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BRM.0012.9.8.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Górniczej  

 

 

Data posiedzenia: 31.08.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 14:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:25 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 5 radnych (na 7 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Marek CHMIELIŃSKI 

2. Tomasz ROKICKI 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz SKIBA 

2. Kierownik Biura Geologii i Górnictwa Pani Halina FROLIK 

3. Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa Pani Joanna LUBOSIK 

4. Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 

 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – dziennikarz TVS  

 

Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zasobów przemysłowych 

i operatywnych węgla kamiennego pod terenami miasta Katowice. Kierunki eksploatacji 

i perspektywa dalszego istnienia kopalni na terenie miasta. 

4. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą. 

5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

5.1. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK 

"Murcki-Staszic" Ruch "Boże Dary". 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie posiedzenia.  

 

________________________________________________________________________________  
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Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ po powitaniu zgromadzonych na 

posiedzeniu gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad.  

 

Komisja, jednogłośnie – 5 głosów „za” przyjęła proponowany porządek posiedzenia. 

 

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ poinformował zebranych, że projekt 

protokołu Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 13.07.2015 r. został zamieszczony na 

stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta Katowice w zakładce Komisja Górnicza. 

 

Wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji poddał projekt 

protokołu pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Górniczej w dniu 13.07.2015 r. został przyjęty jednogłośnie 

– 5 głosów „za”. 

 

Ad. 3. Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego dotycząca zasobów przemysłowych 

i operatywnych węgla kamiennego pod terenami miasta Katowice. Kierunki 

eksploatacji i perspektywa dalszego istnienia kopalni na terenie miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji będącej przedmiotem obrad Komisji.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
przedstawił zebranym prezentację multimedialną w zakresie zasobów przemysłowych 

i operatywnych węgla kamiennego pod terenami miasta Katowice, kierunkach eksploatacji 

i perspektywach dalszego istnienia kopalni na terenie miasta. Pan Dyrektor zwrócił uwagę na to jak 

wyglądała sytuacja obszarów górniczych na dzień 1 stycznia 2015 roku. W wyniku podjętych 

działań w oparciu o ustawę o funkcjonowaniu górnictwa z dniem 1 czerwca 2015 roku zbyta została 

oznaczona część podziemnego zakładu górniczego KHW S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch 

"Mysłowice", gdzie zostały całkowicie wyczerpane zasoby bilansowe i została zaniechana 

eksploatacja złoża zaś z dniem 1 lipca zbyta została oznaczona część zakładu górniczego KWK 

"Murcki-Staszic" Ruch "Boże Dary". Obecnie KHW S.A. jest na etapie kolejnego wniosku 

koncesyjnego, który jeszcze zuboży złoże w rejonie Ruchu „Boże Dary”. Następnie Pan Dyrektor 

na numerycznym modelu terenu wskazał, w jakich rejonach miasta skupia się wydobycie 

poszczególnych kopalń. Pan Dyrektor podkreślił, że KHW S.A. skupia się na szukaniu 

oszczędności, na utrzymaniu się na rynku. W związku z powyższym wszystkie zadania produkcyjne 

są przekazane na rozcięcie grupy siodłowej. KHW S.A. pod miastem Katowice posiada w złożu 

około 690 mln ton węgla z tego operatywnych jest około 380 mln ton. Całość udokumentowanego 

złoża miała zostać wyeksploatowana w ramach udzielonych koncesji, jednakże zmiany 

geopolityczne spowodował, że KHW S.A. nie będzie w stanie wyeksploatować tych koncesji do 

2020 roku. W związku z powyższym trwają procedury, celem przedłużenia pozyskania koncesji na 

kolejne lata tak by utrzymać firmę i wyeksploatować złoże. Następnie Pan Dyrektor przedstawił 

zasoby Holdingu w określonych parcelach. 

 

Radna Patrycja GROLIK zapytała, w jakiej perspektywie planowane jest zamknięcie KWK 

„Wieczorek”. W przypadku Ruchu „Boże Dary” zapewniano, że wszystko jest zorganizowane, że ta 

http://www.katowice.eu/


- PROJEKT - 

3 

zmiana pracowników nie dotknie. Tak się jednak nie stało, ponieważ pracownicy mają problem 

z dojazdem na Giszowiec, ze względu na brak odpowiednich połączeń autobusowych.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że KHW S.A. dołoży wszelkich starań by pracownicy mogli w miarę bezproblemowo 

dojeżdżać na miejsce pracy. Zdaniem Pana Dyrektora warto w tym zakresie rozważyć współpracę 

z miastem celem przedłużenie kursów niektórych linii autobusowych. KWK Wieczorek 

w najbliższej przyszłości zostanie połączona z Ruchem „Staszic”, celem umożliwienia 

wyeksploatowania reszty złoża wokół szybu. Do 2020 KWK „Wieczorek”, jako kopalni zasobowej 

nie będzie. Nie zostanie jednak ona wyeksploatowana do końca. Kopalnia ta posiada złoża węgla 

grupy 600, ale z punktu widzenia, jakości węgla najbardziej poszukiwanym na rynku paliwem 

stałym jest węgiel grupy 500 o najlepszych parametrach jakościowych. KHW S.A. dąży zatem do 

tego by pokłady z grupy 500 wyeksploatować maksymalnie. 

 

Radny Józef ZAWADZKI poprosił o przybliżenie sytuacji KWK „Wujek”. Pan radny zapytał na 

jak długo przewidywana jest jeszcze eksploatacja w tej kopalni. Dochodzą bowiem do niego głosy, 

że Kopalni grozi zamknięcie.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że jeżeli sytuacja na rynkach światowych nie poprawi się to w całym polskim górnictwie 

będzie problem nie tylko w przypadku KWK „Wujek”.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zapytał jakie są zatem prognozy w KHW 

S.A. jeśli chodzi o ceny surowca w 2016 roku. Czy mamy jakieś optymistyczne prognozy czy 

raczej dominują te pesymistyczne. 

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że pomimo tego dużego załamania, które miało miejsce w I kwartale tego roku. Obecnie 

KHW S.A. sprzedaje to, co na bieżąco zostaje wydobyte. Pan Dyrektor podkreślił, że cała trudną 

sytuację ratuje jakość produkowanego paliwa i szukanie oszczędności na jej przetrwanie. 

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że węgiel jest wydobywany, hałdy się zapełniają, a mimo to 

dodatkowo węgiel sprowadzany jest z Rosji. Pan radny zapytał czy w tym zakresie KHW S.A. 

podejmuje jakieś działania. Ponadto Pan radny stwierdził, że z informacji, jakie do niego docierają 

wynika, że górnicy dołowi zarabiają mniej niż pracownicy na powierzchni. Zdaniem Pana radnego 

jest to niewłaściwe. Górnicy pracują bowiem w warunkach niebezpiecznych, narażając swoje życie 

i zdrowie. Pan radny zwrócił również uwagę na problem pozbawienia emerytów górniczych 

deputatów prosząc jednocześnie o ustosunkowanie się do poruszonych kwestii.  

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że KHW S.A. stara się podejść do tematu bardzo społecznie. Deputaty są wstrzymane na 

okres 3 lat na mocy porozumienia ze strona związkową. Pan Dyrektor dodał, że tak jak już 

wcześniej wspominał sytuacja na rynkach światowych w zakresie obrotu węglem jest trudna. Cięcie 

kosztów jest jedyną możliwością utrzymania firmy. Odnośnie różnic w zarobkach górników oraz 

pracowników biurowych Pan Dyrektor wyjaśnił, że płace w górnictwie są zamrożone, a wokół 

górnictwa jednak o wskaźnik inflacji płace są zwiększane.  

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że skandalem jest sprowadzanie wątpliwej jakości węgla 

podczas gdy nasze pokłady są najwyższej klasy. Zdaniem Pana radnego to zakrawa na 

niegospodarność. 
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Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że jest to problem społeczny. 

Nie są to kwestie, które można tak łatwo rozwiązać. Czas pokaże, co w tym zakresie się wydarzy. 

Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że do końca roku nie będzie problemu z bieżącymi 

wypłatami dla górników. Zdanie Pana Przewodniczącego koszty pracy będą decydować 

o przyszłości górnictwa, bo ceny surowca się raczej nie zmienią w najbliższym czasie.      

 

Radna Patrycja GROLIK stwierdziła, że jeśli nie zmieni się polityka władz Holdingu w stosunku 

do pracowników to za kilka lat nie będzie miał kto w tej branży pracować. Młodzi ludzie odchodzą, 

zostają tylko ci, którzy mają kilka lat do emerytury. Za kilka lat kiedy będzie dobry popyt na węgiel 

to nie będzie miał kto pracować.             

             

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że KHW S.A. zdaje sobie sprawę z kolejnej „dziury pokoleniowej”. W latach '90 już 

z tym problemem mieliśmy do czynienia w okresie większej likwidacji kopalń. Temat ten jest 

kwestią, którą zdaniem Pana Dyrektora powinien zainteresować się rząd, a nawet powinien on stać 

się przedmiotem rozmów na szczeblu międzynarodowym, ponieważ na ten problem ma wpływ 

wiele różnych czynników.       

 

Radna Patrycja GROLIK stwierdziła, że władze KHW S.A. mają jednak wpływ na to jak 

pracownicy są traktowani na kopalni. Obecnie podejście kierownictwa, kadry zarządzające do 

pracowników też budzi wątpliwości. Pojawia się lobbing, coś na wzór obozów pracy. W takiej 

sytuacji wszyscy pracownicy, którzy będą mieli taką okazję to odejdą z pracy.    

 

Dyrektor, Główny Inżynier Mierniczo - Geologiczny Kopalń KHW S.A. Pan Adrian BROL 
wyjaśnił, że daleki byłby od używania słowa mobbing. Praca na kopalni jest bardzo ciężka. 

 

Radna Patrycja GROLIK stwierdziła, że z informacji, jakie do niej docierają ma obraz tego jak 

zmieniło się podejście kierownictwa kopalń do pracowników. Niestety na gorsze. 

 

Radny Józef ZAWADZKI stwierdził, że w jego przekonaniu pracownicy są dobrze traktowani nie 

ma na kopalniach mobbingu. Zdaniem Pana radnego ogólny problem w kopalniach tkwi w braku 

środków m.ni. na zakup materiałów czy maszyn. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ stwierdził, że Komisja nie ma realnego 

wpływu na to co się dzieje w górnictwie. Komisja opiniuje plany ruchu poszczególnych Kopalń 

opiniuje sprawy, wynikające z prawa geologicznego i górniczego. Nie może ingerować 

w wewnętrzne sprawy KHW. S.A. bo takich uprawnień Komisja nie ma. Pan Przewodniczący 

zaproponował, by Państwo radni chcąc uzyskać szerszy obraz złożyli indywidualnie interpelacje 

dotyczące sytuacji szeregowych pracowników w górnictwie. Sytuacja w górnictwie jest uzależniona 

od sytuacji ekonomicznej zarówno w Polsce jak i na świecie.  

    

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych Przewodniczący Komisji Pan 

Witold WITKOWICZ zamknął dyskusję w tym punkcie porządku obrad stwierdzając, że Komisja 

przyjęła do wiadomości przedłożoną informację 

 

Ad. 4. Złożenie propozycji do projektu budżetu przez Komisję Górniczą. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ zwrócił się z zapytaniem do Państwa 

radnych czy mają jakieś propozycje wniosków budżetowych. 
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Wobec braku zgłoszeń ze strony Państwa radnych Przewodniczący Komisji przypomniał, że 

zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej miasta Katowice, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów 

informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Komisje Rady, radni oraz Rady Jednostek 

Pomocniczych w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy składają swoje 

propozycje do projektu budżetu. 

 

Ad. 5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 5.1. Pismo dotyczące projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK 

"Murcki-Staszic" Ruch "Boże Dary". 

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ przedstawił zebranym pismo dotyczące 

projektu zmniejszenia granic obszaru górniczego "Murcki I" KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Boże 

Dary". 
 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku dalszych zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący 

stwierdził, iż porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ podziękował zebranym za udział 

w posiedzeniu. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokołowała  

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący Komisji Górniczej 

 

Witold WITKOWICZ 

 

http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20G%c3%93RNICZA/31.08.2015/plan%20RMW.PDF
http://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20G%c3%93RNICZA/31.08.2015/plan%20RMW.PDF

