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 ENRGETYKA Energetyka gazowa w Polsce 

Prąd na gazie? To się nie opłaca!

 KHW Holding po audycie

Inwestor potrzebny od zaraz
Zadłużenie KHW osiągnęło poziom nie-
mal 3 miliardów złotych. Rozwiązaniem 
dającym szansę na ustabilizowanie sytuacji 
zatrudniającej około 14 tysięcy pracowników 
firmy byłoby opracowanie i wdrożenie nowego 

programu restrukturyzacyjnego. Niezbędni są 
jednak inwestorzy, a wielkość dokapitalizowania 
KHW powinna wynieść około 500 milionów zł 
- to podstawowe wnioski płynące z konferencji 
prasowej podsumowującej audyt.
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Jako nietrafioną inwestycję minister energii 
Krzysztof Tchórzewski ocenił budowę elektro-
ciepłowni gazowej w Stalowej Woli. W Polsce 

trwa, lub jest planowana, budowa kilku innych 
bloków gazowych. Spadek po Bakali

 CZECHY Upadek koncernu OKD
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AUDYT 
TEORETYCZNYCH RZĄDÓW
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Błękitny węgiel, czyli bezdymny węgiel

Czyste paliwo w starym kopciuchu
Rozmowa z dr. inż. Aleksandrem Sobolewskim, dyrektorem IChPW s. 10

Skutki połączenia Famuru z Kopeksem

Obawy i zagrożenia
Co z pracownikami łączonych grup? s. 9
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 POLSKA GRUPA GÓRNICZA

Kompanijna „Solidarność” 
już pod nowym szyldem

Niewygodni ministrowie?
SuKcES powołania Polskiej Grupy Górniczej, sukcesywnie realizowane działania naprawcze w po-
zostałych spółkach węglowych, a także zapowiedź istotnych zmian systemowych w sektorze górni-
czym spotkała się nie tylko z życzliwym przyjęciem środowiska górniczego, ale także z atakami ze 
strony… No właśnie, pytanie komu te działania się nie podobają?

PO PRZenieSieniu jedenastu kopalń 
i czterech zakładów specjalistycznych 
Kompanii Węglowej SA (KW) do Polskiej 
Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) zaszła 
konieczność dokonania zmian w struktu-
rze organizacyjnej NSZZ „Solidarność”. 
Decyzją władz kompanijnej „Solidarno-
ści” z 5 maja Zakładowa Organizacja Ko-
ordynacyjna (ZOK) NSZZ „Solidarność” 
KW SA przyjęła nazwę ZOK NSZZ „Soli-
darność” PGG Sp. z o.o. Jej szefem po-
został Bogusław Hutek (KWK „Piast”).

Według przewodniczącego powoła-
nie PGG zainaugurowało trudny proces 
restrukturyzacyjny nowej spółki węglo-
wej, a sukces tego procesu zależy od 
konsekwentnego wdrażania zapisów 
podpisanych porozumień, czemu naj-
większa organizacja związkowa w Gru-
pie zamierza się bacznie przyglądać.

- Oczekujemy realizacji wszystkich 
punktów zawartych porozumień, co 
powinno doprowadzić do skutecznego 
urentownienia Polskiej Grupy Górni-
czej. Odpowiedzialność spoczywa tutaj 
głównie na Zarządzie, ale chciałbym 
zwrócić uwagę, że niektóre problemy 

mają znacznie szerszy wymiar i może 
je rozwiązać tylko rząd - mam na my-
śli chociażby kwestię ograniczenia im-
portu węgla do Polski, dlatego NSZZ 
„Solidarność” Polskiej Grupy Górniczej 
będzie monitorować zarówno działa-
nia pracodawcy, jak i przedstawicie-
li rządu - mówi Bogusław Hutek.

Aktualnie NSZZ „Solidarność” PGG 
Sp. z o.o. tworzy 16 komisji zakładowych 
zrzeszających pracowników centrali PGG 
i poszczególnych oddziałów Spółki: KWK 
„Bielszowice”, KWK „Bolesław Śmiały”, 
KWK „Chwałowice”, KWK „Halemba-Wi-
rek”, KWK „Jankowice”, KWK „Marcel”, 
KWK „Piast”, KWK „Pokój”, KWK „Ryduł-
towy”, KWK „Sośnica”, KWK „Ziemowit”, 
Zakładu „Elektrociepłownie”, Zakładu 
Górniczych Robót Inwestycyjnych, Za-
kładu Informatyki i Telekomunikacji oraz 
Zakładu Remontowo-Produkcyjnego. Nie 
ma wśród nich organizacji zakładowej 
NSZZ „Solidarność” Zakładu Zagospoda-
rowania Mienia (Kompanii Węglowej SA), 
która przestała wchodzić w skład ZOK. 
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Na celowNiku przeciwników 
zmian, których celem jest rato-
wanie polskiego górnictwa węgla 
kamiennego znaleźli się kieru-
jący resortem energii – minister 
Krzysztof Tchórzewski oraz jego 
zastępca Grzegorz Tobiszowski.

Przypomnijmy, że 26 kwiet-
nia, czyli w tym samym dniu, w 
którym w Katowicach podpisano 
porozumienie o powołaniu Pol-
skiej Grupy Górniczej na stronach 
tygodnika „Polityka” ukazała się 
informacja o rzekomej dymisji mi-
nistra Krzysztofa Tchórzewskie-
go. Informację tą szybką rozpo-
wszechniły inne media. Minister 
energii Krzysztof Tchórzewski za-
miast świętować sukces powołania 
PGG musiał kategorycznie demen-
tować pojawiające się w sieci po-
głoski o jego rzekomej dymisji. 

„Nie podałem się do dymi-
sji, ktoś mi świnię podkłada. Tyle 
mogę skomentować” – powiedział 
na antenie RMF FM. Już wcześ-
niej pojawiały się informacje na 
temat rzekomej jego dymisji i ob-
jęciu stanowiska prezesa zarzą-
du Tauron Polska Energia. Mało 

tego, wkrótce po tym pojawiły się 
pogłoski o tym, iż istnieje „tecz-
ka Tchórzewskiego” zaświadcza-
jąca o jego współpracy z SB.

- Zamiast mnie pytać o takie 
rzeczy, jak to się stało, że spią-
łem banki, inwestorów, górników, 
społeczeństwo lokalne ze sobą i 
potrafiłem zrobić to, do czego się 
kilka lat nie udawało doprowadzić 
to mnie się pyta w tej chwili, czy ja 
się z tego powodu, że mi się udało, 
podałem do dymisji - komentuje 
minister Krzysztof Tchórzewski 
w rozmowie z RMF FM. Nic ta-
kiego nie miało miejsca - podkre-
śla. Jedna pogłoska chodzi, że ze 
względów zdrowotnych, druga - że 
jestem agentem byłych służb spe-
cjalnych. Odpowiadam, że się nie 
ukrywałem, a pierwszym którym 
mnie zweryfikował był Antoni Ma-
cierewicz w 1992 roku. Nie rozu-
miem, o co komuś chodzi. To jest 
bardzo nieładne - ocenił polityk. 

Z kolei wiceminister Grzegorz 
Tobiszowski mocno zdziwił się czy-
tając kilka tygodni temu informa-
cję w tygodniku Do Rzeczy na te-
mat pieniędzy, które miał rzekomo 

zarobić kilka lat temu w niewyjaś-
niony sposób. Tygodnik napisał, iż 
sprawą zainteresowało się już CBA. 
Zainteresowanie CBA osobą wice-
ministra Tobiszowskiego okazało 
się nieprawdziwe. Mimo zamiesz-
czenia sprostowania, w którym 
redakcja przyznała się do wprowa-
dzenia w błąd swoich czytelników, 
w tym samym tygodniku zaczęły 
się ukazywać kąśliwe komentarze 
na temat rzekomej pożyczki wi-
ceministra nie poparte żadnymi 
dowodami tylko sugestiami typu 
„wróbelki ćwierkają”. Sprawą po-
noć zainteresował się już tygodnik 
NIE, który również nie wnikając w 
detale postawił gotową tezę o nie-
zwróconej pożyczce wiceministra. 
W kręgach osób związanych z wi-
ceministrem Tobiszowskim usły-

szeliśmy, że sprawa jest wyssana 
z palca, a inicjatorami prowokacji 
są osoby o wątpliwej reputacji. 
Pytanie tylko kto za nimi stoi, bo 
nikt nie ma wątpliwości, że spra-
wa jest szyta znacznie wyżej.

Naświetlenie licznych patolo-
gii w branży górniczej, próba ich 
eliminacji, naruszenie interesów 
gospodarczych podmiotów zagra-
nicznych, jak i w końcu sprzecz-
ne interesy na krajowym rynku 
energii to dość wystarczających 
powodów dla których działania 
ministrów Tchórzewskiego i To-
biszowskiego mogą wywoływać 
niezadowolenie z różnych stron. 
Jakie zatem jeszcze usłyszy-
my rewelacje na ich temat?

Krzysztof Leśniowski

Porażająca  
pazerność
eGOiZM, marnotrawstwo i pogarda 
– trudno się nie zgodzić ze słowami 
Pani Premier Beaty Szydło, która w 
ten sposób scharakteryzowała 8-let-
nie rządy PO-PSL. Audyt nie pokazał 
w zasadzie niczego, czego byśmy nie 
wiedzieli albo przynajmniej nie domy-
ślali się. Jednak kwoty jakie padły w 
kontekście nadużyć pewnie zszoko-
wały większość z Was. Milionowe 
zarobki i odprawy oraz zachcianki w 
stylu złotego mercedesa w spółkach 
Skarbu Państwa udowadniają, że po-
przednia władza traktowała Polaków 
jak naiwnych głupców. To dlatego 
właśnie minister Elżbieta Bieńkowska 
uznała, że za 6 tysięcy złotych praco-
wać może tylko idiota.

Trudno się zatem dziwić, że w 
latach hossy węglowej minister fi-
nansów brał garściami pieniądze 
ze spółek węglowych, że wspomnę 
tylko o kwocie 5,5 mld złotych, jakie 
pochodziły z emisji akcji Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Ktoś bowiem 
musiał płacić za rozrzutność tego 
towarzystwa. 

Wywołane do tablicy towarzy-
stwo wzajemnej adoracji próbuje 
nam wmówić, że top menadżerom 
zatrudnianym przez spółki Skarbu 
Państwa należy płacić dużo, bo ina-
czej w spółkach państwowych zapa-
nowałaby bylejakość. Obrońcy „ukła-
du” tłumaczą, że zarobki w polskich 
spółkach odbiegają i tak znacząco od 
pensji prezesów w zachodnich kon-
cernach, a dysproporcje w zarobkach 
prezesów i zwykłych pracowników 
to rzecz powszechna. Przykładowo 
średnie wynagrodzenie menedżerów 
spółek giełdowych w Stanach Zjed-
noczonych jest co najmniej 250 razy 
większe od średniej płacy krajowej. 
Nie brakuje zatem głupich komenta-
rzy, że ustawowe ograniczenie wyna-
grodzeń dla prezesów największych 
spółek z udziałem Skarbu Państwa, 
które zapowiedział PiS, może okazać 
się dla nas początkiem bylejakości.

A ja się zapytam wprost: czy fakt, 
że były prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej zarabiał miesięcznie gru-
bo ponad 100 tys. złotych wpłynął 
znacząco na jakość jego pracy? Nie 
zauważyłem, by pracował lepiej po 
podwyżce uposażenia, jakie zafundo-
wali mu kolesie z PO-PSL. O jakości 
jego pracy i „nie bylejakości” świad-
czy sytuacja w jakiej znajduje się dziś 
Jastrzębska Spółka Węglowa. Podob-
nych przykładów w innych spółkach 
węglowych można by mnożyć. 

Pazerność władzy i osób zajmu-
jących kluczowe stanowiska menad-
żerskie jest zjawiskiem, które niestety 
rozpowszechnia się w świecie zdomi-
nowanym przez ideologię liberalną. 
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pensje 
prezesów wyznaczał kilkukrotny 
mnożnik płacy zwykłego pracownika 
w zarządzanej firmie. I działo się to 
bynajmniej nie w socjalizmie, ale go-
spodarce wolnorynkowej. Może czas 
na powrót do dobrych sprawdzonych 
wzorców.

Na celowniku przeciwników zmian, których celem jest ratowanie polskiego górni-
ctwa węgla kamiennego znaleźli się kierujący resortem energii – minister Krzysztof 
Tchórzewski oraz jego zastępca Grzegorz Tobiszowski.
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Wiadomo kto, nie wiadomo jak
enea, jak twierdzi prezes Mirosław 
Kowalik nie wyklucza nowych inwesty-
cji wytwórczych opartych na węglu.

- Będziemy patrzeć na inwestycje, 
co jeszcze można z węgla zrobić. (...) 
Myślimy o nowych inwestycjach wy-
korzystujących polski węgiel. Patrząc 
na to co się dzieje na świecie, nawet w 
Europie, nie przewidujemy, by z dnia na 
dzień energetyka konwencjonalna zo-
stała wyłączona - powiedział prezes.

Spółka jest zainteresowana współ-
udziałem w projekcie budowy nowej 
elektrowni w Ostrołęce. Rozmowy 
Enei z Energą (w skład której wchodzi 

elektrownia Ostrołęka). Kowalik pod-
trzymuje, że Enea może się zaangażo-
wać w Katowicki Holding Węglowy.

- Jest to jeden z elementów, który 
rozpatrujemy. Jesteśmy na początku 
analiz i alternatyw, jakie może dać udział 
w przedsięwzięciu KHW. Chcemy się 
wpisać w rządowe kierunki działania, 
będziemy chcieli wybrać optymalny wa-
riant dla firmy - powiedział Kowalik.

Zainteresowanie aktywami KHW 
wykazuje także katowicki Węglokoks. 

- Przypomnę, że już w 2011 roku 
Węglokoks chciał już przejąć Katowi-
cki Holding Węglowy i dziś ponawia-

my nasze zainteresowanie tą spółką. 
Umocowanie działalności handlowej 
w produkcji węgla ustabilizuje naszą 
firmę. Jesteśmy przekonani, że w 
perspektywie 1-2 lat jesteśmy w sta-
nie wyprowadzić Katowicki Holding 
Węglowy na prostą – deklaruje Jerzy 
Podsiadło, prezes Węglokoksu.

W Ministerstwie Energii nie za-
padły jeszcze decyzje dotyczące spo-
sobu zaangażowanie kapitałowego 
zainteresowanych podmiotów w KHW. 
Z naszych informacji wynika, że roz-
patrywanych jest kilka wariantów. 
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Przygotowani 
na „zły scenariusz”
Katowicki Holding Węglowy zmniejszy w tym roku do ok. 8 zł stratę na 
jednej tonie węgla, wobec blisko 23 zł straty w ubiegłym łukaszczyk 
roku – zadeklarował prezes KHW Zygmunt podczas panelu poświęco-
nego górnictwu w trakcie europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Inwestor potrzebny od zaraz
kHW Holding po audycie

łuKaSZCZYK przypomniał, że w ra-
mach realizowanego od dwóch lat pro-
gramu naprawczego, spółce udało się 
zaoszczędzić ok. 590 mln zł (ok. 50 zł 
w przeliczeniu na każdą tonę węgla), 
w skali wynoszących ok. 3,6 mld zł 
przychodów ze sprzedaży. To jednak 
zbyt mało, aby firma mogła obsłużyć 
swoje zadłużenie z tytułu obligacji.

Przypomniał, że aby obsłużyć 
obecne zadłużenie holding potrzebu-
je ok. 500 mln zł kapitału - to kwota 
przeznaczona m.in. na inwestycje, 
mające poprawić wydajność i efek-
tywność produkcji. Zarząd przy-
gotowuje skorygowany program 
naprawczy, którego założenia są 
gotowe, ale wymagają jeszcze kon-
sultacji z właścicielem, stroną spo-
łeczną i potencjalnymi inwestorami.

W ocenie łukaszczyka, kopalnie 
powinny przygotować się na „zły sce-
nariusz”, przewidujący dalszy spadek 
cen węgla. Firma podejmuje m.in. dzia-

łania na rzecz zwiększenia wydajności 
pracy. Według prezesa, podniesienie 
wydajności o ok. 23-25 ton rocznie 
na osobę gwarantowałoby operacyj-
ną rentowność produkcji nawet przy 
obecnych, niskich cenach węgla. Do-
celowo KHW chce zwiększyć wydaj-
ność do ok. 800 ton na pracownika, 
wobec 680 ton w ubiegłym roku. Wy-
dajność planowana na 2016 r. to 764 
tony średnio na jednego pracownika. 

Według łukaszczyka, KHW osiąga 
w tym roku wynik lepszy od zakłada-
nego planu, m.in. dzięki zwiększaniu 
udziału w produkcji i sprzedaży tzw. 
węgla grubego i średniego, osiąga-
jącego znacząco wyższe ceny od 
miałów energetycznych. „Gdyby ten 
udział, obecnie wynoszący ok. 23 
proc., udało się jeszcze zwiększyć, to 
jest szansa, by na koniec roku na wy-
niku operacyjnym osiągnąć pozytywny 
wynik” - ocenił prezes holdingu. 
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O działaniach związa-
nych z audytem i wynikających z 
niego wnioskach poinformowali 
opinię publiczną: kierujący ze-
społem prowadzącym audyt se-
nator Wojciech Piecha (Prawo i 
Sprawiedliwość), minister energii 
Krzysztof Tchórzewski, wicemini-
ster energii i pełnomocnik rządu 
do spraw restrukturyzacji górni-
ctwa węgla kamiennego Grzegorz 
Tobiszowski oraz prezes Zarzą-
du KHW Zygmunt Łukaszczyk.

Zadłużenie KHW osiągnęło po-
ziom niemal 3 miliardów złotych. 
Rozwiązaniem dającym szansę na 
ustabilizowanie sytuacji zatrudnia-
jącej około 14 tysięcy pracowników 
firmy byłoby opracowanie i wdro-
żenie nowego programu restruktu-
ryzacyjnego. Niezbędni są jednak 
inwestorzy, a wielkość dokapitali-
zowania KHW powinna wynieść 
około 500 milionów zł - to podsta-
wowe wnioski płynące z konferencji 
prasowej podsumowującej audyt.

Zdaniem organizatorów konfe-
rencji realizowany od półtora roku 
program naprawczy KHW spra-
wił, że sytuacja firmy nie jest tak 
trudna jak sytuacja innych spółek 
węglowych, jednak przy obecnym 
poziomie cen węgla to za mało. 
Dalszą restrukturyzację - kapi-
tałową, organizacyjno-technicz-
ną i finansową - Holdingu, której 
ostatecznym efektem powinno być 
urentownienie KHW, będzie moż-
na prowadzić, o ile przedstawiony 

plan inwestycyjny uzyska akcep-
tację wśród inwestorów. Deklara-
cje o możliwości zaangażowania 
w działania naprawcze padły już 
ze strony Enei i Węglokoksu.

Potrzebne będą negocjacje z 
bankami na temat restrukturyza-
cji zadłużenia KHW. Jego obsługa 
kosztuje firmę ok. 150 mln zł.

Docelowo Katowicki Hol-
ding Węglowy wraz z KWK „Bo-
brek-Piekary” (Węglokoks Kraj 
Sp. z o.o.) miałby stworzyć nowy 
podmiot gospodarczy. Robo-
cza nazwa przyszłej struktury 
to Polski Holding Węglowy.

Senator Piecha wspomniał też o 
pilnej potrzebie podniesienia pozio-
mu wydajności w KHW - z obecnych 
764 ton na pracownika rocznie do 
co najmniej 800-900 ton - i o struk-
turze kosztów ponoszonych przez 
KHW: 80 procent to koszty stałe, a 
jedynie 20 proc. - koszty zmienne.

Na koniec zespół audytu-
jący Holding zasugerował Za-
rządowi stworzenie kopalń ze-
spolonych oraz przekazanie 
„zbędnego majątku” do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń SA (SRK).

Zwłaszcza ten drugi wnio-
sek wzbudził wśród związ-
kowców spore kontrowersje.

- Nie może być tak, że ktoś chce 
przenieść do SRK zakład, w którym 
są złoża, mało tego - w którym są 
rozcięte ściany, gdzie spokojnie 
można by było fedrować. Mieli-
śmy już przypadek kopalni „Niw-

ka-Modrzejów”, którą kilkanaście 
lat temu tak po prostu zlikwido-
wano, nie oferując nic w zamian. 
Straty społeczne były ogromne, 
ale straciło też państwo, bo zosta-
ło pozbawione chociażby podatków 
płaconych przez samą kopalnię i 
przez firmy, które z nią kooperowa-
ły. Jasne, możemy zrobić ze Śląska 
sypialnię, marnując wszystko to, 
co udało się zbudować poprzednim 
pokoleniom, tyle tylko, że finan-
sowo wszyscy na tym „popłynie-
my” - komentuje Krzysztof Urban, 
członek zespołu audytującego z 
ramienia strony społecznej.

- Przyszłość Holdingu zależeć 
będzie od jakości zarządzania za-
równo całą Spółką, jak i poszcze-
gólnymi kopalniami. (...) A na 
nieodpowiedzialne przekazywa-

nie kolejnych elementów majątku 
KHW do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń się nie zgodzimy - mówi 
wicelider Zakładowej Organizacji 
Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ „So-
lidarność” Katowickiego Holdingu 
Węglowego SA (KHW) Piotr Bie-
nek. Podkreśla, że choć większość 
sugestii zespołu audytującego 
KHW jest słuszna, strona związ-
kowa złożyła zdanie odrębne.

Według Piotra Bienka wprowa-
dzenie nowego modelu funkcjono-
wania kopalń KHW będzie miało 
znaczenie drugorzędne, bo o po-
wodzeniu programu naprawczego 
i tak zdecyduje „czynnik ludzki”.

- Jeśli chodzi o łączenie ko-
palń, kopalnie Holdingu już od 
dłuższego czasu są połączone 
- „Śląsk” z „Wujkiem”, „Mysłowi-

ce” z „Wesołą” i „Murcki” ze „Sta-
szicem” - tylko „Wieczorek” po-
został zakładem samodzielnym. 
Ale tworzenie nowych struktur 
to jedno. Drugą rzeczą jest to, jak 
się nimi potem zarządza. Teraz 
musimy „odświeżyć” obowiązu-
jący program naprawczy, potem 
przekonać inwestorów, jednak 
ostateczny sukces całej operacji 
zależeć będzie od jakości zarzą-
dzania zarówno całą Spółką, jak 
i poszczególnymi kopalniami - 
uważa wiceprzewodniczący ZOK. 
- A na nieodpowiedzialne prze-
kazywanie kolejnych elementów 
majątku KHW do Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń z pewnością się 
nie zgodzimy - podsumowuje. 

mj

W KATOWICKIm Holdingu Węglowym potrzebny jest nowy program restrukturyzacji, a także dokapitalizowanie, gdyż zadłu-
żenie zbliżające się do 3 miliardów złotych powoduje, że płynność spółki może być zagrożona – to główne wnioski z audytu 
przeprowadzonego w spółce.

enea i Węglokoks - spółki, które deklarowały wcześniej uczestnictwo w programie naprawczym KHW - pro-
wadzą obecnie w holdingu audyt wewnętrzny, będący formą due diligence, czyli badania kondycji firmy. 
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 BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Przeanalizują przepisy
Minister energii Krzysztof Tchórzewski powołał Zespół do spraw oceny funkcjonowania przepi-
sów dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych. Ośmioosobowy skład będzie pracował 
pod przewodnictwem sekretarza stanu w Ministerstwie energii, Grzegorza Tobiszowskiego. Za-
stępcą przewodniczącego jest prezes WuG, Mirosław Koziura. W posiedzeniach zespołu uczestni-
czyć będą  zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele sektora górniczego (z głosem doradczym).

„Śląsk” dostał szansę
OKRęGOWY Urząd Górniczy (OUG) w Katowicach zmienił zdanie i zaakceptował „dodatek do planu ruchu KWK „Wujek” Ruch 
»Śląsk«„, co pozwoliło rozpocząć prace nad udostępnieniem złóż węgla z kluczowego dla przyszłości kopalni pokładu 506. 
Szef zakładowej „Solidarności” z Ruchu „Śląsk” Piotr Bienek podkreśla, że gdyby nie stanowcza postawa górników wspiera-
nych przez związkowców, Urząd nie skorygowałby swojego stanowiska, a dni rudzkiego zakładu byłyby policzone.

kWk WUJek zaakceptowany dodatek do planu ruchu

- z niecierpliwOścią cze-
kaliśmy na decyzję OUG. Byliśmy 
na nią zresztą przygotowani. W 
poniedziałek, po godzinie 18., gdy 
tylko informacja o akceptacji do-
datku do planu ruchu dotarła na 
kopalnię, kombajny natychmiast 
ruszyły do pracy. Zgoda Okręgo-
wego Urzędu Górniczego ozna-
cza, że w roku przyszłym Ruch 
„Śląsk” będzie miał udostępnione 
nowe rejony eksploatacyjne z bar-
dzo dobrym węglem koksowym 
- mówi przewodniczący Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.

Według Piotra Bienka decy-
dującą rolę w doprowadzeniu do 

korzystnych dla kopalni rozstrzyg-
nięć odegrała strona społeczna.

- Moim zdaniem działania pod-
jęte przez związki zawodowe miały 
tutaj znaczenie kapitalne. Błyska-
wiczna reakcja zakładowych orga-
nizacji związkowych przyczyniła 
się do zainicjowania rozmów na 
linii OUG-dyrekcja kopalni. Gdyby 
nie te rozmowy, los zakładu już dziś 
byłby przesądzony - twierdzi lider 
zakładowych struktur „Solidarno-
ści”. - Jednocześnie - jako związ-
kowcy - domagaliśmy się tego, by 
procedura administracyjna do-
tycząca dodatku do planu ruchu 
trwała jak najkrócej. Każdy dzień 
zwłoki wynikający z kroków odwo-

ławczych, a potem oczekiwania na 
werdykt OUG to dla kopalni wy-
mierne straty finansowe - dodaje.

Zwraca również uwagę na zmia-
nę podejścia do problemu ze strony 
OUG, który wcześniej z niezrozu-
miałych dla związkowców powo-
dów kwestionował przedstawiony 
projekt dodatku do planu ruchu.

- Po wielu zawirowaniach wresz-
cie zaczęto z nami rozmawiać me-
rytorycznie, o istocie problemu, bez 
jakichkolwiek wstępnych założeń, 
bez prób udowadniania z góry, że 
nasza kopalnia nie ma przyszłości. 
Dzięki temu wszystkie wątpliwości 
Okręgowego Urzędu Górniczego 
udało nam się rozwiać, a pracow-

OBOWiąZuJąCe obecnie przepisy re-
gulujące ruch podziemnych zakładów 
górniczych są obszerne i szczegóło-
we. Zmiany zachodzące w funkcjono-
waniu zakładów górniczych (w tym 
postęp techniczny) oraz w zakresie 
bhp powodują, że konieczne jest przy-
gotowanie nowych  rozporządzeń. 
Zostaną one wypracowane na pod-
stawie analizy obecnych regulacji 
prawnych w kontekście ich użytecz-
ności, zasadności i uproszczenia.

Sprecyzowano sześć zasadniczych 
zadań zespołu. Do najważniejszych 
należą identyfikacja obszarów wyma-
gających regulacji, analiza przepisów 
w celu ich uproszczenia, skatalogo-
wanie przypadków, gdy przedsiębior-
ca musi posiadać dowód sprawdzenia 
rozwiązań technicznych przez rze-
czoznawcę ds. ruchu zakładu górni-
czego, a także wskazanie przepisów 
technicznych wymagających zmian. 

Zadaniem zespołu ma być także 

wdrożenie wyników strategicznego 
projektu badawczego „Poprawa bez-
pieczeństwa pracy w kopalniach”, który 
jest realizowany z inicjatywy WUG przez 
różne ośrodki naukowe na zlecenie Na-
rodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Mają też powstać projekty aktów wyko-
nawczych do ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze w zakresie BHP w poszczegól-
nych rodzajach zakładów górniczych. 

Na początku tego roku przedsta-
wiciele Ministerstwa Energii i nadzo-

ru górniczego zapowiadali podjęcie 
analiz, na ile zmiany w przepisach 
bhp mogą przyczynić się do zmniej-
szenia kosztów działania kopalń, przy 
zachowaniu rygorów bezpieczeń-
stwa. Chodzi m.in. o obniżenie kosz-
tów certyfikacji i innych procedur. 

Już wcześniej nadzór górniczy 
podjął już prace dotyczące uporząd-
kowania i dostosowania do obecnych 
realiów przepisów w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Drogę 
do tego otworzyła nowelizacja Prawa 
geologicznego i górniczego w 2011 r. 
Brakuje jednak niektórych przepisów 
wykonawczych do ustawy, czyli roz-
porządzeń, nad którymi pracowały 
ministerstwa gospodarki i środowiska; 
po zmianach w strukturze rządu spra-
wę przejęło Ministerstwo Energii. 

W ramach nadzoru górniczego 
pracowały już dwa zespoły eksper-
ckie, które przygotowały propozycje 
konkretnych zmian legislacyjnych 

oraz opiniowały propozycje praco-
dawców górniczych w tym zakresie. 

Obecnie przygotowanie planów 
ruchu zakładów górniczych oraz dzia-
łania w dziedzinie bezpieczeństwa w 
kopalniach są prowadzone w opar-
ciu o przepisy z 2002 r., które - na 
co wielokrotnie wskazywali eksperci 
górniczy - wymagają dostosowania 
do dzisiejszych realiów. W ubiegłych 
latach ministerstwa gospodarki i 
środowiska pracowały nad dwoma 
rozporządzeniami, które mają zastą-
pić przepisy sprzed 14 lat, jednak w 
poprzedniej kadencji nie udało się 
zamknąć procedury legislacyjnej. 

Szefowie spółek zgłaszali w 
ostatnim czasie potrzebę przyspie-
szenia prac nad zmianą przepisów 
tak, by nie podnosiły kosztów wydo-
bycia węgla. Prezes WUG zapewnia, 
że nadzór górniczy jest gotowy do 
podjęcia rozmów na temat propozy-
cji zmiany wybranych regulacji.

nicy Ruchu „Śląsk” mogą myśleć 
o przyszłości swoich miejsc pracy 
w perspektywie kilkunastoletniej, 
nie kilkunastomiesięcznej - zazna-
cza. - Korzystając z okazji, chciał-
bym podziękować pracownikom, 
którzy brali udział w masówkach i 
nas wspierali oraz innym osobom, 
bez których tego sukcesu byśmy nie 
odnieśli. Dziękuję również dzien-
nikarzom, którzy w rzetelny spo-
sób relacjonowali nasze działania, 
czy to sprzed kopalni, czy sprzed 
siedziby WUG - podsumowuje.

Atmosfera w należącej do Ka-
towickiego Holdingu Węglowego 
SA (KHW) KWK „Wujek” stała 
się napięta na przełomie marca i 
kwietnia, po tym jak Zarząd KHW 
podjął działania mogące świadczyć 
o istnieniu planów jej likwidacji.

- Z nieznanych nam przyczyn 
pracodawca dąży do „zdołowania” 
naszej kopalni. Wskazuje, że nie re-
alizujemy planów techniczno-eko-
nomicznych i zadań wydobywczych. 
Jednocześnie przedłuża procedury 
przetargowe na zbrojenie ścian i 
rozcinkę pokładów, ogranicza do 
minimum sprzedaż węgla, który wy-
dobywamy, a jeśli już jakieś niewiel-
kie ilości węgla sprzedaje, kieruje je 
tam, gdzie ceny surowca są najniż-
sze - mówił wówczas Piotr Bienek.

Zdaniem strony społecznej 
kierownictwo Holdingu chcia-
ło wykazać, że kopalnia jest 
wyjątkowo niebezpieczna, dla-
tego powinna trafić do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń SA (SRK), 
następnie zaś - zostać zamknięta.

Związkowcy od początku nie 
zgadzali się z przedstawioną argu-
mentacją. - Całkowicie zrezygno-
waliśmy z wydobycia w rejonie, 
gdzie rok temu zginęło dwóch na-
szych kolegów. (...) Dzisiaj mamy 

do dyspozycji obszary o najniż-
szym stopniu zagrożenia tąpania-
mi, w których zalega wysokiej ja-
kości węgiel z warstw siodłowych. 
Jesteśmy przygotowani do bez-
piecznego fedrowania - tłumaczył 
szef zakładowej „Solidarności”.

19 kwietnia katowicki OUG 
odrzucił projekt dodatku do planu 
ruchu KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” 
na lata 2015-2017, co zablokowa-
ło możliwość rozcięcia i przygo-
towania ściany wydobywczej 1 J 
w pokładzie 506, stawiając - tym 
samym - pod znakiem zapytania 
dalsze funkcjonowanie zakładu.

Przeciwko tej decyzji natych-
miast zaprotestowali przedsta-
wiciele organizacji związkowych. 
Zarzucili OUG świadome zaanga-
żowanie w działania mające do-
prowadzić do likwidacji kopalni.

- Nieuzasadnione przecią-
ganie przez OUG w Katowicach 
procedur związanych z dopusz-
czeniem do eksploatacji kolej-
nych ścian w KWK „Wujek” na-
raża nasz zakład górniczy na 
ogromne straty finansowe i utra-
tę płynności wydobycia. Działa-
nia takie świadczą o wpisywaniu 
się w sposób niemerytoryczny 
jednostek nadzoru górniczego, 
w obserwowany trend zmierza-
jący do likwidacji KWK „Wujek” 
- napisali w petycji złożonej na 
ręce prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego Mirosława Koziury.

Zatwierdzenie „dodatku do 
planu ruchu KWK „Wujek” Ruch 
»Śląsk«„ przez OUG kończy spór. 
Czas natomiast pokaże, czy będzie 
też pierwszym krokiem w stronę 
stworzenia z Ruchu „Śląsk” do-
brze prosperującego zakładu.

Marek Jurkowski
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PGG Problem podatku od czynności prawno-cywilnej

 APEL Śląsko-dąbrowska Solidarność do śląskich samorządowców

Nie eliminować węgla
Śląsko-dąbrowska Solidarność zwróciła się do samorządów z województwa śląskiego, aby 
we wszelkich programach na rzecz walki z tzw. „niską emisją” wykorzystywały przede 
wszystkim nowoczesne technologie węglowe.
STANOWISKO w tej sprawie przyjęte przez Walne 
Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskie-
go NSZZ Solidarność zostało przesłane do władz 
samorządowych miast i gmin naszego regionu 
oraz do samorządowców szczebla wojewódzkie-
go. Przedstawiciele regionalnych struktur związku 
wskazali w nim, że choć niska emisja to rzeczy-
wisty i poważny problem, który należy rozwiązać, 
wiele dotychczasowych programów „antysmo-
gowych”, wdrażanych przez kolejne samorządy 
lokalne opiera się głównie na zastępowaniu węgla 
w ogrzewnictwie indywidualnym innymi, znacz-
nie droższymi nośnikami energii. - Tymczasem 
jak wskazują wyniki licznych badań naukowych, 
za zjawisko tzw. niskiej emisji w przynajmniej 
50 proc. odpowiada transport samochodowy, a 
kolejnym czynnikiem jest spalanie w przydomo-
wych piecach odpadków lub paliwa bardzo ni-
skiej jakości, często pochodzącego spoza granic 
naszego kraju – czytamy w stanowisku WZD.

W ocenie śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
wszelkie programy na rzecz przeciwdziałania ni-
skiej emisji powinny opierać się przede wszystkim 
na zastępowaniu starych instalacji grzewczych no-
woczesnymi, wysokosprawnymi, niskoemisyjnymi 
kotłami węglowymi oraz na zwiększeniu kontroli nad 
jakością paliwa spalanego w ogrzewnictwie indywi-
dualnym. Podkreślają również, że ogrzewanie bu-
dynków mieszkalnych węglem jest znacznie tańsze 

od wykorzystywania w tym celu gazu ziemnego, a 
zwłaszcza oleju opałowego -  Aspektu ekonomicz-
nego nie można pominąć szczególnie w przypadku 
gorzej sytuowanych rodzin, których nie będzie stać 
na ogrzewanie domów innym niż węgiel, znacznie 
droższym paliwem – napisano w dokumencie.

Eliminacja węgla z ogrzewnictwa domowego 
ma również negatywny wpływ na i tak bardzo trud-
ną sytuację polskiego górnictwa. Węgiel spalany w 
przydomowych piecach jest istotnym segmentem 
rynku dla rodzimych kopalń. Sektor wydobywczy 
na Śląsku zatrudnia dziesiątki tysięcy pracowników 
i generuje kolejne tysiące miejsc pracy w firmach 
okołogórniczych, transporcie, handlu i usługach. 
Co roku szeroko rozumiana branża górnicza od-
prowadza również miliardy zł w postaci podatków 
i innych danin publicznoprawnych, które zasilają 
zarówno budżet centralny jak i kasy samorządów 
lokalnych. - Bez tych pieniędzy wiele śląskich 
miejscowości czeka gospodarcza i ekonomicz-
na degradacja. Należy zdecydowanie podkreślić, 
że samorządowcy z naszego regionu, którzy po-
dejmują działania eliminujące węgiel kamienny z 
ogrzewnictwa indywidualnego, działają  na szkodę 
własnych miejscowości oraz obywateli, których 
interesy powinni reprezentować – wskazano w sta-
nowisku WZD śląsko-dąbrowskiej Solidarności. 

red

Samorządowcy oburzeni
SAmORZĄDOWCY niektórych śląskich miast nie kryją oburzenia, że nie otrzymały pieniędzy z tytułu podatku od czynności 
prawno-cywilnej w związku z przejęciem majątku Kompanii Węglowej przez Polską Grupę Górniczą. Czy słusznie?

Jak podkreślają samorządowcy 
w wyniku zmiany koncepcji prze-
kształceń górnictwa „cały wolu-
men środków z tytułu podatku 
od czynności cywilnoprawnych 
trafi do jednej gminy, na terenie 
której znajduje się siedziba nowe-
go przedsiębiorstwa, natomiast 
gminy górnicze, na których tere-
nie zlokalizowane są kopalnie i 
zakłady górnicze nie otrzymają z 
tego tytułu żadnych środków”.

Związek przypomina, że począt-
kowo zakładano, że PGG powstanie 
w wyniku sprzedaży poszczegól-
nych część KW (kopalń i należących 

do spółki zakładów), a nie całego 
przedsiębiorstwa. Gdyby tak się 
stało to podatek od czynności cywil-
noprawnych trafiłby do Rudy Ślą-
skiej, Rybnika, Radlina, Bierunia, 
Rydułtów, Gliwic, Lędzin i Tychów, 
gdyż tam właśnie zlokalizowane są 
kopalnie i zakłady dawnej KW.

Tak się jednak nie stało. Kom-
panię Węglową sprzedano jako ca-
łość. Efekt?

- Podatek od całej transakcji 
trafi do jednej gminy, tj. Miasta 
Katowice, na terenie którego znaj-
duje się siedziba przedsiębiorstwa, 
choć (…) w mieście tym nie ma sie-

dziby żaden z wyżej wymienionych 
oddziałów (…) Omawiana zmiana 
koncepcji ma pozornie czysto for-
malny charakter, jednak efekty tej 
zmiany dotkliwie odczuje w swoich 
budżetach przytłaczająca więk-
szość gmin górniczych – wskazują 
samorządowcy. Z tego też powodu 
wnioskują, by wrócić do pierwotnej 
koncepcji, czyli sprzedaży poszcze-
gólnych części dawnej Kompanii.

Krzysztof Mejer, wiceprezydent 
Rudy Śląskiej stwierdził otwarcie, 
że ma pretensje do rządu o taki 
kształt tej transakcji, gdyż jego 
zdaniem w ten sposób Ruda Ślą-
ska straciła ok. 40 mln złotych. Nie 
wiadomo skąd wziął te wyliczenia, 
bowiem cała kwota przedmiotowe-
go podatku to ok. 44 mln zł, a na te-
renie Rudy Śląskiej funkcjonują je-
dynie 3 z 11 przejmowanych kopalń. 
Po pewnym czasie sam przyznał, 
że są to szacunkowe wyliczenia, 
bowiem samorząd nie dysponuje 
odpowiednimi informacjami, żeby 
dokonać precyzyjnych wyliczeń. 
Wiceprezydent Mejer nie kwestio-
nuje także przepisów prawnych na 
podstawie których pieniądze trafią 
w całości do Katowic, ale i tak wrzu-
ca kamyk do rządowego ogródka.

- My nie mówiliśmy, że ktoś 
złamał prawo, my mówimy, że nas 
oszukano, że ta sytuacja to jest 
pewnego sensu niesprawiedliwość 
– mówi zastępca prezydent miasta 

Ruda Śląska. Nie trudno w krytyce 
wiceprezydenta Mejera odczytać 
również atak w stronę wiceministra 
Grzegorza Tobiszowskiego, który 
pochodzi z Rudy Śląskiej. Jako po-
lityk i mieszkaniec wywodzący się z 
tego miasta nie ukrywa dezaprobaty 
dla polityki obecnych władz miasta.

Zarówno władze Polskiej Gru-
py Górniczej, jak i Katowic tłuma-
czą, że nie miały żadnego wpływu 
na skutki podatkowe transakcji.

- Wysokość tego podatku to jest 
około 44 mln złotych. Zgodnie z 
tym jaki jest rodzaj tej transakcji 
- że jest to sprzedaż części przed-
siębiorstwa - podatek zostanie od-
prowadzony, z tego co wiemy, przez 
Urząd Skarbowy do gminy gdzie 
znajduje się siedziba przedsiębior-
stwa - bo taki jest stan prawny 
- czyli prawdopodobnie do Kato-
wic - tłumaczy Andrzej Paniczek, 
Wiceprezes Zarządu ds. Finanso-
wych Polskiej Grupy Górniczej.

Eksperci wyjaśniają, że powoła-
nie do życia Polskiej Grupy Górni-
czej było pod względem prawnym 
i proceduralnym procesem bardzo 
skomplikowanym. Gdyby PGG 
przyjmowała od Kompanii Węglowej 
poszczególne kopalnie indywidual-
nie, a nie całość przedsiębiorstwa, 
PGG, ze względu na rozległe i długo-
trwałe procedury przewłaszczenio-
we nie powstałaby do dnia dzisiej-
szego. To wiązałoby się z upadłością 

Kompanii Węglowej i możliwością 
utraty 100 tys. miejsc pracy w spółce 
i jej otoczeniu. Z punktu widzenia 
prawnego przejęte kopalnie Kom-
panii Węglowej nie posiadały oso-
bowości prawnej i stanowiły jedną 
strukturę gospodarczą.

Upadek górnictwa w gminach 
górniczych wiązałby się z poważ-
nymi stratami bieżącymi z tytułu 
podatków i opłat odprowadzanych 
przez przedsiębiorcę górniczego. 

Przypomnijmy, że tylko w sa-
mym 2015 r. Kompania Węglowa od-
prowadziła od wynagrodzeń swoich 
pracowników, z których 4,5 tys. to 
mieszkańcy Rudy Śląskiej, podatek 
w wysokości 264,88 mln zł. Do bu-
dżetu gminy w 2015 r. trafiło rów-
nież 10,08 mln zł z tytułu podatku 
od nieruchomości, prawie 5,72 mln 
zł opłaty eksploatacyjnej oraz pra-
wie 3,64 mln zł innych podatków i 
opłat. Eksperci szacują ponadto, że 
wartość podatku dochodowego od 
osób fizycznych zasilającego rudz-
ki budżet wyniosła 12,68 mln zł.

Istnienie na terenie Rudy Ślą-
skiej aż czterech kopalń, w tym 
trzech PGG wpływa na jeden z 
najniższych wskaźnik bezrobocia 
w kraju. Z danych Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy w Katowicach 
wynika, że bezrobocie w gminie 
kształtuje się na poziomie 7 proc. 
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 EKOLOGIA Pilotażowe badania bezdymnego węgla

Błękitny węgiel sprawdzony

aBY zachować względną czystość spalin w procesie 
spalania w najprostszych paleniskach, naukowcy z 
zabrzańskiego IChPW opracowali paliwo węglowe 
wcześniej określane m.in. jako „kawałkowe paliwo 
bezdymne”, a teraz – po nadaniu nazwy marketin-
gowej – też jako „Błękitny węgiel”.

 Technologia jego wytwarzania jest prosta, 
stosunkowo tania i nieco podobna do produkcji 
koksu. W uproszczeniu polega na częściowym 
kontrolowanym odgazowaniu, czyli wstępnym 
termicznym przekształceniu w specjalnych prze-
mysłowych układach. Emitowane tam spaliny są 
oczyszczane do poziomu określanego standarda-
mi emisyjnymi, a odbiorca otrzymuje schłodzone, 
przesiane i spakowane paliwo.

 Błękitny węgiel produkowany jest ze zwy-
kłego węgla energetycznego (typu 31 lub 32) 
- przy zachowaniu kilkuprocentowej zawar-
tości części lotnych, dzięki czemu łatwo się 
rozpala. Dzięki wcześniejszemu odgazowaniu, 
podczas spalania w klasycznych, prostych 
paleniskach emituje – w zależności od cech 
poszczególnych układów czy umiejętności 
ich obsługi – średnio co najmniej kilkakrotnie 
mniej pyłu czy lotnych związków organicz-
nych niż węgiel typu groszek. Jednocześ-
nie ma od niego wyższą wartość opałową.

Zakończony pełny test pilotażowy (2000 ton 
paliwa) w wybranych 5 lokalizacjach w kraju - 
w Roszkowie nieopodal Raciborza, w Jedlinie-
Zdrój pod Wałbrzychem, w Zabrzu,  w krakow-
skim osiedlu uzdrowiskowym Swoszowice oraz 
w Żywcu - jednoznacznie potwierdził ekologicz-
ny charakter nowego paliwa oraz jego pozytyw-
ny odbiór społeczny. W każdym takim miejscu 
naukowcy wybrali spośród ok. 300-400 uczest-
ników testów kilku- kilkunastu, których układy 
spalania były opomiarowane indywidualnie. 
Prócz tego ustawiane były tam stacje pomia-
rowe emisji, które na objętym testem obszarze 
mierzą poziom zanieczyszczenia powietrza przed 
wprowadzeniem do urządzeń grzewczych paliwa 
niskoemisyjnego i w trakcie jego stosowania.

Wyniki badań technologicznych i przeprowa-
dzonych testów pilotażowych wskazują, że sto-
sowanie błękitnego węgla pozwoli na wielokrotne 
obniżenie emisji pyłu i zanieczyszczeń organicz-
nych (>10x) i SO2 (> 2x) w stosunku do węgla. 
Ankietyzacja użytkowników potwierdziło również, 
że nowe paliwo może uzyskać pełną akceptacje 
społeczną. 

jm
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Zakończyły się prowadzone na dużą skalę badania wdrożeniowe niskoemisyjnego pali-
wa węglowego, tzw. Błękitnego Węgla, prowadzone przez instytut Chemicznej Przeróbki 
Węgla z Zabrza. To paliwo, choć nieco droższe od zwykłego węgla, może być stosunkowo 
czysto spalane nawet w najprostszych paleniskach.
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POLITYKA Raport z 8 lat działalności rządów PO-PSL

Audyt teoretycznych rządów 
W SEjmIE 11 maja br. ministrowie rządu Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przedstawili raport z 8 lat działalności rządów PO-
PSL wskazując przy tym na wiele nieprawidłowości. Bardzo krytycznie oceniono działalność PO-PSL w sektorze górniczym i 
energetycznym. 
- Przez 8 lat budowano państwo 
teoretyczne, w którym obywatele 
się nie liczyli - powiedziała premier 
Beata Szydło, przedstawiając w 
Sejmie raport o rządach PO-PSL.

Każdy z ministrów w rzą-
dzie PiS przedstawiał „doko-
nania” swoich poprzedników z 
rządów PO-PSL, wiele miejsca 
poświęcono nieprawidłowoś-
ciom w górnictwie i energetyce. 

- Oceniamy bardzo negatyw-
nie decyzje, które zostały podjęte 
w zakresie prywatyzacji giełdowej 
spółek energetycznych. Nie tylko 
oceniam te decyzje jako błędne, ale 
w dłuższej perspektywie szkodliwe 

dla państwa. Dlaczego? Dlatego, że 
energetyka jest podstawowym na-
rzędziem gospodarczym państwa, 
a jeżeli tak się do tego odniesiemy, 
to od energetyki zależy polityka 
gospodarcza, to od energetyki zale-
ży to, czy państwo się rozwija, czy 
może tworzyć miejsca pracy, czy 
może tworzyć nowe przedsiębior-
stwa – mówił w Sejmie Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii. 

Zaniedbania i zaniechania
Wyjaśnił przy tym, że w sytu-

acji prywatyzacji giełdowej pod-
stawowa rola jest taka, że pierw-
sze miejsce zajmuje akcjonariusz, 

pierwsze miejsce to jest wypeł-
nienie zobowiązań w stosunku do 
tych, których zakupili akcje. Poli-
tyka energetyczna  i bezpieczeń-
stwo energetyczne państwa w tej 
sytuacji są na drugim miejscu. 

Minister Tchórzewski ne-
gatywnie ocenił to, co się dzia-
ło za rządów PO-PSL w branży 
węglowej. Przekonywał, że w 
górnictwie węgla kamiennego 
realizowana była polityka, na 
której w praktyce korzystał ro-
syjski koncern gazowy Gazprom 
- że węgiel trzeba zlikwidować. 

Krzysztof Tchórzewski przy-
pomniał, że na koniec roku 2015 

zadłużenie górnictwa węgla ka-
miennego  znacznie przekracza-
ło 14 mld zł. Tak duże zadłuże-
nie to efekt wielu zaniedbań. 

- Było prosperity, kiedy wyda-
wało się, że np. Jastrzębska Spół-
ka Węglowa może być pewnym 
liderem w zakresie górnictwa w 
Europie i dobrze istnieć. Idzie pry-
watyzacja. Znów krótkotermino-
wy interes, sprzedaż za 5,5 mld zł 
akcji Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Spółka ponosi duże koszty, 
żeby wejść na giełdę. To całkiem 
inny sposób funkcjonowania, ma 
sens wtedy, kiedy się pozyskuje 
kapitał, kiedy ten kapitał jest po-

Złoty mercedes na zielonej wyspie pod Słońcem Peru

ZieLOna wyspa - to hasło wymyślone przez pia-
rowców Donalda Tuska zamieszało w głowach 
wielu skądinąd rozsądnym osobom. Wszyst-
ko dlatego, że nie zrozumieli wybiegu – cwany 
Tusk wyraźnie akcentował, że chodzi o zieloną 
wyspę na mapie, a nie w rzeczywistości. Za-
wsze powtarzał z naciskiem na koniec zdania: 
„Polska jest zieloną wyspą na mapie Europy!”

Ale co zrobić, skoro ludzie zawsze usłyszą 
to, co pragną usłyszeć? Ten festiwal niedomó-
wień półprawd i całych kłamstw trwał przez 
osiem lat rządów koalicji PO-PSL. Pamiętamy 
przecież te grepsy Słońca Peru-Mistrza Bajeru: 

jedno okienko, drugą Irlandię, trzecią falę no-
woczesności, cztery płaszczyzny inteligentnego 
rozwoju, itp, itd. Jeszcze nam w uszach brzmią 
wynalazki w rodzaju ustawowej przejezdności au-
tostrad albo jesiennej ofensywy legislacyjnej.

Państwo Tuska zawsze zdawało egzamin, 
premier nieustannie zapewniał, iż bierze na sie-
bie odpowiedzialność, a w momentach krytycz-
nych obiecywał, że „będzie przekonywał swo-
ich kolegów z rządu”. Kiedy zaś, jak w sprawie 
Amber Gold, okazywało się, że państwo kryło 
aferzystę, to premier ubolewał nad „brakiem re-
fleksu i determinacji instytucji państwowych”.

Ten audyt nie pokazał w zasadzie niczego, 
czego byśmy nie wiedzieli albo przynajmniej nie 
domyślali się. Inwigilacja dziennikarzy i blogerów? 
No dajcież spokój, przecież nie na darmo rząd PO-
PSL rok w rok bił rekordy Europy w sięganiu przez 
służby po billingi i podsłuchy. Minister skarbu Da-
wid Jackiewicz dał przykład złotego mercedesa, ale 
numer z mercedesem z firankami ćwiczyliśmy już 
za  SLD, a to, że czas rządu PO-PSL stanowił kon-
tynuację procederu postkomunistów, to truizm.

Minister Antoni Macierewicz brawurowo prze-
jechał się po aferalnych praktykach w MON, ale 
tego spodziewaliśmy się od kilku lat, gdy PBK 

trzebny do rozwoju. Inaczej takie 
prezentowanie się na zewnątrz, 
jak musi to robić spółka giełdo-
wa, jest po prostu nieopłacalne 
– mówił Krzysztof Tchórzewski.

Jego zdaniem wejście na war-
szawską giełdę Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej (JSW) nic dobrego jej nie 
przyniosło. 

- Następny ruch, kiedy Kom-
pania Węglowa zaczyna być w 
kłopotach, to decyzja, że Ja-
strzębska Spółka Węglowa musi 
kupić kopalnię Knurów-Szczygło-
wice za 1,5 mld zł, bo tyle potrze-
ba, żeby przez jakiś czas Kom-
pania Węglowa mogła istnieć. 
Markowane zamiary restruktu-
ryzacyjne, a z drugiej strony tego 
typu ruch, który jest związany z 
olbrzymim dociążeniem, bo Ja-
strzębska Spółka Węglowa kupi-
ła tę kopalnię, mając wszystkie 
środki z kredytu, nie mając już 
żadnych środków własnych na ten 
zakup – wszystkie te działania 
doprowadziły do tego, że ta spół-
ka giełdowa znalazła się w sytu-
acji zadłużenia na poziomie pra-
wie 7 mld zł. Jeżeli odniesiemy 
do tego fakt, że obsługa takiego 
zadłużenia musi kosztować kil-
kaset milionów, to już widzimy, 
w jakiej sytuacji jesteśmy – pod-
kreślił minister Tchórzewski. 

Zapewnił przy tym, że celem 
nowego rządu jest nadrobienie za-
ległości odziedziczonych po koalicji 
PO –PSL  w polityce energetycznej i 
w górnictwie węgla kamiennego. 

- Chcemy uporządkować i dosto-
sować wydobycie węgla do potrzeb 
i żeby te nasze podstawowe firmy 
mogły funkcjonować normalnie, 
i żeby ludzie, Polacy mieli pracę, 
co jest w tej chwili najważniejsze. 
W tym przypadku nasze działanie 
też jest ukierunkowane na to, żeby 
restrukturyzacja nie szła tylko w 
takim kierunku, żeby uzdrowić 
firmę, ale w związku z tym będzie 

Właściwie trudno się dziwić temu prezesowi Totalizatora, który zażądał dla siebie złotego służbowego mer-
cedesa. Chłop nasłuchał się przemówień Bronisława Komorowskiego, który jak w malignie bredził o przeży-
wanym przez Polskę złotym wieku, że w końcu uwierzył. a co może być odpowiednim atrybutem złotej ery w 
dzisiejszych czasach, jak nie pozłocisty mercedes?

ogłosił, że potrzebuje pilnie 15 miliardów na budo-
wę „polskiej tarczy antyrakietowej”. Naprawdę ktoś 
myślał, że Komorowski i kolesie z WSI zbudują ja-
kąś tarczę obronną? Chociaż owszem, jedną zbu-
dowali - tarczę, która broniła dostępu do informacji 
publicznej, żeby afery nie wychodziły na jaw.

Nie ma znaczenia, czy ten audyt będzie spisa-
ny na papierze, czy też pozostanie w internecie w 
formie nagrań lub stenogramów sejmowych. Ważne 
jest to, co dość często powtarzali Macierewicz i inni 
ministrowie po tych porażających przykładach:

To już zostało naprawione; przedstawiliśmy nowe 
rozwiązanie; usunęliśmy błąd; odkręciliśmy oczywi-
stą bzdurę; zapewniliśmy finansowanie projektu.

Oprócz tego ważne jest jeszcze, żeby w bagnie 
otaczającym zieloną wyspę nie utonęło to, co po-
winno wisieć na wokandzie sądu.

Stanisław Januszewski
Źródło: wPolityce.pl
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AUDYT Podsumowanie ośmiu lat rządów PO-PSL w skrócie

Patologia goni 
patologię

auTOSTRadY \ Najdroższe auto-
strady w Europie – rząd PO-PSL 
zamierzał wybudować w związku z 
Euro 2012 4 tys. km. Do końca 2012 
r. powstało jedynie 1,4 tys. km.

ŚCiąGaLnOŚĆ VaT \ Tzw. luka VAT-
owska wzrosła z 8,8 proc. w 2007 r. 
do 26 proc. 2015 r. Z powodu niskiej 
ściągalności podatków budżet tracił 
rocznie ok. 60 mld zł.

SMOLeŃSK \ Dwa dni po katastrofie 
pod Smoleńskiem ABW otrzymała 
od Amerykanów zdjęcia satelitarne 
miejsca katastrofy. Zostały przeka-
zane do prokuratury dopiero po 10 
miesiącach.

aMBeR GOLd \ Powstanie komisja 
śledcza, która zbada aferę. łącznie 
przez 8 lat rządów PO-PSL Polacy 
stracili ok. 340 mld zł.

inFRaSTRuKTuRa \ Remont 
gabinetu ministra infrastruktury 
kosztował 1,2 mln zł.

aFeRa POdSłuCHOWa \ Od 
lipca 2013 do czerwca 2014 r. 
podsłuchiwani byli urzędnicy, min-
istrowie oraz m.in. prezes NBP 
Marek Belka.

inWiGiLaCJa aBW \ Inwig-
ilowano obrońców krzyża na 
Krakowskim Przedmieściu. Zbi-
erano również informacje o ks. 
Stanisławie Małkowskim, legendzie 
Solidarności.

dORadZTWO \ Jedno z ministerstw 
za doradztwo kancelarii prawnej 
płaciło 1800 zł za godzinę pracy.

SłużBa ZdROWia \ Straty skar-
bu państwa w służbie zdrowia 
rządzonej przez koalicję PO-PSL 
wyniosły aż 1,8 mld zł.

KPRM \ Deficyt w Kancelarii Prez-
esa Rady Ministrów na początku 
obecnej kadencji Sejmu wyniósł 13 
mln zł. Dyrektor generalny w MSW 
zarabiał więcej od prezydenta.

KuLTuRa \ 20 proc. pracown-
ików Ministerstwa Kultury było 
zatrudnionych na tzw. umowy 
śmieciowe. 25 proc. budżetu Insty-
tut Adama Mickiewicza wydał na 
podróże służbowe.

PRaCa i ROdZina \ W 2013 r. kry-
teria dochodowe na świadczenia 
pomocy społecznej znalazły się 
poniżej minimum egzystencji.

SPRaWY ZaGRaniCZne \ Donald 
Tusk odmówił propozycji Aleksan-
dra łukaszenki włączenia Polski do 
państw mediujących w konflikcie na 
Ukrainie. W MSZ znajdował się stół 
do masażu.

eneRGia \ W spółkach górniczych 
jedynie markowano zmiany restruk-
turyzacyjne.

nauKa i SZKOLniCTWO WYżSZe\ 
Polskie uczelnie uginają się pod 
ciężarem biurokracji.

Patologie i drenowanie spółek skarbu państwa. 
Inwigilowanie niezależnych dziennikarzy i uczestni-
ków opozycyjnych manifestacji. Działanie na szko-
dę państwa w sprawie katastrofy smoleńskiej, w tym 
wydawanie potencjalnych informatorów w ręce rosyj-
skich służb. Audyt zaprezentowany wczoraj przez rząd 

pracować tylko 1/3 ludzi, tylko w 
taki sposób, żeby jednocześnie 
uratować miejsca pracy – zapew-
niał Krzysztof Tchórzewski. 

Pazerność i niegospodarność 
Sporo interesujących wątków 

znalazło się także w sejmowym 
wystąpieniu Dawida Jackiewi-
cza, ministra skarbu państwa. 
Jak mówił, cały raport dotyczą-
cy działań rządów PO-PSL moż-
na streścić w kilku słowach. 

- Te słowa to pazerność, niego-
spodarność, rozrzutność, łamanie 
procedur, wykorzystywanie spółek 
do celów politycznych oraz działa-
nie na szkodę interesów państwa 
– przekonywał Dawid Jackiewicz. 

Sporo miejsca poświęcił zarob-
kom prezesów największych firm 
skarbu państwa. Wyliczał, że pomi-
mo wynikającego z ustawy komi-
nowej formalnego ograniczenia do 
18 tys. zł miesięcznie, jeśli chodzi 
o poziom wynagrodzenia, prezes 
Grupy Lotos zarabiał rocznie 1,5 
mln zł, bo było to możliwe dzięki 
dorabianiu w spółkach zależnych. 
Były i takie spółki, w których wy-
nagrodzenia prezesów przekracza-
ły 3 mln zł rocznie, a z odprawa-
mi nawet 6 mln zł rocznie. Prezes 
PKN Orlen za rok 2015 uzyskał 6,5 
mln zł, łącznie z odprawą. Prezes 
PZU za rok 2015 otrzymał wyna-
grodzenie ponad 3,2 mln zł a pre-
zes grupy Enea ponad 3 mln zł. 

- Pod rządami Platformy Oby-
watelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego oferowano prezesom 
przekraczające granice zdrowego 
rozsądku i przyzwoitości nierzadko 
milionowe odprawy. Szokująco wy-
sokie gratyfikacje przekraczające 
1 mln zł uzyskiwali nawet prezesi 
tych spółek, które pozostawały po-
grążone w kłopotach finansowych 
– podkreślał minister Jackiewicz. 

Wyliczał także przykłady wie-
lomilionowych kontraktów na 
usługi prawnicze, konsultingowe 
czy sponsoring sportowy spół-
ki znajdującej się w fatalnej sy-
tuacji finansowej i ubiegającej 
się o pomoc Skarbu Państwa. 

Co ciekawe, podczas sejmowe-
go wystąpienia Dawid Jackiewicz 
posłużył się wieloma przykładami 
negatywnych działań w wielu fir-
mach, nie posługując się przy tym 
nazwami konkretnych spółek, aby 
– jak wyjaśnił - nie szkodzić ich 
bieżącej działalności rynkowej.

 

Igor D. Stanisławski

Beaty Szydło dosłownie rozjechał rząd PO-PSL, który 
w sumie kosztował nas 340 mld zł. – Poziom rządów 
PO-PSL osiągnął dno. Liczba rzeczy złych była po pro-
stu gigantyczna – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Audyt przedstawili głównie ministrowie, jednak 
w tematykę wprowadziła wszystkich Beata Szydło. 
Premier scharakteryzowała rządy PO-PSL trzema 
słowami: egoizm, marnotrawstwo i pogarda. – Polacy 
przez poprzednie rządy stracili 340 mld zł. To mogło 
być osiem lat obowiązywania programu 500+, 5 tys. 
nowych przedszkoli i 250 nowych szpitali – mówiła 
Szydło. Premier zapowiedziała, że politycy PO zostaną 
pociągnięci do odpowiedzialności za działania i zanie-
chania. Jednocześnie ogłosiła, że będzie wnioskowała 
o powołanie komisji śledczej w sprawie afery Amber 
Gold. To było trzęsienie ziemi, ale emocje rosły.

Złote mercedesy, koszmarne zaniedbania i błędy 
w polityce obronnej czy gigantyczne odprawy w spół-
kach skarbu państwa. Oto inne porażające fakty:
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Węgiel oskarżony przez opozycję
Sejm uchwalił ustawę o inwestycjach dotyczących elektrowni wiatrowych wraz z przepisem, by 
wiatraki stawiano w odległości od domów nie mniejszej niż 10-krotność wysokości tych instalacji.

 SEjm Ustawa wiatrakowa przyjęta

Za ustawą głosowało 239 posłów, prze-
ciw było 147, wstrzymało się 16. Pro-
jekt był autorstwa posłów PiS. Zdaniem 
autorów ustawa przyczyni się do ure-
gulowania zasad lokalizowania elektro-
wni wiatrowych na terytorium Polski.

W projekcie największe kontro-
wersje wzbudził zapis, że farmy wia-
trowe nie będą mogły powstawać w 
mniejszej odległości od budynków 
mieszkalnych niż 10-krotność ich wy-
sokości wraz z wirnikiem i łopatami. W 
praktyce to 1,5-2 km. Zdaniem klubów 
opozycyjnych przyjęcie tego przepisu 
doprowadzi do całkowitego zahamo-
wania rozwoju energetyki wiatrowej.

Ta sama odległość miałaby być 
zachowana przy budowie nowych wia-
traków przy granicach m.in. parków 
narodowych, rezerwatów, parków kra-
jobrazowych, obszarów Natura 2000. 
Istniejące wiatraki, które nie spełniają 
kryterium odległości, nie mogłyby być 
rozbudowywane, dopuszczalny ma być 
jedynie ich remont i prace niezbędne 
do eksploatacji. Ponadto lokalizacja 
elektrowni wiatrowej byłaby możliwa 
tylko na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa prowadzi też do wzrostu 
opłat za eksploatację wiatraków. Jed-
nocześnie zakłada, że można będzie 
rozbudowywać lub przebudowywać 
domy, znajdujące się w najbliższym są-
siedztwie wiatraków, jeśli pozwala na 
to miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Tym niemniej przedsta-
wiciele opozycji przekonywali, że przyję-
te zapisy uniemożliwią budowę nowych 
domów w sąsiedztwie wiatraków.

Jeden z autorów projektu Bogdan Rzoń-
ca (PiS) przekonywał przed głosowaniami, 
że ustawa nie hamuje energetyki wiatrowej, 
tylko wprowadza niezbędne regulacje, zaś 
najlepszą formą rozwoju energetyki jest 
„miks energetyczny” różnych źródeł.

- Za tą ustawą stoi polski węgiel - 
replikował Michał Stasiński (Nowoczes-
na). - Wasz miks energetyczny to jest 
po pierwsze węgiel, po drugie węgiel i 
po trzecie węgiel - zwracał się do PiS.

- Rok po roku dopłacamy do ener-
gii odnawialnej - przekonywała przed 
głosowaniem szefowa MEN Anna Za-
lewska, tłumacząc, że wiele lat zajmo-
wała się energią odnawialną. - Niech 
państwo przekonują tych, którzy mu-
szą żyć pod złomem - zwróciła się do 

opozycji. I nie grozi nam, czym groziła 
opozycja, że w 2020 roku nie osiąg-
niemy wymaganego przez UE poziomu 
15 proc. energii ze źródeł odnawial-
nych, bo dzisiaj mamy już 12 proc.

Minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski dodawał, że gdybyśmy mieli 
rozwijać jeszcze szybciej energię od-
nawialną, musielibyśmy dopłacać do 
tego kolejne miliardy złotych. - Przez to 
szaleństwo energii odnawialnej zmniej-
szamy sobie PKB - przekonywał.

Polska branża energetyki wiatrowej 
była w ostatnich latach jedną z najdy-
namiczniej rozwijających się w Europie. 
Do tej pory w rozwoju energetyki wiatro-
wej wyprzedzali nas tylko Niemcy. Roz-
wój odnawialnych źródeł, w tym także 
elektrowni wiatrowych, był w Polsce do 
tej pory wspierany poprzez tzw. system 
zielonych certyfikatów, czyli dokumen-
tów (świadectw) potwierdzających, że 
dany wytwórca wyprodukował energię 
w odnawialnym źródle. Szacuje się, że 
rynkowy koszt zielonych certyfikatów, 
jacy ponieśli w 2015 r. odbiorcy energii,  
to około 2,2 miliardy złotych, co prze-
kłada się na 17 zł na każdej MWh. 

jm

Prąd na gazie? To się nie opłaca!
jAKO nietrafioną inwestycję minister energii Krzysztof Tchórzewski ocenił budowę elektrociepłowni gazowej w Stalowej 
Woli. W Polsce trwa, lub jest planowana, budowa kilku innych bloków gazowych. 
Mówiąc w Sejmie o błędnych 
decyzjach inwestycyjnych rządu 
PO-PSL w energetyce Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii, 
wymienił budowę elektrociepłow-
ni gazowej na Stalowej Woli. 

Minister Tchórzewski mówił, 
że „nie można odgadnąć, czym 
było podyktowane” podjęcie decy-
zji o rozpoczęciu tej inwestycji. 

- Dzisiaj jesteśmy w takiej sy-
tuacji, że wydano na tę inwestycję 
1 mld zł, a po to, żeby ją zakończyć, 
trzeba wydać jeszcze do 400 mln 
zł. Jednocześnie już wiadomo, że 
ta inwestycja będzie generowa-
ła 100 mln straty rocznie. Odpo-
wiedź jest taka, że jednak tego typu 
elektrownie w takich państwach 
jak państwa sąsiednie, jak Niem-
cy, funkcjonują i mają się dobrze. 
Otóż tak, mają się dobrze, tylko 
że Niemcy kupują gaz o 30 proc. 
taniej niż Polska. Tak sobie wyne-
gocjowali z Rosjanami. Patrząc z 
takiego punktu widzenia, nie da 
się tej inwestycji zobaczyć inaczej 
– mówił Krzysztof Tchórzewski. 

Nie ma uzasadnienia
Remigiusz Nowakowski, obec-

ny prezes Tauron Polska Energia 
również ocenia, że z dzisiejszej 
perspektywy widać, że nie było 
uzasadnienia do budowy tak dużej 
jednostki w tej lokalizacji. Nowa-
kowski mniej więcej w tym samym 
czasie, kiedy Tauron z PGNiG pod-
jęli decyzję o wspólnej inwestycji 
w Stalowej Woli, pracował nad 
projektem budowy elektrociepłow-
ni gazowej we Wrocławiu, którą 
chciał zbudować koncern Fortum 
z Finlandii. Analizy Fortum wy-
kazały, że taka inwestycja jest 
nieopłacalna i do dziś nie rozpo-
częto jej realizacji, choć Finowie z 
niej ostatecznie nie zrezygnowali, 
tylko czekają na lepsze czasy. 

Niedawno Bogusław Marzec, 
wiceprezes PGNiG ds. finansowych 
wyjaśniał, że budowę elektrocie-
płowni w Stalowej Woli rozpoczę-
to w czasach, gdy wysokie ceny 
paliw i energii zachęcały do takich 
inwestycji. Już w trakcie budowy 
nastąpił znaczący spadek cen pa-
liw i energii, do czego doszły prob-
lemy z wykonawcą, którym była 
hiszpańska grupa Abener Ener-
gia. W styczniu 2016 r. odstąpiono 
od kontaktu z Abener Energia. 

Nie wiadomo co nadal będzie z 
inwestycją w Stalowej Woli, moż-
liwe, że będzie gotowa ona w 2018 
roku (a miała być w 2015 r.). Poja-
wił się też dość niecodzienny po-
mysł, aby to co już zbudowano ro-
zebrać i przenieść w inne miejsce, 
np. do Elektrociepłowni Żerań w 
Warszawie lub Elektrowni Łagisza 
w Będzinie. Z przenosin prawdo-
podobnie jednak nic nie wyjdzie i 
ostatecznie elektrociepłownia zo-
stanie dokończona na miejscu. 

Jednym z głównych proble-
mów gazowego bloku w elektro-
ciepłowni Stalowa Wola jest mały 
rynek ciepła w mieście. Pomi-
mo takich doświadczeń, w Pol-

sce budowane i planowane są 
inne bloki energetyczne na gaz. 

PKN Orlen inwestuje w gaz
Przypomnijmy, że we wrześ-

niu 2015 r. budowę bloku gazowo-
parowego o mocy 596 MWe roz-
poczęto w PKN Orlen w Płocku. 
Budowa ma zostać zakończona w 
2017 r. Wartość kontraktu, wraz 
z umową serwisową, to 1,6 mi-
liarda złotych. Nowy blok będzie 
produkował energię elektrycz-
ną i ciepło na potrzeby Orlenu. 

To druga tego typu inwestycja 
Orlenu. W połowie 2016 r. ma zostać 
oddany do eksploatacji blok gazo-
wo-parowy o mocy 463 MWe w za-
kładach PKN Orlen we Włocławku. 
Wartość tej budowy to 1,3 mld zł.

Różnica pomiędzy inwestycja-
mi Orlenu a tą w Stalowej Woli jest 
odbiór ciepła. W przypadku Or-
lenu będzie ono wykorzystywane 
do celów produkcyjnych i można 
zakładać, że te inwestycje zapla-
nowano tak, żeby nie produkować 
ciepła więcej niż potrzeby koncer-
nu. W Stalowej Woli inwestycję 
natomiast przewymiarowano. 

Podobną inwestycje do bloku 
w Stalowej Woli planuje PGNiG 
Termika w Warszawie, gdzie ma 
powstać blok gazowo-parowy o 
mocy ok. 420-490 MW, który ma 
zastąpić stare bloki na węgiel ka-
mienny. Nie widomo jednak kiedy 
ten blok powstanie, ponieważ nie 
rozpoczęła się nawet jego budowa, 
trwa ocena ofert budowlanych. 

Tauron planował budowę dru-
giego bloku gazowego, tym razem 
w Elektrowni Łagisza. Z tej budo-
wy najprawdopodobniej zrezyg-
nuje całkowicie, lub też zdecyduje 
się na budowę bloku węglowego. 
Obecnie Tauron pracuje nad nową 
strategią działalności (ma być go-
towa w czerwcu br.) i wtedy osta-
tecznie poznamy to, na co kato-
wicka grupa się zdecydowała. 

Opcja rosyjska
Polityka energetyczna, jak sama 

nazwa wskazuje, składa się z dwóch 
elementów: politycznego i gospodar-
czego. W obecnych, niestabilnych 
czasach nie możemy zapominać o 
kwestii politycznych. A te z gazem 
w oczywisty sposób są związane. 

Większość importowanego 
obecnie przez Polskę gazu ziem-
nego pochodzi z Rosji,  Rosja jest 
też jednym z głównych dostawców 
gazu do całej Unii Europejskiej. 
Naturalne jest więc, że zwiększając 
wykorzystanie gazu – np. w elek-
trociepłowniach gazowych - w Pol-
sce musimy zwiększać jego import 
(w Polsce wydobywamy także gaz 
ziemny, ale zbyt mało aby zaspokoić 
własne potrzeby). Obecnie oznacza 
to import z Rosji, choć rząd chce 
zwiększyć dostawy gazu także z in-
nych kierunków, np. z Norwegii. 

Rosja wielokrotnie wykorzysty-
wała eksport gazu ziemnego i ropy 
jako narzędzie nacisków politycz-
nych, w ostatnich miesiącach od-

czuły to m.in. Ukraina, Białoruś jak 
i kraje byłego Związku Radzieckie-
go w Azji. W podobny sposób z pew-
nością mogłaby postąpić z Polską. 

Inną rosyjską opcją jest wyku-
pywanie przez Rosjan udziałów w 
polskich firmach. Rosjanie posiada-
ją już 20 proc. akcji w Grupie Azoty, 
która jest jednym z największych 
konsumentów gazu ziemnego w Pol-
sce. W celu ochrony przed wrogimi 

przejęciami strategicznych polskich 
firm, nie tylko ze strony rosyjskich 
firm, Ministerstwo Skarbu Państwa 
chce wprowadzić specjalny parasol 
ochronny nad tymi firmami. Jako 
pierwsze tą ochroną ma zostać obję-
ta właśnie Grupa Azoty oraz KGHM, 
w dalszej kolejności ma to dotyczyć 
PKN Orlen oraz grupy Lotos. 

Zwiększając wykorzystanie 
gazu w polskiej gospodarce, w 

tym energetyce, o tych uwarun-
kowaniach musimy pamiętać i 
musimy się maksymalnie zabez-
pieczyć przed uzależnieniem od 
jednego dostawcy. Jednym z naj-
lepszych sposobów jest oparcie 
się na własnych surowcach ener-
getycznych a takim w przypadku 
Polski, jak wiadomo, jest węgiel. 

Igor D. Stanisławski

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę bloku gazowo - parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola odbyło się 
z pompą. Dziś trzeba liczyć skutki niefortunnej decyzji. 

WyDarzenia

enrGetyka energetyka gazowa w polsce 



4MAJ 2016   SOLIDARNOŚĆ GÓRNICZA �WyDarzenia

Obawy i zagrożenia
PODPISANO porozumienie zakładające, że grupa TDj, czyli większościowy akcjonariusz grupy Fa-
mur, przejmie  kontrolny pakiet grupy Kopex. jeżeli dojdzie do tej transakcji to z pewnością dopro-
wadzi ona do powstania dużej polskiej grupy zaplecza górniczego – co będzie pozytywnym zjawi-
skiem. Negatywnym efektem takiej konsolidacji będą z pewnością zwolnienia pracowników.

Przypomnijmy, że 17 marca 
2016 r. spółka celowa TDJ S.A., 
dominującego akcjonariusza Fa-
mur S.A., zawarła z Krzysztofem 
Jędrzejewskim umowę warunkową 
nabycia kontrolnego pakietu ak-
cji Kopex S.A. Aby umowa mogła 
wejść w życie konieczne jest speł-
nienie trzech warunków. Pierwszy 
z nich to uzyskanie zgody Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów (UOKiK), warunek dru-
gi to pozytywne wyniki badania 
spółki (tzw. due diligence), które 
ma zakończyć się w drugiej poło-
wie czerwca br. a warunek trzeci 
to tzw. restrukturyzacja finanso-
wania grupy kapitałowej Kopex.

Obie firmy spodziewają się, że 
jeżeli wszystkie trzy warunki zo-
staną spełnione, to do transakcji 
mogłoby dojść już w sierpniu br. 

Co z pracownikami 
łączonych grup?

Niemal na pewno taka fuzja 
doprowadzi do zwolnień pracow-

ników. Pierwsze oznaki tego już są 
widoczne. Pod koniec maja br. roz-
poczęły się zwolnienia grupowe w 
zakładach spółki Kopex Machinery 
(z grupy Kopex) w Zabrzu i w Ryb-
niku. Obejmą one w sumie 305 osób 
- 285  w Kopex Machinery w Zabrzu 
i 20  w rybnickiej Ryfamie (będą-
cej częścią Kopex Machinery). 

Początkowo planowano zwol-
nienie 340 pracowników Kopex 
Machinery, ale ostatecznie zmniej-
szono liczbę zwolnień do 305 osób. 
W zamian związkowcy zgodzili się 
na zawieszenie do końca 2016 r. 
Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych. Kopex Machinery w Za-
brzu zatrudnia ponad 900 pracow-
ników, a Ryfama ponad 300 osób.

Prawdopodobnie do sporej fali 
zwolnień dojdzie po połączeniu 
Kopexu i Famuru. Po konsolidacji 
wiele działów będzie występowało 
podwójnie a wystarczy tylko jeden 
dział, tak może być z księgowoś-
cią, obsługą informatyczną (IT), 
zakupami czy kadrami. Famur i 

Kopex mają swoje centrale w Ka-
towicach, więc połączenie tych 
działów i ich umiejscowienie w 
jednym miejscu nie będzie dużym 
problemem. Dlatego w części admi-
nistracyjnej można spodziewać się 
sporych redukcji zatrudnienia. 

Nie wykluczone, że do zwol-
nień dojdzie także w spółkach 
produkcyjnych z obecnej grupy 
Kopex. Grupa Famur jest znana 
z przeprowadzania tzw. głębokiej 
restrukturyzacji przejmowanych 
przez siebie firm, co często skut-
kował zwolnieniami pracowników. 
Tak może być i w tym przypadku.

Powstanie monopolista?
Inną ważną obawą związaną z 

przejęciem Kopeksu przez Famur 
jest powstanie grupy, która bę-
dzie miała pozycję niemal mono-
polisty na polskim rynku maszyn 
górniczych. Taka połączona grupa 
będzie mogła samodzielnie wpły-
wać na ceny urządzeń dla kopalń. 
W Polsce pozycja połączonej gru-

py Famur-Kopex będzie znacznie 
silniejsza niż innych krajowych 
producentów maszyn i koncernów 
międzynarodowych. To może do-
prowadzić do tego, że spółki węglo-
we zostaną zmuszone do przyjęcia 
warunków nowej grupy, ponieważ 
nie będą miały innych ofert. 

Ciekawa więc będzie opinia 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów (UOKiK), który może 
wyrazić zgodę na tę transakcję, ale 
może też ją zablokować.  UOKiK 
może wydać też warunkową zgodę 
na tę transakcję zmuszając nową 
grupę do sprzedaży części fabryk. 

Po co łączyć Kopex 
z Famurem? 

Oczywiste jest pytanie o za-
sadność takiej konsolidacji. Przed-
stawiciele Famuru i Kopeksu za-
pewniają zgodnie, że  konsolidacja 
to w obecnej trudnej sytuacji ryn-
kowej właściwy kierunek rozwoju 
dla obu firm, a planowana  opera-
cja oznacza możliwość istotnego 
zwiększenia skali, jakości i efek-
tywności prowadzonych działań na 
rynku krajowym  i zagranicznym.

- Przed nami okres, który może 
przynieść wiele korzyści. To szansa 
na stabilizację oraz znakomita baza 
dla rozwoju obu firm, a przez to tak-
że całego Śląska. Połączone spółki 
stanowiłyby jedną z większych firm 
przemysłowych w Polsce, która z 
pewnością mogłaby dołączyć do 
grupy Championów narodowych, 
których tworzenie jest promowa-
ne w planie ministra Morawie-
ckiego. Z tej perspektywy jeszcze 
bardziej realne stanie się podbija-
nie rynków światowych  „Polskim 
Kombajnem Górniczym” i innymi 
produktami, z których jako polscy 
producenci jesteśmy znani już od 
wielu lat - mówi Mirosław Bendze-
ra, prezes zarządu Famur S.A.

Obie firmy zgodnie przekonu-
ją, że obserwując długoterminowy 

trend spadku cen węgla i poziom na-
kładów inwestycyjnych nie tylko w 
skali kraju, ale jako tendencję świa-
tową, tego typu fuzja niesie za sobą 
wzmocnienie sektora wytwórców 
maszyn i urządzeń górniczych. 

Produkty w obu grupach w 
znakomitej większości uzupełniają 
się i oferują konsumentom kom-
pleksową usługę w ramach szeroko 
pojętych inwestycji w sektorze. Od 
projektowania głównych wyrobisk 
poprzez wykonawstwo kapitalnych 
wyrobisk kamiennych po dobór 
optymalnego w danych warunkach 
wyposażenia eksploatacyjnego i 
transportowego. Takie działania 
z jednej strony pozwolą na stabil-
niejsze funkcjonowanie oraz pew-
ność dostępu do tego typu usług na 
rynku polskim, a z drugiej zmniej-
szą konkurencję polsko-polską na 
rynkach międzynarodowych. 

Celem planowanej transakcji 
jest doprowadzenie do powstania 
silnej i nowoczesnej grupy, któ-
ra w ma mieć realny potencjał, 
aby zostać światowym liderem 
w produkcji maszyn i urządzeń 
dla przemysłu wydobywczego. 

Zdaniem przedstawicieli Kopek-
su i Famuru dzięki połączeniu pol-
scy klienci połączonych podmiotów 
zyskaliby dostawcę jeszcze silniej 
skoncentrowanego na dostarczaniu 
kompleksowych produktów i usług 
najwyższej jakości  z wyższym po-
tencjałem kapitałowym oraz więk-
szymi możliwościami finansowy-
mi. Na rynku międzynarodowym 
połączenie sił umocniłoby  pozycję 
względem pozostałych producen-
tów oraz pozwoliłoby na skutecz-
niejsze konkurowanie z nimi. 

Tyle oficjalny optymizm. Nowa 
połączona grupa rzeczywiście 
może liczyć na wsparcie rządowe  
w ramach programu rozwojowego 
„Polski Kombajn Górniczy”, któ-
rego celem ma być zdobycie przez 
polski przemysł istotnej pozycji na 
globalnym rynku maszyn górni-
czych. Przypomnijmy, że program 
ten jest częścią ogłoszonego w lu-
tym br. tzw. planu Morawieckie-
go, w którym zapowiedziano kilka 
programów rozwojowych mających 
napędzać polską gospodarkę. Na 
razie nie przedstawiono szczegółów 
programu „Polski Kombajn Gór-
niczy”, ale trudno sobie wyobrazić 
sobie jego realizację bez połączonej 
grupy Famur-Kopex. Nie wiadomo 
też, kiedy miałaby rozpocząć się re-
alizacja tego projektu, więc z pew-
nością jego pozytywnych efektów 
nowa grupa szybko nie odczuje. 

Igor D. Stanisławski

ZAPLECZE Skutki połączenia Famuru z Kopeksem

Pomoc dla zwalnianych pracowników Kopex machinery
25 maja rozpoczną się zwolnienia grupowe w zakładach spółki Kopex Machinery S.a. 
w Zabrzu i w Rybniku. Obejmą one w sumie 305 osób - 285  w Kopex Machinery w Za-
brzu i 20  w rybnickiej Ryfamie.
Jak podkreślają związkowcy z Soli-
darności, to i tak mniejsza liczba niż 
początkowo zakładał pracodawca. 
Podczas konsultacji z zarządem spółki 
związanych z wdrażaniem procedury 
zwolnień grupowych związkom zawo-
dowym udało się przekonać pracodaw-
cę do ograniczenia liczby zwalnianych 
z 340 do 305 osób, czyli o ok. 10 proc. 
W zamian za związkowcy zgodzili się 
na zawieszenie do końca 2016 roku 
Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych.  - Przyjęliśmy to rozwiązanie, 

bo dla nas ważne było każde uratowa-
ne miejsce pracy. Nie wiemy jeszcze, 
którzy konkretnie pracownicy odejdą 
ze spółki. Ich imienne listy będą  przed-
stawiane od 25 maja. Nie wiemy też, ilu 
wśród nich będzie członków Solidar-
ności, ale zamierzamy im szczególnie 
pomagać. Jeśli okaże się, że któryś z 
naszych związkowców wytypowanych 
do zwolnienia jest w trudnej sytuacji 
materialnej, albo rodzinnej, to będziemy 
walczyć o niego do końca - zapowia-
da Józef Zaniewski,  przewodniczący 

Solidarności w rybnickiej Ryfamie.
W trakcie konsultacji z pracodaw-

cą strona związkowa zawnioskowała o 
rozpoczęcie pilnych rozmów z przed-
stawicielami powiatowych urzędów 
pracy w Zabrzu i Rybniku w sprawie 
opracowania programów aktywizacji 
zawodowej dla zwalnianych osób. W 
rezultacie od 16 do 20 maja dla pracow-
ników z obu zakładów organizowane są 
spotkania z urzędnikami z miejscowych 
PUP oraz oddziałów Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. Ludzie informowani 

są  m.in. o tym, jakie kryteria należy 
spełnić, by skorzystać ze świadczenia 
przedemerytalnego czy z zasiłków dla 
bezrobotnych. – Jednak najważniej-
szym zadaniem urzędników jest analiza 
lokalnego rynku pracy pod kątem za-
wodów, w których nastąpią zwolnienia 
w naszych zakładach. Na jej podstawie 
przygotują dla ludzi oferty pracy zgodne 
z ich wyuczonymi zawodami. Przedsta-
wią im również możliwości przekwa-
lifikowania – informuje Zaniewski. 

Merytoryczną pomoc w stara-
niach o nową pracę zaoferowali pra-
cownikom związkowcy z zakładowej 
Solidarności. – Pomożemy każdemu, 
bez względu na jego przynależność 
związkową. M.in. wszystkim, którzy 

się do nas zwrócą, pokażemy, jak 
poprawnie zredagować CV. Przygo-
tujemy ich również do rozmów kwa-
lifikacyjnych z potencjalnymi praco-
dawcami – dodaje przewodniczący. 

O redukcji zatrudnienia pracodaw-
ca poinformował stronę związkową 15 
kwietnia. Podał, że przyczyną zwolnień 
jest związana z dekoniunkturą w gór-
nictwie bardzo trudna sytuacja ekono-
miczna spółki i jej właściciela - Grupy 
Kapitałowej Kopex S.A. w Katowicach. 

Zabrzański zakład Kopex Machine-
ry zatrudnia ponad 900 pracowników, 
a rybnicka Ryfama ponad 300 osób. 
Spółka to największy w Polsce produ-
cent maszyn i urządzeń górniczych.  

 bea
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Błękitny węgiel – czyste 
paliwo w starym kopciuchu

Rozmowa z dr. inż. 
Aleksandrem Sobolewskim, 
dyrektorem Instytutu 
Chemicznej Przeróbki Węgla 
w Zabrzu

panie dyrektorze, kończą 
się próby terenowe badania 
efektywności spalania nowe-
go niskoemisyjnego paliwa 
węglowego - Błękitnego wę-
gla. proszę przybliżyć genezę 
powstania tego paliwa, jego 
nazwy i wyjaśnić, czego ocze-
kują państwo po przeprowa-
dzeniu prób terenowych.

Wszyscy wiemy, że spalanie tra-
dycyjnego węgla w przestarzałych 
i źle eksploatowanych indywidu-
alnych urządzeniach grzewczych 
przyczynia się do olbrzymiego za-
nieczyszczenia powietrza szczegól-
nie południowej Polski. Zjawisko to 
ostatecznie przekłada się na zdro-
wie mieszkańców. My w Instytucie 
już od ponad dwudziestu lat wiemy, 
że nie musimy jednak rezygnować 
z węgla, by obniżyć emisję szkod-
liwych substancji do powietrza. 
Tradycyjny węgiel należy zastąpić 
nowym niskoemisyjnym paliwem 
tzw. „Błękitnym węglem”, a stare 
paleniska powinno się wymienić na 
nowoczesne, w których sprawność 
kontrolowanego procesu spalania 
paliwa jest kilkadziesiąt punktów 
procentowych wyższa od obecnej.

Jednakże podejmowane w 
ostatnim ćwierćwieczu działania 
różnych czynników są mało sku-
teczne, ponieważ nie uwzględnia-
ją istoty problemu, którą wg na-

szej oceny możemy sprowadzić do 
trzech stwierdzeń: głównym źród-
łem niskiej emisji są przestarzałe 
i źle eksploatowane piece i kotły 
opalane niskojakościowymi pali-
wami węglowymi; nie wymienimy 
wszystkich starych pieców i kotłów 
węglowych w ciągu najbliższych 10, 
20 czy nawet 30 lat; paliwo nisko-
emisyjne musi być dostosowane 
do istniejącej infrastruktury (pie-
ce, kotły, piecokuchnie) oraz stanu 
świadomości społeczeństwa.

Te trzy fakty były podstawowy-
mi przesłankami do uruchomienia 
w ramach Generatora Koncepcji 
Ekologicznych GEKON projektu 
pod nazwą: Badania nad innowa-
cyjnym, niskoemisyjnym paliwem 
bezdymnym. Realizatorem projek-
tu, który trwa od dwóch lat, a zakoń-
czy się w 2016 roku jest Konsorcjum 
naukowe: Polchar Sp. z o.o. i IChPW, 
a efektem tego projektu jest właśnie 
niskoemisyjne paliwo węglowe.

Niskoemisyjne paliwo – proś-
ciej mówiąc – Błękitny Węgiel, to 
przetworzony termicznie (częścio-
wo  odgazowany) węgiel, którego 
bez problemów możemy używać 
w normalnym palenisku – pieco-
kuchni czy piecu kaflowym, jakich  
mamy w Polsce około 3,5 milionów 
– w samym Krakowie wg ostatnich 
danych prawie 24 tys. Błękitny Wę-
giel przez uszlachetnianie termicz-
ne ma wyższą wartość opałową od 
normalnego węgla oraz wielokrot-
nie niższe parametry emisyjne. 
Nowe paliwo, w przeciwieństwie 
do zwykłego węgla (palącego się na 
żółto-pomarańczowo z dużą ilością 
iskier) pali się łagodnym błękitnym 

płomieniem tak jak gaz – stąd jego 
nazwa.

Co do prób terenowych to 
do teraz dysponowaliśmy tylko 
pierwszymi wynikami badań spa-
lania tego paliwa w warunkach 
pozalaboratoryjnych – przepro-
wadzonych podczas poprzedniego 
sezonu grzewczego (2014/2015) u 
kilkunastu mieszkańców zabrzań-
skiej dzielnicy Zandka. Wówczas 
chodziło o wstępne przetestowanie 
poza laboratorium partii 12 ton tego 
paliwa. W tym sezonie grzewczym 
prowadzimy tzw. „duży pilotaż”. To 
są już duże testy obejmujące spale-
nie 2 tys. ton tego paliwa w pięciu 
różnych lokalizacjach południo-
wej Polski (między innymi w tzw. 
„zdrojach”). W dwóch z wybranych 
lokalizacji dwutygodniowe testy już 
się zakończyły, mówię o Roszkowie 
- w gminie Krzyżanowice nieopo-
dal Raciborza oraz w Jedlinie-
Zdrój pod Wałbrzychem. W poło-
wie grudnia rozpoczęły się kolejne 
pomiary - w Zabrzu oraz w kra-
kowskim osiedlu uzdrowiskowym 
Swoszowice. Ostatnią lokalizacją 
przewidzianą do realizacji na po-
czątku 2016 ma być miasto Żywiec. 
Na wiosnę 2016 zakończymy serię 
naszych testów i potwierdzimy 
przede wszystkim efekty ekologicz-
ne używania Błękitnego Węgla, ale 
również poprzez ankietyzację setek 
gospodarstw domowych ocenimy 
jego walory użytkowe „w ruchu” 
(tzn. czy się nie pyli, czy dobrze się 
zapala, czy nie ma problemów z od-
biorem popiołu, a ostatecznie - czy 
nie pachnie brzydko) oraz bardzo 
istotną dla nas społeczną akcep-
tację dla nowego paliwa. Muszę 
zaznaczyć, że jednym z głównych 
założeń przy tworzeniu Błękitnego 
Węgla było przeznaczenie go dla tej 
części mieszkańców naszego kraju, 
których nie stać na wymianę kotła 
czy pieca. Błękitny Węgiel jest pro-
pozycją dla osób opalających włas-
ne domy i mieszkania używając w 
przestarzałych piecach i kotłach 
najgorszego jakościowo zasiarczo-
nego węgla, a często także mułów 
węglowych i odpadów, nie z wybo-
ru, lecz z braku pieniędzy.

Błękitny węgiel – jak pan 
zaznaczył – jest paliwem 
wstępnie przetworzonym, czy-
li zapewne będzie kosztował 
więcej niż węgiel. O ile może 
być droższy od tradycyjnego 
węgla i co dostaniemy jako 
użytkownicy za tę cenę?

Szacujemy, że cena Błękitnego 
Węgla nie przekroczy dwukrotno-
ści wartości surowca użytego do 
jego otrzymania. Oczywiście na 
cenę końcową będzie się składać 
się wiele składowych, łącznie z po-
datkami. Proszę jednak, by tych 
szacunków nie traktować w katego-
riach deklaracji. Instytut odpowia-
da za dobór i testowanie nowego 
paliwa. W sprawach biznesowych 
należy zwrócić się do naszego part-

nera przemysłowego – firmy Pol-
char, ale konkretne dane powstaną 
w momencie podjęcia decyzji o bu-
dowie zakładu produkcyjnego.

proszę powiedzieć, dlacze-
go Błękitny węgiel jest lep-
szy od tradycyjnego i jaki ma 
wpływ na środowisko?

Używając tego paliwa odbiorcy 
oraz całe społeczeństwo otrzymają 
wielokrotny spadek emisji szkod-
liwych substancji podczas spala-
nia – przede wszystkim w starych 
obsługiwanych ręcznie piecach i 
kotłach. Rakotwórczych lotnych 
związków organicznych (tzw. LZO) 
oraz wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych (tzw. 
WWA) powstaje 5-7 razy mniej, 
tlenków siarki 2-3 razy mniej, pyłu 
ponad 3 razy mniej. Jednocześ-
nie trzeba podkreślić, że Błękitny 
Węgiel cechuje się o wiele wyższą 
wartością opałową, a więc podczas 
sezonu grzewczego zużyjemy go 
znacznie mniej dla opalania nasze-
go mieszkania czy domu. W zamian 
dostaniemy czystsze powietrze.

Jak już wcześniej wspomnia-
łem nowe paliwo dedykowane 
jest dla tej części społeczeństwa, 
która nie wymieni sobie kotłów i 
nie jest także zainteresowana ga-
zem. Ludzie nie ogrzewają swoich 
domów węglem z pobudek patrio-
tycznych, bądź dlatego, że kochają 
węgiel, ale dlatego, że jest on 2-3 
razy tańszy od np. gazu. Palenie 
śmieci, palenie mułami węglo-
wymi, co jest nagminne i bardzo 
szkodliwe, wynika z realnej sytu-
acji ekonomicznej znacznej części 
naszego społeczeństwa. Zastoso-
wanie Błękitnego Węgla jest więc 
bardzo istotne właśnie tutaj. Da 
nam to największy efekt, ponie-
waż nie zmieniając przyzwyczajeń 
użytkowników, nie wymieniając 
im pieców i kotłów, a jedynie zmie-
niając używane paliwo osiągniemy 
efekt, na którym, mam nadzieję, 
zależy wszystkim.

reasumując: Błękitny wę-
giel jest paliwem lepszym od 
tradycyjnego węgla, ale dla-
czego uważają państwo, że 
ludzie będą woleli używać 
stworzonego w instytucie 
chemicznej przeróbki węgla 
w zabrzu nowego paliwa? Jak 
ich do tego przekonać?

Naszą rolą jest wyprodukowa-
nie, przetestowanie i pokazanie 
realnych wyników na bazie zakro-
jonych na szeroką skalę testów (2 
tys. ton Błękitnego Węgla, to 50 
tirów rozwiezionych po kraju). 
Ludzie, którzy testują nasze pali-
wo, wypełniają specjalne ankiety. 
Oceniają, czy Błękitny Węgiel się 
nie pyli, czy dobrze się zapala, czy 
nie ma problemów z odbiorem po-
piołu, po prostu – czy się go dobrze 
użytkuje. Wstępne wyniki ankiety-
zacji wskazują, że Błękitny Węgiel 
spełnia oczekiwania odbiorców w 

zakresie użytkowania, a nasze ba-
dania terenowe potwierdzają zna-
czącą poprawę jakości powietrza 
w miejscach testowych. Wniosek 
– używanie Błękitnego Węgla jest 
najprostszą drogą do uzyskania 
celu, jakim jest czyste powietrze. 
Jak i ile jesteśmy w stanie zapłacić 
za czyste powietrze? Na pierwsze 
pytanie muszą odpowiedzieć poli-
tycy, bo na drugie odpowiedź jest w 
przybliżeniu znana.

A na pytanie, jaki wypracować 
system wsparcia dla takiego pali-
wa odpowiem tak: w naszej ocenie 
sprawa będzie opierała się na zna-
lezieniu mechanizmu dofinanso-
wania albo produkcji (łatwiejsze), 
albo produktu (trudniejsze) – aby 
mógł być sprzedawany po cenie 
tradycyjnego, nieprzetworzonego 
węgla, oferowanego na rynku. Po-
prawa jakości powietrza, którym 
oddychamy, co przekłada się na po-
prawę zdrowia społeczeństwa, jest 
z pewnością tego warta.

Trwa akcja dofinansowu-
jąca wymianę starych pieców 
węglowych na gazowe, czy w 
tej sytuacji Błękitny węgiel 
się „przebije”?

Działania samorządów mające 
na celu wymianę starych urządzeń 
na nowoczesne jest działaniem 
długofalowym. Zaznaczyłem już 
wcześniej, że starych tzw. „kop-
ciuchów” mamy ponad 3,5 mln, w 
dodatku te urządzenia używane 
są w większości przez biedniejszą 
część naszego społeczeństwa. To 
sprawia, że zainwestowanie przez 
nią środków na wymianę pieca lub 
kotła nie jest w koszyku rzeczy naj-
potrzebniejszych. Możemy z dużą 
dozą prawdopodobieństwa założyć, 
że proces wymiany będzie jeszcze 
trwał i trwał (szacujemy go na oko-
ło 30 lat). Przez ten czas zmieniając 
obecne paliwo na Błękitny Węgiel 
możemy w prosty sposób wyelimi-
nować miliony ton zanieczyszczeń 
trujących nas co roku, poprawia-
jąc znacząco jakość powietrza, 
którym oddychamy, oszczędzając 
niejako przy okazji miliony, jak 
nie miliardy złotych związane z 
leczeniem schorzeń wywołanych 
złą jakością powietrza. Urucho-
mienie produkcji przemysłowej 
Błękitnego Węgla wraz z uru-
chomieniem systemu dofinanso-
wania, o którym wspomniałem 
wcześniej, wzrostem nacisku spo-
łeczeństwa na rozwiązanie prob-
lemu „niskiej emisji” w połącze-
niu ze wzrostem świadomości (w 
głównej mierze kreowanym przez 
media) zdrowotno-technicznej 
społeczeństwa, w mojej ocenie 
spowoduje „przebicie” się Błękit-
nego Węgla w ciągu paru lat, a 
zastąpienie tradycyjnych paliw, 
ku naszemu wspólnemu dobru, 
stanie się faktem.

Rozmawiała: Ilona Trębacz
Źródło: blog naukowy AGH
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CzeCHy Upadek koncernu okD

Spadek po Bakali
czESKi koncern węglowy OKD złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Rząd Republiki Czeskiej nie ma zamia-
ru pomóc firmie. Deklaruje jedynie symboliczną pomoc zwalnianym pracownikom.
prOBleMy w firmie pojawiły 
się kilka lat temu, gdy całą branżę 
dotknęły spadające ceny surow-
ca. Właściciele starali się uzyskać 
pomoc państwa, lecz rząd czeski 
odmówił im wsparcia. OKD sama 
w końcu złożyła w sądzie wniosek 
o ogłoszenie jej upadłości, uzasad-
niając to długami w wysokości po-
nad 17 mld koron (2,8 mld złotych). 
Wartość majątku spółki nie prze-
kracza 7 mld koron (1,1 mld złotych). 
Wydobycie węgla jest na razie kon-
tynuowane, a o ewentualnej upad-
łości zadecyduje sąd. Ze względu na 
zaciągnięte długi NWR (właściciel 
OKD) znajduje się w stanie faktycz-
nej niewypłacalności. Jej ubiegło-
roczna strata wyniosła około 6 mld 
koron (955 mln złotych) w porów-
naniu z 567 mln koron (90 mln zło-
tych) rok wcześniej. Zdaniem ana-
lityków poza spadkiem cen węgla 
winne są temu także koszty obsługi 
własnego ogromnego zadłużenia.

Od uwielbienia do 
znienawidzenia

Do niedawna Zdenek Baka-
la, miłośnik cygar, pięknych ko-
biet, wina i kolarstwa, były już 
właściciel kopalń OKD był uwiel-
biany w Czechach. Dziś jest naj-
bardziej znienawidzoną osobą u 
naszych południowych sąsiadów.

- Myślę, że Bakalę trzeba 
aresztować. On nie jest żadnym 
biznesmenem. Stwierdzam to na 
podstawie akcji NWR. Kiedyś ich 
cena kształtowała się na pozio-
mie 400 koron, teraz kosztują 15 
halerzy. I wy, uczniowie, możecie 
sobie kupić te akcje za pieniądze 
z waszych stypendiów, ale żadnej 
dywidendy nie otrzymane. Co naj-
wyżej będziecie mogli sobie nimi 
wytapetować pokój - stwierdził 
czeski prezydent Milos Zeman. 

Jego ostrawsko-karwińskie ko-

palnie (OKD), z których już przed 
rokiem się wycofał, kilka tygodni 
temu ogłosiły upadłość. Akcje OKD 
mają zerową wartość i są jedynie 
kawałkiem papieru. Dług kopalń 
jest o 10 miliardów koron większy 
niż wartość ich majątku, szczegól-
nie po tym, jak 43 tys. górniczych 
mieszkań, które Bakala kupił jako 
część OKD, korzystnie sprzedał 
przed swoim odejściem z koncer-
nu. Tymczasem w 2004 r., kiedy 
nabył kopalnie, obiecał górnikom, 
że mieszkania te na korzystnych 
warunkach przekaże najemcom.

Zamiast tego wynikiem jego po-
nad dziesięcioletniej obecności w 
OKD jest to, że ok. 15 tys. górników 
z trzech kopalń najprawdopodob-
niej skończy na bruku, po tym jak 
czeski rząd oświadczył, że nie bę-
dzie ratować prywatnego biznesu. 
Nic dziwnego, że prezydent Zeman 
nazwał Bakalę „ludzką hieną”.

Wątków aferalnych związanych 
z Bakalą i OKD jest zresztą dużo wię-
cej. Czeski minister finansów An-
drej Babisz twierdzi, że w OKD roz-
kradziono majątek wart. 25 mld zł

Na niedawnym spotkaniu ze 
studentami uniwersytetu w Pardu-
bicach Babisz powiedział, że „jest 
wprost nie do wiary, jak w OKD 
rozkradziono niemal wszystko”. 
Referując wyniki rządowego po-
siedzenia na ten temat zaznaczył: 
„Zniknęły pieniądze, nierucho-
mości, mieszkania, wagony, przy-
czepy, ciepłownie. Krótko mówiąc 
wszystko, lekko licząc tak za 150 
mld koron (25 mld złotych)”. 

Sprawa dla prokuratury
Na wieść o ogłoszeniu niewy-

płacalności OKD słowacki mi-
liarder Pavol Krupa (Arca Capital 
Pavla Krupy, jest mniejszościowym 
udziałowcem NWR) skierował do 
Prokuratury Powiatowej w Ostra-

wie wniosek o możliwości popeł-
nienia przestępstwa przez kierow-
nictwo brytyjskiego konsorcjum 
AHG, które przejęło z początkiem 
br. OKD oraz właścicieli New World 
Resources. Chodzi o przestępstwo 
nakłaniania rządu czeskiego do 
niewłaściwego gospodarowania 
środkami publicznymi. Stosowny 
wniosek otrzymała także Proku-
ratura Apelacyjna w Ołomuńcu.

Zdaniem słowackiego biznes-
mena, kierownictwa NWR i AHG 
same doprowadziły do niewypła-
calności OKD poprzez wypłatę nad-
miernych dywidend w latach 2006-
2012 na sumę 40 mld koron.

Jest więc bardzo prawdopodob-
ne, że Bakala, który po roku 1990 
wrócił do Czech po ponad 10 latach 
spędzonych na emigracji w USA, 
znowu porzuci Czechy. Być może 
osiądzie w Afryce Południowej, gdzie 
kupił jedną z najsłynniejszych tam-
tejszych winnic Klein Constantia.

Na garnuszku państwa
Bakala pozostawia po sobie 

problem społeczny na niespotyka-
ną wcześniej w Czechach skalę. 

Wprawdzie znalazły się pienią-
dze na kwietniowe wypłaty dla eta-
towych pracowników OKD. Nikt na 
razie nie zagwarantuje czeskim gór-
nikom, że dostaną pieniądze za maj. 
Być może wypłaty zorganizuje rząd 
za pośrednictwem państwowej spół-
ki restrukturyzacyjnej Diamo. Wia-
domo też, że firma NWR Karbonia w 
Dębieńsku zostanie sprzedana. Przy 
okazji opublikowanego komunikatu 
o zamiarze pozbycia się NWR Kar-
bonii zarząd NWR poinformował, 
że cała grupa Zdenka Bakali ma 
być rozwiązana. Zainteresowanie 
polskimi aktywami NWR wyraził 
ponoć wspomniany Pavol Krupa. 

Tymczasem czeski rząd, mimo 
wewnętrznych tarć, doszedł do po-

rozumienia w sprawie programu 
odejść z górnictwa. Ci pracownicy, 
którzy wyrażą zgodę na dobrowol-
ne pożegnanie się z firmą, będą 
otrzymywać zapomogę w wysoko-
ści 8 tys. koron miesięcznie (ok. 
1300 zł) przez okres trzech kolej-
nych lat, ale pod warunkiem, że 
przepracowali w OKD co najmniej 
15 lat. Pracownicy powierzchni do-
staną o tysiąc koron mniej. Rząd 
czeski jednomyślnie uchwalił w ub. 
tygodniu projekt, złożony przez mi-
nistra przemysłu Jana Mladka.

W Pradze liczą na to, że OKD 
opuści w ciągu najbliższych miesię-
cy ponad 1 tys. obecnych pracow-
ników z grupy prawie 9800 eta-
towych. Nie wiadomo jeszcze, jak 
będzie przebiegało zarządzanie fir-
mą w upadłości. Ministerstwo Prze-
mysłu i Handlu zastanawia się nad 
koncepcją przekazania niektórych 
kompetencji państwowej spółce 
Diamo (czeski odpowiednik SRK), 
zajmującej się restrukturyzacją zli-
kwidowanych zakładów górniczych 
i terenów poprzemysłowych.

Głos w sprawie zabrał prezy-
dent Czech, który jeszcze niedawno 
sugerował nacjonalizację kopalń 
OKD, ale nie znalazł wsparcia w 
czeskim rządzie.

- Na pewno są dwie kopalnie, w 
których wydobycie - zdaniem eksper-
tów - ma uzasadnienie ekonomiczne. 
Trzecia kopalnia nie jest rentowna i 
dla pracujących w niej górników bę-
dzie trzeba poszukać nowych miejsc 
pracy - potwierdził Zeman.

Polski wątek
Tymczasem bez jakiejkolwiek 

pomocy pozostaną polscy górnicy 
z OKD. Codziennie do pracy w cze-
skich kopalniach dojeżdża blisko 
2 tysiące pracowników z Polski. 
Wsparcie czeskiego rządu ich nie 
obejmie, ponieważ są oni zatrud-
nieni nie bezpośrednio przez OKD, 
ale przez firmę zewnętrzną. Na do-
datek nie mieszkają w Czechach, 
dlatego będą musieli być objęci 
opieką przez polskie samorządy.

– Na bieżąco monitorujemy sytu-
ację w OKD. Wystąpiliśmy w tamtym 
tygodniu z zapytaniem do zarządu o 

skalę zwolnień i czas, w którym mają 
być przeprowadzane. Jeżeli okaże 
się, że będą to masowe zwolnienia, na 
pewno będziemy reagować. Wtedy 
Powiatowe Urzędy Pracy mogą uru-
chomić dodatkowe środki na pomoc 
bezrobotnym górnikom – mówi Ar-
kadiusz Kaczor, rzecznik Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Teoretycznie problemy cze-
skich kopalń mogą być pozytywną 
informacją dla naszego górnictwa. 
Znika konkurencyjny podmiot, 
pojawia się nisza na rynku, a nasz 
węgiel leży na hałdach. Zwłaszcza 
że zanim powołano do życia Polską 
Grupę Górniczą, kwestia eksportu 
polskiego węgla była rozważana, 
jako jeden ze sposobów na poszuki-
wanie rentowności sektora. Szanse 
na to są niewielkie. Głównie z po-
wodu z wyższych cen w Polsce.

– Problemy OKD niespecjalnie 
przełożą się na szansę dla nasze-
go górnictwa. Trzeba pamiętać, że 
tylko 10 proc. energii elektrycznej 
produkowanej w Czechach pocho-
dzi z węgla kamiennego. U naszych 
południowych sąsiadów, podobnie 
jak w Niemczech, dominuje węgiel 
brunatny. Jeżeli chodzi o zwiększe-
nie naszych szans na eksport wę-
gla, to nie spodziewałbym się zna-
czących sukcesów. Tym bardziej że 
działalność kopalń wcale nie musi 
zostać wstrzymana – mówi w roz-
mowie z Onetem Dawid Salamądry, 
ekspert ds. energetyki Centrum 
Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Kryzys w czeskim węglu po-
kazuje jak na dłoni logikę prywat-
nych inwestorów zainteresowanych 
górnictwem. Na węglu podczas 
kilkuletniej hossy Bakala zarobił 
miliardy koron. Akcje jego spółki 
kupowali nawet sami górnicy, wie-
rząc, że to dobra inwestycja. Kiedy 
pojawił się kryzys Bakala wyprze-
dał co tylko się dało, dorabiając się 
kolejnych miliardów. A problem 
pozostawił państwu w myśl zasady: 
zyski prywatyzować, straty nacjo-
nalizować. Ot, cały liberalizm, jaki 
nam serwują w Polsce politycy PO, 
PSL i Nowoczesnej, a także KOD.

Michał Ciszewski
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 Bieg Dziewięciu Górników 

Czas na zapisy
KRZYżówKA

Rozwiązanie krzyżówki 
panoramicznej prosimy 
przesyłać na adres:
Sekcja Krajowa Górni-
ctwa Węgla K amienne-
go NSZZ „Solidarność”, 
ul. Floriana 7, 40-286 
Katowice lub drogą mai-
lową: redakcja@solidar-
noscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych 
odpowiedzi wylosujemy 
nagrody książkowe. 
Miłej zabawy. 
Rozwiązanie hasła w 
kwietniowych krzy-
żówek brzmią: Cisza 
morska, Jańcio wodnik. 

nagrody wylosowali: 
Genowefa Paszek z 
Czechowic-Dziedzic oraz 
Alicja Kowalewska z Żor.  
Gratulujemy. Nagrody 
prześlemy pocztą. 

 KOKSOWNIA PRZYjAŹŃ

Święto koksowników 
7 MaJa w Sosnowcu odbyła się XIII 
Karczma Piwna Koksowników Kok-
sowni Przyjaźń  zorganizowana przez 
Międzyzakładową Organizacje Związ-
kową NSZZ Solidarność Koksowni 
Przyjaźni. Karczma piwna Koksowni 
Przyjaźń przejdzie do historii jako 
udana. Dowcipne hasła nawiązujące 
do aktualnych spraw koksowni, weso-
łe przypowiastki, scenki, konkursy, to 
wszystko mogło się podobać. Podczas 
konkursu wyłoniono nowego Króla 
Piwnego którym został Jacek Imbor.

Wspaniała zabawa dobre jadło za-

kończyło się toastem przewodniczącego 
Zenona Fiuka: Nie ma w życiu nic pięk-
niejszego niż kufel piwa w gronie przyja-
ciół z którymi lubimy przebywać. Ale nad-
szedł czas wypić za zdrowie i zakończyć 
biesiadowanie. Za spotkanie za rok. 

Na karczmie obecni byli: Prze-
wodniczący Komisji Krajowej NSZZ 
,,Solidarność” Piotr Duda i Zastęp-
ca Przewodniczącego Bogdan Biś. 
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” 
JSW S.A. Sławomir Kozłowski. Za-
rząd Regionu Śląsko –Dąbrowskiego 
reprezentowali Piotr Nowak i Miro-

sław Truchan. Obecni byli Ministrowie 
i Parlamentarzyści  Prawa i Spra-
wiedliwości: Grzegorz Tobiszowski , 
Michał Wójcik, Jacek Osuch, Robert 
Warwas, Waldemar Anzelm, łukasz 
Kmita. Zarząd JSW S.A. reprezento-
wał Prezes Zarządu Tomasz Gawlik. 
Nie zabrakło również tych najważniej-
szych, czyli członków NSZZ ,,Solidar-
ność” Koksowni Przyjaźń , w liczbie 
ponad  600 osób, którzy tradycyjnie 
świetnie bawili się przy dużych iloś-
ciach piwa i smacznych golonkach. 

red

śląskie Centrum Wolności i 
Solidarności po raz czwarty orga-
nizuje Bieg Dziewięciu Górników 
- 16.12.2016. Jego idea polega na 
tym, że uczniowie ze szkół (gim-
nazjalnych i ponadgimnazjal-
nych) województwa śląskiego (z 
każdej szkoły 9 uczniów), przy-
biegną w rocznicę pacyfikacji 
Kopalni „Wujek” pod Krzyż Dzie-
więciu Górników w Katowicach 
Brynowie, by w ten sposób oddać 
hołd zastrzelonym górnikom.

Bieg może mieć formę ma-

ratonu lub sztafety. Każdy z 
uczniów oraz ich opiekuno-
wie będą ubrani w koszulkę z 
wizerunkiem jednego z gór-
ników zastrzelonych w czasie 
pacyfikacji Kopalni „Wujek” 
(koszulki są bezpłatne). Szcze-
góły dostępne na stronie inter-
netowej ŚCWiS: www.scwis.pl

Obchody 35. rocznicy pacyfi-
kacji Kopalni „Wujek” w 1981 roku 
(16 grudnia 2016 roku) zostały 
objęte Patronatem Honorowym 
Prezydenta RP - Andrzeja Dudy.


