na prze-
ciągające się prace zespołu, 
mającego na celu przygo-
towanie programu napraw-
czego polskiego górnictwa, 
a w szczególności PGG.’
Centrale związkowe wy-
dały wspólne oświadcze-
nie, poniżej przedstawiamy 
jego treść.
Naszym zdaniem „program 
naprawczy” dla spółki, któ-
ry ostatecznie nie został 
przedstawiony stronie spo-
łecznej w lipcu, a zakładał 
likwidację KWK Wujek, 
trzech ruchów KWK Ruda 
(Halemba, Bielszowice 

i Pokój), zawieszenie 14 
pensji na 3 lata oraz uzależ-
nienie 30% wynagrodzenia 
od wydajności to scena-
riusz wciąż aktualny. W 
doniesieniach medialnych 
wymienia się dziś kolejne 
kopalnie do natychmiasto-
wej likwidacji: Bolesław 
Śmiały, Piast – Ziemowit 
oraz Janina i Sobieski z 
Tauron Wydobycie. Za-
grożone są nawet kopalnie 
przynoszące spore zyski jak 
KWK ROW. Pytamy pro-
społecznych ponoć rządzą-
cych, czy to, co zamierzają 
zrobić z Górnym Śląskiem, 
Zagłębiem Dąbrowskim i 
Zachodnią Małopolską, jest 
tym, z czym się utożsamia-
ją czy raczej skręcają już w 
stronę liberalnych rozwią-
zań i zielonego lobby? W 
grudniu 2019 roku chwa-
lono się sukcesem. Polska 
w dążeniu do osiągnięcia 
neutralności klimatycznej 

z uwagi na inną strukturę 
energetyczną jako jedyny 
kraj w UE miała być objęta 
tzw. derogacją – zgodą na 
to, by neutralność klima-
tyczną osiągnąć później niż 
inni. Podczas ostatnich roz-
mów dowiedzieliśmy się, 
że rząd zakłada zapotrzebo-
wanie ze strony energetyki 
i ciepłownictwa na węgiel 
w 2030 roku na poziomie 
około 40%, a w 2040 roku 
– na poziomie 11% obec-
nego. To kiedy rząd mówi 
prawdę, a kiedy nas oszu-
kuje? Chcemy wiedzieć! 
Celem MKPS jest ochrona 
mieszkańców wojewódz-
twa śląskiego przed skutka-
mi kryzysu gospodarczego 
i utratą miejsc pracy, ochro-
na przedsiębiorstw działa-
jących w tym rejonie oraz 
stanowczy sprzeciw wobec 
rosnących kosztów utrzy-
mania.

Górnicy!
Jeśli nie stawimy czyn-
nego oporu – jak pięć lat 
temu – nasze miejsca pra-
cy wkrótce przestaną ist-
nieć, bo nikt się z nami 
nie będzie liczył. To spra-
wa życia i śmierci. Albo 
pokażemy rządzącym, że 
nie zgadzamy się na ich 
politykę całkowitej ule-
głości wobec UE albo w 
ciągu kilkunastu lat spełni 
się scenariusz najgorszy 
– scenariusz Śląska bez 
kopalń, bez firm koope-
rujących z kopalniami, z 
olbrzymim bezrobociem. 
Dziś znów musimy być 
razem. Od tego, jak się 
zachowamy, zależy nasza 
przyszłość.



Podobno tamtejszy blok bio-
masowy nie wpisuje się w 
strategię Taurona i może zo-
stać zamknięty. Jak taki krok 
miałby się do deklaracji firmy 
o zwrocie w stronę zielonej 
energii?
O sytuacji w zakładzie opo-
wiada przewodniczący KP ZZ 
KONTRA oddział Stalowa 
Wola, Marek Gemzik. - W na-
szym oddziale są zainstalowa-
ne dwa stare bloki wytwórcze 
120 MW i blok biomasowy 
OZE o mocy elektrycznej 20 
MW i 50 MW mocy cieplnej, 
przystosowany do produk-
cji energii elektrycznej oraz 
cieplnej, służącej do grzania 
miast Stalowa Wola i Nisko. 
Bloki węglowe 120 MW z 
końcem bieżącego roku mają 
zostać trwałe wyłączone z 
eksploatacji. Ubytek na rynku 
mocy i ciepła dla miasta ma 
przejąć nowy budowany blok 
parowo – gazowy o mocy 
460 MW i rezerwowe źró-
dła ciepła o mocy 132 MW 
mocy cieplnej. Obie nowo 
wybudowane jednostki są w 
trakcie prób rozruchowych. 
Ich właścicielem jest spół-
ka Elektrociepłownia Stalo-
wa Wola z kapitałem TAU-
RON Polska Energia 50% 
i PGNiG 50%. Pracodawca 
w związku z likwidacją blo-
ków węglowych klasy 120 
MW wprowadził działania 
osłonowe dla pracowników. 
Są to PDO czyli Program 
dobrowolnych odejść i urlo-
py terminowe. Zrobił to jed-
nak zarządzeniem Prezesa 
Zarządu bez konsultacji ze 
strona społeczną. Na dodatek 
zarządzenie o urlopach ter-
minowych wprowadził dnia 
13.12. 2019 roku w rocznicę 
stanu wojennego, co zostało 
negatywnie odebrane przez 
załogę. Jedynie Porozumienie 
z dnia 20.12.2019 roku, doty-
czące alokacji pracowników 
do pracy w Jaworznie było 

AKTUALNOŚCI

Komisja Kontry w Elektrowni Stalowa Wola jest największą organizacją związkową w tym 
zakładzie. Należy do niej 157 osób z liczącej 210 pracowników załogi. Obecnie pracownicy 
obawiają się, jaka przyszłość czeka zakład. 

konsultowane ze strona spo-
łeczną, jednak literalne prze-
strzeganie przez pracodawcę 
tego porozumienia pozosta-
wia sporo do życzenie. Spor-
ne są m.in. stawki osobistego 
zaszeregowania pracowników 
ze Stalowej Woli, które w na-
szej ocenie przy przeliczeniu 
były zaniżane w stosunku do 
zapisów z Porozumienia. Do-
piero po interwencji KP ZZ 
KONTRA Oddział Stalowa 
Wola Porozumienie jest re-
spektowane. Nadmieniam, iż 
z urlopów terminowych nie 
mogą skorzystać wszyscy 
pracownicy, będący w okre-
sie ochronnym. W TAURON 
Wytwarzanie S.A. Oddział 
Stalowa Wola pozostaje w 
eksploatacji niespełna 10-let-
ni blok OZE, który jest nową 
jednostką w energetyce. Jest 
to zielona energia odnawial-
na, bez opłat związanych z 
emisją CO2. Niestety w od-
powiedzi na moje pismo z 
dnia 16.06.2020 roku prezes 
TAURON Polska Energia Fi-
lip Grzegorczyk odpisał, że 
nie przewiduje pracy naszego 
bloku OZE w strukturach TPE 

Załoga w Stalowej Woli boi się o pracę

S.A., co budzi uzasadniony 
niepokój załogi co do swo-
jej przyszłości i utraty miejsc 
pracy. Nasuwa się pytanie o 
„zielony zwrot” w TAURON 
Polska Energia S.A. Obecnie 
TAURON Polska Energia po-
siada dwa bloki OZE, jeden w 
Oddziale Jaworzno, drugi w 
Stalowej Woli. Co z ich dalszą 
pracą i w jakich strukturach 
organizacyjnych? Dlaczego 
TPE S.A. nie widzi możliwo-
ści pracy bloku OZE w Sta-
lowej Woli mimo „zielonego 
zwrotu” we własnych struk-
turach? Zaznaczam jeszcze i 
mocno akcentuję fakt, iż blok 
OZE w Stalowej Woli ma 
wszelkie pozwolenia eksplo-
atacyjne do końca lat 20-tych 
tego wieku. 
W sierpniu tego roku minęła 
pierwsza rocznica powsta-
nia Związku Zawodowego 
KONTRA w naszym Od-
dziale. Jesteśmy największą 
organizacją związkową na 
terenie Elektrowni Stalowa 
Wola skupiającą 2/3 załogi. 
Uzwiązkowienie w Elek-
trowni Stalowa Wola wynosi 

ponad 90%. ZZ KONTRA 
jest żywo zainteresowany 
przyszłością pracy bloku 
OZE, oraz utrzymaniem 
zatrudnienia naszych pra-
cowników. Prezes TPE Pana 
Filip Grzegorczyk w swo-
im wystąpieniu w Urzędzie 
Miasta Stalowa Wola dekla-
rował gwarancję zatrudnie-
nia dla pracowników obsłu-
gujących jednostkę OZE. 
Obecnie pracownicy Od-
działu czują się jednak  jak 
przysłowiowy gorący kar-
tofel, którego nikt nie chce, 
a wszystkie informacje jakie 
do nas docierają, wskazują 
na planowane zamknięcie 
bloku OZE w najbliższym 
czasie.  W związku z licz-
nymi pytaniami załogi z nie-
cierpliwością oczekujemy 
informacji od nowego Preze-
sa TPE Wojciecha Ignacoka, 
na temat przyszłości bloku 
OZE i perspektywie jego 
pracy, co ukróci plotki i spe-
kulacje oraz rozwieje obawy 
o dalszy losy załogi.  



NASZE KOMISJE

Artur Wilk 
w zarządzie krajówki

Artur Wilk, przewodniczą-
cy Międzyzakładowej Ko-
misji ZZ Kontra przy Tau-
ron Wytwarzanie, został 
członkiem zarządu Komisji 
Krajowej ZZ Kontra.
Komisja, której przewod-
niczy, liczy około 850 
członków czyli 25% za-
łogi Tauron Wytwarzanie. 
Kontra jest największym 

związkiem zawodowym w 
tej firmie.
A. Wilk jest członkiem 
Sekcji Energetyki i Gór-
nictwa przy KK Kontry, 
działa także w parlamentar-
nym zespole do spraw za-
pewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski w 
oparciu o krajowe nośniki 
energii oraz OZE. 

Iwona Gęborska została po-
nownie wybrana przewod-
niczącą zakładowej komi-
sji Kontry w firmie Dan 
Cake. Jej zastępczynią jest 
Izabela Parkosz.
To jedna z najszybciej 
rozwijających się komi-

20-lecie działalności ob-
chodziła komisja Kontry w 
PKM Gliwice. Z tej okazji 
życzymy dalszych sukce-
sów w reprezentowaniu za-
łogi na tym trudnym grun-
cie. 
Komisja liczy ponad 50 
członków. To głównie 

Jubileusz komisji 
w PKM Gliwice

kierowcy i pracownicy 
zaplecza technicznego. 
Przewodniczącym komisji 
jest Dariusz Dragon,  wi-
ceprzewodniczącymi - Ma-
riusz Elsner i Marek Woj-
tasik, skarbnikiem Edward 
Piskło i  Zdzisław Kowal-
czyk - członkiem zarządu. 

Po wyborach 
w firmie Dan Cake

sji Kontry. Na początku 
liczyła ona niespełna 30 
członków, teraz jest ich 
już prawie setka. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych 
sukcesów w działalności 
związkowej.

Zawody wędkarskie o 
puchar przewodniczące-
go Związku Zawodowe-
go Kontra odbyły się w 
dniach 4-6 września na 
zbiorniku licencyjnym 
Pod Borem w miejscowo-
ści Podbór.
Łowiono metodą grunto-
wą, w 2-osobowych dru-
żynach, gdzie do wagi 
liczył się karp i amur. Wy-
nik końcowy stanowiła 
suma 5 największych  ryb 
danej drużyny. Na zawody 
stawiło się 11 drużyn z kil-
ku komisji zakładowych 
ZZ KONTRA oraz dru-
żyna fundacji  PIASTUN. 
Choć pogoda nie rozpiesz-
czała, od gorącego piątku 
po deszczową noc z sobo-
ty na niedzielę, drużyny 
świetnie sobie poradziły. 
Wszystkie rejestrowane 
ryby ważyły w sumie po-
nad 690 kg! 
1 miejsce zdobyli Grze-
gorz W. i Zbigniew .W  
-KWK MURCKI-STA-
SZIC z wagą 64.05 kg.
2 miejsce w składzie Ma-

rek .K i Tomasz .B złowili 
61.360 kg- drużyna Piastuna
3 miejsce Krzysztof Ł. i To-
masz.K  56.340 kg- KWK  
SOŚNICA
4 miejsce Fabian C. i To-
masz .W  51,550  Ekipa Ko-
misji Krajowej ZZ KON-
TRA
5 miejsce Przypadło dla Ro-
berta M. i Rafała Z. 51.390 
kg KWK MURCKI-STA-
SZIC
6 miejsce Robert D. i Da-
mian B.  49.540 kg KWK 
SOŚNICA
7 miejsce Tomasz M. i Jacek 
W.  28.270 kg  KWK BIEL-
SZOWICE
8 miejsce Adam P. i Mariusz 
S.  15.02 kg KWK  KNU-
RÓW-SZCZYGŁOWICE
9 miejsce dla Mariusza I. 
wraz z Marcinem S. 5.970 
kg KWK BIELSZOWICE
10 miejsce zdobyli  Krzysz-
tof Ż. i Robert K.  4.640 kg 
KWK KNURÓW-SZCZY-
GŁOWICE
Nagrodę za największą rybę 
zawodów zdobył Krzysztof 
Ł. z Sośnicy  – był to karp 
-18 kg.

Kontra na rybach
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Przedstawiciele Związ-
ku Zawodowego Kontra 
uczestniczyli w konferen-
cji „Klimat Śląska”. Była 
to kolejna debata, na któ-
rą został zaproszony nasz 
związek jako reprezentant 
strony społecznej.
Konferencję w Gliwicach 
zorganizował Klub Lidera 
Rzeczypospolitej, Klaster 
Innowacji Społecznych i 
RODM Katowice. Doty-
czyła zmian klimatycznych 
na świecie, kierunku trans-
formacji energetycznej oraz 
klimatu blisko nas. 
Wybór tematu konferencji 
był nieprzypadkowy, po-
nieważ polityka klimatycz-
na przykuwa coraz większą 
uwagę społeczną. Konfe-
rencja dedykowana była 
zarówno dla młodzieży, jak 
i dla osób starszych. Jej ce-
lem było skonfrontowanie 
ze sobą osób związanych 
z tematyką szeroko rozu-
mianego środowiska, w 
tym m.in., przedstawicie-
la strajku klimatycznego, 
przedstawiciela związku 
zawodowego sektora ener-
getycznego (Artur Wilk z 
ZZ Kontra), przedstawicie-
la mediów informacyjnych 
związanych z energetyką, 
przedstawiciela uczelni 
wyższej, przedstawiciela 
samorządu oraz przedsta-
wiciela przedsiębiorstwa 
klimatycznego.
Przedstawiciel Związku 

Zawodowego Artur Wilk 
w swoim wystąpieniu 
przedstawił szereg działań 
modernizacyjnych, prze-
prowadzonych przez  Tau-
ron w celu dostosowania 
zakładów do spełniania 
wyśrubowanych norm emi-
syjnych.
Zwrócił słuszną uwagę, że 
transformacja energetycz-
na powinna przebiegać w 
oparciu o zasoby naturalne 
(węgiel kamienny i brunat-
ny), w których posiadaniu 
jest Polska .
Przedstawiciele Związku 
Zawodowego Kontra sta-
wiają na nowe technologie 
jako alternatywę dla OZE, 
mając na myśli węglowo-
dory pozyskane z wydoby-
tego i zgazowanego węgla. 

Uważamy, że technologia 
wodorowa jest przyszłością 
i Polska powinna stać się 
jej pionierem, a nasze dzia-
łania ukierunkowane są na 
zgłaszaniu tej inicjatywy na 
komisjach energetycznych i 
konferencjach.
Na spotkaniu padały rów-
nież pytania kierowane do 
prelegentów i jedno z nich 
zostało zadane przez przed-
stawiciela Komisji Zakła-
dowej Kontra przy KWK 
Bolesław Śmiały i miesz-
kańca Łazisk Górnych. Py-
tanie dotyczyło przyszłości 
Elektrowni Łaziska i Ko-
palni Bolesław Śmiały. Czy 
w nich mógłby się odbyć 
pilotaż zgazowania wydo-
bytego węgla, utrzymując 
tym samym ruch tych za-

kładów i miejsca pracy?
Nie zabrakło odniesień i 
pytań o technologię atomo-
wą. Udział w konferencji 
zaznaczył również przed-
stawiciel Obywatelskiego 
Komitetu Obrony Polskich 
Zasobów Naturalnych któ-
ry punktował model trans-
formacji energetycznej, 
opartej na technologiach 
innych państw, zwracając 
uwagę na posiadane przez 
nas złoża i ich dostępność.
Wszyscy uczestnicy kon-
ferencji zauważyli, że przy 
transformacji energetycz-
nej dużą rolę odgrywa spo-
łeczeństwo i nie powinno 
zostać w żaden sposób po-
krzywdzone przez wspomi-
nane procesy.

Kontra na konferencji Klimat Śląska

Związkowcy ze Związku Zawodowego Kontra i politycy 
ze Śląska, w tym wywodzący się z Kontry poseł Krzysz-
tof Kozik, brali udział w prezentacji systemu wychwytu 
metanu z szybów wydechowych kopalń. Prezentacja mia-
ła miejsce w doświadczalnej kopalni „Barbara” w Miko-
łowie. 
Za pomocą zaprezentowanych urządzeń możliwe jest nie 
tylko oczyszczanie powietrza, ale i  pozyskanie energii 
elektrycznej i cieplnej. Docelowo taka aparatura miała 
by zostać zainstalowana w kopalni Sośnica. Celem koń-
cowym jest zabezpieczenie zakładów górniczych przed 
ewentualnymi kosztami emisji metanu. - Nasze komisje 
pilnie przyglądają się takim przedsięwzięciom, szukamy 
nowych technologii dla zabezpieczenia przyszłości za-
kładów pracy - mówią przedstawiciele Kontry.

Jak wychwytywać metan i na tym zarabiać?




