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W dniu 25 czerwca 2018 r. w l skim Urz -
dzie Wojewódzkim odbyło si  posiedzenie 
Trójstronnego Zespołu ds. Bezpiecze stwa 
Socjalnego Górników, które prowadził Współ-
przewodnicz cy Zespołu: Grzegorz Tobiszow-
ski ‒ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. 
Ponadto w spotkaniu udział wzi ł Wojciech 
Piecha ‒ Senator RP oraz prezesi spółek gór-
niczych, przewodnicz cy górniczych central 
zwi zkowych, Dyrektor katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dyskutowano mi dzy innymi o COP24. 
W grudniu 2018 r. w Katowicach odb dzie si  
globalne forum po wi cone wiatowej poli-
tyce klimatycznej: 24. sesja Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych. Ale ju  w sierpniu w Katowicach centra-
le zwi zkowe zorganizuj  mi dzynarodowy 
szczyt zwi zkowy po wi cony m.in. kwestiom 
zmian klimatu, czysto ci powietrza, ochrony 
rodowiska i redukcji emisji dwutlenku w gla. 
Strona zwi zkowa zwróciła si  z inicjatyw , aby 
wspólne stanowisko strony zwi zkowej na te-
mat polityki klimatycznej było jednocze nie 
skorelowane ze stanowiskiem rz dowym oraz 

spółek skarbu pa stwa, energetycznych, su-
rowcowych.

Nast pnie zostały zaprezentowane wyniki sek-
tora w gla kamiennego za cztery miesi ce 
2018 roku. Według danych statystycznych, ze-
branych przez Agencj  Rozwoju Przemysłu, wy-
dobycie w gla kamiennego jak i jego sprzeda  
w okresie stycze -kwiecie  2018 r. było ni sze 
ni  w analogicznym okresie roku ubiegłego. 
Spadł równie  stan zatrudnienia. Natomiast 
wy sza była rednia cena zbytu w gla ogółem. 
Równie  wy szy był import oraz zakup we-
wn trzunijny w gla kamiennego do Polski.

W dalszej cz ci obrad Zespołu Trójstronnego, 
Ministerstwo Energii przekazało informacj  na 
temat obecnego stanu realizacji Programu dla 
sektora górnictwa w gla kamiennego w Polsce.
W kontek cie nowelizacji Prawa górniczego 
i geologicznego oraz zmian w sprawie przy-
znawania koncesji na wydobycie, uznano za 
priorytetow  spraw  załatwienie tych kon-
cesji, które w najbli szym czasie wygasaj . 
(Departament Dialogu i Partnerstwa Społecz-
nego MRPiPS)
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