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Grzesik Koń trojański 

PRZECZYTANE Rządy upadają, a Wojciech Kowalczyk nadal walczy z górnictwem

Po wygranych przez Prawo i 
Sprawiedliwość wyborach parlamen-
tarnych zmieniono szefów wielu spó-
łek skarbu państwa. Zawirowania ka-
drowe na długo ominęły górnictwo.

Na stanowisku w ówczesnym 
ministerstwie gospodarki pozostał 
Wojciech Kowalczyk, który w listo-
padzie 2014 r. został mianowany 
przez rząd PO pełnomocnikiem ds. 
restrukturyzacji górnictwa. Autor 
reformy górnictwa a la PO doradzał 
PiS, bo Kowalczyk obok ministra 
Grzegorza Tobiszowskiego (PiS) 
odpowiadał za całość działań zwią-
zanych z górnictwem.

Odpowiadał, bo wiceminister 
Tobiszowski został w marcu br. po-
wołany przez premier Beatę Szydło 
pełnomocnikiem rządu ds. restruktu-
ryzacji górnictwa węgla kamiennego. 

Facet z innej bajki…

Współpracownicy Wojciecha Kowalczyka, który jako podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Energii odpowiada za negocjacje w sprawie notyfikacji 
reformy polskiego górnictwa w Brukseli, narzekają że niechętnie dzieli się 
szczegółami swojej misji.

Czyli zajął domenę Kowalczyka. Ten 
zaś, jak na „szarą eminencję” resortu 
przystało, usunął się lekko w cień.

Lekko, bo w depeszy PAP sprzed 
pół roku czytamy: „Tobiszowski za-
pewnił jednak, że wiceminister Ko-
walczyk nadal będzie aktywny także 
w sprawach związanych z notyfikacją 
programu górniczego. Ocenił, że błę-
dem byłaby zmiana »polskiej twarzy« 
w rozmowach w Brukseli w ostatnim 
etapie starań o notyfikację”.

I tu zaczyna się problem. Zanim 
Wojciech Kowalczyk został odpo-
wiedzialny za naprawienie polskich 
kopalń, był mocno związany z sek-
torem finansowym i został swego 
czasu podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Skarbu Państwa i Mini-
sterstwie Finansów. Nie są tajem-
nicą jego bardzo dobre kontakty z 
Janem Krzysztofem Bieleckim.

To bankowcy mieli najwięcej do 
powiedzenia podczas negocjacji z 
JSW SA czy Kompanią Węglową. Z 
oczywistych powodów, aczkolwiek 
czasem wbrew interesowi ekono-
micznemu spółek górniczych, ban-
kowcy otrzymali bardzo szeroki do-
stęp do informacji, które stanowią 
tajemnice spółek. Znajomości W. 

Kowalczyka z finansistami trwają. 
Nigdy nie krył się też ze swoją zna-
jomością z Krzysztofem Sędzikow-
skim, byłym prezesem Kompanii 
Węglowej SA.

Kowalczyk – jak dowiedziałem 
się z bardzo wiarygodnych źródeł 
– ma wolną rękę, i swoim przeło-
żonym bardzo oszczędnie dawkuje 
informacje ze spotkań odbywanych 
w Brukseli.

Niedawno w ME była awantu-
ra o źródło przecieku listy kopalni 
przeznaczonych do likwidacji, któ-
ra została ujawniona w „Dzienniku 
Gazecie Prawnej”. „Krąg osób, które 
o tym wiedziały jest bardzo wąski. 
Wściekł się Tobiszowski, bo doszło 
do niezłej zadymy medialnej, a i 
związkowcom zaczęły puszczać ner-
wy” – wyjaśnia mój informator. Po-
szukiwania autora „zdrady” trwają.

Stres wiceministra Grzegorza 
Tobiszowskiego przy okazji lektury 
artykułu w „DGP” może okazać się 
drobiazgiem wobec ewentualnego 
fiaska notyfikacji programu restruk-
turyzacji górnictwa. „Dochodzi do 
sytuacji, że dopiero na wyraźnie po-
lecenie Krzysztofa Tchórzewskiego, 
szefa resortu energii, Kowalczyk zda-

ZWIąZKOWCY górniczej Solidarności 
wielokrotnie zwracali uwagę, że obec-
ność Wojciecha Kowalczyka w kierow-
nictwie Ministerstwa Energii to dość 
kiepski pomysł. Nie tylko uwiarygadnia 
politykę poprzedników wobec górni-
ctwa węgla kamiennego, ale wręcz daje 
jasno do zrozumienia: Prawo i Spra-
wiedliwość nie ma własnego pomysłu 
na polski węgiel. Kiedy minister energii 
Krzysztof Tchórzewski bardzo ciepło 
wypowiada się na temat wiceministra 
Kowalczyka wygląda to tak, jakby bał 
się panicznie, że bez jego obecności w 
ministerstwie cały proces finansowania 
branży, jak i notyfikacji publicznej w 

Brukseli posypie się. 
Tymczasem prawda jest taka, że 

powierzając Wojciechowi Kowalczyko-
wi, czyli facetowi z innej bajki politycz-
nej, odpowiedzialny proces notyfikacji 
pomocy publicznej minister Tchórzew-
ski stawia na szalę przyszłość rządu 
Beaty Szydło. Niepowodzenie procesu 
notyfikacji będzie nie tylko porażką po-
lityczną tego rządu, ale będzie także do-
tkliwą stratą dla finansów publicznych, 
gdyż spadną na nas poważne sankcje 
finansowe. 

O notyfikacji pomocy publicznej 
dla polskiego górnictwa wiemy tylko 
tyle, że proces ten trwa i powoli zmie-

je sprawozdania ze swoich spotkań w 
Brukseli. Czasem jesteśmy zaskaki-
wani rozwojem sytuacji” – ujawnia 
jeden z moich rozmówców, który lo-
jalnie uprzedza, że nie należy do „fan 
klubu” Kowalczyka.

Zawodowy życiorys Wojciecha 
Kowalczyka robi wrażenie. Absolwent 
Wydziału Handlu Zagranicznego w 
Szkole Głównej Planowania i Staty-
styki w Warszawie (obecnie SGH). 
W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 
pracował w Banku Handlowym, od-
powiadając m.in. za aktywność banku 
na krajowych i międzynarodowych 
rynkach finansowych oraz na rynku 
dłużnych papierów wartościowych.

Od lutego 2001 do październi-
ka 2004 Dyrektor Rynku Papierów 
Dłużnych w Merrill Lynch Internatio-
nal London. Od lutego 2011 r. dyrek-
tor Banku Gospodarstwa Krajowego 
odpowiedzialny za pion sprzedaży i 
rynków finansowych, a od czerwca 
2011 wiceprezes zarządu BGK, gdzie 
nadzorował sprzedaż produktów 
bankowych, rynki finansowe, finan-
sowanie projektów inwestycyjnych 
oraz działalność zleconą w zakresie 
mieszkaniowego budownictwa spo-
łecznego i służby zdrowia.

Od sierpnia 2012 r. podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów. Od 
16 czerwca 2014 r. podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
18 listopada 2014 r. został natomiast 
sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Gospodarki i Pełnomocnikiem Rzą-
du do spraw restrukturyzacji górni-
ctwa węgla kamiennego. Jak widać 
rządy upadają, a Wojciech Kowal-
czyk nadal walczy z górnictwem.

Tomasz Szymborski
Źródło: wpolityce.pl

łącznie z (eko)filozofii życia, ale z faktu, 
że jednym z filarów duńskiej gospodar-
ki jest tzw. zielony przemysł. Duńska 
firma Vestas to największy w świecie 
producent turbin wiatrowych. To po-
kazuje, że Duńczycy, odpowiedzialni 
za proces naszej notyfikacji pomocy 
publicznej nie będą naszymi sprzy-
mierzeńcami, bo mają zupełnie inne 
interesy. A zatem argument o dobrych 
relacjach panów Kowalczyka i Koop-
mana można wsadzić między bajki. 
Za to fakt, że wiceminister Kowalczyk 
jest z innej bajki politycznej znaczenie 
może już mieć bardzo poważne. Bo czy 
na pewno zależy mu na sukcesie PiS-
owskiego rządu?

Krzysztof Leśniowski

rza ku końcowi. Nieoficjalnie wiemy, że 
Wojciech Kowalczyk od czasu do czasu 
spotyka się z Gertem Janem Koopma-
nem (Duńczyk), wiceszefem dyrekcji ds. 
konkurencji. Rzekomo dobre relacje obu 
panów miały być jednym z argumentów 
za pozostawieniem Kowalczyka w resor-
cie energii. 

Problem tylko w tym, że przełożona 
Koopmana, Komisarz ds. konkurencji, 
Margrethe Vestager (również Dunka) nie 
nosi w sercu węgla. W 2009 r. mówiła w 
duńskim parlamencie: „Mam marzenie o 
Danii, która jest wolna od węgla, ropy i 
gazu. O Danii, która przyczyniła się do 
rozwiązania globalnego kryzysu klima-
tycznego”. Ta postawa wobec węgla i 
innych paliw kopalnych nie wynika wy-

Déjà vu?
MINęłO kilka miesięcy od przeję-
cia władzy przez Prawo i Sprawied-
liwość, a spora część środowiska 
górniczego zaczyna odczuwać 
swoiste „déjà vu”, czemu daje wy-
raz w komentarzach umieszcza-
nych pod doniesieniami portali in-
ternetowych o przenosinach (bądź 
planach przeniesienia) kolejnych 
kopalń do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Według komentujących 
polityka PiS wobec branży jest 
kontynuacją polityki Platformy 
Obywatelskiej. Ale pamiętajmy, że 
pozory mylą. Może tak być również 
i w tym przypadku.

Związkowcy z KWK „Krupiński” 
chcą odstąpienia od decyzji doty-
czącej przeniesienia tej kopalni do 
SRK. Słusznie, bo PiS wielokrotnie 
obiecywało, że nie będzie likwido-
wało kopalń - ich zamykanie miało 
następować wyłącznie ze względu 
na sczerpanie złóż bądź trudne 
warunki górniczo-geologiczne, 
które uniemożliwiałyby prowadze-
nie opłacalnego wydobycia. Żadna 
z tych przesłanek nie wystąpiła. 
Na uruchomienie dwóch ścian już 
funkcjonujących wydano miliony 
złotych. Prace związane z przygo-
towaniem do uruchomienia dwóch 
kolejnych zrealizowano na poziomie 
80-90 procent. Mało tego - ceny 
węgla na światowych rynkach sy-
stematycznie rosną. Rezygnacja z 
potencjalnego zysku właśnie teraz 
byłaby zwyczajną niegospodarnoś-
cią. Mam nadzieję, że ministrowie 
odpowiedzialni za górnictwo oraz 
zarządzający Jastrzębską Spółką 
Węglową mają tego świadomość 
i szybko się zreflektują, korygując 
już podjętą, choć wciąż przecież 
niezrealizowaną decyzję. Ze swojej 
strony mogę obiecać, że tak dłu-
go, jak kopalnia „Krupiński” jest w 
ruchu, górnicza „Solidarność” nie 
odpuści i będzie jej bronić. To nasz 
związkowy obowiązek.

Patrząc szerzej, w interesie ca-
łej gospodarki leży jak najszybsze 
opracowanie wieloletniej strategii 
rozwoju górnictwa oraz uwolnienie 
sektora od toczących go patologii, 
dzięki czemu polski węgiel pozo-
stanie gwarantem naszej narodo-
wej suwerenności energetycznej. 
Jeśli politycy PiS o tym zapomną 
i zaczną „rozwiązywać” problemy 
poszczególnych kopalń, przeno-
sząc je do SRK bez względu na oko-
liczności, udowodnią wspomnia-
nym przeze mnie komentatorom, 
że ich „déjà vu” było autentyczne. 
Już dzisiaj jednak przestrzegam: 
górnicy im tego nie zapomną i przy 
najbliższej okazji pozbawią władzy 
- dokładnie tak, jak ich nieudolnych 
poprzedników.
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Dialog pozorowany, 
likwidacja całkiem realna

Przewodniczący trzech re-
prezentatywnych organizacji związ-
kowych funkcjonujących w KWK 
„Krupiński” - NSZZ „Solidarność”, 
ZZ „Kadra” i ZZ „Kadra-Solidar-
ność 80” - uznali ten krok za nieuza-
sadniony i sprzeczny z deklaracjami 
polityków partii rządzącej. Swoją 
opinię zawarli w liście skierowanym 
na ręce pani premier Beaty Szydło.

Autorzy pisma podkreślili, że 
politycy Prawa i Sprawiedliwości 
(PiS) wielokrotnie mówili o sczer-
paniu złoża bądź trudnych warun-
kach górniczo-geologicznych jako 
jedynych uzasadnionych powodach 
ewentualnego zamykania kopalń. - 
Żadna z tych przesłanek nie zosta-
ła spełniona - ocenili związkowcy, 
przypominając jednocześnie skła-
dane wcześniej przez polityków 
PiS obietnice wprowadzania takich 

rozwiązań, które pozwoliłyby ko-
palniom przetrwać okres zapaści 
na rynku węgla.

Surowej krytyce poddano plany 
dalszych poczynań Zarządu wobec 
„Krupińskiego”, które 9 sierpnia 
przedstawił stronie społecznej wi-
ceprezes JSW do spraw technicz-
nych Józef Pawlinów. Zakładają 
one między innymi zakończenie 
biegu dwóch ścian przed ich wy-
czerpaniem technicznym, prze-
rwanie prac związanych z urucho-
mieniem nowej ściany, choć sprzęt 
został tam już zainstalowany, a 
inwestycja pochłonęła 5 milionów 
złotych oraz zakończenie zreali-
zowanych na poziomie 80 procent 
robót przygotowawczych do ściany, 
która miała być eksploatowana od 
maja przyszłego roku. Wszystkie 
te potencjalne działania określono 

mianem „jawnie niegospodarnych” 
i „podlegających zgłoszeniu do or-
ganów ścigania”.

Wskazano na wymierne ko-
rzyści, jakie przyniosłoby Spółce 
wyeksploatowanie nowych ścian. 
Według organizacji związkowych 
byłby to zysk rzędu 360 mln zł. 
Ponadto kopalnia ma przygotowa-
ną infrastrukturę techniczną do 
rozcinki kolejnych dwóch ścian, z 
których każda mogłaby przynieść 
Spółce 120 mln zł. Pytaniem reto-
rycznym pozostaje, dlaczego JSW 
nie jest zainteresowana tymi zy-
skami i czy nie jest czasem tak, że 
stwierdzenia o „nierentowności” 
zakładu mają ułatwić przejęcie za-
kładu wraz z jego infrastrukturą 
przez jakiś inny podmiot?

Osobny komunikat został prze-
kazany pracodawcy. Związkowcy 

zwrócili w nim uwagę, że kierow-
nictwo JSW nie podjęło rozmów 
z przedstawicielami załogi KWK 
„Krupiński”, ani nie poinformo-
wało strony społecznej o przyjętej 
8 sierpnia uchwale w sprawie roz-
poczęcia procedury przeniesienia 
zakładu do SRK.

Powołując się na pisemne po-
lecenie wiceprezesa JSW do spraw 
technicznych Józefa Pawlinowa do-
tyczące wdrożenia uchwały, prze-
wodniczący reprezentatywnych 
organizacji związkowych zarzucili 
kierownictwu Spółki pominięcie 
„właściwych procedur określonych 
stosownymi przepisami”. Jedno-
cześnie zaapelowali „o zaprzesta-
nie działań medialnych i technicz-
no-ekonomicznych mających na 
celu zlikwidowanie kopalni »Kru-
piński« (...) do czasu usankcjono-

wania prawnego podjętej uchwały 
Zarządu”.

Dotychczas prowadzone roz-
mowy na temat przyszłości zakła-
du, które nie przyniosły efektów, 
określili mianem „dialogu pozoro-
wanego”. Zadeklarowali również 
chęć przeniesienia całej sprawy 
na szczebel krajowy: o przyszłości 
„Krupińskiego” miałaby debatować 
Rada Dialogu Społecznego.

- Naszym zdaniem jest ostat-
ni moment, aby podjąć poważne 
merytoryczne rozmowy ze stroną 
społeczną - czytamy w konkluzji 
komunikatu.

Jeśli decyzja Zarządu JSW nie 
ulegnie zmianie, „Krupiński” sta-
nie się oddziałem SRK najpóźniej z 
końcem stycznia 2017 roku. 

MJ

JSW dogadała się z obligatariuszami

- MAMY za sobą bardzo trudne nego-
cjacje. Obligatariusze stawiali wysokie 
wymagania w zakresie warunków dal-
szego finansowania Grupy JSW. Udało 
nam się osiągnąć porozumienie ko-
rzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy 
na dobrej drodze do stabilnego rozwoju 
JSW – mówi minister energii Krzysztof 
Tchórzewski.

W ramach zawartego porozumienia 
uzgodniony został nowy harmonogram 
spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie 

pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty 
obligacji w początkowym okresie i wy-
dłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc 
do 2025 roku. 

- Takie rozwiązanie daje nam finan-
sowy oddech. To czas, w którym bę-
dziemy mogli skutecznie przeprowadzić 
działania optymalizacyjne i inwestycyj-
ne. Będziemy realizować program dzia-
łań, który umożliwia Spółce osiągnięcie 
dodatnich wyników finansowych – do-
daje Tomasz Gawlik, prezes zarządu 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Obligatariusze rezygnują również z 

przysługujących im praw, na podstawie 
tzw. opcji put, zawartych w dotych-
czasowym Programie emisji obligacji, 
rozumianej jako możliwość wcześniej-
szego wykupu obligacji ze środków z 
emisji Euroobligacji. Ponadto zarząd 
JSW uzgodnił z obligatariuszami plan 
działań restrukturyzacyjnych, które 
będą realizowane przez Spółkę w celu 
poprawy wyniku finansowego Grupy 

Kapitałowej JSW i osiągnięcia długofa-
lowej rentowności.

Wśród działań tych spółka wymie-
nia przekazanie części jednostek pro-
dukcyjnych: Ruchu Jas-Mos oraz KWK 
Krupiński do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń SA wraz z częścią załogi odpo-
wiednio w drugim półroczu 2016 oraz w 
pierwszym kwartale 2017.

Zarząd JSW podjął także decyzję w 
zakresie dezinwestycji aktywów o cha-
rakterze niestrategicznym. Decyzje te 

dotyczyły sprzedaży akcji SEJ SA oraz 
WZK Victoria SA.

Ponadto spółka planuje pozyskanie 
dodatkowego finansowania do koń-
ca pierwszego półrocza 2017 roku na 
dalsze działanie, w tym znacznej czę-
ści tego finansowania już w czwartym 
kwartale 2016 roku. JSW na bieżąco 
analizuje różne formy pozyskania ta-
kiego dodatkowego finansowania, co 
obejmuje zarówno instrumenty dłużne 
jak i equity.

Jak podano w komunikacie, 
JSW podejmuje także szereg działań 
oszczędnościowych zmierzających do 
obniżenia łącznych kosztów działalno-
ści Grupy Kapitałowej JSW o około 1,6 
mld zł do roku 2025, w tym w takich 
obszarach jak optymalizacja zatrud-
nienia, struktury organizacyjnej oraz 
inicjatywy operacyjne w obszarach 
produkcji, handlu i zakupów.

W obecności Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego 29 sierpnia 2016 r. w Warszawie - doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Zarządem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) a Obligatariuszami - PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA. Dotyczy ono warunków dalszej działalności 
Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych oraz 163,75 mln USD (łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez 
JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 r.).

8 sierpnia Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury prze-
niesienia KWK „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), co oznaczać może tylko jedno - początek 
procesu likwidacyjnego.
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KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY

Zarząd kluczy, zamieszanie trwa
ZAMIESZANIE wokół KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” trwa. Sprzeczne wypowiedzi przedstawicieli kierownictwa Katowickiego 
Holdingu Węglowego SA (KHW) na temat decyzji o przeniesieniu zakładu do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) niczego 
nie wyjaśniają - pogłębiają tylko niepokój wśród całkowicie zdezorientowanej załogi.

DwugoDzinne negocjacje z 
udziałem związkowców i Zarządu, 
do których doszło 23 sierpnia, prze-
łomowe nie były, pozwoliły jednak 
stronom na wzajemne przedstawie-
nie stanowisk w sprawie przyszłości 
rudzkiego zakładu. Pracodawca za-
proponował, by proces „wygaszania” 
kopalni nastąpił po wyeksploatowa-
niu węgla ze ścian już funkcjonują-
cych, strona związkowa podtrzyma-
ła postulat całkowitego sczerpania 
udostępnionego złoża.

- Na tym spotkaniu, została 
ustalona zasadnicza rzecz - że nasze 
propozycje eksploatacji przygoto-
wanych i rozciętych pokładów będą 
rozważone pod kątem technicznym 
i ekonomicznym - wyjaśniał prze-
wodniczący Komisji Zakładowej 
NSZZ „Solidarność” KWK „Wujek” 
Ruch „Śląsk” Piotr Bienek podczas 
zwołanej konferencji prasowej.

Zaskakujące słowa, oburzeni 
związkowcy

Kolejną turę rozmów zaplano-
wano na 31 sierpnia. Do tego czasu 
atmosfera może być jednak napięta. 
Powód: słowa prezesa Spółki, które 
padły w głównym wydaniu „Aktual-
ności” TVP Katowice.

- Data została określona - prze-
kazanie ruchu „Śląsk” do Spółki Re-
strukturyzacji Kopalń po wyeksplo-
atowaniu obecnie czynnych frontów 
ścianowych. Te dwa fronty ściano-
we to są dwie ściany w partii „K” i 
w partii „J” - to jest około kwietnia 
przyszłego roku - stwierdził Tomasz 
Cudny.

Związkowcy z NSZZ „Solidar-
ność”, Wolnego Związku Zawodo-
wego (WZZ) „Sierpień 80” i Związ-
ku Zawodowego Górników w Polsce 
poczuli się oszukani, bo kilka go-
dzin wcześniej słyszeli od członków 
Zarządu zupełnie co innego.

- Bardzo nas zdziwiła (…) wy-
powiedź prezesa Katowickiego Hol-

dingu, że decyzja [w sprawie prze-
niesienia „Śląska” do SRK - przyp. 
red. SG] zapadła. Wczoraj, na tym 
spotkaniu, które skończyło się o go-
dzinie 15., takich decyzji nie było. 
(…) Dzisiaj sytuacja bardzo dziwnie 
wygląda. Jesteśmy zbulwersowani 
tym, że wczoraj żeśmy się umawiali 
z prezesami na spotkanie za tydzień 
celem analizy tej całej sytuacji eko-
nomicznej i technicznej, a wypowie-
dzi w mediach poszły, że zapadła de-
cyzja - zaznaczał Piotr Bienek.

Przewodniczący Komisji Za-
kładowej WZZ „Sierpień 80” KWK 
„Wujek” Szczepan Kasiński podda-
wał w wątpliwość sens prowadzenia 
dalszych rozmów, jeśli strona pra-
cownicza nadal będzie tak trakto-
wana.

- Umówiliśmy się na samym 
początku, kiedy Zarząd nam mówił 
o sytuacji Holdingu, gdzie wycho-
dziły takie rzeczy, takie zadłużenie, 
które do tej pory nie było nam zna-
ne, gdzie nam otwarcie mówiono 
- łącznie z ministrem - że poprzed-
nicy nas okłamywali, „zamiatali” 
zadłużenie i wszystkie problemy 
„pod dywan”, że nie będziemy się 
okłamywać, że Zarząd będzie mówił 
prawdę. Jestem bardzo zdziwiony 
tą wypowiedzią wczorajszą. Tyle co 
odeszliśmy od stołu negocjacyjnego, 
umówili się na następne spotkanie, 
a pada informacja z ust prezesa, że 
decyzja zapadła. Pytam się - po co to 
spotkanie za tydzień, w środę, jeżeli 
ta decyzja zapadła? (…) Ja odbieram 
to tak, że zostaliśmy wciągnięci w tą 
rozmowę tylko dlatego, żeby w któ-
rymś momencie wyjść i powiedzieć: 
„związkowcy pozwolili na likwida-
cję tej kopalni” - oceniał lider zakła-
dowych struktur „Sierpnia”.

Organizacje związkowe zażąda-
ły sprostowania wypowiedzi preze-
sa oraz potwierdzenia, że rozmowy 
na temat przyszłości ruchu „Śląsk” 
trwają.

„Hybrydowa” likwidacja kopalni?
Dzień przed spotkaniem związ-

kowcy zorganizowali masówki in-
formacyjne dla załogi.

Oprócz przedstawicieli strony 
społecznej i samych górników, na 
masówce przed zmianą poranną po-
jawili się członkowie Zarządu KHW, 
wiceprezesi: do spraw produkcji - 
Bronisław Gaj i ds. pracy - Wiesław 
Piecha.

- Panowie prezesi powiedzieli, że 
sytuacja KHW jest bardzo trudna, 
że trzeba dokonać restrukturyzacji, 
że część pracowników odejdzie na 
„urlopy górnicze”, ale również to, że 
choć decyzja w sprawie przekazania 
„Śląska” do SRK nie zapadła, trudne 
kroki są niezbędne, bo inaczej za rok 
wszyscy pracownicy Holdingu będą 
szukać pracy - relacjonował Piotr 
Bienek.

Podkreślał przy tym, że w świet-
le ostatnich wydarzeń ta argumen-
tacja nie przekonuje ani pracow-
ników, ani reprezentujących ich 
związkowców.

- Kilka dni temu zamknięto ścia-
nę, z przodków wycofano kombajn do 
rozcinki, a jedną brygadę przodkową 
przeniesiono na ruch „Wujek”, żeby 
stamtąd drążyła „przebicie” do „Sta-
szica”… Może ktoś chce zastosować 
„hybrydowy” model likwidacyjny - 
oficjalnie nie mówi o zamknięciu ko-
palni, w praktyce natomiast podejmu-
je decyzje, które docelowo mają nas 
„rozłożyć na łopatki”, czyli sprawić, 
że wkrótce i tak nie będzie jak fedro-
wać? - dywagował przewodniczący. - 
Póki co, pracodawca przyjął strategię 
wmawiania wszystkim wokół, że wę-
giel wydobywany na „Śląsku” się nie 
sprzedaje i dlatego trzeba ograniczyć 
jego wydobycie. Ja bym się jednak 
zastanowił, czy tego węgla napraw-
dę „nie da” się sprzedać, czy też dział 
marketingu nie potrafi go sprzedać? I 
dlaczego za tę nieudolność mają płacić 
pracownicy? - retorycznie pytał.

Przestrzegał też przed pochopną 
likwidacją zakładu, koszty społecz-
ne takiej operacji byłyby bowiem 
ogromne.

- Pamiętajmy, że funkcjonowa-
nie sektora wydobywczego ma dla 
Rudy Śląskiej znaczenie szczególne. 
To tutaj znajduje się najwięcej ko-
palń węgla w Polsce. Gdyby doszło 
do likwidacji kopalni „Śląsk” i jesz-
cze którejś z kopalń Polskiej Grupy 
Górniczej - a o takiej ewentualności 
od czasu do czasu media przecież 
donoszą - w sercu Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego pojawiła-
by nam się „czarna wyspa” biedy i 
bezrobocia. Nawet jeśli założymy, że 
przebranżowienie miasta wchodzi 
w grę, nie dokona się ono przecież z 
dnia na dzień. Tutaj potrzeba myśle-
nia strategicznego i długofalowego, 

tak by negatywne skutki tego co nie-
uchronne w jak najmniejszym stop-
niu dotykały ludzi - wskazywał.

efekt manipulacji
Z danych KHW wynika, że w 

minionych szesnastu latach strata 
kopalni (a później ruchu) „Śląsk” na 
sprzedaży węgla wyniosła 509 milio-
nów złotych, przy czym 280,9 mln zł 
to strata z lat 2010-2015. Tylko raz, w 
2011 roku, zakład wypracował zysk.

Jak oszacowali przedstawiciele 
Spółki, przy przewidywanych ce-
nach węgla i poziomie sprzedaży 
łączna strata w ciągu pięciu kolej-
nych lat wyniosłaby około 390 mln 
zł, choć tę akurat prognozę strona 
społeczna kwestionuje.

- Zarząd przedstawił analizę, 
zgodnie z którą funkcjonowanie 
ruchu „Śląsk” do 2020 roku byłoby 
możliwe, o ile zostałyby spełnio-
ne określone kryteria - w zakresie 
poziomu wydobycia, poziomu za-
trudnienia czy wysokości wynagro-
dzeń. Kwota 390 mln zł jest efektem 
pewnej manipulacji, bo założono, 
że cena węgla w najbliższych latach 
będzie bardzo niska i się nie zmieni, 
co jest przecież mało prawdopodob-
ne. Już zresztą widać, że ceny się 
zmieniają i zaczynają rosnąć. Nie 
przywiązywałbym do tych teore-
tycznych wyliczeń większej wagi, bo 
stosując podobną metodologię moż-
na udowodnić dosłownie wszystko 
- stwierdził przewodniczący Komi-
sji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.

W pierwszych dniach sierpnia 
minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski zapewnił, że nie ma decyzji 
dotyczącej likwidacji KWK „Wujek” 
Ruch „Śląsk”, a kierownictwo KHW 
przygotowuje kompleksowy pro-
gram naprawczy dla całej firmy. 
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TF Silesia na dokładkę
TF Silesia będzie trzecim inwestorem zaangażowanym w restrukturyzację Katowickiego Holdingu Węglo-
wego – poinformowali 24 sierpnia 2016 r. w Katowicach podczas wspólnej konferencji prasowej minister 
energii Krzysztof Tchórzewski i wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

ROZMOWY w sprawie zaangażowania 
w KHW prowadzone były pierwotnie z 
Eneą i Węglokoksem. Jednak możliwo-
ści finansowe tych dwóch podmiotów, 
a realne potrzeby Holdingu zmusiły 
resort energii do poszukiwania dodat-
kowego inwestora. Początkowo mowa 
była jedynie o tajemniczym „trzecim 
inwestorze” co uruchomiło lawinę 
spekulacji. Wśród potencjalnych inwe-
storów wymieniana była m.in. Grupa 
Azoty.

– Katowicki Holding Węglowy zna-
lazł się w dramatycznej sytuacji. Jed-
nak po długich negocjacjach z wieloma 
podmiotami i instytucjami finansowy-
mi udało nam się znaleźć partnerów fi-
nansowych, którzy łącznie zainwestują 

siedemset milionów złotych – powie-
dział minister Tchórzewski. – To po-
zwoli na skuteczną restrukturyzację 
spółki – dodał.

TF Silesia zainwestuje w Katowicki 
Holding Węglowy 200 milionów zło-
tych. W ten sposób dołączy do Enei i 
Weglokoksu, które już wcześniej za-
powiedziały zaangażowanie w KHW 
(Enea – 350 mln złotych, Węglokoks 
– 150 mln zł). – Te pieniądze pozwo-
lą na inwestycje w perspektywiczne 
kopalnie. To zwiększy ich wydajność 
– ocenił wiceminister Tobiszowski. 
– Jednocześnie konieczne są głębokie 
zmiany restrukturyzacyjne. Jeśli choć-
by jeden element tego planu zawiedzie 
spółka nie przetrwa – podkreślił.

Przyszłość Holdingu to – według 
planów resortu energii oraz zarządu 
KHW - dwie kopalnie zespolone Mysło-
wice-Wesoła i Murcki-Staszic, uprosz-
czenie procedur i przede wszystkim 
maksymalne zwiększenie efektywno-
ści. Dzięki inwestycjom, na które Hol-
ding chce przeznaczyć do 2020 roku 
1,5 mld zł zwiększy się wydajność ko-
palń zespolonych przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów wydobycia. Plan 
restrukturyzacyjny zakłada również 
zwiększenia sprzedaży sortymentów 
średnich i grubych, poprawę organiza-
cji sprzedaży oraz lepsze zagospoda-
rowanie metanu. 

jm
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Szansa dla „Sośnicy”
ZWIąZKOWCOM z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) udało się przekonać Zarząd PGG do przyjęcia rozwiązania, dzię-
ki któremu skazywana na likwidację KWK „Sośnica” otrzyma możliwość dalszego funkcjonowania. Jeżeli uruchomienie 
dwóch już rozciętych ścian przyniesie zakładany efekt, kopalnia osiągnie rentowność przed końcem stycznia przyszłego 
roku i pozostanie oddziałem PGG - jeśli urentownienie nie nastąpi, zostanie wygaszona po przejęciu przez Spółkę Restruk-
turyzacji Kopalń SA (SRK).

Droga do porozumienia nie była łatwa. 
Strony potrzebowały czterech tur rozmów: 
dwie rundy negocjacji przeprowadzone zo-
stały na szczeblu zakładowym - z udziałem 
związkowców, dyrekcji i Zarządu PGG, 
dwie pozostałe natomiast - w których 
uczestniczyli minister energii Krzysz-
tof Tchórzewski i wiceminister Grze-
gorz Tobiszowski - na szczeblu Spółki.

Przewodniczący Zakładowej Orga-
nizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ 
„Solidarność” PGG Sp. z o.o. Bogusław 
Hutek podkreśla, że przyjęte ustale-
nia są wariantem kompromisowym.

- Godząc się na przeniesienie „Sośnicy” 
do SRK, przyłożylibyśmy rękę do złama-
nia porozumienia z 19 kwietnia bieżącego 
roku, gdzie jasno i wyraźnie zostało zapi-
sane, że Polską Grupę Górniczą tworzy 11 
kopalń i 4 zakłady specjalistyczne. Wtedy 
też uzgodniliśmy, że jakiekolwiek kro-
ki restrukturyzacyjne będą uzależnione 
od dalszych spadków cen węgla. Na razie 
jednak ceny węgla w portach ARA syste-
matycznie rosną - z niecałych 45 dolarów 
w lutym do ponad 60 dolarów w sierpniu 
- więc dla nas od początku nie było pola 
do dyskusji o dalszej restrukturyzacji. 
Zarząd z kolei przekonywał, że „Sośnica” 
jest zakładem „trwale nierentownym”, 
który i tak trzeba będzie zamknąć. Po 
gorącej dyskusji z udziałem panów mi-
nistrów wspólnie jednak uznaliśmy, że 
należy dać tej kopalni szansę, zazbroić 
dwie już rozcięte ściany, a potem rozpo-
cząć ich eksploatację, by do końca stycznia 
przekonać się, czy zakład ma szanse stać 
się rentownym - relacjonuje szef „Soli-
darności” w PGG. - Zarząd zadeklarował, 
że nie będzie opóźnień w zbrojeniu tych 
ścian. Pierwsza powinna ruszyć gdzieś w 
połowie listopada, druga - mniej więcej w 

połowie grudnia. Do tego musimy dołożyć 
miesięczny rozruch. Potem - gdy obydwie 
będą „w pełnym biegu” - przekonamy się, 
czy założenia dyrekcji i związków zawodo-
wych z KWK „Sośnica” co do przewidywa-
nych postępów są realizowane - dodaje.

Prezes Zarządu PGG Tomasz Rogala 
wskazuje, że na przygotowanie obydwu 
ścian wydano już 38 milionów złotych.

- Rachunek ekonomiczny podpowiada, 
że zalegający w nich węgiel powinno się wy-
dobyć i sprzedać - mówi w rozmowie z Try-
buną Górniczą („Restrukturyzacja trwa” 
[w:] Trybuna Górnicza, nr 32/2016, s. 2).

Jego zdaniem o losach „Sośni-
cy” zdecydują głównie dwa czynni-
ki: wydajność i poziom wydobycia.

- Jedno jest związane z drugim. Wydaj-
ność musi dość mocno wzrosnąć, ponieważ 
dotychczas była na dość niskim poziomie. 
(...) Przyjęliśmy propozycję strony społecz-
nej. Zaangażowanie pracowników i kie-
rownictwa kopalni wskazuje na to, że mają 
dużą wolę walki o ten zakład. Znaleźliśmy 
formułę, w której Spółka do funkcjonowa-
nia kopalni już nie dokłada. Jeśli się uda, 
„Sośnica” będzie funkcjonować dalej, jeśli 
nie, zakończy funkcjonowanie bez żadnych 
dalszych negocjacji - zaznacza prezes.

W opinii Bogusława Hutka wynegocjo-
wane warunki są - z punktu widzenia dyrek-
cji i załogi KWK „Sośnica” - optymalne.

- Bywały już takie kopalnie, na któ-
rych „stawiano krzyżyk”, a potem nag-
le okazywało się, że mogą one przy-
nosić zyski. Jestem przekonany, że 
wkrótce tak samo powiemy o „Sośnicy”. 
Teraz jej przyszłość zależy od kierownictwa 
kopalni, związków zawodowych i załogi 
- podsumowuje przewodniczący ZOK. 
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 KWK MAKOSZOWY

Kopalnia na sprzedaż
KWK „Makoszowy” może zostać wystawiona na sprzedaż w przetargu - dowiedziała się Polska Agencja Prasowa (PAP) od 
przedstawicieli resortu energii. Byłaby to oczekiwana przez załogę próba pozyskania inwestora gwarantującego dalszy byt 
należącej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK), ale wciąż wydobywającej węgiel kopalni.

SZEF zakładowej „Solidarności” Artur 
Banisz apeluje o należyte przygotowa-
nie przetargu i chce udziału strony spo-
łecznej w rozmowach z potencjalnymi 
nabywcami.

- Trudno oceniać rozwiązanie, o któ-
rym - jako związkowcy - dowiedzieliśmy 
się z mediów. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy 
żadnej konkretnej informacji na ten te-
mat ani od Zarządu SRK, ani od dyrekcji 
kopalni. Trudno też nie zauważyć, że po-
mysł ogłoszenia przetargu ujrzał światło 
dzienne zaraz po tym, jak na 3 września 
zapowiedzieliśmy przeprowadzenie po-
kojowego wiecu społecznego w obronie 
kopalni z udziałem mieszkańców Zabrza 
- komentuje doniesienie PAP. - Nikomu 
nie odmawiamy możliwości zakupu KWK 
„Makoszowy”. Wcześniej jednak chcieli-
byśmy wiedzieć, jakie plany będzie miał 
nowy inwestor, kim jest, jakie dane przed-

stawia, dlatego oczekujemy, że zostanie-
my dopuszczeni do stołu negocjacyjnego 
i omówimy wszystkie te sprawy wspólnie. 
Źle sformułowane warunki przetargu mo-
głyby nam dodatkowo zaszkodzić. Wiem, 
że taka sytuacja miała miejsce w przypad-
ku kopalni „Brzeszcze”. Tutaj chciałbym 
tego uniknąć – zaznacza przewodniczący.

Kopalnia „Makoszowy” została od-
działem SRK 30 kwietnia ubiegłego roku 
w wyniku nieodpłatnego zbycia przez 
Kompanię Węglową SA. Wcześniej stano-
wiła część dwuruchowej KWK „Sośnica-
Makoszowy”.

Porozumienie podpisane 17 stycznia 
2015 r. przez przedstawicieli Międzyzwiąz-
kowego Komitetu Protestacyjno-Strajko-
wego, pracodawców oraz ówczesnego 
rządu zakładało, że KWK „Makoszowy” 
zostanie przejęta przez SRK, by pozbyć 
się tak zwanego majątku nieprodukcyjne-

go, a następnie trafi do nowego podmiotu. 
Rząd inwestora jednak nie znalazł, a za-
kład od ponad roku pokrywa straty pro-
dukcyjne i finansuje osłony socjalne dla 
odchodzących pracowników ze środków 
uzyskanych w ramach pomocy publicz-
nej. Nabywca KWK „Makoszowy” będzie 
musiał zwrócić udzieloną pomoc budże-
towi państwa, bo prawo Unii Europejskiej 
dopuszcza wsparcie jedynie dla kopalń 
przeznaczonych do zamknięcia.

Na koniec lipca br. pomoc ta wynosi-
ła 207 mln zł. Środki te pokrywają straty 
produkcyjne zakładu. Z danych katowi-
ckiego oddziału Agencji Rozwoju Przemy-
słu wynika, że w tym roku wydobycie w 
Makoszowach przekroczyło 350 tys. ton 
węgla. Z tego sprzedano niecałą połowę, 
ok. 166 tys. ton. Na początku czerwca, po 
zapowiedzi protestów przez związkowców 
z kopalni, przedstawiciele resortu energii 

zaprezentowali wskaźniki ekonomiczne 
dotyczące kopalni. Według tych danych, 
w pierwszych miesiącach roku kopalnia 
Makoszowy dopłacała do każdej wydo-
bytej tony węgla średnio ponad 300 zł. 
Koszt wydobycia jednej tony wyniósł 507 
zł, a średnia cena sprzedaży węgla 204 
zł za tonę. Dlatego zakład korzysta z bu-
dżetowych dopłat do strat produkcyjnych, 
które są możliwe jedynie w kopalniach 
przekazanych do SRK. Zdaniem związ-
kowców, problemy kopalni są wynikiem 
m.in. blokady sprzedaży węgla.

Ponadto ze środków budżetowych 

sfinansowano świadczenia socjalne dla 
odchodzących z pracy w Makoszowach 
górników, co do maja kosztowało budżet 
ok. 28,7 mln zł. W zabrzańskiej kopalni 
pracuje obecnie 1359 osób, z czego 20 
posiada uprawnienia emerytalne. Na 
525 złożonych wniosków do ostatnich 
dni sierpnia na świadczenia osłonowe 
odeszło 477 pracowników, z tego na: 
urlopy górnicze złożono 414 wniosków, 
a odeszło 366 pracowników. Na jedno-
razowe odprawy pieniężne złożono 111 
wniosków - odeszło 111 pracowników. 

mj
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Rządowy Plan dla Śląska
GOSPODARKA Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z regionalnymi akcentami

RZąD pracuje nad „Planem dla Śląska” który ma przynieść poprawę rozwoju gospodarczego i społecznego regionu. 
Z Planem ma być powiązana restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego. 

Ministerstwo Rozwoju 
pokazało założenia „Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju”, która ma wskazać sposoby 
na poprawę sytuacji gospodarc-
zej Polski. Ważnym elementem 
Strategii ma być wsparcie re-
gionów, w tym także wojewódz-
twa śląskiego. Rządowy dokument 
przygotowywany jest przez Minis-
terstwo Rozwoju przy współpracy 
z innymi ministerstwami, w tym 
także z Ministerstwem Energii. 

- Strategia na rzecz Odpow-
iedzialnego Rozwoju akcen-
tuje znaczenie innowacyjnych 
rozwiązań i technologii w umacni-
aniu wzrostu gospodarczego oraz 
rolę regionów w ich kreowaniu. Dla 
Śląska to szansa na rozwój – za-
pewnia wiceminister energii Grze-
gorz Tobiszowski. 

Strategia daje szansę na 
stworzenie warunków dla 
społecznego i gospodarczego roz-
woju Śląska.

- Jednym z celów Strategii pre-
miera Morawieckiego jest danie 
impulsu do rozwoju regionów Pol-
ski. Chcemy aby również Śląsk, re-
gion tak ważny dla sektora energii 
w Polsce, skorzystał z szans roz-
wojowych jakie stworzy realizacja 
polityki gospodarczej rządu – do-
daje Grzegorz Tobiszowski.

O dużym potencjale Śląska prze-
konany jest Mateusz Morawiecki, 
wicepremier i minister rozwoju.

- Na Górnym Śląsku mamy 
ogromny potencjał naukowy, bad-
awczy i przemysłowy, związany 

również z przemysłem górniczym. 
Sztuka polega na tym, żeby go 
wykorzystać dla modernizacji pol-
skiego przemysłu i energetyki oraz 
dla pracy przy nowych technologia-
ch – mówi Mateusz Morawiecki.

Podkreśla przy tym konieczność 
powiązania elementów gospodarc-
zych i społecznych. 

- W Strategię na rzecz Odpow-
iedzialnego Rozwoju wkomponuje-
my wspólnie z Ministerstwem En-
ergii takie elementy, które pozwolą 
w perspektywie najbliższych kilku 
lat dokonać głębokiej, autentycznej 
reformy, restrukturyzacji, która 
pozwoli tworzyć lepsze miejsca pra-
cy i nie będzie wiązała się z ogrom-
nymi problemami społecznymi - 
ocenia Mateusz Morawiecki.

Śląsk ma plusy…
Ministerstwo Rozwoju wyl-

icza, że Śląsk ma kilka poważnych 
atutów i dobrą pozycję wyjściową 
do poprawy. Górny Śląsk jest 
najbardziej zurbanizowanym i 
uprzemysłowionym regionem Pol-
ski. Najważniejszym potencjałem 
tego obszaru jest atrakcyjna loka-
lizacja i dobre skomunikowanie z 
ośrodkami gospodarczymi Europy, 
a także znaczne bogactwa natu-
ralne, w tym przede wszystkim 
złoża węgla kamiennego o zasobach 
wystarczających do zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego 
kraju przez co najmniej 20-40 lat. 
Atutami Śląska są również prężnie 
działający sektor przedsiębiorczości 
i duże doświadczenie w wymianie 

handlowej, czego przejawem jest 
najwyższe dodatnie saldo bilansu 
handlowego tego obszaru w kraju 
w latach 2004-2013. Ministerst-
wo Rozwoju ocenia również, że 
mieszkańcy Śląska są stosunkowo 
zamożni, w niewielkim stopniu 
korzystają z pomocy społecznej 
(poniżej 6 proc. w latach 2009-
2014), a także mają relatywnie do-
bry dostęp do podstawowych usług 
publicznych, w tym szkolnictwa, 
instytucji kultury i infrastruktury 
ochrony zdrowia. To wszystko są 
plusy. Ale są też poważne minusy. 

… ale także minusy
Ministerstwo Rozwoju wska-

zuje, że do minusów należy 
spadające tempo wzrostu gos-
podarczego (w podregionach wo-
jewództwa śląskiego nastąpił w 
ostatnich latach największy w 
kraju spadek wartości PKB na 
osobę w stosunku do średniej kra-
jowej), procesy restrukturyzacyjne 
nadal nie zostały zakończone, 
a województwo stopniowo traci 
swoją dotychczasową pozycję 
konkurencyjną. Stan zatrudnienia 
w przemyśle i budownictwie w re-
gionie stale spada, choć w skali 
całego kraju rośnie. Liczba osób 
pracujących w przemyśle w latach 
2010-2014 spadła o 13,1 tys. osób, 
tj. o 2,6 proc., tymczasem w kraju 
wzrosła o 1 proc.

Ogromnym minusem Śląska 
jest bardzo duże zanieczyszczenie 
środowiska (40 proc. udziału 
emisji w skali kraju), wysokie 

stężenia substancji szkodliwych 
dla zdrowia (w 2014 r. 21,7 proc. 
emisji pyłów w Polsce), duża liczba 
zakładów szczególnie uciążliwych 
(w 2014 r. - 325) i powierzchnia 
terenów zdegradowanych (w 2014 
r.- 0,4 proc.), a także najwyższe w 
kraju zagrożenie przestępczością 
(w 2014 r. - 28,60) sprawiają, iż 
Śląsk staje się coraz mniej atrak-
cyjnym miejscem do zamieszka-
nia. Od 2000 do 2014 r. liczba 
ludności spadła o 3,64 proc. 

Problemom ze złym 
stanem środowiska towarzyszy 
pogarszająca się sytuacja na rynku 
pracy, o czym świadczy m.in. wzrost 
liczby osób długotrwale bezrobot-
nych w latach 2010 - 2014 (wzrost 
o 15,5 proc.). W 2014 r. wśród 20 
polskich miast na prawach powia-
tu o najwyższej stopie bezrobocia 
aż pięć znalazło się w aglomeracji 
śląskiej (Bytom ulokował się na 
drugiej pozycji z poziomem bez-
robocia w wys.  aż 19,8 proc.). 

Przyspieszeniu procesów re-
strukturyzacji nie sprzyja także ni-
ski poziom innowacyjności, będący 
m.in. konsekwencją stosunkowo ni-
skich nakładów na działalność bad-
awczo-rozwojową w odniesieniu 
do PKB (w 2013 r. 0,62 proc. przy 
średniej dla kraju 0,87 proc.). Jed-
nak rozwinięte zaplecze naukowo-
badawcze nadal stanowi potencjał 
na rzecz rozwoju, a zwłaszcza re-
strukturyzacji przemysłu (w 2014 
r. w województwie śląskim zlokali-
zowanych było 431 jednostek bad-
awczo-rozwojowych, stanowiących 
12,4 proc. tego typu placówek w 
skali kraju).

Po co tworzyć nowy plan?
Okazuje się więc, że do naprawy 

na Śląsku jest bardzo wiele rzeczy. 
Ale po co tworzyć nowy, specjalny 
plan dla Śląska, skoro w ostatnich 
latach podobnych dokumentów 
już kilka powstało. Ministerst-
wo Rozwoju wyjaśnia, że pro-
gramy dotyczące wzmocnienia 
atrakcyjności  Śląska często są 
realizowane w sposób nieskoor-
dynowany i rozproszony, przez co 
ogromnie spada ich efektywność. 

- Celem strategicznych działań 
podejmowanych w odniesieniu do 
Górnego Śląska jest przyspieszenie 
i dokończenie procesów restruk-
turyzacji, co doprowadzi do ko-
rzystnych zmian w strukturze 
gospodarczej i wzmocnienia 
przewagi konkurencyjnej tego ob-
szaru jako wiodącego krajowego i 
środkowo-europejskiego centrum 
przemysłowego – informuje Minis-
terstwo Rozwoju. 

Jak naprawić Śląsk?
W „Strategii na rzecz Odpow-

iedzialnego Rozwoju” pokazano kil-
ka konkretnych działań, jakie mają 
zostać zrealizowane, aby poprawić 
stan regionu śląskiego. 

Pierwszym z nich jest wzmacni-
anie przewag konkurencyjnych gos-
podarki regionu z wykorzystaniem 
jego potencjału innowacyjnego, 
w tym nowoczesnych technologii 
w przemysłach tradycyjnych. Do 
przemysłów tradycyjnych w re-
gionie należą m.in. górnictwo 
węgla kamiennego, hutnictwo czy 
też przemysł maszynowy. 

Kolejnym działaniem 
będzie wsparcie dla rozwoju 
przedsiębiorczości i uatrak-
cyjnienie rynku pracy poprzez 
lepsze dostosowanie oferty edu-
kacyjnej do potrzeb pracodawców, 
wsparcie rozwoju infrastruktury 
ułatwiającej lokowanie i prow-
adzenie działalności gospodarczej, 
wsparcie aktywizacji zawodowej 
osób pozostających w trudnej sytu-
acji na rynku pracy.

Konieczna jest także po-
prawa jakości środowiska, rekul-
tywacja terenów zdegradow-
anych, jak również skuteczne 
przeciwdziałanie skutkom i ogran-
iczenie negatywnego wpływu ek-
sploatacji górniczej na środowisko, 
ograniczenie niskiej emisji oraz 
zużycia zasobów środowiska i en-
ergii w przedsiębiorstwach, gos-
podarstwach domowych, obiek-
tach i przestrzeniach użyteczności 
publicznej, rekultywację terenów 
pokopalnianych oraz rewitalizację 
terenów zdegradowanych i 
poprzemysłowych.

Z tym wiąże się rewitaliza-
cja obszarów zdegradowanych  - w 
wymiarze społecznym, gospodarc-
zym, środowiskowym, przestrzen-
nym, technicznym – co ma nastąpić 
poprzez działania realizowane w 
oparciu o programy rewitalizacji. 

Z planem dla Śląska ma być 
powiązana restrukturyzacja gór-
nictwa węgla kamiennego. W 
Strategii podkreślono, że konieczne 
jest zwiększenie wydajności kopalń 
i dostosowanie wydobycia węgla 
do potrzeb rynku, a tam gdzie to 
możliwe zwiększenie w strukturze 
wydobycia udziału produktów w 
wyższej wartości dodanej: węgli 
średnich i grubych o wysokich para-
metrach jakościowych, paliw kwali-
fikowanych. 

Dodatkowo zapowiedziano za-
pewnienie odpowiedniego pozi-
omu inwestycji w górnictwie tam, 
gdzie zapewnią one najwyższą 
efektywność ekonomiczną; jest to 
istotny czynnik uzyskania oczeki-
wanego poziomu wydajności. 

Plan dla Śląska wciąż 
jest na etapie propozycji. O 
końcowym kształcie Planu już we 
wrześniu będą rozmawiali także 
członkowie Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego (WRDS) , 
gdzie wchodzą przedstawiciele 
Solidarności, z wicepremierem Ma-
teuszem Morawieckim, który po-
jawi się w Katowicach. 

Igor D. Stanisławski
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 FAKTY i MITY

Kontrowersje wokół „czarnej listy”
„Dziennik Gazeta Prawna” poinformował o czarnej liście „trwale nierentownych” kopalń, która miała powstać 
w Ministerstwie Energii. Zakłady te uznano za „inwestycyjnie nieperspektywiczne ze względu na trudne warun-
ki geologiczne, zagrożenia albo słabe złoża; w części kończy się węgiel”. 

WEDłUG DGP problem dotyczy głów-
nie Polskiej Grupy Górniczej, która 
mimo dokapitalizowania kwotą 1,8 mld 
zł musi przygotować się na kolejne 
cięcia. - Najgorszymi zakładami PGG 
w 2015 r. były Sośnica, Rydułtowy-
Anna, Pokój i Halemba-Wirek (wystę-
pujące obecnie pod wspólną nazwą 
Ruda). Plan restrukturyzacji Katowi-
ckiego Holdingu Węglowego zakłada 
z kolei zamknięcie kopalni Wujek (a 
przynajmniej jej części - Ruchu Śląsk). 
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej po-
rozumienie z bankami zakłada likwi-
dację Krupińskiego” - podał dziennik 
wskazując, że właśnie te kopalnie 
mogą być zagrożone zamknięciem.  

Rewelacjom gazety zaprzeczyło 

Ministerstwo Energii, jak i Polska Grupa 
Górnicza. 

- Nikt takiej listy nie tworzył, a ona 
sama nie istnieje. Publikacja takich faktów 
medialnych, to nie pierwsza próba wy-
wołania niepokoju społecznego. Pytanie 
komu przeszkadza to, że dzięki uczciwej 
rozmowie i porozumieniu ze stroną spo-
łeczną staramy się w atmosferze poro-
zumienia z pracownikami, restrukturyzo-
wać branżę. Obcinamy zyski tym, którzy 
nie powinni nieprzyzwoicie zarabiać na 
górnictwie, uruchamiamy bezpośrednią 
sprzedaż węgla – stwierdził Grzegorz To-
biszowski, wiceminister energii.

Przedstawiciele resortu potwierdzi-
li, że toczą się rozmowy o przyszłości 
dwóch najtrudniejszych w branży kopalń: 

Sośnica w PGG i Krupiński w Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej (w przypadku 
tej pierwszej rozstrzygnięcia zapadły, w 
przypadku drugiej sprawa wciąż wymaga 
decyzji). Ministerstwo zaprzeczyło nato-
miast, by resort wytypował kopalnie do 
zamknięcia oraz by planowano likwidację 
większości kopalń w Rudzie Śląskiej. Po-
twierdził to także zarząd PGG.

Dzięki realizacji przyjętego biznes-
planu w połowie przyszłego roku Polska 
Grupa Górnicza powinna osiągnąć ren-
towność, bez zamykania rudzkich kopalń 
- wynika z informacji spółki.

- Zakładamy, że wprowadzenie na-
szego biznesplanu pozwoli spółce wyjść 
na prostą już w połowie przyszłego roku 
- powiedział prezes PGG Tomasz Rogala, 

cytowany w komunikacie firmy.
PGG z początkiem maja przejęła 11 ko-

palń i cztery zakłady dawnej Kompanii Wę-
glowej. Inwestorami nowej spółki zostały 
m.in. firmy energetyczne, a banki zgodziły 
się na restrukturyzację zadłużenia.

Kopalnia Ruda powstała 1 lipca tego 
roku z trzech rudzkich kopalń: Pokój, Biel-
szowice i Halemba-Wirek. Jak podano 
we wtorek, aby zapewnić stabilne wydo-
bycie w kopalni Ruda, PGG zainwestuje 
tam m.in. w obudowy zmechanizowane, 
przenośniki ścianowe oraz kolejki pod-
wieszane.

Planowane jest także połączenie 
technologiczne tzw. Ruchu Pokój z Ru-
chem Bielszowice i przesłanie urobku 
ze złóż Pokoju w całości do Bielszowic. 
„Integracja pozwoli w sposób optymalny 
wykorzystać infrastrukturę połączonych 
zakładów” - podała spółka.

- PGG nie przewiduje także żadnych 
zwolnień pracowników kopalń. Spółka 
będzie dbała o stabilność zatrudnienia 
we wszystkich zakładach, także w Rudzie 
Śląskiej. Ewentualna redukcja zatrudnie-
nia może nastąpić tylko w trybie dobro-

wolnych odejść pracowniczych. Chęć 
odejścia z pracy i skorzystanie z pakietu 
osłonowego wyraziło w specjalnym son-
dażu 4837 osób - przypomniał rzecznik 
PGG Tomasz Głogowski.

Zapewnił, że spółka koncentruje się 
obecnie na wdrażaniu planu restruktury-
zacyjnego oraz realizowaniu kluczowych 
inwestycji.

Działania restrukturyzacyjne PGG 
przewidują m.in. połączenie (w ramach 
kopalni zespolonej ROW) Ruchu Chwało-
wice z Ruchem Jankowice, zwiększenie 
natężenia robót związanych z budową 
poziomu 880 m w Jankowicach oraz mo-
dernizację szybu trzeciego Ruchu Marcel 
i udostępnienie złoża w filarze elektrowni 
Halemba. 

JM

PS. Publikacja „Dziennika Gazety Praw-
nej” na temat „czarnej listy kopalń” najpew-
niej zupełnie „przypadkowo” pojawiła się w 
tym samym dniu co materiał „Rzeczpospo-
litej” o planach rozwoju energetyki jądrowej 
w Polsce. Szerzej na ten temat piszemy na 
stronie 8.

Zamiast budować nowe elektrownie 
lepiej zmodernizować stare?
WICEPREMIER Mateusz Morawiecki  w sierpniu 2016 r. odwiedził Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzy, gdzie rozmawiał m.in. o rozwo-
ju czystych technologii węglowych i programie 200+, czyli kompleksowej modernizacji bloków energetycznych o mocy 200 MW. 
- na górnyM Śląsku mamy 
ogromny potencjał naukowy i badaw-
czy jak i przemysłowy. Sztuka polega 
na tym, aby ten potencjał, także zwią-
zany z przemysłem górniczym, wy-
korzystać dla modernizacji polskiego 
przemysłu i polskiej energetyki – po-
wiedział Mateusz Morawiecki, wice-
premier i minister rozwoju.

Zwrócił uwagę, że w Polsce jest 
bardzo wiele przemysłów, które 
niesłusznie kojarzą się z przemy-
słami schyłkowymi. 

- Musimy wykorzystywać to co 
mamy, czyli m.in. węgiel. Musimy 
go użytkować przy wykorzystaniu 
niskoemisyjnych i ekologicznie 
akceptowalnych technologiach – 
przekonywał Mateusz Morawiecki. 

Nowoczesne technologie 
węglowe w praktyce

W jego ocenie dobre połączenie 
myśli inżynierskiej i naukowej jest 
np. w zabrzańskim Instytucie Che-
micznej Przeróbki Węgla (IChPW). 
Mateusz Morawiecki wraz z wi-
ceministrem energii  Grzegorzem 
Tobiszowskim zwiedzili instalacje 
Centrum Czystych Technologii Wę-
glowych w IChPW i dyskutowali o 
nowoczesnych sposobach wykorzy-
stania węgla. 

Rozmawiano więc m.in. o zga-

zowaniu krajowego węgla kamien-
nego, co jest – zdaniem ekspertów 
z Instytutu - realnym sposobem 
zagospodarowania nadprodukcji 
węgla w Polsce. Według IChPW gaz 
z węgla w przemyśle chemicznym 
powinien być wykorzystywany do 
produkcji amoniaku lub metanolu.

Szefowie IChPW z ministrami 
Morawieckim i Tobiszowskim roz-
mawiali także o możliwości dużego 
ograniczenia tzw. niskiej emisji (po-
wstającej przez spalanie paliw złej 
jakości w starych, domowych pie-
cach) przez wykorzystanie paliwa o 
nazwie „błękitny węgiel” produko-
wanego z krajowego węgla kamien-
nego. Wyniki badań potwierdziły, 
że w obszarze w którym zastąpiono 
muły węglowe i flotokoncentraty 
„błękitnym węglem” stężenie pyłu 
w powietrzu w warunkach smogo-
wych w zimie znacznie spadło. 

Premier Morawiecki w Zabrzu 
rozmawiał również o odbudowie 
mocy w krajowym systemie elektro-
energetycznym przez modernizację 
bloków 200 MW. Projekt ten na-
zwano Program 200+. Wg wyliczeń 
IChPW koszty takiego programu 
będą wielokrotnie niższe od syste-
mowej odbudowy mocy w oparciu 
o bloki 1000 MW, jakie powstają w 
elektrowniach Kozienice, Opole i 
Jaworzno III. Realizacja programu 

jest wykonalna przy zastosowaniu 
krajowego know-how oraz krajowe-
go potencjału wykonawczego.

Na czym polega program 200+?
Polska energetyka musi dostoso-

wać się do wymogów prawnych Unii 
Europejskiej, które zakładają m.in. 
ograniczenie emisji takich sub-
stancji jak np. pył oraz tlenki siar-
ki i azotu czy rtęć. Spełnieniu tych 
wymogów ma służyć m.in. budowa 
nowych, dużych bloków na węgiel 
kamienny w elektrowni Kozienice, 
Opole i Jaworzno III oraz bloku na 
węgiel brunatny w elektrowni Tu-
rów. Kolejne duże bloki energetycz-
ne są planowane np. w elektrowni 
Ostrołęka. Koszt takich inwestycji 
jest jednak bardzo duży, blok 1075 
MW w Elektrowni Kozienice ma 
kosztować 5,1 miliarda złotych net-
to a dwa bloki w Elektrowni Opole o 
łącznej mocy 1800 MW mają kosz-
tować to koszt aż 11,7 mld zł. 

W celu zmniejszenia kosztów 
modernizacji polskiej energetyki 
stworzono właśnie Program 200+. 
W Polsce obecnie działają 44 bloki 
energetyczne na węgiel kamienny 
o mocy po 200 MW o łącznej mocy 
ok. 10 tys. MW. Działa także 6 blo-
ków 200 MW na węgiel brunatny. 
Program zakłada wydłużenie cza-

su pracy bloków 200 MW do roku 
2035-2040.

Koszt modernizacji jednego 
bloku 200 MW ocenia się na od 20 
mln do 120 mln zł, a łączny koszt 
Programu 200+ to blisko 8,8 mld 
zł. Jest to więc znacznie mniejsza 
kwota od kosztów budowy nowych 
bloków energetycznych. 

Liczne zalety programu
Program 200+ posiada więc 

kilka znaczących plusów. Po pierw-
sze jest znacznie tańszy niż budowa 
nowych bloków energetycznych. 
Budowa nowych elektrowni o mocy 
ok. 10 tys. MW to koszt ok. 50-60 
miliardów złotych, modernizacja 
bloków 200 MW o łącznej mocy ok. 
10 tys. MW ma kosztować prawie 
8,8 mld zł – a więc kilkakrotnie 
mniej. Różnica w wydatkach jest 
kolosalna, a uzyskujemy podobny 
rezultat, czyli zapewnienie elektro-
wni które będą produkowały ener-
gię dla odbiorców. W chwili, gdy 
grupy energetyczne nie mają wiel-
kich pieniędzy na duże inwestycje 
jest to bardzo ważny argument. 

Inną ważną zaletą programu 
200+ jest czas.  Modernizację ist-
niejących bloków można przepro-
wadzić szybciej niż budowę nowych 
bloków. To także ważny argument, 

ponieważ już po roku 2020 mogą 
wystąpić niedobory energii w Pol-
sce. Przygotowanie koncepcji no-
wego bloku oraz jego budowa to 
kilka lat, modernizację istniejących 
bloków na pewno uda się przepro-
wadzić krócej. 

Kolejny plus programu 200+ to 
fakt, że nie trzeba szukać miejsca 
pod nowe elektrownie. Wiadomo, 
że część nowych bloków powstała-
by w istniejących już elektrowniach 
i tam nie byłoby z tym problemów, 
ponieważ jest już istniejąca odpo-
wiednia infrastruktura i przyzwy-
czajeni mieszkańcy. Część nowych 
bloków mogłaby być jednak plano-
wana w nowych miejscach, gdzie 
trzeba by zbudować drogi dojazdo-
we, przyłączyć linie energetyczne 
oraz wyjaśnić obawy społeczne, 
które zawsze przy takich inwesty-
cjach się pojawiają. Modernizacja 
istniejących bloków to wykorzysta-
nie już istniejącej infrastruktury, 
więc będzie także łatwiejsze niż 
budowa nowych bloków. 

Program 200+ posiada więc 
kilka poważnych atutów, wymaga 
tylko jednej kwestii, czyli decyzji 
polityczno-menadżerskiej, aby go 
zrealizować. 

Igor D. Stanisławski
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Jaki miks energetyczny dla Polski?
W sytuacji gdy Ministerstwo Energii przygotowuje długoletnią strategię energetyczną kraju, w tym tzw. miks energe-
tyczny określający jaki będzie udział poszczególnych nośników energetycznych w produkcji energii, nie powinny nikogo 
dziwić różnego rodzaju rewelacje na temat planów rządu w tym zakresie, ponieważ mamy do czynienia ze ścieraniem 
się różnych koncepcji i lobby gospodarczych. 

PRAWDA jest taka, czy lubimy węgiel, 
czy nie, w 2050 roku ponad połowa 
energii elektrycznej będzie pochodziła z 
tego paliwa, bo na energetykę jądrową 
czy odnawialną nas nie stać. Kluczowe 
decyzje dla sektora energetycznego 
muszą zapadać dziś, inaczej grozi nam 
tzw. blackout. Studia porównawcze 
pokazują, że koszt 1MWh energii elek-
trycznej z elektrowni jądrowej wynosił-
by w Polsce około 550-600zł/MWh. To 
trzy razy więcej niż koszt z elektrowni 
węglowej (około 200zł/MWh). Jednak 
głównym problemem elektrowni jądro-
wych są wysokie koszty inwestycyjne. 
Jeden blok elektrowni jądrowej typu 
EPR 1600 kosztowałby około 35 mld zł 

plus około 5-10 mld zł na rozwój infra-
struktury elektroenergetycznej i wody 
chłodzącej. Z takiego bloku otrzymy-
walibyśmy około 6% całej potrzebnej 
energii. Tak dużych pieniędzy nie ma 
żadna polska firma energetyczna i 
wszystkie razem wzięte. Dlatego trzeba 
zapomnieć o energetyce jądrowej.

Co do energii odnawialnej, najle-
piej byłoby nie wspierać produkcji OZE, 
a „zieloną” energię powinni kupować 
jej entuzjaści, płacąc wyższe ceny, 
podobnie jak jest to na rynku „ekolo-
gicznej” żywności, gdzie nikt nie jest 
zmuszany do jej kupowania, a jej pro-
dukcja żywności szybko rośnie. Wyda-
jemy bardzo dużo na subsydia dla OZE 

– około 4 mld zł rocznie. Pieniądze te 
nie zasilają, w przeciwieństwie do wę-
gla, polskiej gospodarki, a są w więk-
szości wytransferowane. Produkujemy 
energię z OZE, bo jesteśmy do tego 
zmuszani poprzez regulacje Unii Euro-
pejskiej. Jednak szereg krajów Europy, 
jak Wielka Brytania czy Francja, dąży 
do tego, aby był tylko jeden cel emi-
syjny – redukcji CO2, a każdy kraj do-
bierałby takie metody tej redukcji, jakie 
byłyby najbardziej odpowiednie. Czyli 
produkcja energii z OZE i jej wielkość 
zależałaby od danego kraju, a nie była 
wymuszana poprzez Unię Europejską. 
Byłoby to najlepsze rozwiązanie. 

red

Atomowe mrzonki
ENERGETYKA Czy rząd ma w planie rozwój energetyki jądrowej?

w PrzeDstawionej przez 
Ministerstwo Rozwoju „Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju” sporo miejsca poświęcono 
sprawom energetycznym. Wśród 
najważniejszych, strategicznych 
projektów, które są przewidzia-
ne do przygotowania i realizacji 
do roku 2020 wymieniono tak-
że rozwój energetyki jądrowej. 

Atomowe plany rządu
Ministerstwo Rozwoju zamie-

rza więc kontynuować „Program 
Polskiej Energetyki Jądrowej” i 
przyśpieszyć proces wdrażania 
energetyki jądrowej w Polsce. 
Program jądrowy resortu rozwo-
ju składa się z dwóch projektów. 
Pierwszy z nich to wsparcie i sko-
ordynowanie krajowych przedsię-
biorstw w ich przygotowaniach do 
realizacji prac dla energetyki jądro-
wej a drugi to przygotowanie do bu-
dowy dwóch elektrowni jądrowych 
o łącznej mocy ok. 6000 MW, co 
przekłada się na około  4-8 jądro-
wych bloków energetycznych. 

W Strategii założono rów-
nież kogenerację jądrową. Zapla-
nowano więc  przygotowanie do 
budowy pierwszego rektora wy-
sokotemperaturowego (HTR) o 
mocy termicznej ok. 200-350 MW 
zasilającego instalację przemy-
słową w ciepło technologiczne. 

Energetyką jądrową ma zaj-
mować się również nauka. Mini-
sterstwo Rozwoju planuje więc 
do 2020 utworzenie nowoczes-
nego laboratorium materiałowe-
go zdolnego do badań i rozwoju 
materiałów dla reaktorów urano-
wych IV Generacji,  reaktorów fu-
zyjnych i wysokowydajnych in-
stalacji konwencjonalnych. 

Atomowe plany Ministerstwa 
Energii są dość ogólne i nie za-
wierają wielu konkretów. Bardziej 
precyzyjne jest w tej kwestii Mini-
sterstwo Energii. Już po zaprezen-

towaniu atomowej strategii przez 
Ministerstwo Rozwoju, Minister-
stwo Energii odpowiedziało, że 
aktualnie przygotowuje program 
budowy pierwszego bloku jądro-
wego o mocy ok. 1000 MW, któ-
ry zostanie zbudowany w ciągu 
najbliższych 10 lat, bowiem tyle 
wynosi cykl inwestycyjny w ener-
getyce jądrowej. Pierwszeństwo 
ma mieć energetyka węglowa.

Węgiel to podstawa polskiej 
energetyki

- Podstawą naszego bezpieczeń-
stwa energetycznego są nowoczes-
ne, wysokosprawne i niskoemisyj-
ne elektrownie węglowe. Właśnie 
takie bloki energetyczne budowane 
są w Opolu, Kozienicach i Jaworz-
nie. Odblokowane zostały rów-
nież budowy bloków węglowych 
w Turowie i Ostrołęce, a dla za-
chowania pełnego bezpieczeństwa 
energetycznego Polski musimy 
rozpocząć budowę jeszcze trzech 
nowych bloków energetycznych 
zasilanych polskim węglem – prze-
konuje Ministerstwo Energii. 

Ten pierwszy blok atomowy, o 
którym mówi Ministerstwo Ener-
gii, też na razie jest bardziej w 
sferze teorii niż praktyki. Wciąż 
nie wiadomo, gdzie elektrownia 
miałaby powstać (brane pod uwa-
gę są dwa miejsca w województwie 
pomorskim), kto z międzynaro-
dowych producentów reaktorów 
jądrowych miałby być partnerem 
polskiego projektu i ile miałby on 
kosztować. Ba, nie wiadomo na-
wet, kiedy będziemy to wiedzieli. 
Na razie nawet nie został ogłoszo-
ny przetarg na wybór technologii, 
a sam przetarg i jego rozstrzyg-
nięcie zajmuje około 3 lata. 

Co prawda z deklaracji Pol-
skich Sieci Elektroenergetycznych 
(PSE) wynika, że pierwsza elek-
trownia jądrowa o mocy ok. 1,65 
tys. MW zostanie uruchomiona w 

Polsce w roku 2031, ale nie jest to 
ostateczny termin. PSE datę od-
dania pierwszej elektrowni jądro-
wej przesuwało już kilkakrotnie. 

Jądrowa kogeneracja?
Wydaje się, że bardziej skoordy-

nowaną w rządzie jest kwestia wy-
sokotemperaturowych reaktorów 
jądrowych (HTR), które Minister-
stwo Rozwoju zapisało w „Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju”. W lipcu br. minister energii 
powołał zespół doradczy, którego 
zadaniem jest analiza i przygotowa-
nie warunków do wdrożenia właś-
nie wysokotemperaturowych reak-
torów jądrowych.

Ministerstwo Energii podkre-
śla, że powołanie tego zespołu to 
jednocześnie moment rozpoczę-
cia prac nad pierwszym, od czasu 
transformacji ustrojowej Polski, 
tak znaczącym programem badań 
nad nowymi technologiami reakto-

rowymi. Stawia to tym samym nasz 
kraj w gronie państw wdrażających 
najbardziej zaawansowane techno-
logie jądrowe.

-Chcemy by Polska budowała 
swoją przewagę konkurencyjną na 
zaawansowanych technologiach 
eksportowych, a nie taniej sile 
roboczej. HTR może być swoistą 
„ucieczką do przodu” na rynku pa-
liw i energii – mówi Józef Sobolew-
ski, dyrektor Departamentu Energii 
Jądrowej Ministerstwa Energii.

Jak zapewnia, zainteresowanie 
udziałem w polskim przedsięwzię-
ciu wyraziły już firmy brytyjskie i 
francuskie agencje rządowe. 

Nawet, jeżeli prace badawcze 
nad reaktorami wysokotempera-
turowymi będą prowadzone dość 
szybko, to droga do opracowania 
projektu takiego reaktora jest bar-
dzo daleka, nie mówiąc o jego budo-
wie i oddaniu do eksploatacji. 

Dyskusje i ślimacze tempo
O energetyce jądrowej w Polsce 

mówi się od wielu lat, ale na mó-
wieniu się kończy. W ostatnich la-
tach padało już wiele dat, w którym 
elektrownia jądrowa miała zostać 
uruchomiona. Wpierw to miał być 
rok 2023, potem 2025, potem było 
jeszcze kilka innych terminów, te-
raz mówi się o roku 2031. Zapewne 
i ta data zostanie przesunięta. 

Są dwa główne problemy zwią-
zane z budową elektrowni jądrowej: 
opór społeczny i wysokie koszty 
inwestycji. Z problemem pierw-
szym, czyli oporem społecznym, 
jakoś sobie poradzono. Władze 
gmin, gdzie może powstać elektro-
wnia jądrowa, domagają się nawet 
przyśpieszenia jej budowy, liczą 
bowiem, że elektrownia zasili lo-
kalny budżet a mieszkańcy znajdą 
w elektrowni i w jej otoczeniu. 

Znacznie poważniejszy jest 
problem bardzo wysokich kosztów 
budowy. Budowa nowych elektro-

MINISTERSTWO Rozwoju planuje w Polsce budowę dwóch elektrowni jądrowych o łącznej mocy 
ok. 6000 MW oraz elektrociepłowni jądrowej o mocy ok. 250-300 MW. Czy to są realne plany 
czy tylko mrzonki?

wni w ogóle jest dość drogim inte-
resem. Przypomnijmy, że budowa 
bloku na węgiel kamienny o mocy 
1075 MW, jaki powstaje w Elek-
trowni Kozienice, ma kosztować  
5,1 miliarda złotych netto.  Bloki 
jądrowe w Polsce, jakie miałyby 
powstać w Polsce byłyby porów-
nywalnej wielkości. Rzecz w tym, 
że bloki jądrowe są droższe w bu-
dowie od bloków węglowych. 

O skali kosztów świadczy to, co 
obecnie dzieje się w Wielkiej Bry-
tanii. Tam francuski koncern EDF 
wraz z chińskim partnerem chce 
wybudować dwa bloki atomowe w 
elektrowni Hinkley Point C o łącz-
nej mocy 3200 MW, które mają 
kosztować – uwaga – 18 miliardów 
funtów. Gdy wielkość 3200 MW 
podzielimy przez 3 to otrzymamy 
ok. 1066 MW, czyli wielkość bardzo 
podobną do budowanego bloku w 
Elektrowni Kozienice (1075 MW). 
Gdy z kolei podzielimy przez 3 
koszty brytyjskiego projektu, czyli 
18 miliardów funtów, to otrzyma-
my liczbę 6 mld funtów. Czyli mi-
liardy też są podobne jak w Kozieni-
cach, tylko waluta inna - tu mamy 
złotówki a tam funty. Gdybyśmy z 
kolei te 6 mld funtów przeliczyli na 
złotówki, to otrzymamy ładną kwo-
tę ok. 30 miliardów złotych (zakła-
dając, że 1 funt to 5 złotych). Trudno 
więc porównywać kwotę 5,1 mld zł, 
za jaką powstanie blok 1075 MW na 
węgiel kamienny z kwotą 30 mld 
zł, za jakie może powstać blok 1066 
MW w elektrowni jądrowej. Tu mó-
wimy o jednym bloku atomowym, a 
Ministerstwo Rozwoju planuje ich 
od 4 do 8. Licząc, że takich bloków 
byłoby tylko 4, to na ich budowę po-
trzeba by było blisko 120 miliardów 
złotych. To są ogromne pieniądze 
w skali całego państwa, a nie tyl-
ko energetyki. I zapewne właśnie 
o koszty rozbiją się atomowe plany 
rządu. Co prawda zwolennicy ener-
getyki jądrowej mówią, że co praw-
da koszty budowy elektrowni są 
bardzo wysokie, ale za to tania jest 
produkcja energii (paliwo jądrowe 
jest stosunkowo tanie) a elektrownia 
może pracować nawet 60 lat. Prob-
lem jednak w tym, że wpierw te kil-
kadziesiąt miliardów złotych trze-
ba będzie wyłożyć a polskich grup 
energetycznych w obecnych warun-
kach raczej stać na nie będzie. 

Igor. D. Stanisławski
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OD 7 do 9 czerwca w Madrycie obradował II Kongres IndustriAll Europe. Organizacja skupia 185 związków zawodowych z 38 
państw europejskich. Polską delegację tworzyli związkowcy reprezentujący afiliowany przy IndustriAll Europe Krajowy Se-
kretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność”: przewodniczący KSGiE Kazimierz Grajcarek, szefowie struktur 
branżowych - Jerzy Moryc (Sekcja Krajowa Elektrowni i Elektrociepłowni) i Roman Rutkowski (Sekcja Krajowa Energetyki), 
a także przewodnicząca problemowej Sekcji Kobiet pani Teresa Szkutnik.

To nie jest nasz kryzys!

związkowcy z Polski mo-
gli wziąć udział w tym ważnym 
wydarzeniu dzięki finansowemu 
wsparciu ze strony Polskich Sieci 
Elektroenergetycznych SA - fir-
my mającej na względzie społecz-
ną odpowiedzialność biznesu.

Uczestnicy Kongresu omawiali 
tematy istotne dla polityki zrówno-
ważonego rozwoju państw człon-
kowskich Unii Europejskiej (UE) 
z punktu widzenia sektora energe-
tycznego, przemysłu metalowego, 
wytwórczego i wydobywczego.

Podczas debaty wyrazili opi-
nię, że światowy kryzys gospo-
darczy jest efektem spekulacji 
pracodawców, którzy - za przy-
zwoleniem instytucji europejskich 
- stopniowo ograniczają prawa 
związkowe, przyznając pierwszeń-
stwo prawu handlowemu.

- Przyjmujemy kryzys jak trzę-
sienie ziemi, jak wielkie ulewy, 
jak kataklizm. A przecież kryzys 
ma ojca i matkę - to jest chciwość 
kapitału i krętactwa bankierów. 
I oni stworzyli kryzys - kryzys 
sam się nie stworzył. Więc jeśli 
tak będziemy rozumieć - a nama-
wiam do tego, żebyśmy tak ro-
zumieli - kryzys, to nie jest nasz 
kryzys! - podkreślał w swoim wy-
stąpieniu Kazimierz Grajcarek.

Według związkowców nie ule-
ga najmniejszej wątpliwości, że re-
alizacja negocjowanych przez UE 
transatlantyckich umów o wolnym 
handlu odbywać się będzie po-
przez wyzysk pracowników i zmu-
szanie ich do pracy ponad siły za 

niegodne wynagrodzenie. Zapisy 
tych umów już zostały oprotesto-
wane przez Austrię i Szwajcarię.

- Nie może być zgody na żad-
ne wyrzeczenia ze strony pracow-
ników, bo to nie pracownicy są 
odpowiedzialni za kryzys - wska-
zywał przewodniczący KSGiE.

Biorący udział w Kongresie 
przedstawiciele związków zawo-
dowych zażądali od Unii Euro-
pejskiej wsparcia dla nowych in-
westycji, bez których gospodarka 
kontynentu nie będzie miała szans 
na dalszy rozwój. Stwierdzili, że 
rozwój poszczególnych państw 
zależy od stanowiska samych or-
ganizacji pracowniczych, które 
- poprzez skuteczne naciski - po-
winny zmuszać rządzących do bra-
nia pod uwagę ich stanowiska.

Debatujący uznali, że Europa 
potrzebuje wzrostu konsump-
cji swoich produktów na innych 
kontynentach, co wymaga prze-
prowadzenia inwestycji, w efek-
cie jednak przyczyni się do osiąg-
nięcia zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego. Zrównoważony 
rozwój potrzebny jest również 
w obszarze energetyki, a proces 
integracji rynku energetycznego 
UE powinien być oparty na kon-
kurencji ekonomicznej. Obecnie 
stosowanie tej zasady jest jednak 
utrudnione - przede wszystkim ze 
względu na zróżnicowanie fiskal-
ne wśród krajów członkowskich 
Unii, różne rozwiązania tech-
niczne infrastruktury oraz od-
mienne podejście poszczególnych 

państw do kwestii ochrony środo-
wiska. Unia Europejska w coraz 
większym stopniu jest też uzależ-
niona od importu ropy i gazu przy 
stale rosnącym zapotrzebowaniu 
na te surowce. Innym istotnym 
wyzwaniem dla IndustriAll Eu-
rope jest przekonanie rządzących 
do prowadzenia zrównoważonej 
integracji przemysłowej państw 
narodowych, co skutecznie za-
hamowałoby wzrost bezrobocia. 

Zasugerowano też, by Unia Eu-
ropejska powołała agencję ener-
gii, której podlegałyby wszystkie 
kwestie związane z energetyką.

Kongres wytyczył szczegółowe 
cele dotyczące strategii budowa-
nia silnej organizacji, zwłaszcza w 
tych krajach i regionach Europy, 
gdzie związki zawodowe są słabe. 
IndustriAll Europe ma się skoncen-
trować na efektywnym wykorzy-
staniu istniejących środków oraz 

możliwości, jaką dają instytucje 
europejskiego dialogu społeczne-
go. Uznano, że najlepszą platformą 
pozwalającą na dyskusję o głów-
nych priorytetach związkowych 
i żądaniach w odniesieniu do po-
lityki przemysłowej czy układów 
zbiorowych pracy w międzynarodo-
wych korporacjach jest Sektorowy 
Komitet Dialogu Społecznego.

red.

Kryteria społeczne 
w przetargach 
TAURON Wydobycie S.A.

Osiąganiu ekonomicznych efektów przy równoczesnym 
wspieraniu celów społecznych sprzyjają nowe uwarunkowa-
nia prawne z zakresu zamówień publicznych.  

W myśl przepisów, ze względu na ważny interes społecz-
ny, w przypadku zamówień publicznych zamawiający może 
dodać do opisu zamówienia wymóg, by przy jego wykonywa-
niu zatrudnione były np. osoby zatrudniane na umowę o pracę 
lub też te zagrożone wykluczeniem społecznym - bezrobotni, 
niepełnosprawni, bezdomni. 

Tego typu praktyki, określane powszechnie mianem klau-
zuli społecznej, od niedawna stosuje się w TAURON Wydo-
bycie S.A.

Społeczne korzyści, ekonomiczne zyski
Potencjał rynku zamówień publicznych w kwestii 

niesienia zmian społecznych jest bardzo duży i chociaż 
ustawodawca jasno określa swoje stanowisko w kwe-
stii uwzględniania kryteriów pozacenowych w wyborze 
oferty, sceptyków nie brakuje.  Wiele współczesnych firm 
ciągle uważa, że wystarczającym kryterium oceny ofer-
ty jest cena. - Wieloletnia praktyka działania pokazuje, że 
takie podejście jest niejednokrotnie główną przyczyną nie-
trafionych zakupów i nobilitowania wykonawców sprytnie 
omijających obciążenia podatkowe, społeczne czy środo-
wiskowe. W dalszej perspektywie potęguje bezrobocie, 
dyskryminację i degradację środowiska. – tłumaczy Pre-
zes TAURON Wydobycie S.A. Zdzisław Filip. Mamy więc 
do czynienia nie tylko z działaniem na szkodę firmy, ale 
również wspieraniem negatywnych postaw społecznych, 
które w przyszłości na pewno odcisną swoje piętno na jej 
kondycji. - Współczesne przedsiębiorstwa, szczególnie 
tak duże, jak TAURON Wydobycie, mają istotny wpływ na 
swoje otoczenie i muszą czuć się za nie odpowiedzialne. 

Bez wątpienia nie możemy funkcjonować bez równowagi w 
aspekcie społecznym i ekonomicznym – dodaje Prezes Filip. 
Stosowanie kryteriów społecznych w zamówieniach pub-
licznych jest dzisiaj nie tyle wyborem, co koniecznością. Po-
trzeba wiedzy i dobrej woli, a korzyści są bardzo konkretne. 

Odpowiedzialny biznes to inwestycja
Nowe uwarunkowania prawne w zakresie stosowania 

kryteriów społecznych w przetargach stają się jednym z istot-
nych narzędzi służących realizowaniu polityki TAURON Wy-
dobycie S.A. Podstawą do formułowania długoterminowych 
planów firmy są bowiem dwa ważne elementy: zysk ekono-
miczny oraz wypracowany w drodze dialogu szeroko pojęty 
interes społeczny. 

Tyle z teorii. A jak to wygląda w praktyce? W TAURON Wy-
dobycie S.A. w ostatnich   przetargach publicznych na usługi 
drążenia wyrobisk górniczych zastosowano kryterium pozace-
nowe w aspekcie społecznym, które polega na ocenie ofert tak-
że pod względem ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę, 
którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia. 
Wymierność tego kryterium wyraża się ilością procentową 
osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z ogólnej 
liczby osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu 
zamówienia.

Powyższe rozwiązania cieszą społeczników  - bo są  „fair” i 
ekonomistów bo chociaż na etapie procedury zakupowej mogą 
generować dodatkową pracę oraz wzrost kosztów realizacji 
zamówienia, przynoszą korzyści w postaci zakupu produktów 
znacznie lepszej jakości.   

Wprowadzanie dobrych praktyk w zakresie przetargów jest 
procesem wieloletnim. Są to jednak działania niezbędne do po-
prawy sytuacji na rynku pracy oraz integracji zawodowej i spo-
łecznej grup marginalizowanych. Jest etycznie i ekonomicznie.

MADRYT II Kongres IndustriAll Europe

t e k s t   s p o n s o r o w a n y
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finanSe

Darmowa, obiektywna porada finansowa 
dla członków „Solidarności”

Jeżeli masz jakieś pytania lub problem ze swoim kredytem, skontaktuj 
się z nami mailowo (finanse@solidarnoscgornicza.org.pl) lub listownie. 

Opisz swój problem, a nasz redakcyjny ekspert do spraw finansów 
odpowie na wszystkie Twoje pytania i doradzi nieodpłatnie.

Czy lokata to dobry pomysł 
na lokowanie oszczędności?
CZY opłaca się oszczędzać na reklamowane „wysokie” 1,8 procent w skali roku? Czy istnieje bezpieczny, a zarazem 
bardziej opłacalny sposób oszczędzania? I na co zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji o sposobie oszczędza-
nia, żeby do tego nie dopłacić?
Jakiś czas temu zadzwoniła do 
mnie znajoma z pytaniem, co zro-
bić z pieniędzmi uzyskanymi ze 
spadku po babci? Moja rzucona 
instynktownie żartobliwa odpo-
wiedź „idź, kup sobie coś ładnego, 
a resztą wypchaj pończochę” oka-
zała się nieadekwatna do sytuacji. 
Wartość spadku wynosiła bowiem 
prawie 100 tysięcy złotych. Ponie-
waż nie prowadzę na co dzień do-
radztwa inwestycyjnego, poczułem 
się przez chwilę „bezsilny” wobec 
takiego pytania. Chwilę później 
uruchomiłem empatię i próbując 
odpowiedzieć sobie na pytanie „co 
ja bym w takiej sytuacji zrobił?”, 
wymieniłem kilka możliwości. O 
lokacie wspomniałem na końcu, 
dodając że jest to raczej sposób 
bezpiecznego przechowania tych 
pieniędzy do czasu wymyślenia/
zdecydowania o jakimś bardziej 
atrakcyjnym sposobie ich zainwe-
stowania. Czasem do najtrafniej-
szej oceny zjawisk nas otaczających 
wystarczy zaskakujące pytanie i 
spontaniczna na nie odpowiedź.

Lokata
Instytucje finansowe oferują-

ce na polskim rynku produkty fi-
nansowe służące do oszczędzania 
pieniędzy podlegają ścisłemu nad-
zorowi Urzędu Komisji Nadzoru 
Finansowego. Sam Urząd na nad-
zorowane przez siebie podmioty na-
kłada obowiązek objęcia depozytów 
(środków zgromadzonych między 
innymi na lokatach, rachunkach 
bankowych) gwarancją Bankowe-
go Funduszu Gwarancyjnego, na 
który składają się wszystkie banki 
(proporcjonalnie do wielkości swo-
ich aktywów), zabezpieczając w ten 
sposób depozyty zgromadzone w 
tych instytucjach. Jeżeli więc Two-
je oszczędności nie przekraczają 
100 tys. euro, ich odzyskanie wraz 
z należnymi odsetkami gwarantuje 
ci Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 
Kolejnym, rzadko przytaczanym 
argumentem przemawiającym 
za bezpieczeństwem tej formy lo-
kowania oszczędności jest to, że 
założenie lokaty to jednocześnie 
blokada tych środków. W porówna-
niu do trzymania oszczędności na 
koncie bieżącym, do którego więk-
szość z nas ma wydane karty płat-
nicze, jest to po prostu rozsądne.

Ile zarobisz na lokacie?
Ile realnie zarobisz, lokując 

100 tys. zł na rocznej lokacie opro-
centowanej na poziomie 1,8 proc.? 
Teoretycznie 1800 zł. Od tej kwoty 
zostanie ci potrącony wynoszący 
19 proc. od dochodu odsetkowego 
tzw. podatek Belki, więc na rękę 

zostaje 1458 zł. To nie koniec. W 
rachunku zysku należy uwzględ-
nić jeszcze inflację, czyli spadek 
wartości pieniądza w czasie, kiedy 
pracowały one na lokacie. W roku 
2015 inflacja wyniosła -0,7 proc., 
a więc wartość pieniądza wzrosła, 
co oznacza, że do całego interesu 
należy (choć tylko teoretycznie) 
doliczyć 0,7 proc. od całej warto-
ści lokaty, czyli dokładnie 700 zł. 
Ostateczny zysk z zamrożenia stu 
tysięcy złotych na jeden rok wynosi 
ostatecznie 2158 zł. Nie jest to więc 
interes życia, ale na pewno moż-
na w tym czasie spać spokojnie.

Konto oszczędnościowe/regu-
larnego oszczędzania

Konto oszczędnościowe, zwane 
także kontem regularnego oszczę-
dzania, to ciekawa alternatywa 
dla lokat, która działa jak zwy-
kły rachunek bankowy - z tą tylko 
różnicą, że oprocentowany jest na 
wyższym poziomie niż konto, jed-
nak na niższym niż lokata (około 1 
proc.). Dodatkowo banki i SKOK-i 
w umowach na prowadzenie kont 
oszczędnościowych często zawie-
rają ograniczenia dotyczące ilości 
bezpłatnych transakcji. Zazwyczaj 
masz możliwość raz w miesiącu bez-
płatnie dokonać przelewu środków 
z takiego rachunku. Każda kolejna 
transakcja może kosztować - w za-
leżności od instytucji - nawet kilka-
dziesiąt złotych! Dodatkowo często 
przy otwieraniu takiego konta jeste-
śmy zmuszeni do zadeklarowania 
regularnych, comiesięcznych wpłat 
zadeklarowanej wysokości. Niedo-
trzymanie tej deklaracji może wią-
zać się na przykład z naliczeniem 
wyższej opłaty za prowadzenie 
głównego konta ROR powiązane-
go z kontem oszczędnościowym.

Fundusze inwestycyjne
Jeżeli zysk z lokaty nie robi na 

tobie wrażenia, to jakie jeszcze 
masz opcje? W każdym banku, 
kiedy skrzywisz się w reakcji na in-
formację o niskim oprocentowaniu 
lokaty, dobry bankowy doradca już 
wie, że prawdopodobnie za chwilę 
nieźle na tobie zarobi. Przechodzi 
do ofensywy i na stole przed twoim 
nosem ląduje kolorowa broszurka z 
wykresem rosnącym prawie piono-
wo w górę, co ma być zapowiedzią 
Twojego interesu życia, który zaraz 
zrobisz. Broszurka nosi niewin-
ną nazwę „Fundusze inwestycyj-
ne”. I tak zaczyna się opowieść, ile 
możesz zarobić - tu nawet 7 proc., 
tutaj 9 proc., a na „opcji agresyw-
nej” nawet kilkanaście proc. w skali 
roku. Podoba się? To proszę! Kilka 

podpisów, krótkie szkolenie polega-
jące na tym, że sprzedawca powie 
ci: „tu się pan podpisze, bo mamy 
obowiązek prowadzenia szkolenia 
z instrumentów finansowych pod-
wyższonego ryzyka, ale co ja pana 
będę szkolił, pan jest świetnie zo-
rientowany”. Twoje szczęście nie 
zna granic, w końcu właśnie zosta-
łeś poważnym inwestorem kapita-
łowym. Po jakimś czasie otrzymu-
jesz listem wyciąg - rozliczenie i 
okazuje się, że… z ulokowanej kwo-
ty potrącone zostało kilka procent 
opłaty manipulacyjnej plus wyna-
grodzenie dla biura maklerskiego. 
Do tego portfel ostatnio zanotował 
lekkie kilkuprocentowe spadki, ale 
przecież chwilowe problemy w koń-
cu miną i za niecały rok odzyskasz 
pieniądze z obfitą „górką”. Po ko-
lejnym wyciągu prawdopodobnie 
zapomnisz już o zysku i zaczniesz 
marzyć o tym, żeby móc odzyskać 
przynajmniej tyle, ile włożyłeś. Po 
roku nerwów odbierasz zazwyczaj 
mniej niż włożyłeś i cieszysz się, 
że straciłeś mniej niż klienci na in-
nych opcjach. Tak pocieszy cię za-
pewne Twój doradca finansowy.

Nieruchomości
Inwestycja w nieruchomości to 

dobra opcja dla ludzi mających czas 
(minimum 20 lat) i pomysł, jak sku-
tecznie konkurować na rosnącym 
rynku wynajmu. Nieruchomość to 
spory jednorazowy wydatek i przy-
chód np. z najmu rozłożony na wiele 
lat, zanim osiągniesz zwrot z inwe-
stycji. Wyjątkiem 
będzie atrakcyjny 
rynek nierucho-
mości w Warsza-
wie, gdzie ostatnio 
kwitnie biznes 
polegający na ku-
powaniu mieszkań 
do remontu i prze-
budowywaniu ich na „hoteliki dla 
studentów”. Mieszkałem jakiś czas 
w mieszkaniu o powierzchni 68 m2, 
podzielonym na 6 małych pokoi z 
dwiema łazienkami i aneksem ku-
chennym, mimo ciasnoty idealnie 
wykończonym i wyposażonym w 
wysokim standardzie. Z takiego 
mieszkania w roku akademickim 
można uzyskać nawet 1000 zł czyn-
szu miesięcznie za jeden pokój - i 
chętnych nadal nie brakuje. Poza 
Warszawą podobny biznes można 
robić w każdym mieście posiada-
jącym uczelnie wyższe, choć tam 
kwota najmu będzie niższa, ale i 
odpowiednio niższe są tam ceny 
mieszkań. Dla większych kwot do 
zainwestowania warto rozważyć 
budowę przestrzeni biurowych na 
wynajem. Wysoki popyt na po-

wierzchnie biurowe klasy średniej 
i wyższej, nawet w Polsce powia-
towej, jest nadal niezaspokojony, 
jednak „próg wejścia” w taki bi-
znes jest dla większości Polaków 
pracujących na etatach zbyt wy-
soki - co najmniej 2 miliony zł.

Fundusze na zapewnienie 
przyszłości dzieci

Tak niewinnie i idealistycznie 
opakowany fundusz inwestycyj-
ny nadal jest ryzykowny. Ponadto 
umowy są zazwyczaj sporządzane 
na wiele lat i jeżeli będziesz potrze-
bował tych pieniędzy wcześniej, 
możesz mieć problem z ich wypła-
ceniem albo będziesz musiał złożyć 
dużą opłatę za wcześniejsze zerwa-
nie umowy. Jeśli chcesz zabezpie-
czyć przyszłość finansową swojego 
dziecka, osobiście uważam, że jego 
przyszłość najlepiej zabezpieczy 
Twoja miłość, dobre wychowanie 
i wykraczająca poza ministerialny 

program wszechstronna edukacja. 
Zanim zdecydujesz się rozszerzyć 
swe troski o tego typu instrument 
ryzyka, zastanów się, proszę, czy 
nie lepiej fundnąć pociechom do-
datkowe lekcje języków obcych.

Polisolokata
Polisolokata to zazwyczaj w koń-

cowym rozrachunku tragiczne dla 
klienta połączenie mechanizmów 
oszczędzania rodem z funduszów 
inwestycyjnych z mechanizmem 
ubezpieczenia na życie. Zasada jest 
prosta: zobowiązujesz się do wpła-
cania co miesiąc określonej sumy 
przez np. 20 lat, w zamian masz 
gwarancję, że w chwili przejścia na 
emeryturę będziesz mógł zadyspo-
nować tymi środkami. Wcześniej 
jednak, choćby się waliło i paliło, 

pieniędzy raczej nie odzyskasz. 
Na dodatek w wielu przypadkach, 
gdy przestajesz wpłacać środki, 
instytucja z którą masz podpisa-
ną umowę będzie naliczać ci za 
to kary, uszczuplając bezlitośnie 
Twoje oszczędności. „Zaletą” poli-
solokat jest możliwość ominięcia 
„podatku Belki”, ponieważ produkt 
ten spełnia kryteria zwolnienia z 
tego podatku (to w końcu ubezpie-
czenie, a nie instrument inwesty-
cyjny). Rząd Prawa i Sprawiedli-
wości zapowiedział rozprawienie 
się z instytucjami oferującymi tego 
typu instrumenty. Jest tam, według 
różnych szacunków, zamrożone po-
nad 50 miliardów zł oszczędności 
Polaków. Jak to rozliczenie będzie 
wyglądało? Jeszcze nie wiadomo.

Szybka konsumpcja
Dla ludzi o słabych nerwach 

pozostaje najchętniej przeze mnie 
stosowany przy dodatkowych, nie-

wielkich przycho-
dach wariant, czyli 
szybka konsumpcja. 
Wbrew pozorom, jest 
to również sposób 
lokowania kapitału, 
wyłączając oczywi-
ście scenariusz bra-
wurowego przepicia 

wszystkich pieniędzy albo przegra-
nia ich w kasynie. Jakiś czas temu 
z premii, którą otrzymałem, zaku-
piłem swoim dzieciom rowery. Pie-
niądze i tak zostałyby przejedzone, 
a dzięki temu premia sprzed ponad 
pół roku cieszy mnie do dzisiaj, 
dzieciaki zaś mają frajdę. Coroczny 
zwrot z podatku, który część na-
szych znajomych przeznacza właś-
nie na zasilanie lokat na czarną 
godzinę, przeznaczamy również w 
całości na rodzinne wakacje. Spę-
dzając dobry czas z bliskimi, groma-
dzimy skarby w niebie, a co do całej 
reszty: „Nie troszczcie się więc zbyt-
nio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam 
o siebie troszczyć się będzie. Dosyć 
ma dzień swojej biedy.” (Mt 6, 34).

PS
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RATOWNICTWO GÓRNICZE

 LW „BOGDANKA”

Będzie powództwo o uchylenie zmian w Statucie
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Lubelskiego Węgla (LW) „Bogdanka” SA oprotestowała przyjętą 17 
sierpnia przez Nadzwyczajne Walne Zebranie (NWZ) LW „Bogdanka” SA uchwałę dotyczącą między innymi 
zmian w Statucie Spółki. Związkowcy chcą cofnięcia podjętej decyzji, dlatego przygotowują się do złożenia 
powództwa o uchylenie uchwały.

WPROWADZONE zmiany odebrały pra-
cownikom gwarancję posiadania dwóch 
członków Rady Nadzorczej, zmniejsza-
jąc wpływ załogi na politykę firmy.

- Zmiany [w Statucie Spółki - przyp. 
red. SG] (...) tworzą iluzoryczne prawo 
pracowników do wyboru dwóch człon-
ków Rady Nadzorczej Spółki a w rzeczy-
wistości dają uprawnienia podmiotom 
niepowiązanym ze Grupą ENEA, jeżeli 
zainicjują głosowanie grupami o którym 
mowa w art. 385 § 3-9 k.s.h. [Kodeksu 
spółek handlowych - przyp. red. SG] - 
czytamy w oświadczeniu wydanym przez 

NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” SA.
Przewodniczący zakładowej „Soli-

darności” Antoni Pasieczny tłumaczy, 
że procedura „głosowania grupami” jest 
korzystna dla dużych udziałowców, sta-
wiając posiadaczy mniejszej liczby akcji 
- w tym pracowników LW „Bogdanka” 
- na straconej pozycji.

Jak podkreślają przedstawiciele 
strony społecznej, merytoryczna zawar-
tość uchwały przyjętej 17 sierpnia jest 
sprzeczna z zapewnieniami uzyskanymi 
od Zarządu Grupy Enea podczas rozmów 
na temat warunków przejęcia „Bogdanki” 

przez Grupę Enea. Powołując się na po-
siadaną ekspertyzę, zwracają też uwagę, 
że cały Statut posiada liczne uchybienia 
prawne.

Podczas sierpniowego NWZ „za” 
uchwałą o zmianach w Statucie, przystą-
pieniu do Grupy Enea i przyjęciu Kodeksu 
Grupy Enea oddano 22579106 głosów, a 
przeciwko jej przyjęciu - 2995403 głosy. 
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
LW „Bogdanka” SA, będąca jednym z ak-
cjonariuszy, zażądała zaprotokołowania 
zgłoszonego sprzeciwu.
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Obronili mocną pozycję
DZIESIąTA edycja Międzynarodowych Zawodów Ratowników 
Górniczych odbyła się w „wyrosłym” na eksploatacji rud niklu 
kanadyjskim Sudbury (Ontario).
oD 19 do 26 sierpnia o tytuł nie-
oficjalnych mistrzów świata w 
ratownictwie górniczym walczy-
ło 27 ekip z 13 państw, między in-
nymi takich jak Australia, Chiny, 
Irlandia, Kanada, Kolumbia, Ro-
sja, Stany Zjednoczone, Turcja, 
Ukraina czy Wietnam. Polskę 
reprezentowały cztery kilkuoso-
bowe zastępy: trzy wystawione 
przez kopalnie węgla kamienne-
go („Bobrek-Piekary”, „Murcki-
Staszic”, „Pniówek”) oraz „mie-
dziowa” drużyna KGHM White 
Eagles.

Program rywalizacji obej-
mował sześć dyscyplin: symulo-
waną akcję ratowniczą, gaszenie 
pożaru podziemnego, pierwszą 
pomoc przedmedyczną, konku-
rencję wysokościową, konkurs 
mechaników (wykonanie pro-
cedury kontroli aparatu ratow-

niczego - identyfikacja usterek, 
naprawa) i test wiedzy ogólnej. 
Ekipy przystępowały do pięciu 
z nich, przy czym cztery dyscy-
pliny były obowiązkowe.

Ostateczny sukces zależał 
od szeregu czynników. Liczyła 
się koncentracja, umiejętność 
pracy zespołowej, wiedza wy-
niesiona ze szkoleń oraz zdoby-
te doświadczenie.

Warto zaznaczyć, że z „sy-
mulowaną akcją ratowniczą” i 
„gaszeniem pożaru podziemne-
go” ratownicy musieli sobie ra-
dzić w warunkach dołowych - te 
dwie konkurencje „rozegrano” 
pod ziemią, na terenie wyrobisk 
kopalnianych zlokalizowanych 
nieopodal Sudbury.

Polskie drużyny obroniły 
mocną pozycję sprzed dwóch 
lat. Ekipa KGHM White Eagles 

zajęła trzecie miejsce w kla-
syfikacji generalnej, ponadto 
triumfowała w konkurencji wy-
sokościowej. Zastęp wystawio-
ny przez KWK „Bobrek-Pieka-
ry” najsprawniej przeprowadził 
akcję gaszenia pożaru podziem-
nego.

Zwycięzcami całej impre-
zy okazali się gospodarze: na 
najwyższym stopniu podium 
stanęli Kanadyjczycy z Kirk-
land Lake Gold. Drugie miejsce 
zajęli Irlandczycy (Boliden Tara 
Mines).

Międzynarodowe Zawody 
Ratowników Górniczych orga-
nizowane są od 1998 roku co 
dwa lata. W 2014 r. ratowników 
górniczych z całego świata goś-
ciły Katowice.
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ZABRZE Wsparcie dla kopalni Guido

KRZYżóWKA

Perła 
industrialnej 
turystyki

„ZABYTKOWA kopalnia Guido to perła 
naszej turystyki, drugiej takiej nie ma na 
świecie. Zobowiązaliśmy się, że znaj-
dziemy jej dodatkowe finansowanie. Dziś 
możemy powiedzieć: udało się, ku rado-
ści naszej, ale przede wszystkim tysięcy 
odwiedzających” - skomentował wicemi-
nister energii Grzegorz Tobiszowski.

Według informacji resortu, minister 
energii podpisał aneks do umowy o fi-
nansowaniu niektórych zadań zabytkowej 
kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza, 
umożliwiający przekazanie dodatkowych 
środków na utrzymanie i działalność obu 
obiektów.

W Ustawie budżetowej na 2016 r. 
przeznaczono na ten cel 3 mln zł. Dzięki 
oszczędnościom Ministerstwa Energii 
w pierwszym półroczu i odpowiednim 
przesunięciom środków z innych zadań 
wygospodarowano dodatkowe 3 mln zł. 
Tym samym łącznie wsparcie budżetowe 
dla górniczych zabytków sięgnie w tym 
roku 6 mln zł, nie licząc innych środków, 
z jakich korzysta zabytkowa kopalnia.

Kopalnia Guido w Zabrzu od kilku lat 
jest najchętniej odwiedzaną atrakcją tu-
rystyki industrialnej w Śląskiem. Rocznie 
przyjeżdża do niej ponad 100 tys. turystów. 

Wydobycia zaprzestano w niej w 1928 
roku. Po II wojnie światowej znalazła się na 
terenie KWK „Makoszowy”. Przez pewien 
czas funkcjonowała jako Kopalnia Do-
świadczalna Węgla Kamiennego M-300. W 
latach 1982-96 zwiedzającym udostępnio-
no część wyrobisk. Nieprzemyślane decy-
zje w sąsiednich kopalniach doprowadziły 
do kłopotów z wentylacją i zamknięcia tra-
sy turystycznej. Dzięki władzom Zabrza, 
w 2007 roku ponownie otwarto „Guido” 
dla turystów. Na część naziemną kopalni 

składa się budynek nadszybia szybu „Ko-
lejowego” oraz stalowa wieża z mechani-
zmem wyciągowym produkcji firmy AEG, 
z 1927 roku.

Do podziemi możemy zjechać na po-
ziom 170, 320 lub 355 m. Poziom 170 m, 
zwany także poziomem świętej Barbary, 
koncentruje się na trudzie pracy w kopalni 
z początku XX wieku – okresu mechaniza-
cji, postępu technologicznego, ale także 
okresie najsilniejszego kultu św. Barbary 
w górnośląskim górnictwie. To bowiem 
patronka górników jest postacią najważ-
niejszą w tej części kopalni. Realia pracy 
górników w XIX i XX-wiecznej kopalni 
prezentowane są dzięki multimediom, 
które prezentują m.in. strzelanie materia-
łem wybuchowym i wdzieranie się wody 
do kopalnianego przekopu. Centralnym 
punktem poziomu jest kaplica św. Bar-
bary, pełna interesujących kontekstów z 
życia górniczej patronki.

Ostatnie miesiące przyniosły w Gu-
ido spore zmiany. Pojawiła się zupełnie 
nowa trasa, jeden z poziomów został od-
restaurowany, a do tego otwarta została 
pierwsza część w pobliskiej Sztolni Kró-
lowa Luiza, czyli Park 12C. Te wszystkie 
nowości sprawiły, że Muzeum Górnictwa 
Węglowego, zawiadujące Guido i Sztol-
nią, zaczęło prognozować, że w niedługim 
czasie turystyczna frekwencja w Zabrzu 
zbliży się do 200 tys. osób rocznie, a w 
dalszej perspektywie może i 300 tys. Wy-
gląda na to, że te wizje są całkiem realne. 
Właśnie padł rekord.

W lipcu Kopalnię Guido w Zabrzu i 
Park 12C odwiedziło w sumie 23 251 
osób. To najlepszy wynik pojedynczego 
miesiąca w historii kopalni. Ba, to wynik o 
40 proc. wyższy niż poprzednie rekordy! 

Zabytkowa kopalnia Guido oraz Sztolnia Królowa Luiza w Za-
brzu otrzymają w tym roku 3 mln zł dodatkowego wsparcia. 
Środki dla obiektów, zaliczanych do największych atrakcji tury-
stycznych Szlaku Zabytków Techniki Woj. Śląskiego, wygospo-
darowało Ministerstwo Energii.

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „So-
lidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody książkowe. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w lipcowej krzyżówce brzmi: 
Energazeta wita po wakacjach. Nagrody wylosowali: Jadwiga Salwa z Knurowa i Jadwiga Wandzik z Rudy Śl. Gratulujemy. Na-
grody prześlemy pocztą.


