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W dniu 2 lutego 2018 r. w Centrum Partner-
stwa Społecznego ,,Dialog” w Warszawie od-
było si  posiedzenie Zespołu Trójstronnego 
ds. Bran y W gla Brunatnego.

Stron  rz dow  reprezentowali Grzegorz 
Tobiszowski ‒ Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Energii, Mariusz Orion J drysek ‒ Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie rodowiska i Głów-
ny Geolog Kraju, Piotr Wo ny ‒ Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Przedsi biorczo ci 
i Technologii, a tak e przedstawiciele resor-
tów energii, fi nansów, rodowiska oraz rodzi-
ny, pracy i polityki społecznej. Na spotkaniu 
obecni byli równie  reprezentanci Zakładu 
Ubezpiecze  Społecznych, Krajowej Admini-
stracji Skarbowej, a tak e Generalnej Dyrekcji 
Ochrony rodowiska.

Debatuj c nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy o systemie monitorowania i kontro-

lowania jako ci paliw Ministerstwa Energii, 
rodowiska oraz Przedsi biorczo ci i Techno-
logii zwróciły uwag  na jej znaczenie dla go-
spodarki komunalno-bytowej. Zapisy ustawy 

maj  by  stosowane do gospodarstw domo-
wych i instalacji spalania do 1 MW. Zako czo-
ne uzgodnienia mi dzyresortowe miały na 
celu przede wszystkim doprecyzowanie prze-
pisów dotycz cych kwestii wiadectw jako ci 
paliw stałych oraz kontroli paliw stałych obej-
mowanych procedur  celn  dopuszczania do 
obrotu. Na chwil  obecn  w projektowanej 
ustawie utrzymano zakaz wprowadzania do 
obrotu w gla brunatnego dla sektora bytowo
-komunalnego. Według zapowiedzi jeszcze 
w lutym br. ma rozpocz  si  jej procedowa-
nie w parlamencie.

Podczas posiedzenia rozmawiano te  o osta-
tecznym kształcie oraz najwa niejszych za-
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ło eniach ,,Programu dla sektora w gla bru-
natnego w Polsce” oraz ,,Polityki surowcowej 
Polski”. Oba dokumenty s  aktualnie na etapie 
konsultacji społecznych, które powinny zako -
czy  si  w pierwszej połowie 2018 roku.

W trakcie debaty o zaawansowaniu prac zwi -
zanych z uzyskaniem koncesji na przedłu enie 
lub rozpocz cie eksploatacji złó  w gla bru-
natnego najwi cej czasu po wiecono zło u 
O cisłowo. Wszystkie strony Zespołu zgodziły 
si  co do nadrz dnego interesu publicznego 
inwestycji oraz jej strategicznego znaczenia 
dla bezpiecze stwa energetycznego Polski. 
Przedstawiciele władz PAK KWB Konin zade-
klarowali ch  pełnej współpracy z organami 
i instytucjami pa stwowymi w celu jak naj-
szybszego rozpocz cia wydobycia w gla bru-
natnego z odkrywki O cisłowo.
Ponadto kontynuowano dyskusj  na temat 

procedury postepowania ZUS w sprawach 
dotycz cych ustalania prawa do emerytury 
dla pracowników Zakładów Górniczych W gla 
Brunatnego. Przedstawiono ustalenia, które 
zapadły podczas spotka  przedstawicieli ZUS 
z kierownictwem oraz zwi zkami zawodowy-
mi działaj cymi w PAK KWB Konin. Miały one 
na celu wyja nienie w tpliwo ci zwi zanych 
z interpretacj  przepisów emerytalnych. 
Podobne spotkanie ma zosta  zorganizowane 
równie  w rejonie bełchatowskim.

Aktualna sytuacja w zakresie spraw pracowni-
czych w PAK KWB Adamów, PAK KWB Konin S.A., 
oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. ‒ Oddział KWB Bełchatów Oddział 
KWB Turów ma by  przedmiotem maj cych 
odby  si  w najbli szym czasie spotka  zwi z-
ków zawodowych z władzami poszczegól-
nych spółek. (MRPiPS)
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