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– Mam nadzieję, że najgorsze mamy za sobą. W Katowicach 26 czerwca obradował Zespół
Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Górnictwo po czterech miesiącach
tego roku miało 1,256 mld złotych czystego zysku. To robi wrażenie – pisze poseł G rzegorz
M atusiak , uczestnik obrad w Katowicach

Jest dobrze, ale nie doskonale
Z danych przedstawionych przez Henryka
Paszczę, szefa katowickiego oddziału Agencji
Rozwoju Przemysłu, wynika, że dzięki wzrostowi cen węgla na rynku światowym i podjętym działaniom naprawczym sytuacja górnictwa się stabilizuje. Zysk netto w pierwszym
kwartale to przede wszystkim zasługa JSW.
Bardzo dobre ceny na węgiel koksowy zrobiły
swoje. Martwi spadek wydobycia w górnictwie w porównaniu z tym samym okresem
zeszłego roku. Proponuję jednak zachować
umiar w krytyce. Wierzę, że to wszystko jest
do odrobienia.

Dlaczego? Bo wszyscy mieli wspólny cel –
przygotować podwaliny pod górnictwo, które
jeszcze długo będzie niezbędne polskiej energetyce i gospodarce.
To nie koniec prac. Wkrótce odbędzie
się spotkanie na temat górnictwa węgla kamiennego i węgla brunatnego. Oba programy
sektorowe będą jednym z elementów polityki
energetycznej, gdy zostaną do nich dołączone
strategia dla ciepłownictwa i prognozowany
miks energetyczny Polski.
Realizację Programu dla sektora węgla
kamiennego w Polsce ma monitorować Komitet sterujący ds. górnictwa, działający przy
pełnomocniku rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Systematycznie, krok po kroku rząd
wprowadza zmiany, dzięki którym branża
górnicza ma szansę na trwałą stabilizację.
Bardzo tego potrzebuje polska energetyka
i gospodarka. Uważam, że propozycje przedstawione w czasie katowickiego spotkania pomogą górnictwu osiągnąć dobrą efektywność
i realizować planowane wydobycie. Są kłopoty,
ale są także inicjatywy, które mają poprawić
sytuację. Generalnie, moim zdaniem, jest dobrze, ale do doskonałości daleko. Nie możemy dać się zwieść złudzeniu, że dobry wynik
kwartalny rozwiązał jakiś problem. To dopiero sygnał, że możemy i umiemy te problemy
rozwiązywać.
GRZEGORZ MATUSIAK
NOWY GÓRNIK

Przedstawienie wyników było tylko jednym z elementów spotkania. Najważniejsza

była prezentacja Programu dla sektora węgla
kamiennego w Polsce. Co z niego wynika?
Otóż innowacyjne i efektywne górnictwo zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne.
Spotkanie w Katowicach służyło wymianie
poglądów na temat przygotowanego dokumentu. Przy tej ważnej okazji każdy mógł
wnieść uwagi, które zostaną poddane analizie.
W czasie posiedzenia po raz pierwszy publicznie zaprezentowano dokument przygotowany przez przedstawicieli rządu, strony społecznej, przedsiębiorców i parlamentarzystów.
To pierwszy przypadek, kiedy tak poważny
dokument jest efektem prac dużego zespołu,
który mimo różnych partykularnych interesów
pracował w zgodzie i w pełnym zrozumieniu.

Politycy przedstawili Program dla sektora węgla kamiennego w Polsce

W Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach spotkali się politycy, związkowcy i pracodawcy

Współpraca Polskiej Grupy Górniczej z Głównym Instytutem Górnictwa
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Doktoraty w ścianie
Polska Grupa Górnicza przeznaczy jedną ścianę wydobywczą dla naukowców. Ma to być
poligon badawczy. Przewody doktorskie
otworzy 20 pracowników PGG, którzy pod
naukowym kierunkiem Głównego Instytutu
Górnictwa będą opracowywać oraz wdrażać
nowe i efektywniejsze rozwiązania w PGG.

Polska Grupa Górnicza stworzy tej grupie
doktorantów odpowiednie warunki, a Główny
Instytut Górnictwa zadba o to, aby założone
cele naukowe zostały osiągnięte. To pierwsza
taka inicjatywa w polskim górnictwie. Pracownicy PGG będą w ten sposób realizować
tak zwane doktoraty wdrożeniowe. Uczestnik
wspólnego programu PGG i GIG będzie pracował nad rozprawą doktorską w jednostce
naukowej (GIG) i jednocześnie będzie pracownikiem PGG. Celem badań ma być rozwiązanie konkretnych problemów pracodawcy. O tej
inicjatywie poinformowali w czasie obrad International Mining Forum w kopalni Pniówek
prof. Stanisław Prusek, dyrektor naczelny GIG,
i Tomasz Rogala, prezes PGG.
ST

Prof. Stanisław Prusek (z lewej) i prezes Tomasz Rogala informują uczestników International Mining Forum o wspólnej inicjatywie

