
Temat na czasie

Paweł Smoleń, prezydent 
EURACOAL: Wszystkie 
poważne analizy 
mówią, że mamy 
ceny węgla, 
które się 
utrzymają. 
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Podpis ciężkim 
piórem
Rozmowa z Dariu-
szem Potyrałą, prze-
wodniczącym Związ-
ku Zawodowego 
Górników w Polsce w 
Kompanii Węglowej
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Energia 
odnawialna  
to za mało

Kryzys panujący na świecie ob-
razuje jasno, że nie można budo-
wać silnej gospodarki w oparciu 
jedynie o energię odnawialną 
– mówi eurodeputowany Bogdan 
Marcinkiewicz, członek komi-
sji ds. energetyki w Parlamencie 
Europejskim.
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Metan w damskich 
rękach
Zakłady Energetyki 
Cieplnej wyrosły na 
lidera w wykorzysty-
waniu metanu.
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Duże nadzieje 
małych aut
Informacje motoryzacyjne – 
Genewa 2014.
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Kopex SA
W czwartym kwartale 2013 roku 
Grupa Kopex zanotowała 420 
milionów złotych przychodów 
ze sprzedaży oraz zysk netto jed-
nostki dominującej z działalności 
kontynuowanej na poziomie 26,7 
miliona złotych.
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Kadry. Z WUG do Urzędu Wojewódzkiego

Piotr Litwa wojewodą
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W środę 12 marca nowy wojewoda śląski Piotr Litwa objął urząd. Zastąpił Zygmunta Łukaszczyka, 
który 27 lutego podał się do dymisji. Do chwili objęcia urzędu wojewody Piotr Litwa był prezesem 

Wyższego Urzędu Górniczego.
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To nieprawda, że rząd zaniedbuje sprawy bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. Najlepszym przykładem 
są rozmowy premiera Donalda Tuska z wiceprezyden-
tem RPA, który złożył wizytę w Polsce wraz z grupą 
kilkudziesięciu przedsiębiorców. Rozmawiano między 
innymi o przerabianiu węgla na paliwa ciekłe i o ga-
zyfikacji węgla. Wiem, że kryzys ukraiński jest okazją 
do ogłaszania kolejnych cudownych recept, dzięki 
którym uniezależnimy się od rosyjskiego gazu, jed-
nak doświadczenia RPA pokazują, że produkcja paliw 
z węgla nie jest wyłącznie mrzonką.

Z godnie z danymi Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej RPA jest jedynym państwem 
na świecie, w którym funkcjonuje komercyjna, 

a nie pilotażowa instalacja przemysłowa do produkcji 
paliw z węgla. Także wykorzystanie węgla w przemyśle 
chemicznym jest w tym kraju wdrożone na szeroką 
skalę. W RPA 35 proc. paliw ciekłych jest produkowa-
nych w rafinerii CLT Secunda, która przerabia węgiel. 
Polska i RPA są krajami górniczymi. W Polsce ponad 
90 proc. energii pochodzi z węgla. W RPA z węgla 
wytwarza się 77 proc. energii. Dla mnie jest jasne, 
że nasze firmy pracujące dla górnictwa mogą tam 

znaleźć duży rynek zbytu. Ponieważ nasze kopalnie 
ograniczają inwestycje, rynek południowoafrykański 
jest sposobem na przetrwanie kryzysu dla naszych 
firm okołogórniczych.

Polskie maszyny i urządzenia górnicze od lat cie-
szą się dobrą opinią na świecie. Nasze firmy oferują 
najnowszą technologię. Uważam, że RPA może być 
bardzo interesującym rynkiem. Już w tym roku wiele 
firm okołogórniczych zacznie mieć kłopoty finansowe. 
Niektórym może zacząć grozić upadek. To z kolei bę-
dzie oznaczało utratę miejsc pracy na Śląsku.

Na razie kopalnie korzystają z ostrej konkurencji 
między producentami maszyn i udaje się im wywal-
czyć niższe ceny, jednak za jakiś czas może się okazać, 
że wojna polsko-polska na rynku wewnętrznym do-
prowadzi do wzajemnego wyniszczenia. To spowo-
duje, że polski rynek opanują firmy zagraniczne. One 
znajdą sposób na narzucenie cen i w efekcie okaże 
się, że straciliśmy miejsca pracy, zniszczyliśmy branżę 
okołogórniczą i w dodatku wyświadczyliśmy przysługę 
konkurencji. Uważam, że nadszedł czas, aby wesprzeć 
producentów maszyn górniczych w zdobywaniu no-
wych rynków. Rozmowy z przedstawicielami RPA 
są dobrym przykładem takich działań. l

Prawo świńskie
Z a komuny o pozycji władzy decydowało pogłowie 

świń. Złe informacje z chlewów wróżyły napięcia 
między klasą robotniczą a władzą rządzącą w imieniu 
tej klasy. Teraz o pozycji władzy decyduje możliwość 
sprzedaży wieprzowiny za granicę. Gdy Rosja wprowadza 
zakaz importu wieprzowiny, władza ma problemy. Nie 
tak dawno z powodu zamieszania na świńskim rynku 
z posadą pożegnał się minister rolnictwa. Dlaczego 
władza nie ma problemów, gdy nad krajem ciąży widmo 
drogiego ogrzewania i drogiego prądu z jednej strony, 
a z drugiej na kopalnianych zwałach piętrzą się góry 
węgla? Dlaczego wieprzowina może być problemem 
narodowym bez względu na ustrój, a węgiel jest 
pryszczem, który politycy najchętniej wycisnęliby i szybko 
o nim zapomnieli?

D ługo nie odzywałem się na łamach Nowego 
Górnika. Górnictwo popadło w taki marazm, 

że nawet nie było o czym pisać. Czy dołączanie 
do chóru niezadowolonych coś by zmieniło? Nic. 
Jednak nie wytrzymałem, bo nagle wybuchł kryzys 
ukraiński i wpadliśmy w nastrój bojowy. Przy okazji 
przez kilkanaście dni na wszelkie sposoby zaczęto znów 
odmieniać zwrot „bezpieczeństwo energetyczne”. Po raz 
kolejny przekonałem się, że w ustach polityków to tylko 
wyświechtane hasło.

P rzy okazji konfliktu z Rosją o przyszłość Ukrainy 
okazało się, że energia jest lepszym orężem niż 

najnowocześniejsze maszyny do zabijania. W czasie 
gdy Europa krzyczała na Rosję, w zaciszu gabinetów 
podpisywano umowy z Gazpromem. Niemcy zgadzają się, 
aby rosyjski gigant gazowy objął znaczną część swoich 
magazynów gazowych. Włosi chcą wspólnie z Rosjanami 
budować gazociąg, który ominie nie tylko Polskę, ale 
także Ukrainę. Niemieccy politycy krzyczą na Putina 
i robią z nim interesy. My pokrzyczeliśmy i zostaliśmy 
na lodzie. Pod naciskiem Europy zdusiliśmy górnictwo. 
Płacimy najdrożej za rosyjski gaz, a w dodatku będziemy 
płacić więcej za prąd z polskich elektrowni, chociaż węgiel 
jest coraz tańszy. Jak to możliwe?

W ytłumaczenie jest tak pokrętne, że aż godne 
zacytowania. „W tym roku może pojawić się pewna 

presja na zmianę taryfy dla gospodarstw domowych. 
Ma to związek ze zmianami w prawie ws. finansowania 
kogeneracji. Propozycje są obecnie dyskutowane. Jeśli 
wejdą w życie, to po stronie sprzedających pojawią 
się nowe koszty zakupu praw majątkowych do energii 
wytwarzanej w kogeneracji. Oczywiście nie ma tu innej 
możliwości sprzedającego, jak przenieść te wydatki 
na gospodarstwa domowe”. To powiedział szef Polskiej 
Grupy Energetycznej. Wszystko zrzucił na prawo. Dlaczego 
prawo nie chroni interesów górnictwa?

N a koniec parę zdań o związkach zawodowych. Otóż 
znów jesteśmy tymi najgorszymi, którzy tylko koszty 

napędzają, bo domagają się korzystnych porozumień dla 
pracowników. To nie jest tak, że przez związki zawodowe 
firmy górnicze cienko przędą. To rozwiązania prawne 
powodują, że górnictwo jest okładane coraz większymi 
podatkami. Rozwiązania prawne powodują, że gdy 
nie można za granicę sprzedać wieprzowiny, to nawet 
ministrowie tracą posady, a gdy górnictwo ma problemy, 
to obrywa się zarządom spółek i związkom zawodowym. 
Chcę podkreślić, że także przez rozwiązania prawne 
energetyka ma wciąż zyski, a górnictwo znów klepie 
biedę. Dlatego powtarzam – musimy walczyć o to, aby 
prawo służyło także górnictwu – to jeden z celów, jakie 
przyświecają ZZG JSW SA Borynia. No bo jak to możliwe, 
żeby mięso świńskie miało swoje prawa, a górnictwo 
miało prawo tylko do nędzy? Takie to prawo świńskie! l

Rządząca koalicja PO-PSL przez dwie kadencje nie 
podjęła żadnej ważnej decyzji w sprawach górnictwa 
węgla kamiennego. Po raz pierwszy w historii niepod-
ległej Rzeczypospolitej przez dwie kadencje mamy 
tego samego premiera. Po raz pierwszy ta sama partia 
(PSL) zajmuje się górnictwem przez dwie kadencje.

N ie potrafię znaleźć żadnego usprawiedliwienia 
dla takiego zaniechania. Aktywność polityków 
rządzącej koalicji w sprawach górniczych koja-

rzy mi się wyłącznie z widokiem przebierańców odzia-
nych w górnicze mundury, którzy wygłaszają frazesy 
urastające w ich uszach do poziomu prawd dopiero 
co odkrytych. Przyznam, że wściekłość mnie ogarnia, 
bo niemal w każdym serwisie informacyjnym w ra-
diu i telewizji słyszę, jak bardzo Europa jest bezradna 
wobec kryzysu ukraińskiego. Jest bezradna, bo zależy 
od surowców energetycznych sprowadzanych z Rosji. 
Wiele lat poświęciłem na przekonywanie, że nieza-
leżność energetyczna jest równie ważna jak sprawna 
armia, nowoczesna łączność, dobre drogi i wykształ-
ceni obywatele. Niezależność energetyczna w naszym 
przypadku oznacza racjonalne wykorzystanie węgla. 
Zamiast racjonalności mamy niekompetencję, chciej-
stwo i uleganie chwilowym modom. Towarzyszy temu 
karygodny brak refleksji. Nasi politycy zachwycali się 
gazem z Gazpromu, energią słoneczną, wiatrakami 
i gazem łupkowym, którego jeszcze nie wydobywamy, 
a już trzy lata temu Donald Tusk mówił, że dzięki temu 
gazowi Polacy i polscy emeryci będą żyli na znacznie 
wyższym poziomie. Dwie kadencje rządzącej koalicji 
zmarnowano na opowiadanie bajek. Naprawdę bardzo 
trudno przebić się przez ten infantylny jazgot. Mam 
nadzieję, że nastał czas otrzeźwienia i w końcu więcej 
uwagi zostanie poświęconej węglowi. Od lutego ape-
luję, aby poważnie zastanowić się nad problemami 
Kompanii Węglowej. Zyskałem wielu wrogów, kiedy 
ogłosiłem, że najwyższy czas reaktywować Rybnicką 
Spółkę Węglową. Tak, jestem za tym. Jestem także 
za tym, aby oprócz rybnickiej spółki stworzyć z Kom-
panii Węglowej grupy kopalń, wydzielić samodzielne 
kopalnie i tak zreorganizować Kompanię, aby powstał 
klasyczny holding. W skład holdingu weszłyby samo-
dzielne kopalnie i grupy kopalń. Obecna struktura KW 

jest niesterowalna. Ta firma nie da rady stawić czoła 
kryzysowi na rynku węgla energetycznego. W środowi-
sku SLD wciąż trwa dyskusja na ten temat, ale właśnie 
taki pomysł jest traktowany najbardziej poważnie. Mało 
tego, przecież tak miała wyglądać zreorganizowana 
KW. Po to powstały centra wydobywcze, aby na ich 
bazie stworzyć strukturę holdingową. Centra funkcjo-
nowały zbyt długo, a kiedy zostały zlikwidowane, nie 
wykonano następnego kroku – nie stworzono struktury 
holdingowej. Teraz mamy sypiący się i niesterowalny 
organizm. W najtrudniejszym dla tej spółki momencie 
wszyscy umyli ręce. Na rynkach światowych cena węgla 
spadła poniżej 80 dolarów za tonę. Tyle kosztuje dobry 
węgiel, jakiego większość kopalń Kompanii Węglo-
wej nie wydobywa. W obecnym kształcie ta firma nie 
przetrwa do wiosny 2015 roku, dlatego nie ma sensu 
ratować Kompanii – trzeba ratować kopalnie i dostęp 
do złóż węgla. Węgiel będzie nam bardziej potrzebny 
niż rozsypująca się Kompania. Powinniśmy prowadzić 
taką politykę, aby spalać własny węgiel we własnych, 
nowoczesnych elektrowniach, dlatego trzeba budować 
nowoczesne elektrownie. Musimy dbać o to, aby gór-
nictwo węgla kamiennego miało sprzyjające warun-
ki do rozwoju. Nie chodzi o przywileje, chodzi o to, 
abyśmy nie byli traktowani jak grupa, z której można 
wyciskać pieniądze bez ograniczenia. Pamiętam dosko-
nale, że rusza budowa nowych bloków energetycznych 
w Opolu. Pamiętam też, że miała ruszyć ponad pół 
roku temu, a ja pisałem, że jeśli ruszy na Mikołaja 
w 2013 roku, to będzie sukces. Nie było sukcesu.

12 marca premier Donald Tusk rozmawiał z Angelą 
Merkel o uzależnieniu energetycznym Unii Europejskiej 
od Rosji. Zapowiadał, że trzeba to uzależnienie zmniej-
szyć. – Uzależnienie Niemiec od rosyjskiego gazu może 
skutecznie ograniczać suwerenność Europy – stwierdził 
dzień wcześniej premier RP. Ja chciałbym tylko dodać, 
że rezygnacja Polski z paliwa, które mamy na miejscu, 
skutecznie ograniczy naszą suwerenność. Dlatego warto 
podjąć strategiczne decyzje w sprawach węgla, energe-
tyki węglowej i w sprawach Kompanii Węglowej. Chora 
Kompania nie zapewni dostaw węgla, bo żadna chora 
firma nie jest w stanie zapewnić czegokolwiek. Wiem, 
że znów narobiłem sobie wrogów, ale w następnym 
numerze wyjaśnię wszystkie wątpliwości. l

Pięścią w stół

Chora firma nie zapewni niczego

Niemal 
w każdym serwisie 
informacyjnym 
w radiu i telewizji 
słyszę, jak 
bardzo Europa 
jest bezradna 
wobec kryzysu 
ukraińskiego. 
Jest bezradna, 
bo zależy 
od surowców 
energetycznych 
sprowadzanych 
z Rosji.

W RPA 35 proc. 
paliw ciekłych jest 
produkowanych 
w rafinerii CLT 
Secunda, która 
przerabia węgiel. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Współpraca z RPA

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Zenon Dąbrowski

przewodniczący ZZG JSW SA Borynia
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 XNowy GórNik: Na początku lutego lide-
rzy istniejących w Kompanii Węglowej cen-
tral zawodowych zawarli z zarządem spółki 
porozumienie w sprawie programu jej re-
strukturyzacji do 2020 roku. Porównując 
pierwotne sanacyjne założenia establish-
mentu firmy z ostatecznymi uzgodnienia-
mi tego paktu, można odnieść wrażenie, 
że związkowcy wyrwali temu projektowi 
większość z najostrzejszych zębów. Zanim 
jednak zapytam o szczegóły, chciałbym się 
czegoś dowiedzieć o samej filozofii w po-
dejściu przedstawicieli interesów załogi 
do restrukturyzacji, czyli – innymi słowy 
– do dylematu, przy czym, mając świado-
mość trudnego położenia ekonomiczne-
go przedsiębiorcy, bezwzględnie obsta-
wać, a co ewentualnie poświęcić?

Dariusz Potyra-
ła: To nie był dylemat 
jednorazowych rozmów. 
Przypomnę, że ich punk-
tem wyjścia był projekt 
restrukturyzacyjnego 
programu przedłożony 
przez zarząd związko-
wym partnerom i Radzie 
Pracowników już 28 listopada ubiegłego roku. 
W swoich założeniach był na tyle restrykcyj-
ny, że zmusił stronę społeczną do podjęcia 
rozmów, a w gruncie rzeczy do ratowania 
zagrożonych kopalń i tysięcy miejsc pracy. 
Przypomnę, że według pierwotnego scenariu-
sza zarządu z piętnastu kopalń miało pozostać 
siedem.

 XW następstwie konsolidacji, acz dosko-
nale wiem, że związkowcy traktują takie 
połączenia jako uwerturę do późniejszych 
likwidacji.

– Cóż, takie skojarzenia z cichym schył-
kiem zakładów są w kontekście historycz-
nych doświadczeń zupełnie oczywiste. To za-
sadnicza sprawa. W żadnym przypadku nie 
mogliśmy też przystać na zamysł sprzedaży 
kopalni Knurów-Szczygłowice. Nie mogło 
być na to naszej zgody, bo także ten zamiar 
odczytywaliśmy jako wstęp do wyzbywania 
się po kolei fragmentów firmy. Toż tylko naj-
większy biedak wynosi z domu, co tylko się da, 
ale zanim stanie pod ścianą, próbuje przed-
tem szukać innych możliwości utrzymania 
się na nogach. Wreszcie zasadnicza kwestia 
– poza spółką miało się znaleźć 1020 ludzi. 
Pozostawiając na boku kwestię, spośród jakich 
grup pracowników mieliby się rekrutować, 
jako związkowcy nie mogliśmy wyrazić zgody 

na to, aby kogokolwiek zwalniano. Nie mniej 
drażliwą była też sprawa zamierzonego ogra-
niczenia płac – i to nie w sensie czasowego 
zamrożenia podwyżek zarobków, lecz zapo-
wiedzi zmniejszenia o dwa procent funduszu 
wynagrodzeń. Cięcia miały obejmować fun-
dusz motywacyjny, dopłaty do L4, tak zwane 
kredkowe, bilety z Karty Górnika i węglowy 
fundusz wyrównawczy. Projekt sygnalizował 
wreszcie wydzielenie poza struktury Kompanii 
Węglowej pozostających w obrębie jej grupy 
kapitałowej spółek córek, a więc de facto po-
zbycie się dalszych kilku tysięcy ludzi. Rzuceni 
na pseudorynek – w myśl zasady radźcie sobie, 
jak możecie – zostaliby pozbawieni statusu 
pracowników Kompanii Węglowej ze wszyst-
kimi tego zgubnymi, jak nietrudno przewi-
dzieć, konsekwencjami. Po roku ochronnego 
parasola mogliby zapomnieć, że byli objęci 
górniczym układem zbiorowym.

 X Zadam zapewne paskudne dla związko-
wego ucha pytanie: czy w kryzysowej sytu-
acji firmy warto bronić przed zwolnieniem 
każdego pracownika w proporcji do intere-
su kilkudziesięciotysięcznej załogi zagrożo-
nej trudnymi do objęcia wyobraźnią skut-
kami jej ewentualnego upadku?

– To nie jest niemiłe, to jest bardzo do-
bre pytanie. Znów wrócę do biegu zdarzeń 
między końcem listopada a początkiem lu-
tego, ponieważ uwidacznia on tło i ewolucję 
rozmów stron. Oto wykazaliśmy, że w naszej 
optyce wcale nie jest konieczne zwolnienie 
1020 osób. Później ta liczba sukcesywnie 
malała do 884 pracowników niby-admini-
stracyjnych. Niby-administracyjnych, ponie-
waż część spośród nich została wykreowana 
poprzez prosty albo – powiedzmy lepiej – 
przewrotny zabieg zarządu w postaci roz-
porządzenia z kwietnia 2013 roku. W pierw-
szym punkcie ów dokument precyzuje, kto 
jest pracownikiem inżynieryjno-technicznym, 
zaś w drugim stanowi, że wszyscy pozostali 
są pracownikami administracji. W ten sposób 
zarząd spółki powiększył grupę urzędników 
o prawie 3 tysiące osób. Grono pracowników 
inżynieryjno-technicznych zostało bowiem 
zawężone jedynie do tych, od których wyma-
gane są zatwierdzenia urzędów górniczych 
lub kierowników ruchu zakładów górniczych. 
To powoduje, że wiele stanowisk, tradycyjnie 
związanych z inżynierskim cenzusem, kwa-
lifikacjami i rodzajem wykonywanej pracy, 
zostało umieszczonych w administracji. Ot, 
weźmy na przykład dość wysokie w zawodo-
wej hierarchii stanowisko inżyniera kontroli 

jakości, które – poza koniecznymi kompe-
tencjami – nigdy nie wymagało jakichkolwiek 
zatwierdzeń. I takich osób, które – obrazowo 
rzecz ujmując – pracują nie na znaczku, lecz 
na angażu, jest dużo więcej. I stąd pojawił się 
wniosek mówiący o nadmiarze urzędników 
oraz zamysł, że trzeba zwalniać. Nam, związ-
kowcom, nie było wolno ich odpuścić.

 X Toteż na trzy lata, w zamian za pewność 
zatrudnienia, poświęciliście ich czternastkę.

– Zarząd po drugiej stronie też grał ostro. 
Jeśli – co widać gołym okiem – jest kicha 
na rynku, jeśli topnieje sprzedaż, to są dwa 
wyjścia: albo nieco odpuścić, godząc się 
na pewne działania naprawcze, albo mierzyć 
się z trudno wyobrażalną myślą o upadłości. 
Nie można udawać głuchego i ślepego.

 X Czy podobnie ten uszczerbek w port-
felu traktowało prawie dziewięciuset 
zainteresowanych?

– Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, 
że jest on dolegliwy dla tej grupy pracowni-
ków, ale z drugiej strony zachowali oni stabilne 
zatrudnienie kosztem nieobojętnego składnika 
wynagrodzenia. Reakcje zainteresowanych 
były zróżnicowane. Jedni mieli nam za złe, 
że odpuściliśmy te czternastki, inni, choć bez 
entuzjazmu, rozumieli naszą postawę. Chcę 
przy tym wyraźnie przypomnieć, że zawiesze-
nie czternastki nie musi trwać pełne trzy lata. 
Gdyby okazało się, że ekonomiczne położenie 
spółki zauważalnie się poprawia, to strony 
natychmiast siadają w tej sprawie do roz-
mów i w każdej chwili mogą przesądzić o jej 
wcześniejszym przywróceniu. W tym kontek-
ście chcę powiedzieć jedno: jeśli ktoś sądzi, 
że działaczowi związkowemu łatwo przycho-
dzi podpisywanie tego rodzaju porozumienia, 
kiedy godzi się na zabieranie czegokolwiek 
pracownikom, to jest w dużym błędzie. To był 
jeden z gorszych paktów, jakie zdarzało mi się 
dotąd podpisywać. Proszę mi wierzyć, że pióro 
staje się w takich sytuacjach bardzo ciężkie, 
ale związkowcowi nie wolno przecież abs-
trahować od rzeczywistości, a realia firmy 
są rzeczywiście trudne.

 X Jak rozumieć kompromis w sprawie więk-
szej elastyczności w  organizacji zmian 
i przenoszeniu ludzi między kopalniami?

– Skoro stanowczo zdystansowaliśmy się 
od zamiaru łączenia kopalń, musieliśmy – 
respektując prawdę, że spółka jest jednym 
przedsiębiorstwem – przystać na większą swo-
bodę kierownictw kopalń w przemieszczaniu 

pracowników. Odrzuciliśmy przy tym krańco-
we podejście, czyli możliwość „flancowania” 
ludzi między Małopolską a Śląskiem, czyli, 
dajmy na to, z Piekar do Brzeszcz albo z Zie-
mowita na Halembę. Abstrahując już od ko-
munikacyjnych i czasowych niedogodności, 
nie wolno przecież zapominać o ważniejszych 
bodaj kwestiach bezpieczeństwa. Są kopalnie 
metanowe i niemetanowe, są głębokie i płyt-
sze. To nie jest proste z dnia na dzień przenieść 
pracownika w odmienne warunki, dlatego 
w trakcie rozmów ostatecznie stanęło na tym, 
że to przemieszczanie pracowników może być 
praktykowane w obrębie kopalń przewidywa-
nych w projekcie zarządu do łączenia. I tego 
dotyczy nasza zgoda, z zastrzeżeniem, że bę-
dzie się tak działo w wyjątkowych, szczególnie 
uzasadnionych sytuacjach.

 XWśród zdegustowanych porozumieniem 
będą też zapewne emeryci, którym uby-
ła z „furmanki” tona deputatowego węgla.

– Jedni powiedzą, że dopuściliśmy do ob-
cięcia tej jednej z trzech ton, natomiast inni, 
że uratowaliśmy dwie. Rzecz ma się przy tym 
podobnie jak w przypadku czternastki, czyli 
że w każdej chwili – w razie poprawy sytuacji 
spółki – i to świadczenie będzie można w pełni 
przywrócić.

 X Problem emeryckiego węgla, uwzględ-
niając liczbę beneficjentów tego świadcze-
nia w proporcji do malejącej liczby czyn-
nych pracowników, jest na pewno szerszy 
i wymaga, jak sądzę, nie tylko doraźnego, 
lecz także przyszłościowego rozwiązania.

– Rzeczywiście, w przypadku Kompanii 
Węglowej w grę wchodzi około 160 tysięcy 
uprawnionych, co kosztuje firmę mniej wię-
cej 260 milionów złotych rocznie – to spory 
ciężar na górniczej łopacie. Na pewno pora się 
więc zastanowić, jak ten problem rozwiązać. 
Nasz punkt widzenia jest taki, że nie tak łatwo 
i szybko po prostu zabrać. Można rozważać, 
czy nie postąpić tak jak w przypadku kopalń 
zlikwidowanych, kiedy zobowiązanie to prze-
jęła spółka restrukturyzacyjna, czyli de facto 
budżet państwa. Można myśleć o Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych, choć po dotych-
czasowych doświadczeniach opór tej insty-
tucji byłby zapewne gigantyczny. Na pewno 
jest to bardzo twardy orzech do zgryzienia, 
ale z całą pewnością trzeba zacząć na ten te-
mat poważnie rozmawiać. Dla mnie jest przy 
tym oczywiste, że emerycki deputat nie może 
w prosty sposób zniknąć.

Rozmawiał: JERZY CHROMIK

Rozmowa z Dariuszem Potyrałą, przewodniczącym Związku Zawodowego Górników w Polsce 
w Kompanii Węglowej

Podpis ciężkim piórem

Wynalazek specjalistów GIG-u pn. „Laserowy 
system automatycznego pomiaru geome-
trii obudowy i wyposażenia szybów” zdo-
był pierwsze miejsce w konkursie Górniczy 
Sukces Roku. Otrzymał też dyplom ministra 
nauki i szkolnictwa wyższego na XXI Giełdzie 
Wynalazków, która odbywała się w Warszawie 
w dniach 11–12 lutego.

Nagrodzone rozwiązanie to nowoczesny 
system zapewniający automatyczny pomiar 
geometrii i deformacji badanych elementów 

szybu. Wyposażony jest w kontrolę położenia, 
w tym orientacji przestrzennej i stabilności, 
oraz w system rejestracji i analizy danych.

Stosowanie takich rozwiązań przyczyni 
się niewątpliwie do poprawy bezpieczeństwa 
eksploatacji, umożliwi również zdecydowaną 
poprawę warunków ruchowych i ekonomicz-
nych. Zastosowanie systemu pozwala na au-
tomatyzację i zdecydowane skrócenie czasu, 
a więc i kosztów rewizji szybów. Szczegól-
nie rewizje starych i nieuzbrojonych szybów 
wiązały się dotychczas z zaangażowaniem 

znacznych środków technicznych i ogromnym 
ryzykiem dla pracowników szybowych zobo-
wiązanych do ich fizycznego przeprowadzania.

Wprowadzone nowości polegają na zin-
tegrowaniu w jednej hermetycznej obudowie 
skanera laserowego 2D 360 stopni i kamery 
360 stopni z jednostką inercyjną (akcelero-
metr, żyroskop i magnetometr) i odometrem 
z własnym zasilaniem, rejestratorem i anteną 
oraz laserowym dalmierzem bezpieczeństwa. 
Urządzenie może pracować w wybuchowej 
metanowej atmosferze kopalnianej dzięki 

zastosowaniu budowy przeciwwybuchowej 
typu Ex p i nowatorskiego rozwiązania auto-
nomicznego zasilania urządzenia.

Wynalazek został już nagrodzony złotym 
medalem na targach wynalazczości w Bruk-
seli. Wraz z innymi rozwiązaniami, takimi 
jak np. specjalna sonda badawcza SIS-1, która 
pozwala na zdalne prowadzenie inspekcji obu-
dowy szybów górniczych, stanowi komplekso-
wy pakiet zaawansowanych technologicznie 
rozwiązań dla górnictwa.

l

Nagroda dla specjalistów z GIG-u

Laserowe wsparcie dla górników
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 XNowy GórNik: Czy nie jest przypadkiem 
tak, że węgiel stoi na straconej pozycji? Nie 
jest przecież tajemnicą, że tak naprawdę tyl-
ko Polsce zależy na dalszej jego eksploata-
cji w Europie.

BoGdaN MarciNkie-
wicz: Jesteśmy w znacz-
nym stopniu krajem nie-
zależnym energetycznie 
głównie za sprawą węgla. 
Historycznie i geograficz-
nie tak się to poukładało 
i nie można tego zmienić 
z dnia na dzień. Konstytucja UE gwarantuje 
nam prawo do decydowania o naszym mik-
sie energetycznym, jednakże poprzez różne 
mechanizmy wykorzystywanie tego paliwa 
w energetyce jest coraz mniej opłacalne. Stwo-
rzyliśmy Okrągły Stół ds. Węgla w Parlamen-
cie Europejskim, gdzie każdy zainteresowany 
może przedstawić zarówno bieżące problemy, 
jak i rozwiązania dla europejskiego sektora. 

Dzięki temu możemy sprawniej reagować 
na aktualne wyzwania w UE.

 X Czy wyniki waszych prac przekładają się 
na konkretne reakcje ze strony najważniej-
szych brukselskich decydentów?

– Nasze gremium jest traktowane bardzo 
poważnie. Świadczy o tym fakt, że w najbliż-
szej debacie, która odbędzie się w połowie 
marca, weźmie udział Dyrektor Generalny 
Energii Dominique Ristori. W posiedzeniach 
stołu węglowego uczestniczą też przedstawi-
ciele frakcji Zielonych, którzy są największymi 
przeciwnikami węgla w Europie. Chociaż róż-
nimy się w poglądach, doceniam to, że bieżąca 
debata ma charakter merytoryczny i toczy się 
w oparciu o bieżące fakty ekonomiczne.

 X Pewne grupy polityczne są jednak tak sil-
nie lobbowane przez producentów energii 
odnawialnej, że ich zdanie pozostanie nie-
zmienne nawet w sytuacji, gdyby odkryto 

silną szkodliwość wiatraków dla środowi-
ska naturalnego.

– Raz do roku organizujemy Europejskie 
Dni Węgla, odbyły się już cztery ich edy-
cje. Naszym przesłaniem jest pokazywanie 
i promowanie tego, że energetyka oparta 
o paliwa kopalne może być zarówno czysta, 
jak i efektywna energetycznie. Chwalimy się 
osiągnięciami poszczególnych państw człon-
kowskich. Prezentujemy nowe technologie 
węglowe, które Europa z powodzeniem może 
eksportować na rynki wschodzące, gdzie 
absolutnie nikt nie przejmuje się obecnie 
efektywnością spalania i poszanowaniem 
środowiska naturalnego.

 X Czyli jest szansa na to, by polskie górnic-
two mogło się stać wzorem do naśladowa-
nia dla innych?

– Powiem więcej. Już od dawna pokazu-
jemy, że w kwestii podnoszenia sprawności 
i obniżania emisji wykonaliśmy w Europie 
największy krok – w przeciwieństwie do kra-
jów starej Unii, które nadal nie zrealizowały 
wszystkich założeń protokołu z Kioto, który 
każdemu z krajów wyznaczył cele określające 
redukcję emisji. Jesteśmy pionierami w tej 
dziedzinie i nic nie wskazuje na to, byśmy 
szybko stracili pole. 

 l

W Parlamencie Europejskim węgiel od wielu lat traktowany jest jak niepotrzebne, 
ale konieczne zło w miksie energetycznym Europy. Prowadzone od lat działania mają 

na celu całkowitą eliminację tego paliwa. Kryzys panujący na świecie obrazuje jasno, że nie 
można budować silnej gospodarki w oparciu jedynie o energię odnawialną 

– mówi eurodeputowany Bogdan Marcinkiewicz, członek komisji ds. energetyki 
w Parlamencie Europejskim.

Energia odnawialna 
to za mało

Kiedy przed laty wolność 
odzyskała nasza część 

Europy, kiedy chwilę 
później kibicowałem 
Borysowi Jelcynowi 
zatrzymującemu 
przemową z czołgu 
pucz w Moskwie, kiedy 
rozpadł się kilka miesięcy 
później Związek Radziecki – to uwierzyłem. 
Uwierzyłem, że to „koniec przemocy i imperium 
na wschodzie”, bo tak ogłosili eksperci od 
Wschodu.

Złudzenia prysły, gdy zobaczyłem w akcji 
nowego prezydenta Rosji Władimira Putina. 

Putin zaczął robić porządek w gospodarce: kogoś 
uwięził, kilku uciekło, ktoś cichaczem zaginął. 
Optymiści orzekli, że odzyskuje zagrabiony 
przez oligarchów majątek narodowy, jednak 
realiści wiedzieli, że to tylko zmiana własności 
– odebrał innym, żeby dać swoim. Następnie 
zaczął raz przykręcać, żeby zaraz odkręcić kurek 
gazu eksportowanego też do Polski. Oczywiście 
wieczni usprawiedliwiacze, których i u nas nie 
brakuje, szybko orzekli, że to część negocjacji 
handlowych. Ja już wiedziałem, że to narzędzie 
imperialnej polityki – tu zastraszyć, tam podnieść 
cenę, a gdzie indziej pomachać marchewką. 
Taka modyfikacja znanej nam boleśnie rosyjskiej 
strategii, że tam, gdzie stoi rosyjski żołnierz, 
tam sięgają wpływy Moskwy. Tylko że żołnierza 

zastąpił gaz i inne surowce albo problem 
żywności, jak wobec nas.

Nie na długo, bo w Gruzji już było po 
staremu, bo to rosyjskie czołgi wyzwalały 

uciskane przez Tbilisi narody żądające 
powrotu do moskiewskiej macierzy. Efekty 
przyszły później – Gruzini zapomnieli 
o demokratycznych aspiracjach i wybrali 
władze przyjazne Rosji. Scenariusz został 
narysowany, bo przecież w każdym zakątku 
byłego ZSRR tlą się konflikty narodowościowe 
– aneksja Krymu jest tego żywym przykładem. 
Myślę, że prezydent Rosji ma biurko 
z wieloma szufladami oznaczonymi jako 
destabilizacja Estonii, Mołdawii i tak dalej, żeby 
w odpowiednim momencie dany scenariusz 
z szuflady sprezentować światu.

Nam się wydaje, że to nas nie dotyczy, 
bo tak mówią obecni jeszcze w Polsce 

hurraoptymiści usprawiedliwiający Putina. Ja nie 
mam złudzeń – w szufladzie Putina jest scenariusz 
dotyczący Polski. Oczywiście wojny nie wieszczę, 
ale wolałbym, żebyśmy pozbyli się złudzeń wobec 
dobrosąsiedzkich intencji Putina. Rosja ma tylko 
interesy. Dlatego my też zadbajmy o polskie 
interesy.  Jednym z podstawowych  powinna być 
nasza niezależność energetyczna z górnictwem 
jako jednym z jej filarów. Niestety tylko o tym od 
kilku lat słyszę, a nie widzę działań. Lepiej więc 
działajmy. l

Wschodnie złudzenia
Komentuje GrzeGorz JaNik, poseł RP

R E K L A M A
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Z końcem lutego należące do Katowickiej 
Grupy Kapitałowej Zakłady Energetyki Ciepl-
nej wyrosły na lidera w wykorzystywaniu 
metanu do produkcji w kogeneracji ener-
gii elektrycznej i cieplnej, przebijając w tej 
dziedzinie Jastrzębską Spółkę Energetyczną. 
Komentując ten fakt, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach Gabriela Lenarto-
wicz w żartobliwej tonacji zauważyła, że sta-
ło się tak za sprawą „babskiej determinacji 
i konsekwencji”.

Na nowo uruchomioną 27 lutego instalację 
w położonym opodal ruchu Śląsk kopalni Wu-
jek XII Wydziale ZEC w Rudzie Śląskiej skła-
dają się 2 silniki gazowe o mocy elektrycznej 
1,5 MW oraz kocioł gazowy o mocy cieplnej 6 
MW. To – począwszy od 2009 roku – trzecia 
już po zbliżonych, opalanych gazem jednost-
kach w wydziałach ZEC w Mysłowicach-We-
sołej i Wieczorku tego typu elektrociepłow-
nia. Wraz z jej uruchomieniem łączna ilość 
zagospodarowywanego metanu ujmowanego 
w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglo-
wego ma szacunkowo sięgnąć około 27 mln m 
sześc. rocznie. Prezes Zakładów Energetyki 
Cieplnej Longina Kugiel zapowiada już jed-
nak dalszą ekspansję w tym obszarze. – Lada 
dzień uruchomimy w naszej elektrociepłowni 
w Wesołej kolejny, czyli już czwarty, silnik ga-
zowy o mocy 2,7 MW. Zarazem przystąpiliśmy 
również do kolejnej, czwartej w tym gazowym 
nurcie inwestycji w naszym IV Wydziale Murc-
ki. Tamtejsza instalacja będzie wykorzystywała 
metan z kopalni Murcki-Staszic ujmowany 
w stacji Boże Dary. Sądzę, że nowa jednost-
ka rozpocznie wytwarzanie prądu i ciepła już 
za rok – zapowiada.

Wzniesiona w niespełna rok gazowa 
elektrociepłownia obok Śląska kosztowała 11 
580 tys. złotych. Kredytem na atrakcyjnych 
warunkach w wysokości 5790 tys. złotych par-
tycypował w projekcie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Prezes Gabriela Lenartowicz 

akcentuje, że podobnie jak w poprzednich 
przypadkach fundusz i tym razem zaanga-
żował się w bardzo dobry interes. – To jeden 
z naszych – jak ja je nazywam – flagowych, 
a więc bardzo specyficznych dla naszego re-
gionu projektów, w których metan, czyli gaz 
niesłychanie groźny dla górników pracujących 
pod ziemią, jest zaprzęgany do wytwarzania 
energii. Zdaniem szefowej WFOŚiGW dobro-
dziejstwo podobnych inwestycji nie ogranicza 
się jednak jedynie do prostego ekologiczne-
go wymiaru, a więc do tego, że konsumenci 
z naszego regionu będą otrzymywali prąd 
i ciepło w najczystszej możliwej postaci. – Ich 
niebagatelna wartość polega także na tym, 
że w grę wchodzą rozwiązania o najwyższym 
stopniu technicznego i technologicznego za-
awansowania, zawierają więc ogromny ładu-
nek innowacyjnej myśli inżynierskiej. Patrząc 
na to z tego punktu widzenia, mamy do czy-
nienia z czymś, co można by umiejscowić 
wśród działań wpisanych w koło zamachowe 
gospodarki – gratulowała inwestorowi pod-
czas uroczystości uruchomienia metanowej 
elektrociepłowni w Śląsku.

Ów prośrodowiskowy kaliber inwestycji 
jest rzeczywiście zdumiewający. Oto – we-
dług wyjaśnień Longiny Kugiel – wytworze-
nie z metanu równorzędnej w porównaniu 
z węglem ilości energii oznacza, że rocznie 
do atmosfery nie trafi między innymi około 
10 ton pyłu, 65 ton dwutlenku siarki i mniej 
więcej 17 ton tlenku węgla, nie licząc prawie 
całkowitego wyrugowania z tego „bukietu” 
innych jeszcze zanieczyszczeń, a także oczy-
wiście kilkudziesięciu mln m sześc. metanu, 
zatem gazu w o wiele wyższym stopniu niż 
dwutlenek węgla „oskarżanego” o przyczynia-
nie się do tzw. efektu cieplarnianego.

Energia z metanu to dobry interes. W oce-
nie Romana Łoja, prezesa zarządu Katowickie-
go Holdingu Węglowego, zaangażowane w nią 
nakłady zwrócą się w okresie 3–4 lat. – Roz-
szerzanie udziału metanu w produkcji energii 
jako paliwa w naszych jednostkach wytwór-
czych łączy kilka funkcji. Tylko w wymiarze 

ekologicznym zastępowanie węgla przez gaz 
oznacza mniejszą o 40–50 tys. złotych rocznie 
opłatę środowiskową. Stosowanie tego węglo-
wodoru w agregatach o sięgającej przeszło 
70 proc. sprawności pozwala także na stop-
niową likwidację przestarzałych turbin wę-
glowych. Jest to szczególnie istotne w letnim 
sezonie spadku popytu, kiedy całość produko-
wanej energii elektrycznej i cieplnej pochodzi 
już z agregatów gazowych. Oprócz kopalń 
Katowickiego Holdingu Węglowego wśród 
klienteli Zakładów Energetyki Cieplnej są – 
zwłaszcza jeśli chodzi o ciepło – konsumenci 
komunalni. W przypadku najnowszej instalacji 
będą to mieszkańcy osiedli w Rudzie Śląskiej. 
Nadwyżki prądu trafią do krajowego systemu 
energetycznego. Jako firma musimy traktować 
tę produkcję w kategoriach biznesowych. Tak 
więc po cenach rynkowych kupujemy metan, 
a jednocześnie na komercyjnych zasadach 
sprzedajemy odbiorcom nasz produkt. Łącznie 
ten rachunek wychodzi na plus – przekonuje 
Longina Kugiel.

Z nieco innej perspektywy metanowe 
inwestycje ocenia prezes zarządu KHW Ro-
man Łój. – Z punktu widzenia przedsiębiorcy 
górniczego prowadzenie odmetanowania nie 
ma alternatywy. O tym, jak groźny jest to gaz, 
boleśnie przekonaliśmy się w 2009 roku, kiedy 
w następstwie jego wybuchu w ruchu Śląsk 
kopalni Wujek dwudziestu naszych kolegów 
straciło życie. Ale skoro już ujmowanie me-
tanu jest koniecznością, to rzeczą niewyba-
czalną i sprzeczną z jakąkolwiek logiką byłoby 
emitowanie go do atmosfery. Stąd już trzecia 
– a niebawem powstanie kolejna – instalacja 
do gospodarczego wykorzystania tej uży-
tecznej kopaliny. Obok energii elektrycznej 
jest w nich wytwarzane ciepło z możliwością 
produkcji chłodu. Ta ostatnia ewentualność 
nabiera znaczenia w kontekście schodzenia 
z eksploatacją coraz głębiej, co łączy się z na-
rastaniem temperatury skał, zatem i potrze-
bą klimatyzacji wyrobisk dołowych, tak aby 
móc zapewnić górnikom w miarę komfor-
towe warunki pracy. Innymi słowy – wytwa-
rzanie energii z metanu to dla naszej spółki 
bardzo dobry interes. W grę wchodzi efekt 
skumulowany. Po pierwsze – i tę okoliczność 

stawiamy na pierwszym miejscu – odmeta-
nowanie to wzrost bezpieczeństwa. Po dru-
gie wyprzedzająco odmetanowując pokłady, 
możemy zapewniać szybsze postępy ścian, 
zainstalowane w nich kompleksy mają bo-
wiem dużo większe wydajności od realnie 
uzyskiwanych, reglamentowanych zagroże-
niem metanowym. Odmetanowanie otwiera 
więc drogę do większej produkcji i efektyw-
ności. Po trzecie wreszcie zamiast uiszczać 
opłaty za emisję metanu do atmosfery, lepiej 
obrócić te pieniądze w instalacje wytwarza-
jące z uzyskiwanego gazu energię elektryczną 
i cieplną. Doskonałym przykładem takiego 
podejścia jest opalana metanem elektrocie-
płownia w Mysłowicach-Wesołej. Z tamtej-
szego źródła pochodzi 10 proc. zużywanej 
przez tę kopalnię energii elektrycznej oraz całe 
zapotrzebowanie na ciepło. Dla zobrazowania 
wagi sprawy wyjaśnię, że dzień w dzień kąpie 
się tam 4 tysiące chłopa, nie wspominając 
już o ogrzaniu zimą wszystkich pomieszczeń 
zakładu – ilustruje to podejście Roman Łój.

Nowo uruchomioną elektrociepłownię 
gazową poświęcił metropolita katowicki abp 
Wiktor Skworc. 

JERZY CHROMIK

Zakłady Energetyki Cieplnej wyrosły na lidera w wykorzystywaniu metanu

Metan w damskich rękach
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Nowo uruchomioną elektrociepłownię gazową poświęcił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc

Roman Łój, prezes KHW SA: Energia z metanu to dobry interes

Wytworzenie z metanu 
równorzędnej w porównaniu 
z węglem ilości energii oznacza, 
że rocznie do atmosfery nie 
trafi między innymi około 10 
ton pyłu, 65 ton dwutlenku 
siarki i mniej więcej 17 ton 
tlenku węgla.

Ważna informacja
Longina KugieL 

Prezes Zakładów 
Energetyki Cieplnej
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Dlaczego w XXI wieku 
w Europie istnieje EURACOAL? Jest to orga-
nizacja reprezentująca interesy producen-
tów i importerów węgla, a węgiel w Europie 
jest uznawany za paliwo brudne, niszczące 
środowisko naturalne. Wiele krajów Unii Eu-
ropejskiej chciałoby wyeliminować węgiel 
z gospodarki.

Paweł Smoleń: 
Z opracowań Międzyna-
rodowej Agencji Energii 
wynika, że węgiel jest 
paliwem, którego zuży-
cie na świecie będzie sta-
bilnie rosło w dającej się 
przewidzieć przyszłości. 
Ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu 
do energii elektrycznej. W państwach, których 
obywatele nie mają prądu, nie dyskutuje się 
o tym, które paliwo jest lepsze – wykorzystuje 
się te paliwa, które są dostępne na miejscu lub 
najtańsze, a najbardziej dostępnym paliwem 
w przystępnej cenie jest węgiel. Jest on funda-
mentem wzrostu gospodarczego takich krajów 
jak Indie i Chiny i na pewno jego znaczenie nie 
będzie maleć. Także w krajach europejskich, 
między innymi w Polsce czy w Niemczech, 
rola tego paliwa będzie bardzo istotna. Pol-
ska ma 86 proc. energii wytwarzanej z węgla, 
Niemcy 46 proc. Ponieważ Niemcy zamykają 
swoje elektrownie nuklearne, energetyka wę-
glowa będzie pełnić rolę kręgosłupa w energe-
tyce niemieckiej, ponieważ dostarcza energię 
przez 24 godziny na dobę i przez wszystkie 
dni w roku niezależnie od pogody. Poza tym 
elektrownie węglowe, po zamknięciu elek-
trowni nuklearnych, zagwarantują Niemcom 
tak zwaną moc bierną, która jest niezbędna 
dla całego systemu energetycznego. Mogłyby 
tę rolę pełnić elektrownie gazowe, ale gaz jest 
drogi. Bez elektrowni węglowych niemiecka 
energetyka przestanie działać, a w Polsce nie 
będziemy mieć prądu. Jeszcze przez dziesię-
ciolecia węgiel będzie bardzo ważnym pali-
wem i tego nie da się zmienić.

Ważne jest także to, że węgiel spalany 
w nowoczesnych elektrowniach nie jest pa-
liwem brudnym. Dzisiejsze dyrektywy prak-
tycznie eliminują tlenki siarki i azotu oraz 
pył ze spalin.

 X Skoro energetyka w tak potężnym pań-
stwie jak Niemcy nie może istnieć bez wę-
gla, skąd w UE wzięła się taka niechęć do 
tego paliwa?

– Najogólniej mówiąc, niechęć do węgla 
wynika z nieporozumień. Unia Europejska 
postanowiła ograniczać emisję dwutlenku 
węgla, bo ten gaz prawdopodobnie wpływa 
na zmianę klimatu, powodując jego ocieplenie. 
EURACOAL jest zwolennikiem ogranicza-
nia emisji dwutlenku węgla, ale nie zgadza 
się z koncepcją eliminacji węgla z gospodar-
ki. Niestety, z polityki ograniczania emisji 

dwutlenku węgla uczyniono narzędzie walki 
z węglem jako paliwem. Słowo dekarbonizacja, 
dzięki trikowym zabiegom, zaczęło oznaczać 
walkę z technologią węglową i z węglem jako 
paliwem – to efekt nacisku grup promujących 
inne paliwa, zwłaszcza gaz, który – przypo-
mnijmy – emituje mniej CO2, ale także emitu-
je. Walka z technologią węglową jest pewnego 
rodzaju iluzją – tam, gdzie jest wykorzysty-
wany, węgiel nie da się technologicznie i eko-
nomicznie zastąpić. Równie dobrze można 
powiedzieć obywatelom Niemiec albo Polski 
„proszę wyłączyć światło”.

 X EURACOAL jest za ograniczaniem emi-
sji dwutlenku węgla i sprzeciwia się elimi-
nacji węgla. Jak pogodzić te dwie sprzecz-
ne koncepcje?

– EURACOAL mówi w ten sposób: skoro 
mamy zmniejszać emisję dwutlenku węgla 
do atmosfery, to my proponujemy, aby bu-
dować nowoczesne elektrownie i pracować 
nad technologiami, dzięki którym węgiel 
będzie czystym paliwem. Bardzo obiecująca 
jest technologia CCS, dzięki której można 
wychwytywać dwutlenek węgla i magazyno-
wać go pod ziemią. Trzeba inwestować w no-
woczesne technologie, ponieważ węgiel jest 
paliwem niezastąpionym do czasu, aż zostaną 
opracowane inne, tak samo tanie jak węglowe 
technologie wytwarzania energii. Węgla nie 
wyeliminują żadne restrykcje. Mamy do wy-
boru – albo będziemy budować nowoczesne 
elektrownie, albo zostawimy stare elektrownie, 
które będą zanieczyszczały atmosferę. Budowa 
nowoczesnych elektrowni, w których spraw-
ność bloków energetycznych będzie wynosić 
45 czy niedługo nawet około 50 proc., ozna-
cza redukcję emisji dwutlenku węgla o około 
30 proc. w stosunku do obecnych sprawności 
starych bloków. Jeżeli w Europie będziemy 
ideologicznie zwalczać węgiel, to nie będzie 
chętnych do inwestowania w nowoczesne 
elektrownie. Jako że nie będziemy mogli zre-
zygnować z węgla, będziemy go spalać w sta-
rych elektrowniach i emitować nawet więcej. 
Ideologizacja doprowadzi więc paradoksalnie 
do wzrostu zanieczyszczenia atmosfery, a więc 
efektu odwrotnego do zamierzonego.

 XW Polsce górnictwo węgla kamiennego 
ma wielu przeciwników. W czasie koniunk-
tury węglowej mówi się, że spalanie węgla 
niszczy środowisko naturalne. Teraz, kiedy 
spółki węglowe mają kłopoty finansowe, 
oprócz argumentów ekologicznych uży-
wa się także argumentów ekonomicznych. 
Skoro wiele kopalń przynosi straty finanso-
we, to po co utrzymywać wydobycie węgla?

– Za tonę węgla trzeba zapłacić 80 dola-
rów – takie są ceny światowe. Nie sądzę, aby-
śmy mieli do czynienia z kryzysem w górnic-
twie węgla kamiennego. Pojęcie kryzysu jest 
nierozerwalnie związane z cyklami, zmianami 
cen. W czasie kryzysu ceny spadają, aby znacz-
nie wzrosnąć w czasie koniunktury. Moim 

EURACOAL. Słowo kryzys zawiera w sobie pewną nadzieję, 
że po złym czasie nadejdzie czas dobry. Wszystkie poważne 
analizy mówią, że mamy ceny, które się utrzymają. Niskie 

ceny węgla sprzyjają tym, którzy wydobywają to paliwo tanio. 
Niska cena jest atutem konkurencyjnym węgla w stosunku do 

innych paliw. Skoro węgiel jest tani i dostępny na całym świecie, 
utrzyma swoje znaczenie dla gospodarki światowej. Okres spadku 

cen węgla jest wyzwaniem dla spółek węglowych. Pewne jest 
natomiast, że ktoś gdzieś będzie wydobywał węgiel. Na tym rynku 
zostaną firmy, które wygrają. Czy to będą polskie firmy? Wszystko 

zależy od nas – mówi Paweł Smoleń, prezydent EURACOAL 
(European Association for Coal and Lignite). węgiel będzie ważnym paliwem

Przez dziesięciolecia

Nawet jeżeli będziemy wydobywać mniej węgla niż do tej pory, wciąż będziemy postrzegani na świecie jako kraj, który ma bardzo dobrze rozwinięte górnictwo i bardzo dobry przemysł pracujący dla górnictwa. To można eksportować 

zdaniem ceny na poziomie około 80 dolarów 
za tonę węgla utrzymają się przez długi czas.

 X Czy to oznacza, że nie ma kryzysu, ale 
jest normalność?

– To nie kryzys – to taka właśnie rze-
czywistość gospodarcza ustabilizowana i je-
dyne, co można zrobić, to się do niej dosto-
sować. Słowo kryzys zawiera w sobie pewną 
nadzieję, że po złym czasie nadejdzie czas 
dobry. Wszystkie poważne analizy mówią, 
że mamy ceny, które się utrzymają. Niskie 
ceny węgla sprzyjają tym, którzy wydoby-
wają to paliwo tanio. Niska cena jest atutem 
konkurencyjnym węgla w stosunku do in-
nych paliw. Skoro węgiel jest tani i dostępny 
na całym świecie, utrzyma swoje znaczenie 
dla gospodarki światowej. Okres spadku cen 
węgla jest wyzwaniem dla spółek węglowych. 

Pewne jest natomiast, że ktoś gdzieś będzie 
wydobywał węgiel. Na tym rynku zostaną 
firmy, które wygrają. Czy to będą polskie fir-
my? Wszystko zależy od nas. Wierzę głęboko, 
że tak. Najistotniejsze jest to, czy produkt 
będzie dobry i będzie miał atrakcyjną cenę. 
W Polsce duże spółki węglowe wydobywające 
węgiel dla energetyki ograniczają wydobycie, 
ale najlepsza polska kopalnia Bogdanka chce 
podwoić wydobycie węgla. Na Śląsku kilka 
firm chce zainwestować w budowę kopalń, 
co oznacza, że inwestorzy widzą sens inwesto-
wania w górnictwo węgla kamiennego.

 X Co mogą zrobić spółki węglowe, które 
drogo wydobywają węgiel?

– Dostosować się do rzeczywistości 
ekonomicznej. Nic innego nie da się niestety 
wymyślić i tak zarządy spółek, jak i załogi 
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doskonale zdają sobie z tego sprawę. Nie za-
wsze wszystko (choć wiele) da się wytłuma-
czyć po prostu warunkami geologicznymi 
i głębokością wydobycia – i to jest szansa. 
Niekiedy ekonomikę osłabiają wysokie koszty 
nieprodukcyjne, innym razem brak funduszy 
na inwestycje obniżające koszty wydobycia. 
To są problemy, którym da się zaradzić, choć 
bywa, że jest to bardzo trudne.

 X Jakie korzyści z górnictwa węgla kamien-
nego ma polska gospodarka?

– Własne paliwo zawsze jest lepsze niż 
paliwo importowane – ono stabilizuje go-
spodarkę i zapewnia bezpieczeństwo ener-
getyczne. Są także inne korzyści. Nawet jeżeli 
będziemy wydobywać mniej węgla niż do tej 
pory, wciąż będziemy postrzegani na świecie 
jako kraj, który ma bardzo dobrze rozwinięte 

górnictwo i bardzo dobry przemysł pracujący 
dla górnictwa. To można eksportować – są już 
chętni. Kraje, które mają złoża węgla kamien-
nego i kiedyś zamykały kopalnie, teraz chcą 
je uruchamiać – takim krajem są na przy-
kład Węgry. Węgrzy poszukują specjalistów, 
technologii górniczych i maszyn. Maszyny, 
usługi górnicze, przygotowanie eksploatacji 
i nadzór to obszary, w których nasi specjaliści 
i nasze firmy mogą konkurować na rynkach 
globalnych.

 X Nawet z firmami niemieckimi?
– Niemcy ostatecznie przestaną wydo-

bywać węgiel kamienny w 2019 roku – bę-
dzie można kupić od nich trochę dobrych, 
ale używanych maszyn. Natomiast poziom 
sztuki górniczej w Niemczech się nie roz-
wija, ponieważ najlepsi specjaliści są już 

emerytami albo zbliżają się do wieku eme-
rytalnego, a młode kadry nie są potrzebne, 
skoro za pięć lat zostanie zamknięta ostatnia 
kopalnia węgla kamiennego. Przedstawiciele 
krajów europejskich zwracają się do mnie jed-
nak z pytaniem, czy można uzyskać w Polsce 
wsparcie technologiczne i naukowe w dzie-
dzinie górnictwa węgla kamiennego. Tylko 
od nas zależy, jak wykorzystamy tę szansę, 
a jest to szansa nie tylko dla Polski, ale także 
dla Europy. Jeżeli my nie będziemy rozwijać 
technologii górniczych, to za kilkanaście lat 
będziemy tę technologię kupować na przykład 
od Chin. Dla mnie to jest jasne, ponieważ 
technologie górnicze będą potrzebne na świe-
cie i jako takie rozwijane. Jeżeli my ich nie 
dostarczymy, dostarczy je ktoś inny. Polskie 
firmy produkują dobre maszyny, nie jesteśmy 
na pozycji nikomu nieznanego producenta 
i szkoda by było tę dobrą opinię tracić.

 XOd kilku lat polskie firmy starają się roz-
wijać współpracę z chińskim górnictwem. 
Co zrobić, aby ta współpraca była bardziej 
owocna?

– Chiny przez wiele lat bardzo szybko 
się rozwijały – w ciągu roku budowano tam 
prawie tyle nowych elektrowni, ile ma Polska 
w ogóle. Historia rozwoju przemysłu na świe-
cie dowodzi, że po osiągnięciu tak zwanego 
rozwoju ilościowego zaczyna się liczyć jakość. 
W przypadku górnictwa coraz ważniejsza jest 
efektywność kopalń, bezpieczeństwo i komfort 
pracy górników, nowoczesność, jakość i nie-
zawodność maszyn. Jeżeli górnictwo chińskie 
dąży do osiągnięcia najwyższych standardów 
technicznych i najwyższych standardów bez-
pieczeństwa pracy, to współpraca będzie się 
rozwijać.

l

 `EURACOAL (Europejskie Stowarzyszenie Węgla 
Kamiennego i Brunatnego) z siedzibą w Brukseli 
zrzesza organizacje branżowe, producentów, 
importerów i firmy zajmujące się obrotem węgla 
w Europie. Celem działalności stowarzyszenia 
jest wzmocnienie pozycji paliw stałych wobec 
konkurencji innych źródeł energii, a także 
reprezentowanie przemysłu węglowego na forach 
europejskich.
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węgiel będzie ważnym paliwem
Przez dziesięciolecia
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Nawet jeżeli będziemy wydobywać mniej węgla niż do tej pory, wciąż będziemy postrzegani na świecie jako kraj, który ma bardzo dobrze rozwinięte górnictwo i bardzo dobry przemysł pracujący dla górnictwa. To można eksportować 

Jedno uJęcie

Nagroda dla Wieczorka
KWK Wieczorek zajęła II miejsce w kategorii „Największy postęp kopalni w roku” w kon-
kursie Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie. Kapituła konkursu brała pod uwagę 
innowacyjność, bezpieczeństwo pracy, wskaźniki wypadkowości, a także kryteria eko-
nomiczne, jednak przede wszystkim dodatni wynik finansowy. Dyrektor Marek Piesz-
czek (pierwszy z prawej strony), odbierając wyróżnienie, podkreślił, że uznanie kapituły 
konkursu jest bardzo ważne, ponieważ chodzi o kopalnię dysponującą skromną bazą 
zasobową, skrępowaną w działaniach wieloma zagrożeniami powodującymi koniecz-
ność stosowania kosztownych systemów eksploatacji, zwłaszcza eksploatacji pod-
sadzkowej. – Dziękuję załodze za jej trud i wysiłek. Jestem przekonany, że w tym roku 
kopalnia będzie się starać co najmniej o utrzymanie tego miejsca, walcząc oczywiście 
o awans – powiedział dyrektor Pieszczek.
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Kopalnia Krupiński

Drugie życie zakładu przeróbczego
Zakład przeróbczy kopalni Krupiński przeży-
wa drugą młodość. Przed nim modernizacja 
kilku ciągów technologicznych. Jednym z jej 
elementów jest proces wzbogacania w osa-
dzarkach urobku wychodzącego z dołu. 

W tym roku rozpoczyna się wymia-
na dwukorytowych osadzarek ziarnowych 
na nowego typu osadzarki jednokorytowe. 
Dzięki temu poprawią się parametry procesu 
wzbogacania, zmniejszą straty węgla w od-
padach, a tym samym wzrośnie produkcja 
węgla netto. Obecny układ technologiczny 
nie pozwala na uzyskanie zadowalających 
parametrów wzbogacania węgla. Pierwotne 
założenia projektowe budowy kopalni oraz 
zakładu przeróbczego przewidywały znacznie 
niższy udział przerostów węglowych kierowa-
nych do wzbogacania.

W ubiegłym roku kopalnia Krupiński 
wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA obchodziła 30-lecie swego istnienia. 
Wybudowana na początku lat 80. ubiegłego 
wieku według – jak się wówczas wydawało – 
najnowocześniejszych osiągnięć technicznych 
kopalnia miała produkować węgiel koksowy 
oraz węgiel przeznaczony do celów energe-
tycznych. Los tego zakładu był jednak zawsze 
niepewny ze względu na warunki geologicz-
no-górnicze oraz jakość węgla i kilkakrotnie 

w jego historii rozważano podjęcie decyzji 
o jego zamknięciu. Ostatecznie przetrwał, jed-
nak niepewność związana z jego funkcjono-
waniem miała niekorzystny wpływ na zakres 
i wielkość prowadzonych procesów moder-
nizacyjnych, a nawet na proste odtwarzanie 
potencjału produkcyjnego.

Ubiegły jubileuszowy rok przyniósł jesz-
cze jedno ważne wydarzenie, a mianowicie ko-
palnia uzyskała koncesję na wydobycie węgla 
do 2030 roku, zaś zarząd Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej przyjął „Koncepcję funkcjonowania 
kopalni Krupiński w oparciu o udostępnie-
nie i zagospodarowanie partii «Centralnej», 
«Zgoń» i «E»”. Pozwoliło to zająć się realiza-
cją wielokrotnie odkładanych zadań inwe-
stycyjnych, w tym tych dotyczących zakładu 
przeróbczego, w którym wytwarzany jest wę-
giel sprzedawany elektrowniom i odbiorcom 
indywidualnym.

– Dywagowanie na temat zasadności 
inwestowania w zakłady przeróbcze w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej nie ma sensu, 
każda inwestycja związana z poprawą sku-
teczności wzbogacania bądź modernizacją 
technologiczną przeróbki jest bowiem opła-
calna. Wiemy to z doświadczenia popartego 
wynikami prowadzonych analiz. Teraz zielo-
ne światło na przeprowadzenie koniecznych 
zmian dostosowujących technologię produkcji 

dobrego jakościowo węgla koksowego do pa-
rametrów i charakterystyki eksploatowanego 
złoża ma Krupiński – podkreśla Andrzej Bajer, 
zastępca dyrektora Biura Przeróbki Mecha-
nicznej i Jakości Węgla w JSW.

Równolegle z modernizacją wzbogacania 
węgla w osadzarkach prowadzona jest moder-
nizacja węzła wzbogacania najdrobniejszych 
klas ziarnowych, czyli flotacji. W ramach 
inwestycji odtworzeniowych wymieniane 
są podstawowe maszyny wzbogacające, tj. 
flotowniki typu IZ-12 na jednostki tego same-
go typoszeregu, ale w wersji zmodernizowanej, 
ze zmienionymi aeratorami konstrukcji In-
stytutu Metali Nieżelaznych (IMN) z Gliwic. 
Modyfikacja wymiarów wirników przekłada 
się oprócz trwałości także na bezpośrednią 
poprawę ekonomiki procesu wzbogacania 
i to w dwóch aspektach. Pierwszym jest wzrost 
wychodu koncentratu węglowego, czyli sub-
stancji użytecznej z procesu wzbogacania, 
a drugim ograniczenie zużycia energii elek-
trycznej. Zamiast silników 30 kW wystarczą 
silniki o mocy 22 kW.

Kolejnym ważnym obszarem moderniza-
cji zakładu przeróbczego KWK Krupiński jest 
kontynuacja zadania w zakresie odwadniania 
odpadów flotacyjnych. Pierwszy etap, pole-
gający na zakupie i zabudowie dodatkowej 
nowoczesnej prasy filtracyjnej firmy Diemme 

GHT 2000 wraz z ciągiem odstawy odwodnio-
nych placów, zrealizowany został pod koniec 
2012 roku. Obecnie realizowany jest drugi 
etap polegający na wymianie wyeksploatowa-
nych i nisko wydajnych pras filtracyjnych PF 
ROW-570 właśnie na prasy firmy Diemme. 
Główną zaletą tych pras, oprócz wysokiej 
wydajności, jest praca w trybie automatycz-
nym minimalizująca ingerencję osób obsługi. 
Zapewniają one między innymi automatyczny 
rozładunek placków, eliminujący bardzo cięż-
ką pracę obsługi, oraz automatyczne przemy-
wanie przegród filtracyjnych, gwarantujące 
skuteczność i wydajność odwadniania. Doce-
lowo zabudowanych zostanie 5 sztuk takich 
pras, co zapewni wymaganą wydajność tego 
węzła technologicznego.

Prawdziwy przeskok jakościowy w stan-
dardzie umaszynowienia zakładu przerób-
czego przekłada się wprost na efektywność 
prowadzenia procesów przeróbczych oraz 
znaczną poprawę warunków pracy załogi. Ska-
la podejmowanych działań modernizacyjnych 
jest bez precedensu w całej historii tej kopalni. 
Dzięki nim zakład zmieni się w nowoczesny 
kombinat przystosowany do podejmowania 
wyzwań związanych ze wzbogacaniem trud-
nego urobku kopalni przez kolejnych kilka-
dziesiąt lat.

MAT. PRAS. JSW

Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej osiągnęła w 2013 roku 7632,2 mln zł przy-
chodów ze sprzedaży. Wyższa niż w 2012 roku 
była produkcja węgla i koksu. Wynik netto 
grupy, wypracowany w warunkach niskiego 
poziomu cen węgla na światowych rynkach, 
był dodatni i wyniósł 82,2 mln zł. Utrzymano 
wysoki poziom nakładów na inwestycje, prze-
znaczając na ten cel 1757,8 mln zł.

Kopalnie JSW wyprodukowały w 2013 
roku ponad 13 626 tysięcy ton węgla, prze-
kraczając plan o 100 tysięcy ton. Natomiast 
produkcja, jak i sprzedaż koksu osiągnęły bli-
sko 4 mln ton, przekraczając wynik sprzed 
roku. Skuteczność działania służb handlowych 
pozwoliła w minionym roku sprzedać spółce 
największą ilość węgla od ponad 10 lat. Sprze-
daż była wyższa od produkcji i wyniosła 14 
355 tys. ton węgla. Spółka ulokowała na rynku 
ponad 740 tys. ton zapasów, głównie węgla 
koksowego.

Przychody ze sprzedaży po 12 miesiącach 
2013 roku wyniosły 7632,2 mln zł i były o 13,5% 
niższe niż w analogicznym okresie poprzed-
niego roku głównie ze względu na prawie 
25-procentowy spadek cen węgla koksowego. 
EBITDA wyniosła 1403,4 mln zł (wobec 2374,8 
mln zł w 2012 roku).

– Wyniki 2013 roku dobitnie świadczą 
o utrzymywaniu się niekorzystnej dla spół-
ek górniczych sytuacji na rynku cen węgla, 
koksu i stali. Z satysfakcją stwierdzam jed-
nak, że nawet w skrajnie trudnych warun-
kach makroekonomicznych i przy spadku cen 
węgla okazaliśmy się skuteczni w działaniu, 

zamykając minione dwanaście miesięcy do-
datnim wynikiem zarówno spółki, jak i grupy 
kapitałowej. Nasz wynik w sposób wymierny 
i jednoznaczny świadczy o właściwie zdefi-
niowanej strategii i jej skutecznej realizacji 
– mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

Produkcja węgla w grupie była w 2013 
roku o 1,2% większa niż w roku ubiegłym. 
Wyższa o prawie 12% w porównaniu z 2012 
rokiem była sprzedaż węgla do odbiorców 
zewnętrznych, do których trafiło 9174,6 tys. 
ton węgla, natomiast do odbiorców w grupie 
kapitałowej trafiło w 2013 roku 5181,2 tys. ton, 
a zatem o 15,8% więcej niż w 2012 roku, kiedy 
sprzedano 4476,1 tys. ton. Łączne przychody 
ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrz-
nych po czterech kwartałach 2013 roku osią-
gnęły poziom 3559 mln zł i były niższe o 13,9% 
niż uzyskane w analogicznym okresie 2012 
roku.

– Najważniejsze było dla nas wprowa-
dzenie i restrykcyjne zachowanie reżimów 
produkcyjnych, sprzedażowych i kosztowych. 
Mamy pełną świadomość tego, że gdyby nie 
determinacja i konsekwencja w działaniu 
w 2013 roku nie mielibyśmy obecnie takich 
możliwości prowadzenia inwestycji w grupie 
i otwartych perspektyw do realizacji ważnego 
projektu związanego z planowaną akwizycją 
KWK Knurów-Szczygłowice – dodaje Jarosław 
Zagórowski.

W porównaniu do czterech kwarta-
łów 2012 roku produkcja koksu w okresie 
od stycznia do grudnia 2013 roku wzrosła 
o 2,4%. Sprzedaż liczona w tonach w tym sa-
mym okresie wzrosła o 5% i wyniosła 3940 

tys. ton. W roku 2012 było to 3752,7 tys. ton, 
jednak ze względu na ponad 20-procentowy 
spadek średniej ceny sprzedaży koksu niższe 
były też przychody z jego sprzedaży (liczonej 
wraz z węglopochodnymi) do odbiorców ze-
wnętrznych. W 2013 roku wyniosły one 3704,3 
mln zł i były niższe o 14% niż w 2012 roku.

W 2013 roku grupa utrzymała wysoki 
poziom nakładów na inwestycje, szczegól-
nie dotyczące zapewnienia wydobycia węgla 
z nowych pokładów i podnoszenia poziomu 
bezpieczeństwa pracujących pod ziemią gór-
ników. Na inwestycje wydano 1757,8 mln zł 
– to zaledwie o 3,2% mniej w porównaniu 
do 2012 roku, kiedy poziom nakładów wyniósł 
1816,7 mln zł.

Jedne z ważniejszych działań związanych 
ze wzmocnieniem efektywności realizacji stra-
tegii spółki to między innymi uzyskanie przez 
JSW koncesji na wydobycie węgla kamiennego 
i metanu dla KWK Krupiński do końca 2030 
roku, rozpoczęcie prac związanych z udo-
stępnieniem nowego złoża węgla koksowego 
Pawłowice 1 przez KWK Pniówek oraz pod-
jęcie decyzji o rozbudowie i modernizacji za-
kładu przeróbki mechanicznej węgla w KWK 
Budryk w celu pozyskania doskonałej jakości 
węgla koksowego.

W ramach zwiększania skuteczności 
działania grupy i tym samym podnoszenia 
jej konkurencyjności rynkowej przeprowa-
dzono integrację sektora koksowego, tworząc 
spółkę JSW Koks SA. Dzięki temu procesowi 
koksownie zyskały większą sprawność działa-
nia przy znacząco niższych kosztach i mogą 
koncentrować się na swoich podstawowych 

funkcjach, czyli podnoszeniu jakości produkcji 
oraz technicznym i technologicznym rozwoju. 
Potencjał produkcyjny nowej spółki to prawie 
4 mln ton koksu rocznie – oznacza to przeszło 
5 mln ton węgla koksowego rocznie wykorzy-
stywanego w procesie produkcyjnym.

Równolegle JSW konsekwentnie realizo-
wała program inwestycyjny związany z sek-
torem energetycznym. Dzięki właściwie zde-
finiowanej polityce rozwoju SEJ, czyli Spółki 
Energetycznej Jastrzębie, gwarantowane jest 
bezpieczeństwo energetyczne całej grupy JSW, 
a prowadzone inwestycje umożliwią docelowo 
maksymalne wykorzystanie bazy paliwowej, 
w szczególności niskokalorycznych węgli, 
mułów i metanu, które obecnie traktowane 
są często jako odpady.  MAT. PRAS. JSW

 `Grupa JSW jest największym producentem 
wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 
(hard) i znaczącym producentem koksu w Unii 
Europejskiej pod względem wielkości produkcji. 
Podstawową działalność Grupy JSW stanowi 
produkcja i sprzedaż węgla koksowego i do celów 
energetycznych oraz produkcja i sprzedaż koksu 
i węglopochodnych. Węgiel wydobywany przez 
Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest 
wykorzystywany w Europie Środkowej przez 
lokalne huty należące do międzynarodowych 
producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej. Produkowany przez 
Grupę JSW wysokiej jakości koks jest również 
sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi 
odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci 
w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, 
na Słowacji, a także w Indiach i Brazylii.

JSW SA

Spółka zamknęła 2013 rok dodatnim wynikiem
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Salon samochodowy w Genewie jak co roku 
przyciąga uwagę dziesiątkami premierowych 
aut. Kiedy jednak dobrze im się przejrzeć, 
wychodzi na to, że autentycznych nowości 
jest znacznie mniej – pojawiają się nowe wer-
sje silnikowe, linie przygotowane przez zna-
nych stylistów lub w połączeniu ze znanymi 
markami produkującymi całkiem niemoto-
ryzacyjne wyroby. Mamy też ostatnio znacz-
ną nadreprezentację modeli przyszłości. Im 
bardziej postępuje kryzys na motoryzacyj-
nym rynku, tym dalej prezentowane nowości 
oddalają się od rynku. Mam wrażenie, że w 
tym roku jest podobnie. Pojawiło się jednak 
kilka ciekawych premier. Wypadałoby zacząć 
od nowych modeli Ferrari, Lamborghini czy 
Rolls-Royce’a, ale dla niemal każdego z nas 
to jeszcze bardziej odległa przyszłość niż 
samochody napędzane prądem zawartym 
w zegarku na rękę.

Wśród tego, co faktycznie jest warte uwa-
gi, dominują maluchy, przy czym jest to pojęcie 
względne, bo obejmuje Citroena C1 i Toyotę 
Aygo, ale także miniwana BMW 2. Obudzona 
kryzysem oszczędność pozwala nabywcom 

łaskawszym okiem patrzeć na mniejsze roz-
miary samochodu. Zacznijmy więc od samego 
dołu – samochodów zwanych u nas czeski-
mi trojaczkami, bo produkowanych za naszą 
południową granicą. Trzy bliźniacze mode-
le (Citroen C1, Peugeot 108 i Toyota Aygo) 
zdążyły się już dość mocno zestarzeć. Nowe 
pokolenie miejskich maluchów wyróżnia się 
stylistyką ciekawą, choć czy we wszystkich 
wypadkach ładną, to nie wiem. Kontrower-
syjny jest zwłaszcza Citroen z podwójnymi 
reflektorami o całkowicie różnym charakte-
rze. Muszę przyznać, że mnie z całej trójki 
najbardziej podoba się Peugeot. Samochody 
mają ok. 3,5 m długości. Mieszczą po 4 osoby 
i niecałe 200 l bagażu. W gamie jednostek 
napędowych są małe silniki dysponujące już 
jednak całkiem rozsądnymi mocami.

Nowa generacja Renault Twingo ma syl-
wetkę wzorowaną podobno na Renault 5 (choć 
mnie nieco przypomina Fiata 500), pięcio-
drzwiowe nadwozie i silnik umieszczony 
z tyłu, tak jak w nowym Smarcie, z którym 
Twingo dzieli płytę podłogową.

Suzuki Celerio jest niewiele większe 
– ma 3,6 m. Wyższa i bardziej masywna 

sylwetka pozwoliła jednak wygospodarować 
sporo miejsca przed tylną kanapą i bagaż-
nik mieszczący 254 l. Do tego jednolitrowy, 
trzycylindrowy silnik. Wejście na rynek jest 
planowane – podobnie jak w przypadku cze-
skich trojaczków – w drugiej połowie roku.

Ciekawym maluchem będzie Jeep Renega-
de, który łączy niewielkie rozmiary z wielką… 
liczbą dostępnych wersji wyposażenia i napę-
du. Znane w gamie silników nazwy MultiAir 
i MultiJet przypominają, że Jeep jest teraz spo-
krewniony z włoskim Fiatem, który zresztą też 
przygotował wyglądającą bojowo wersję Pandy 
o nazwie Cross. Renegade podoba mi się jed-
nak znacznie bardziej. Ma mieć dwie wersje 
napędu 4×4, także z możliwością odłączenia 
przedniej osi, a w sumie 16 kombinacji silni-
ków i przeniesienia napędu.

BMW 2 Active Tourer to mały wan z na-
pędem na przednią oś i trzycylindrowym, 
półtoralitrowym silnikiem o mocy 136 KM. 
W tym przypadku największym zaskoczeniem 
jest typ nadwozia, zdecydowanie niepasujący 
do image’u sportowych limuzyn z Bawarii.

Hazumi to co prawda jeszcze prototyp, 
ale podobno bardzo bliski produkcyjnej wersji 

nowej Mazdy2, która ma zostać zaprezentowa-
na jesienią. Wraz z nową koncepcją malucha 
debiutował w tym samochodzie półtoralitrowy 
turbodiesel SKYACTIV-D 1,5 utrzymujący 
emisję dwutlenku węgla poniżej 90 g/km.

W Genewie pokazano jeszcze m.in. od-
młodzonego Forda Focusa z nieco zmienio-
nym przodem i centralną konsolą, a także 
nowościami w gamie silników.

Na koniec rzućmy jednak okiem 
na sportowe marzenia. Lamborghini Hur-
racan to następca Gallardo, który dysponuje 
610-konnym silnikiem V10 o pojemności 
5,2 l. Dostępny od niedawna na rynku samo-
chód jeździ bardzo szybko (przyspieszenie 
to 3,2 sekundy) i równie szybko się sprze-
daje – w pierwszym miesiącu kupiono 700 
sztuk. McLaren 650S to już trzeci model 
w gamie marki, która przez lata była znana 
jako producent kultowego i od dawna nie-
produkowanego modelu F1. Oparty na C12 
przejął elementy stylistyczne P1 i uzupełnił 
to wszystko turbodoładowanym silnikiem V8 
o mocy 650 KM dostrajanym przez Jensona 
Buttona.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne – Genewa 2014

Duże nadzieje małych aut

Hyundai GenesisCitroen C1 SWISS&ME Concept

BMW 2 Series Active Tourer Lamborghini Huracan Suzuki Celerio Toyota Aygo

Mazda Hazumi McLaren 650S Peugeot 108 Renault Twingo
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ZaprosZenie 
do etiopii

Z trzydniową wizytą (18–21 lutego) prze-
bywał w Polsce Tewodros Gebreegziabher, 
minister górnictwa Etiopii, wraz z Masreshą 
Gebreselassiegiem, dyrektorem generalnym 
służby geologicznej tego kraju. Odbyli oni 
szereg spotkań w Państwowym Instytucie 
Geologicznym i Ministerstwie Gospodarki. 
Zapoznali się z eksploatacją i poszukiwaniem 
surowców na terenie Polski. Nasze metody 
chcieliby zastosować u siebie w kraju. Etiopia 
jest krajem blisko 4 razy większym od Polski, 
który słynie ze swoich bogactw naturalnych 

(złoto, diamenty, szafiry, platyna, niob, 
miedź, tantal, węgiel, żelazo, sól potasowa, 
gaz ziemny). Podpisali oni szereg porozumień 
o wzajemnej współpracy i zaprosili delegacje 
polskich górników i geologów do złożenia 
wizyty w Addis Abebie w możliwie szybkim 
terminie.

australia: 
Zatopione kopalnie 
Złota
Dwie odkrywkowe kopalnie należące 

do Regis Resources o rocznym wydobyciu 8 
ton złota położone w rejonie Duketon (Au-
stralia Zachodnia) zostały zatopione w wyniku 

ulewnego deszczu. W połowie lutego opa-
dy w ciągu doby wyniosły 165 mm. Sytuacja 
taka zaistniała po raz pierwszy od 150 lat. 
Do odkrywek wdarło się 4,7 mln m sześc. 
wody. Z wyrobisk zdążono wyprowadzić 
ciężki sprzęt i ludzi. Odwodnienie potrwa 
do trzech miesięcy i kosztować będzie ok. 4 
mln dolarów.

indie 
potrZebują węgla

Tylko w Indiach istnieje Ministerstwo 
Węgla (Ministry of Coal), co świadczy o roli 
tego nośnika energii w gospodarce tego kra-
ju. Wskazuje też na istnienie problemów 

z pozyskiwaniem surowca dla rozwoju energe-
tyki, która żąda coraz więcej paliwa i jest uza-
sadnione rozwojem, który należy do światowej 
czołówki. Jeszcze w roku 1970 wydobywano 
tam 70 milionów ton. Obecnie z własnych 
złóż Indie eksploatują ponad 500 milionów 
ton. Dochodzi do tego import w wysokości 
około 150 milionów ton z tendencją wzrostową 
w skali roku wynoszącą około 10–20 procent. 
Po Chinach i USA Indie zajmują trzecie miej-
sce na świecie pod względem wydobycia, które 
w ponad 80 proc. pochodzi z odkrywkowych 
kopalń. Koncern Coal India LTD (CIL) jest 
największą spółką węglową na świecie.

AM

W czwartym kwartale 2013 roku Grupa Kopex 
zanotowała 420 milionów złotych przycho-
dów ze sprzedaży oraz zysk netto jednostki 
dominującej z działalności kontynuowanej 
na poziomie 26,7 miliona złotych. Kopekso-
wi udało się zredukować negatywny wpływ 
sytuacji na rynku krajowym m.in. dzięki wy-
sokiemu udziałowi sprzedaży zagranicznej 
w przychodach. Grupa zmniejszyła w czwar-
tym kwartale wartość kapitału obrotowe-
go netto oraz zadłużenia oprocentowanego 
netto.

Kopex przedstawił w Warszawie wyni-
ki finansowe za czwarty kwartał 2013 roku 
i za cztery kwartały 2013 roku. W ujęciu czte-
rech kwartałów grupa zanotowała ponad 67,5 
miliona zysku netto przy przychodach rzędu 
1,395 miliarda złotych. W czwartym kwartale 
2013 r. zysk brutto ze sprzedaży przekroczył 

76 milionów złotych, zysk operacyjny wyniósł 
30,6 milionów złotych, a zysk netto jednostki 
dominującej z działalności kontynuowanej 
26,72 miliona złotych.

– Dane z czwartego kwartału 2013 roku 
pokazują, że skutecznie poprawiamy nasze 
wyniki po złej pierwszej połowie roku 2013 
– powiedział prezes Kopeksu Józef Wolski. 
– Konsekwentnie zwiększamy również nasz 
portfel zamówień. Backlog rośnie zarówno 
w segmencie usług górniczych, jak i kluczo-
wym dla nas segmencie maszyn i urządzeń 
dla górnictwa podziemnego.

Wartość zamówień Kopeksu na koniec 
czwartego kwartału przekroczyła 1,73 mi-
liarda złotych i była o 10 proc. wyższa niż 
na koniec trzeciego kwartału i o 7 proc. wyż-
sza niż rok wcześniej. Największe wzrosty 
w ujęciu kwartalnym nastąpiły w segmen-
tach produktów dla górnictwa podziemnego 

oraz usług górniczych. W ujęciu kwartalnym 
Kopex zwiększył wartość portfela zamó-
wień m.in. z takich rynków zagranicznych 
jak Chiny czy Argentyna oraz z krajów 
europejskich.

– Obserwujemy znaczący spadek wartości 
inwestycji w maszyny i urządzenia górnicze 
w polskich kopalniach – mówił Józef Wol-
ski. – Udało nam się zredukować negatywny 
wpływ rynku krajowego dzięki wysokiemu 
udziałowi sprzedaży zagranicznej – dodał. 
W czwartym kwartale Grupa Kopex ponad 
40 proc. przychodów ze sprzedaży osiągnęła 
z rynków zagranicznych. W czterech kwarta-
łach 2013 roku wartość przychodów z rynków 
zagranicznych przekroczyła 47 proc. ogółu 
sprzedaży.

W czwartym kwartale udało się również 
poprawić dane bilansowe grupy. Kapitał ob-
rotowy netto został zmniejszony do poziomu 

593 milionów złotych, tj. o 15 proc. poniżej 
wartości z poprzedniego kwartału i o 30 proc. 
poniżej wartości z końca 2012 roku. Istotnie 
spadło również zadłużenie oprocentowane 
Kopeksu do poziomu 395 milionów złotych, 
tj. o 23 proc. poniżej wartości z poprzednie-
go kwartału i aż o 46 proc. poniżej wartości 
z końca 2012 roku.

W 2014 roku Grupa Kopex zamierza 
w dalszym ciągu zwiększać przychody z ryn-
ków zagranicznych. Jednym z flagowych 
produktów eksportowych będzie kompleks 
ścianowy Mikrus będący jedynym na świe-
cie rozwiązaniem umożliwiającym skuteczną 
i opłacalną eksploatację niskich, twardych 
i pofałdowanych pokładów. W kolejnych 
kwartałach będzie również postępować pro-
ces restrukturyzacji grupy.

l

Kopex SA

Firma miała ponad 26,7 miliona 
zysku netto w czwartym kwartale 

2013 roku

Jednym z flagowych produktów eksportowych będzie kompleks ścianowy Mikrus będący jedynym 
na świecie rozwiązaniem umożliwiającym skuteczną i opłacalną eksploatację niskich, twardych 
i pofałdowanych pokładów

Józef Wolski, prezes Kopex SA, w czasie konferencji naukowej w Pekinie zorganizowanej z okazji targów 
górniczych przedstawiał Mikrusa i jego zalety
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Piwo przez wieki

Piwna mapa Katowic

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Bruksela podnosi prognozę wzrostu 
gospodarczego dla naszego kraju. ko-
misja europejska przedstawiła zimowe 
prognozy gospodarcze dla ue. Dla Polski 
miała dobre informacje, bo w porównaniu 
z poprzednimi prognozami z listopada 2013 
roku optymizm jest większy: przewidywa-
ny wzrost produktu krajowego brutto w tym 
roku wynosi 2,9 proc., a w następnym ma wy-
nieść 3,1 proc. Dla porównania kilka miesięcy 
temu prognoza KE opiewała na odpowiednio 
2,5 i 2,9 proc. PKB. Przewidywany jest silny 
wzrost gospodarczy dla Polski i Wielkiej Bry-
tanii oparty na mocnym wzroście popytu.

na koniec lutego w urzędach pracy 
Było o 3,7 tys. mniej zarejestrowanych 
osóB Bez pracy niż na koniec stycznia 
– wynika ze wstępnych danych resortu 
pracy. To niewiele, bo armia bezrobotnych 
liczy ponad 2,2 mln osób. Istotne jest jednak 
to, że po raz pierwszy od pięciu lat bezrobocie 
w lutym było niższe niż w styczniu, co ma do-
wodzić, iż na rynku pracy mamy do czynienia 
z długo wyczekiwanym ożywieniem. Spadek 
bezrobocia w lutym wynika między innymi 
ze zmiany zachowania przedsiębiorców. Już 
w IV kwartale zeszłego roku zaczęli oni zwięk-
szać zatrudnienie, widoczna była także popra-
wa koniunktury gospodarczej. W tym kwartale 
przyjęcia do pracy przewiduje 22 proc. bada-
nych przedsiębiorstw – o 7 proc. więcej niż 
w IV kwartale ubiegłego roku. Jeszcze lepiej 
ma być w II kwartale.

elektronika, uBrania i kosmetyki 
są w polskich sklepach nawet o połowę 
droższe niż na zachodzie – wynika z ra-
portu oBsługującej transakcje firmy 
paypal, który przytacza rzeczpospo-
lita. Mimo że zarabiamy mniej niż Ame-
rykanie, to w USA elektronikę można kupić 
o 35 proc., a markowe ubrania o 53 proc. taniej 
niż w Polsce. Największe różnice na niekorzyść 
polskich konsumentów widać w przypadku 
towarów luksusowych oraz żywności z im-
portu. W Niemczech gry i zabawki są tańsze 
o połowę. Z kolei odzież najtańsza jest w Wiel-
kiej Brytanii – ceny są tam średnio o 65 proc. 
niższe niż w Polsce.

koBiety nadal zaraBiają mniej od męż-
czyzn, średnio o około jedną piątą – 
podaje gus. W badaniu sprawdzono, jak 
przedstawiają się różnice dla osób z różnym 
wykształceniem. Najniższe są w przypadku 
osób po maturze (19 proc.), a najwyższe wśród 
absolwentów uczelni wyższych – 30 proc.  
czyli około 1,7 tys. zł. Największe różnice 
między wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn 
zaobserwowano wśród dyrektorów. Kobiety 
zarabiały przeciętnie o 3,2 tys. zł mniej.

Krzyżówka panoramiczna nr 6

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „komfort pracy”.  
Nagrodę wylosował: janusz kiziak z ryBnika.

W poniedziałek 3 marca w Strefie Centralnej, 
klubokawiarni mieszczącej się w Centrum 
Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek, za-
debiutowało kolejne piwo z limitowanej serii 
poświęconej Katowicom. Dotychczas swoich 
trunków doczekały się Nikiszowiec, Bogucice 
i Giszowiec, teraz przyszedł czas na piwo Ma-
riackie, które swoją nazwą nawiązuje do naj-
bardziej znanego deptaku miasta. To jednak 
nie koniec projektu – w mieście nie brakuje 
przecież ważnych dla katowiczan i charakte-
rystycznych dla regionu miejsc. Wiadomo na 
pewno, że kolejne piwo będzie nam próbo-
wało przybliżyć specyfikę Tysiąclecia.

Na pomysł, aby stworzyć piwną repre-
zentację Katowic, w skład której wchodziłyby 
trunki nawiązujące swą nazwą do kolejnych 
dzielnic miasta oraz charakterystycznych 
dla stolicy Górnego Śląska miejsc, wpadł 
Krzysztof Krot, właściciel Strefy Centralnej. 
Jak przyznaje, założenie jest takie, by swoje 
piwa miało dwanaście dzielnic miasta. – Po-
mysł ma na celu promocję poszczególnych 
części miasta, ale przede wszystkim jest 
to puszczenie oka i zabawa ze smakoszami 
przywiązanymi do miejsc, w których żyją – 
mówi pomysłodawca projektu. Piwa nie są, 
rzecz jasna, warzone np. na Nikiszowcu czy 
Giszowcu – dbałość o jakość sprawiła, że ich 
produkcję zlecono specjalistom z Browaru 
Pinta, o którym pisaliśmy w poprzedniej czę-
ści naszego cyklu. Każdy z trunków różni się 
jednak od pozostałych – nie ma mowy jedy-
nie o zmianie nazwy i etykiety – i w sposób 

żartobliwy określa daną dzielnicę. Dla przy-
kładu Nikiszowiec to owsiany stout, Giszo-
wiec – piwo mocno chmielowe, zaś Bogucice 
– czerwony lager.

Prawdziwą gratką dla katowickich miło-
śników złocistego trunku są jednak przede 
wszystkim etykiety, które zdobią butelki po-
szczególnych piw. Jak tłumaczy Krzysztof 
Krot, każda z nich została zaprojektowana 
przez innego artystę w wybranej przezeń kon-
wencji i nawiązuje do elementów wyróżnia-
jących daną dzielnicę spośród innych. I tak 
na przykład na etykiecie Nikiszowca znaj-
dziemy – jakże by inaczej – charakterystyczne 
dla tej dzielnicy familoki (autorem grafiki jest 
rysownik komiksów Mikołaj Ratka), z kolei 

butelkę Bogucic zdobi przywodzące na myśl 
subkulturę hiphopową graffiti autorstwa 
DJ-a Feel-X-a, rapera z kultowej grupy Kaliber 
44, oraz NOUD-a przedstawiające wizytówki 
dzielnicy: szyb kopalniany, budynek szpitala 
Bonifratrów oraz kościół św. Szczepana. Naj-
bliższa górniczej części Katowic jest jednak 
z pewnością etykieta Giszowca, którą zapro-
jektował jedyny żyjący malarz z legendarnej 
Grupy Janowskiej Erwin Sówka. Przedstawia 
ona kolejkę Balkan, która woziła pracowników 
dawnej kopalni Giesche z Giszowca do Ni-
kiszowca. Znajdziemy tu też postać górnika 
na tle giszowieckiej wieży ciśnień. Butelkę 
Mariackiego, czyli najnowszego piwa z serii 
katowickiej, stworzyła z kolei Anna Lewańska, 
współpracująca z Centrum Kultury Katowice 
fotoreporterka i podróżniczka.

Piwa z serii „Katowice” dostępne są wy-
łącznie w Strefie Centralnej, nie znajdziemy 
ich więc nawet w sklepach dla koneserów. 
Nie jest to jednak zarzut, katowicka klubo-
kawiarnia jest bowiem ze wszech miar warta 
odwiedzenia. Jak wspomniałem na początku, 
w najbliższym czasie możemy się spodziewać 
piwa dla Tysiąclecia. Czy powstanie jednak 
pełna piwna mapa Katowic? Miejmy nadzieję, 
że tak – w każdym razie nie ulega wątpliwo-
ści, że każdy mieszkaniec i sympatyk stolicy 
Górnego Śląska będzie czekał na chwilę, kie-
dy projekt zostanie doprowadzony do końca 
i doczekamy się także trunków poświęco-
nych np. Ligocie, Piotrowicom, Koszutce czy 
Murckom.
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