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Drużyna JKH GKS Jastrzębie 
mistrzem Polski
Sukces hokeistów.

STRONA 3

Miliard dla PGG
Górnicza spółka ma niespełna cztery 
lata na spłatę pożyczki.
� STRONA 4

Krajowy węgiel wciąż tańszy od 
importowanego
Ile energetyka zapłaci w tym roku za 
paliwo? Krajowy węgiel jest wciąż 
tańszy od surowca z importu – po-
twierdzają indeksy cenowe obrazują-
ce ceny węgla z polskich kopalń oraz 
międzynarodowe wskaźniki oparte 
na kontraktach zawieranych w za-
chodnioeuropejskich portach ARA 
(Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). 
� STRONA 6–7

Niemcy płacą za wyłączanie 
węglowych elektrowni
W ciągu ostatnich pięciu lat połowa 
spośród 324 europejskich (nie tyl-
ko unijnych) elektrowni opalanych 
węglem zamyka działalność lub już 
zapowiedziała jej zamknięcie przed 
rokiem 2030.
� STRONA 8

Ford idzie do autonomicznych 
aut

Informacje motoryzacyjne.
STRONA 9

UMOWA SPOŁECZNA. Sukces negocjacyjny

Ustawowe gwarancje
Jeden z kluczowych elementów umowy społecznej, dotyczący gwarancji zatrudnienia do emerytury, 

został uzgodniony. Gwarancje te będą zapisane w nowej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa, 
łącznie z całym systemem osłon socjalnych.
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Temat na czasie
Barbara Piontek, 
prezes JSW SA:  
– Zarząd zdecydował 
o przedłużeniu 
o kolejne 10 lat 
gwarancji zatrudnienia 
dla ponad 
22-tysięcznej załogi 
firmy.
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Ekologia na drugim planie

Wydawało się, że nie ma lepszego sposobu na ochronę 
unijnej gospodarki niż wprowadzenie podatku wę-

glowego. Dlaczego? Ponieważ import stali i wielu innych 
wyrobów z krajów azjatyckich i z Rosji zarzyna nasze 
fabryki, które muszą spełniać coraz ostrzejsze normy 
emisji dwutlenku węgla. Podatek węglowy wyrównałby 
szanse, ponieważ do wytworzenia każdego produktu 
potrzebna jest energia. Jeżeli jest on wytwarzany dzięki 
energii powstającej na przykład w elektrowniach węglo-
wych, łatwo policzyć, jak dużo dwutlenku węgla dostało 
się do atmosfery przy jego wytwarzaniu. Taki podatek 
od kilku lat lansowali nasi przedstawiciele w kręgach 
decyzyjnych Unii Europejskiej. Dlaczego? Ponieważ 
my płacimy kary za emisje dwutlenku węgla, a przemysł 
w Rosji i krajach azjatyckich ich nie płaci. Ich stać, żeby 
sprzedawać taniej stal, wyroby chemiczne, nawozy, 
a nawet produkty spożywcze. 

Pomysł zyskał uznanie na poziomie unijnym. Wydawa-
ło się, że zyska przychylność Niemiec (ich gospodarka 

sporo traci na nierównych zasadach konkurencji), Fran-
cji (kraju przywiązanego do ochrony klimatu) i wielu 
innych państw z tak zwanej starej Unii. I nagle niespo-
dzianka – Niemcom ten pomysł się nie podoba. Potrze-
bują oni bowiem tanich półproduktów do wytwarzania 
technologicznie zaawansowanych towarów. Logika nie-
miecka jest przepojona pragmatyzmem – kupujemy ta-
nią stal, produkujemy z niej drogie maszyny i urządzenia 
i sprzedajemy z zyskiem. Niemcy ze swoją racjonalno-
ścią ekonomiczną wspierają niszczenie klimatu, ponie-
waż nieważne, czy gospodarka unijna emituje dwutlenek 
węgla, czy na przykład gospodarka chińska. Dla planety 
to takie samo zagrożenie. W dodatku na przykład huty 
w krajach UE emitują o wiele mniej dwutlenku węgla 
na tonę wyprodukowanej stali, bo muszą przestrzegać 
narzuconych norm. Tak więc produkcja tony stali u nas 
mniej szkodzi planecie niż produkcja tony stali w Rosji 
albo w Chinach. Skoro ja to wiem, to na pewno wiedzą 
to niemieccy przemysłowcy i politycy. I co? I nic, bo ich 
interesuje zysk niemieckich firm.  •

Schody do upadku

Nad JSW zebrały się ciężkie chmury. Spowolnienie 
światowej gospodarki spowodowane pandemią, kry-

zys cenowy na rynku węgla koksowego i podgrzewanie 
atmosfery wokół spółki i jej zarządu mogą skończyć się 
źle. Mam nadzieję, że w porę nastąpi opamiętanie, po-
nieważ nie można przekraczać cienkiej czerwonej linii 
bez negatywnych konsekwencji. Mam na myśli przede 
wszystkim ostatnie sensacyjne informacje o tym, jakoby 
ponad rok temu było zawarte porozumienie płacowe, 
które teraz trzeba zrealizować. 

Ponieważ sytuacja jest dość skomplikowana, aby wyja-
śnić wszystkie jej niuanse, chciałbym zwrócić uwagę 

tylko na jeden element – wypłata jakichkolwiek dodatko-
wych pieniędzy, które można liczyć w kwotach przekra-
czających zapewne 100 mln złotych, to dla JSW samobój-
stwo. Spółka wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań 
wobec pracowników. Zarząd zapewnia, że będzie tak 
w przyszłości. Mało tego, zostały udzielone gwarancje 
zatrudnienia na najbliższych 10 lat. Nie były potrzebne 
protesty, emocjonujące negocjacje i groźby konfliktu. 
Załoga dostała to, czego w obecnej sytuacji pandemicz-
nej mogą pozazdrościć miliony pracowników innych 
firm – dostała gwarancję przyszłości. Tylko jest jeden 
szkopuł – od rozwagi zależy, czy te gwarancje zostaną 
zrealizowane, czy też staną się bezwartościową kartką 
papieru. Mają one wartość tak długo, jak długo istnieje 
firma. Jak firma splajtuje, splajtują wszystkie gwarancje. 
Nie ma spółki bez załogi, nie ma załogi bez spółki. 

P rzed nami zapewne spór o to, na ile ten dokument 
to pewne ustalenie, a na ile zapowiedź takiego usta-

lenia. Rozumiem, że jest to kolejna odsłona tarć na linii 
związki – prezes Barbara Piontek. Tarcia niepotrzebne, 
nieprzynoszące żadnego pożytku. Mam propozycję – 
siądźcie państwo w dużej sali, aby zachować dystans 
społeczny, spójrzcie sobie głęboko w oczy i ustalcie naj-
ważniejsze kroki służące utrzymaniu stabilnej pozycji 
JSW. Możliwe, że będzie niezbyt bogato, ale za to pew-
nie, z perspektywą poprawy.  •

F E L I E T O N

Węgiel musi zniknąć
Na górnictwie, a konkretniej na węglu i energetyce, znają 
się wszyscy. Oczywiście w szerokiej perspektywie, gdyż 
szczegółami technicznymi winni zajmować się ludzie 
o węższych horyzontach myślowych.

Wybitna pani politolog-narciarka wyjaśnia, 
że w pierwszej kolejności trzeba zabronić używania 
paliw kopalnych. To rozwiąże problem wydobycia 
węgla oraz importu, bez którego już nie jesteśmy się 
w stanie obejść. 

Gazem, który zastąpi węgiel, mamy posługiwać się 
przez najbliższe dwadzieścia kilka lat, może krócej. 
Przy czym nie byle jakim, tylko pochodzącym z USA 
i krajów arabskich. Gaz wydobywany na Syberii po-
woduje nasze uzależnienie od możliwości zakręcenia 
tam zaworów albo niekorzystnych ruchów cenowych. 
Sprowadzany z innych kierunków takich zagrożeń nie 
niesie. 

W międzyczasie ruszą nasze elektrownie jądrowe. 
Wprawdzie atom wymaga sprowadzania paliwa, niosąc 
też kłopot z usuwaniem odpadów oraz niemożliwością 
zlikwidowania instalacji, które kiedyś zakończą swój 
przemysłowy żywot, ale tym będą się martwić kolejne 
pokolenia. Bezproblemowy w użyciu przemysłowym 
i indywidualnym ma być za to wodór. W każdym razie 
nikt o problemach z nim jeszcze nie mówi, gdyż ich nie 
testował. Natomiast świadomie przemilcza się inny 
temat przyszłości – likwidację wyeksploatowanych 
paneli fotowoltaicznych i wiatraków. 

Obecnym celem jest bowiem, by węgiel zniknął 
z naszych realiów. To pierwszy krok do powszechnego 
krajowego grzania się w promieniach słońca i zgodne-
go z naturą funkcjonowania od świtu do zmierzchu. 
Trudno ocenić, czy ludzie mówią o tym z rzeczywistej 
potrzeby ducha, czy z przyczyn, jakie niegdyś nazy-
wano teoriami spiskowymi. Gorzej, że opowieści te 
okazują się skuteczne. 

 ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

W PRZYSZŁYM TYGODNIU – JAKO MAP – skierujemy do prac 
rządowych ogromny, rewolucyjny projekt restrukturyza-
cji energetyki, który zakłada przede wszystkim wydziele-
nie węglowych elektrowni z dotychczas funkcjonujących 
spółek – zapowiedział 10 kwietnia w radiu RMF FM mi-
nister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin.

WYTWORZENIE JEDNEGO MEGAWATA ENERGII Z WĘGLA pociąga 
za sobą koszty opłat za emisję CO2, które są wyższe niż 
koszt paliwa – 130 złotych płacimy za węgiel spalony, 
aby wytworzyć tę energię, a 160 złotych to opłaty kli-
matyczne – poinformował szef MAP w radiowym wy-
wiadzie, wskazując na ciągły wzrost opłat emisyjnych.

CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI W LUTYM 
BR. SPADŁY O 0,8 PROC. wobec stycznia (do 253,82 złotych 
za tonę), a ceny dla ciepłownictwa wzrosły o 3 proc. 
(do 310,89 złotych za tonę). Rok temu w lutym surowiec 
dla energetyki był droższy o 3,1 proc., a węgiel dla cie-
płownictwa o 1,7 proc. – wynika z indeksów cenowych 
Agencji Rozwoju Przemysłu i Towarowej Giełdy Energii.

W LUTYM TEGO ROKU POLSKIE KOPALNIE WYDOBYŁY OKOŁO 
4,6 MLN TON WĘGLA (wobec niespełna 5 mln ton rok wcze-
śniej), a sprzedały 4,7 mln ton (wobec prawie 4,2 mln 
ton w lutym 2020 roku). W końcu lutego br. zapasy 
węgla na zwałach wynosiły 6 mln ton wobec 7,1 mln ton 

rok wcześniej – wynika z danych katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

RADA NADZORCZA JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ ogłosiła 
konkurs na stanowiska trzech wiceprezesów firmy: ds. 
ekonomicznych, ds. handlu oraz ds. technicznych i ope-
racyjnych. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane 
do 16 kwietnia, a rozmowy kwalifikacyjne zaplanowa-
no na 26 kwietnia. Obecnie zarząd JSW tworzą: prezes 
Barbara Piontek oraz wiceprezesi Tomasz Duda i Artur 
Wojtków. W końcu marca odwołali zostali wiceprezesi 
Radosław Załoziński i Artur Dyczko.

PAWEŁ STRĄCZYŃSKI, DO NIEDAWNA WICEPREZES POLSKIEJ GRUPY 
ENERGETYCZNEJ ds. finansowych, został nowym prezesem 
spółki Tauron Polska Energia. Zadeklarował, że zapo-
czątkowany w Tauronie „zielony zwrot” musi być przy-
spieszony, a inwestycje w odnawialne źródła energii 
zdynamizowane. Zapowiedział aktualizację strategii 
grupy, unowocześnienie zarządzania, uporządkowanie 
aktywów i uzdrowienie finansów.

GRUPA TAURON ZAMKNĘŁA UBIEGŁY ROK STRATĄ NETTO ZBLIŻONĄ 
DO 2,5 MLD ZŁOTYCH i rekordowym zyskiem EBITDA rzędu 
4,2 mld złotych. Na inwestycje wydano ponad 4 mld zło-
tych. W 2021 roku – jak podano na konferencji poświę-
conej wynikom spółki – grupa zakłada zmniejszenie 

inwestycji oraz zysk EBITDA na ubiegłorocznym pozio-
mie, po oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe. 

POŁĄCZENIE KOPALŃ SOBIESKI I JANINA W RAMACH SPÓŁKI TAU-
RON Wydobycie ma spowodować poprawę efektywności 
wydobycia oraz dać możliwość likwidacji majątku, 
który przy połączonej kopalni nie będzie wykorzysty-
wany – ocenił wiceprezes Taurona Marek Wadowski, 
potwierdzając, że do połączenia obu zakładów górni-
czych powinno dojść w tym roku.

W 2020 ROKU ZAPASY WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE WZROSŁY do po-
ziomu ponad 6 mln ton – dużo powyżej możliwości odbio-
ru tego surowca przez energetykę i odbiorców pozosta-
łych – stąd, z uwagi na wzrost poziomu zapasów, widzimy 
wyraźnie, że wzrost cen węgla w Polsce będzie mocno 
ograniczany – ocenił wiceprezes Taurona Marek Wadow-
ski podczas prezentacji ubiegłorocznych wyników grupy.

GRUPA TAURON ZAKŁADA, ŻE W PRZYSZŁOŚCI PODSTAWOWYM 
PALIWEM jej aktywów w segmencie wytwarzania cie-
pła, obecnie zasilanych węglem, będzie gaz. Spółka 
rozważa obecnie opłacalność ewentualnego przejęcia 
polskich aktywów Grupy CEZ – chodzi głównie o elek-
trociepłownię w Chorzowie. – Tauron raczej nie będzie 
zainteresowany elektrownią Skawina – zadeklarował 
wiceprezes Marek Wadowski.  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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– Będę dążyć do tworzenia jak najlepszych 
warunków dla załogi. Dziś wypłaty i miej-
sca pracy są bezpieczne. W JSW pracują 
fachowcy z unikalnymi kompetencjami 
– są dla firmy cenni i dobrze, aby spółka 
miała pewność, że ich nie straci, dlatego 
będą gwarancje pracownicze – zapowie-
działa w jednym z pierwszych wywiadów 
nowa prezes Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej Barbara Piontek. W ślad za tą dekla-
racją w końcu marca zarząd JSW zdecy-
dował o przedłużeniu o kolejne 10 lat 
gwarancji zatrudnienia dla ponad 22,2-ty-
sięcznej załogi firmy. – Warunki pracy 
i płacy pozostają niezmienne, a wysokość 
wynagrodzeń ustanawiana w spółce bę-
dzie kształtować się na dotychczasowych 
zasadach – potwierdziła jastrzębska spół-
ka w oficjalnym komunikacie.

10 DŁUGICH LAT MINĘŁO…

Na początku lipca minie 10 lat 
od giełdowego debiutu JSW. Wprowa-
dzenie spółki na parkiet poprzedziły 
żmudne negocjacje dotyczące między 
innymi gwarancji pracowniczych oraz 
zapewnienia, że Skarb Państwa zachowa 
kontrolę nad firmą. Ustalono wówczas, 
że załoga JSW ma pewność zatrudnienia 
przez co najmniej 10 lat od dnia pierw-
szego notowania akcji górniczej firmy 
na warszawskiej giełdzie. 

Już na początku tego roku związkow-
cy z JSW wystąpili o przedłużenie tych 
gwarancji, a w końcu marca powoła-
li w tym kontekście komitet protesta-
cyjno-strajkowy. Na reakcję zarządu, 
kierowanego od początku marca przez 
prof. Barbarę Piontek, nie trzeba było 
długo czekać – nowa prezes jednoznacz-
nie zadeklarowała przedłużenie gwaran-
cji zatrudnienia, a krótko potem stosow-
ną uchwałę przyjął zarząd spółki. 

Kolejnym krokiem było podpi-
sanie porozumienia z reprezenta-
tywnymi związkami. Utrzymano 
w nim wszystkie uzgodnienia sprzed  
10 lat – także to, że w przypadku zła-
mania gwarancji spółka musi zapłacić 
zwalnianemu pracownikowi średnie 
wynagrodzenie (wraz z barbórką, czter-
nastką i deputatem węglowym) za cały 
okres objęty gwarancjami. W przypadku 
administracji odszkodowanie nie może 
być wyższe niż 60 miesięcznych pen-
sji. Strony mają też dalej pracować nad 
jednolitym układem zbiorowym pracy 
w JSW.

Zarząd spółki nie rozważał 
jakichkolwiek zmian lub 
redukcji w zatrudnieniu, 
a mając na uwadze dodatkowo 
trudności z pozyskaniem wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, 
zawarcie porozumienia powinno 
mieć pozytywny wpływ 
na stabilizację zatrudnienia w JSW.

BEZ ZWOLNIEŃ, 
A CO Z PODWYŻKAMI?

– Zarząd spółki nie rozważał jakich-
kolwiek zmian lub redukcji w zatrud-
nieniu, a mając na uwadze dodatkowo 
trudności z pozyskaniem wysoko wy-
kwalifikowanych pracowników, za-
warcie porozumienia powinno mieć 
pozytywny wpływ na stabilizację zatrud-
nienia w JSW – podała firma, tłumacząc, 
iż przedłużenie gwarancji zatrudnie-
nia realnie nie niesie dla niej skutków 
finansowych. 

Mimo kryzysowego 2020 roku 
JSW nie spowolni strategicznych 
inwestycji, chcąc w ciągu dekady 
stać się niemal wyłącznie 
producentem węgla koksowego.

Takie skutki mogłyby natomiast 
mieć podwyżki wynagrodzeń, o które 
upominają się związkowcy. W pierw-
szym tygodniu kwietnia reprezenta-
tywne organizacje związkowe z JSW 
opublikowały porozumienie zawarte 
ponad rok temu z ówczesnym zarządem 
spółki, kierowanym przez Włodzimie-
rza Hereźniaka. Uzgodniono wówczas 
czteroprocentową podwyżkę od mar-
ca 2020 roku i jednorazową nagrodę 
w wysokości od 2,7 tys. złotych brutto 
dla pracowników powierzchni, poprzez 
3 tys. złotych dla przeróbki, po 3,5 tys. 
złotych dla górników zatrudnionych 
na dole. W kryzysowym dla firmy ubie-
głym roku, kiedy Grupa JSW przyniosła 
ponad 1,5 mld złotych strat, podwy-
żek nie zrealizowano. Teraz związki 
chciałyby wrócić do rozmów na ten 
temat i wyegzekwować ubiegłoroczne 
ustalenia.

W odpowiedzi zarząd JSW oświad-
czył, że „dokument, na który powołują 
się reprezentatywne organizacje związ-
kowe, nie był przedmiotem obrad za-
rządu i nie był przedmiotem raportu 
giełdowego spółki”. Spółka uznała dzia-
łania związków za „próbę zainicjowania 
bezprzedmiotowego konfliktu społecz-
nego” oraz „wprowadzanie pracowni-
ków i opinii publicznej w błąd”. Zarząd 
spółki zapewnił, że „pracuje nad możli-
wościami wszelkiej poprawy warunków 
pracy i płacy załogi JSW dostosowanych 
do zastanej przez nowy zarząd kondycji 
finansowej spółki”. W planie techniczno-
-ekonomicznym na 2021 rok, który nie-
bawem ma zostać przyjęty przez zarząd 
JSW, założono podwyżkę o wskaźnik in-
flacji od lipca tego roku, z uwzględnie-
niem zapisów wynikających z umów 
z instytucjami finansowymi – wierzy-
cielami JSW.

ROZWÓJ, INWESTYCJE, 
OSZCZĘDNOŚCI
W pierwszych wywiadach prezes 

Barbara Piontek zapowiedziała wdro-
żenie programu oszczędnościowego 

w spółce, zapewniając jednocześnie, 
że nie będzie on realizowany kosztem 
wynagrodzeń. 

– Ewentualne oszczędności zwią-
zane z sytuacją finansową spółki będą 
poszukiwane przez zarząd w obszarach 
niedotyczących sfery zatrudnienia. Za-
rząd JSW będzie dążył do stabilizacji 
sytuacji w spółce, poprawy jej funkcjo-
nowania i między innymi do odbudowy 
funduszu stabilizacyjnego, który zabez-
pieczy zarówno spółkę, jak i jej pracow-
ników na kolejne lata – zadeklarował 
zarząd JSW w informacji skierowanej 
do akcjonariuszy firmy. Prezes Piontek 
zapewniła natomiast, że mimo kryzy-
sowego 2020 roku JSW nie spowolni 
strategicznych inwestycji, chcąc w cią-
gu dekady stać się niemal wyłącznie 
producentem węgla koksowego. Fir-
ma liczy na poprawę wyników dzięki 

ożywieniu rynkowemu i utrzymaniu 
reżimu kosztowego. 

– Jestem przekonana, że JSW ma do-
bre perspektywy – oceniła prezes, pod-
kreślając, że poprawa wyników Grupy 
JSW zależy od notowań cen węgla kok-
sowego oraz sytuacji w branży stalo-
wej w Europie, a także od realizacji 
konsekwentnej strategii grupy oraz 
postępów w ograniczaniu pandemii  
COVID-19. – To, czy na koniec tego roku 
grupa odnotuje dodatni wynik EBITDA, 
zależeć będzie od bardzo wielu czynni-
ków, w tym również od odpowiedzial-
nej polityki kosztowej – powiedziała 
prezes. Za najważniejsze obecnie zada-
nie dla JSW uznała między innymi kon-
tynuację prac związanych z realizacją 
programu podnoszenia jakości węgla 
i maksymalizacją produkcji węgla kok-
sowego. HK

Zarząd JSW zdecydował o przedłużeniu o kolejne 10 lat gwarancji zatrudnienia dla ponad 22,2-tysięcznej załogi firmy. 
Jest zapowiedź podwyżki płac od lipca

Stabilizacja w niepewnych czasach?

Przedstawiciele jastrzębskiego klubu ho-
kejowego JKH GKS Jastrzębie, którego 
głównym sponsorem jest JSW, spotkali 
się z prezes zarządu JSW, Barbarą Pion-
tek. Pogratulowała ona drużynie bardzo 
udanego sezonu, a przede wszystkim 
pierwszego w historii klubu tytułu mi-
strza Polski.

– W imieniu naszych pracowników, 
zarządu JSW oraz swoim serdecznie gra-
tuluję wam pierwszego w historii klubu 
mistrzostwa kraju. Jastrzębska Spółka 
Węglowa jest związana z jastrzębskim 
hokejem od samego początku. Cieszę 

się, że możemy grać w jednej drużynie 
– powiedziała Barbara Piontek.

Prezes JSW przekazała także sym-
boliczny czek z premią dla całej druży-
ny. Maciej Urbanowicz, kapitan zespołu 
JKH GKS Jastrzębie, który uczestniczył 
w spotkaniu, zaznaczył: – Bez spółki i jej 
pracowników nie bylibyśmy w tym miej-
scu, w którym jesteśmy. Razem możemy 
osiągnąć naprawdę wiele.

Przypomnijmy, że podopieczni Ro-
berta Kalabera w sezonie 2020/2021 nie 
mieli sobie równych – wygrali Super-
puchar, Puchar Polski i upragnione mi-
strzostwo Polski.  •

S U K C E S � H O K E I S T Ó W

Drużyna JKH GKS Jastrzębie 
mistrzem Polski

Premia dla mistrzów i spotkanie z prezes Barbarą Piontek
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Prawie dziewięć miesięcy Polska Grupa 
Górnicza czekała na decyzję Polskiego 
Funduszu Rozwoju w sprawie wnioskowa-
nej pożyczki płynnościowej z tarczy finan-
sowej dla dużych firm dotkniętych przez 
pandemię COVID-19. Ósmego kwietnia 
okrągły miliard złotych wpłynął wresz-
cie na konto górniczej spółki. – Pieniądze 
zostaną przeznaczone na regulowanie 
zobowiązań handlowych (w tym zaku-
py towarów i materiałów), wynagrodzeń 
i kosztów świadczeń pracowniczych, zo-
bowiązań publiczno-prawnych (takich jak 
opłaty i podatki) oraz innych wydatków 
związanych z finansowaniem bieżącej 
działalności firmy, ustalonych w umowie 
pożyczki i zaakceptowanych przez PFR – 
poinformowała PGG, która ma spłacić po-
życzkę najpóźniej do końca lutego 2025 
roku. Inny wniosek spółki – o 750 mln zło-
tych pożyczki preferencyjnej – wciąż jest 
w trakcie rozpatrywania.

ZGODA RZĄDU I WIERZYCIELI

30 marca br. wniosek PGG o 1 mld 
złotych pożyczki zaakceptował rząd,  
a 2 kwietnia spółka zawarła z PFR sto-
sowną umowę, w której określono wa-
runki przekazania środków. – W termi-
nie do 7 kwietnia tego roku spełnione 
zostały wszystkie warunki zawieszające, 

a następnie złożyliśmy wniosek do PFR 
o wypłatę pełnej kwoty pożyczki. W dniu 
dzisiejszym na rachunek PGG prowadzo-
ny w PKO BP wpłynęła kwota 1 mld zło-
tych – poinformował 8 kwietnia prezes 
PGG Tomasz Rogala. Fundusz wymagał 
zwłaszcza podpisania oddzielnej umo-
wy między spółką, PFR a wierzycielami 
finansowymi firmy – stronami umowy 
emisji obligacji PGG. Po zawarciu umo-
wy nie było już formalnych przeszkód 
do wypłaty środków.

CO DALEJ Z UMOWĄ 
SPOŁECZNĄ?
Miliard złotych to kwota, która w za-

trudniającej niespełna 40 tys. osób PGG 
wystarcza mniej więcej na trzy miesięcz-
ne wypłaty. Przedstawiciele grupy pod-
kreślają, że wsparcie w wysokości 1 mld 
złotych jest realizacją obietnicy rządu 
złożonej wiosną ubiegłego roku, kiedy 
ze względu na dużą liczbę zachorowań 
wśród górników na kilka tygodni pre-
wencyjnie wstrzymano lub ograniczono 
pracę dużej części kopalń. – Obietnica 
złożona wobec górników dotrzymana. 
Czas na zakończenie prac nad umową 
społeczną i rozpoczęcie notyfikacji po-
mocy publicznej z Komisją Europejską 
– napisał na Twitterze 30 marca, gdy 
rząd zaakceptował pożyczkę dla PGG, 

wiceminister aktywów państwowych 
Artur Soboń. 

Jednak w ostatnim czasie prace 
nad umową społeczną, która ma okre-
ślić szczegóły wygaszania górnictwa 
do 2049 roku, nieco wyhamowały. Przed 
Wielkanocą związkowcy odpowiedzie-
li na kompromisowe propozycje MAP 
w najważniejszych spornych kwe-
stiach (sposobu gwarancji zatrudnienia 

i indeksacji wynagrodzeń górników), 
a po świętach ministerstwo odniosło 
się do związkowych uwag. Nastąpiło 
zbliżenie stanowisk, ale niektóre szcze-
góły wciąż zostały do rozstrzygnięcia. 
We wtorek 13 kwietnia strony wróciły 
do rozmów w formie wideokonferencji. 
Jest szansa, że umowę społeczną uda się 
podpisać przed końcem kwietnia.

MH

Górnicza spółka ma niespełna cztery lata na spłatę pożyczki

Miliard dla PGG

Likwidacja kolejnej części kopalni Mysłowice
Likwidacja kopalni Mysłowice rozpoczęła się w styczniu 2007 roku, a do listopada tego roku 
ma zakończyć się kolejna jej część. 67-hektarowy pokopalniany teren położony w atrakcyjnej 
lokalizacji niedaleko centrum ma zostać doprowadzony do stanu, który będzie umożliwiał 
jego przyszłe wykorzystanie. Jeden z fragmentów byłej kopalni, część A, ma zostać przekazany 
samorządowi Mysłowic. W tej części znajdują się obiekty budynku kompresorowni, rozdzielni 
głównej, elektrowni, maszyny wyciągowej szybu Łokietek z wieżą, magazyny maszyny wyciągowej 
szybu Jagiełło, kompleks BHP i tzw. budynek rehabilitacji, a całość ta jest pod opieką konserwatora 
zabytków. W najbliższych miesiącach planowana jest likwidacja części B – czyli części znajdującej 
się między torami kolejowymi a ulicami Bytomską i Katowicką. HK
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Ponad 4,3 mld złotych łącznej straty netto 
zanotowały w ubiegłym roku spółki wę-
glowe. Jedyną, która w kryzysowym 2020 
roku obroniła zysk, jest Bogdanka. Podlu-
belska kopalnia zanotowała 73 mln zło-
tych skonsolidowanego zysku netto wobec  
308,7 mln złotych rok wcześniej. Polska 
Grupa Górnicza, Jastrzębska Spółka Wę-
glowa, Tauron Wydobycie i Węglokoks 
Kraj były pod kreską. Ogółem przycho-
dy górnictwa spadły rok do roku prawie  
o 4 mld złotych, a strata netto wzrosła 
o blisko 1,5 mld złotych. W efekcie do każ-
dej tony sprzedanego węgla trzeba było 
dopłacić średnio 54,18 złotych wobec 
3,73 złotych na tonę rok wcześniej.

MNIEJ WĘGLA, WIĘCEJ STRAT

Opublikowane przez Ministerstwo 
Aktywów Państwowych dane charak-
teryzujące kondycję górnictwa w ubie-
głym roku nie są zaskoczeniem. Spa-
dek wydobycia węgla o 7,2 mln ton (do  
54,4 mln ton) i zmniejszenie jego sprze-
daży o 5,5 mln ton (do 52,9 mln ton) przy 
znaczącym spadku cen węgla (głównie 
koksowego) poskutkowało zmniejsze-
niem przychodów (do 26,4 mld złotych) 
i pogłębieniem strat. Strata spółek wę-
glowych na sprzedaży przekroczyła  
2,8 mld złotych wobec 217,3 mln zło-
tych rok wcześniej, a strata netto wzrosła 

z ponad 2,8 mld złotych w roku 2019 do 
4 mld 332,4 mln złotych w roku 2020.

WYŻSZE KOSZTY, MNIEJSZE 
INWESTYCJE
Koszt produkcji jednej tony węgla 

wzrósł w zeszłym roku do 360,7 zło-
tych na tonie wobec 346,91 złotych 
rok wcześniej, natomiast koszt sprze-
danego węgla w przeliczeniu na jed-
ną tonę wyniósł 367,46 złotych wobec  
353,39 złotych w roku 2019. W efekcie 
– wobec średnich cen węgla poniżej 
kosztów produkcji i sprzedaży – każda 
tona sprzedanego surowca przyniosła 
54,18 złotych straty. Kryzysowy rok 
widać także w inwestycjach, na które 
spółki węglowe wydały ponad 1,2 mld 
złotych mniej niż rok wcześniej – wiel-
kość nakładów inwestycyjnych spadła 
z ponad 4 mld do ponad 2,8 mld złotych.

Na likwidację kopalń, naprawianie 
szkód górniczych, renty wyrównawcze 
oraz urlopy górnicze z poprzednich lat 
budżet państwa przeznaczył w zeszłym 
roku ponad 1 mld złotych. Dobrą wia-
domością jest spadek importu węgla, 
którego w ubiegłym roku napłynęło pra-
wie 4 mln ton mniej niż rok wcześniej. 
Ogółem zaimportowano ponad 12,8 mln 
ton surowca wobec prawie 16,7 mln ton 
rok wcześniej.

MH
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Ponad 4,3 mld złotych 
strat górnictwa
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Rośnie import energii. Wiele wskazuje 
na to, że mamy do czynienia z trwałym 
trendem, ponieważ energetyka wyłącza 
i będzie wyłączać bloki węglowe, a w ich 
miejsce zbyt wolno powstają bloki gazo-
we i farmy wiatrowe. Projekty związane 
z energetyką jądrową wciąż są na bardzo 
wstępnym etapie precyzowania koncepcji. 
Nie wiadomo, kto nam zbuduje elektrow-
nię jądrową, gdzie ona będzie budowana 
i kiedy zostanie zakończona ta inwestycja. 
Oczywiście są jakieś ramowe koncepcje, 
jednak prąd jest potrzebny już teraz.

Import energii jest coraz bardziej 
opłacalny. Nasze elektrownie węglowe 
przegrywają konkurencję, ponieważ 
drożeją uprawnienia do emisji dwutlen-
ku węgla. Opłaca zarabiać się na dystry-
bucji. Nie opłaca się wytwarzać energii. 
Taka sytuacja jest na rękę na przykład 
energetyce niemieckiej, która ma nad-
wyżki energii. 

Choć z roku na rok produkujemy co-
raz mniej energii elektrycznej w naszych 
elektrowniach węglowych (na węgiel 

kamienny i brunatny), to jednak węgiel 
jeszcze długo będzie używany w ro-
dzimej elektroenergetyce. Czy będzie 
to węgiel wydobywany w polskich ko-
palniach? Najprawdopodobniej będzie 
to przede wszystkim węgiel z importu. 

Grozi nam sytuacja, w której mak-
symalnie ograniczymy liczbę czynnych 
kopalń, a energetyka wykorzystująca 
paliwo stałe wciąż będzie bardzo istot-
na ze względu na swoją rolę stabilizato-
ra. Odnawialne źródła energii są uzależ-
nione od pogody. Czasem dają bardzo 
dużo energii, czasem nic. Gdy nie mogą 
jej wytwarzać, potrzebne są elektrow-
nie, które szybko będą mogły uzupełnić 
niedobory.

W naszych warunkach są dwie moż-
liwości – albo będą to bloki gazowe, albo 
węglowe. Od dziesięcioleci naturalnym 
paliwem w Polsce jest węgiel i choć po-
wstaje coraz więcej instalacji gazowych, 
to węgiel powinien być paliwem, któ-
re zagwarantuje nam bezpieczeństwo. 
Jednak jest problem – polskie kopalnie 
są w fatalnej kondycji ekonomicznej.

Nie mają pieniędzy nie tylko na roz-
wój, ale też na bieżące funkcjonowanie. 
Poza tym jest coś, na co nie mamy wpły-
wu – terminy odejścia od węgla. Poza 
Bogdanką praktycznie wszystkie kopal-
nie węgla energetycznego zakończą swój 
żywot do 2049 roku. Już po roku 2040 
odchodzenie od węgla stanie się bardzo 
widoczne.

Czy nie spieszymy się za bardzo? 
Zwolennicy energetyki odnawialnej 
są zadowoleni. Zwolennicy racjonalno-
ści pytają: Jeżeli zgodnie z założeniami 
Polityki Energetycznej Polski do 2040 
roku będziemy szybko rezygnować 
z węgla, to nie zdążymy w tak krótkim 
czasie zbudować systemu, który zastą-
piłby to paliwo. Będziemy mieć elek-
trownie i będziemy importować węgiel. 
W świecie wydobywa się go coraz wię-
cej, a import będzie naszym wkładem 
w utrzymanie miejsc pracy w innych 
krajach. Poza tym jest kolejne niebez-
pieczeństwo – chodzi o ciągłość dostaw. 
Przykład pandemii wskazuje, jak szyb-
ko może dojść do zakłóceń na szlakach 

komunikacyjnych i do przerwania cią-
głości dostaw. 

W koncepcji odchodzenia od węgla 
należy zachować rozsądek, który uchro-
ni nas przed załamaniem systemu sta-
bilnych dostaw energii elektrycznej. 
Trudno opierać się wyłącznie na impor-
cie energii, bo może się okazać, że nasi 
zagraniczni dostawcy w krytycznych 
sytuacjach będą dbać wyłącznie o swoje 
bezpieczeństwo energetyczne. 

Zagrożenia są bardzo realne, po-
nieważ polską energetykę czeka wiele 
bardzo kosztownych inwestycji. Ekscytu-
jemy się wizją farm wiatrowych na Bał-
tyku. Jednak to kosztowna i czasochłon-
na wizja. Budowa elektrowni jądrowej 
to melodia przyszłości. Gazowe bloki 
energetyczne nie załatwią wszystkich 
problemów, ponieważ gaz musimy im-
portować. Warto pracować nad takim 
odchodzeniem od węgla, które nie przy-
sporzy nam większych problemów, niż 
zakładają to najbardziej pesymistyczne 
scenariusze. 

HK

– Jeden z kluczowych elementów umowy 
społecznej, dotyczący gwarancji zatrud-
nienia do emerytury, został uzgodniony. 
Gwarancje te będą zapisane w nowej usta-
wie o funkcjonowaniu górnictwa, łącz-
nie z całym systemem osłon socjalnych 
– ogłosił po kolejnej rundzie negocjacji 
z rządem przewodniczący śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności Dominik Kolorz. Nadal 
nie ma porozumienia w sprawie indek-
sacji płac w kopalniach oraz gwarancji, 
że w przypadku odrzucenia przez Komisję 
Europejską harmonogramu zamykania ko-
palń nie będą one likwidowane wcześniej, 
niż uzgodniono.

WOLNIEJ, ALE DO PRZODU

Na przełomie marca i kwietnia pra-
ce nad umową, która ma określić zasady 
transformacji górnictwa do 2049 roku, 
na jakiś czas wyhamowały. Po 15-go-
dzinnym maratonie negocjacyjnym, 
zakończonym w nocy z 18 na 19 mar-
ca, związkowcy czekali na stanowisko 
Ministerstwa Aktywów Państwowych 
w trzech spornych kwestiach: ustawo-
wych gwarancji zatrudnienia, indeksa-
cji wynagrodzeń oraz jednego z elemen-
tów związanych z procedurą notyfikacji 
umowy w Komisji Europejskiej. Swoją 

propozycję – określaną jako kompro-
misową – resort przedstawił tydzień 
później. Związki odniosły się do niej 
jeszcze przed Wielkanocą, a po świę-
tach dostały odpowiedź z ministerstwa. 
13 kwietnia – w formule online – odby-
ła się kolejna tura rozmów. Po pięciu 
godzinach spędzonych przed kompu-
terem Dominik Kolorz obwieścił po-
rozumienie w jednej z zasadniczych 
kwestii, jaką są ustawowe gwarancje 
zatrudnienia.

GWARANCJE BĘDĄ W USTAWIE
– Myślę, że to jest jeden z najistot-

niejszych punktów, który został dzisiaj 
uzgodniony, i jeden z najistotniejszych 
punktów całej umowy społecznej – mó-
wił Kolorz. Do zagwarantowania pracy 
do emerytury górnikom, zatrudnionym 
w kopalniach w dniu 25 września ub.r., 
rząd zobowiązał się w zawartym wów-
czas porozumieniu, będącym kanwą 
obecnie negocjowanej umowy społecz-
nej. Początkowo strona rządowa nie go-
dziła się jednak na wpisanie gwarancji 
do ustawy, wskazując na możliwą nie-
konstytucyjność takiego rozwiązania. 
Gwarancje miały być udzielone na szcze-
blu spółek węglowych, jednak do poro-
zumienia w tym zakresie nie doszło. 

Ostatecznie znowelizowana ustawa 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla ka-
miennego ma zagwarantować górnikom 
pracę do emerytury, a w przypadku gdy 
alokacja do innej kopalni nie byłaby 
możliwa – dać gwarancję osłon socjal-
nych: urlopu przedemerytalnego lub 
jednorazowej odprawy.

JAKIE PODWYŻKI 
DLA GÓRNIKÓW?
Kolejną rundę rozmów – również 

w formule wideokonferencji – zapla-
nowano na piątek 16 kwietnia. Do roz-
strzygnięcia pozostały między innymi 
rozbieżności dotyczące indeksacji wy-
nagrodzeń górników. – Chyba nikt so-
bie nie wyobraża, że poziom wynagro-
dzeń w górnictwie będzie realnie z roku 
na rok spadał przez te najbliższe – mamy 
nadzieję – 29 lat – mówił Kolorz.

Nieoficjalnie związkowcy przyznają, 
że możliwy jest kompromis polegający 
na uzgodnieniu indeksacji nie dla całego 
29-letniego okresu, a jedynie dla jego 
części. Wcześniej związki postulowały 
2-proc. indeksację powyżej inflacji, która 
– według resortu aktywów – podniosła-
by koszty pracownicze w kopalniach 
w całym okresie transformacji łącznie 
o 67,8 mld złotych, czyli średnio 2,5 mld 

złotych rocznie. Dlatego strona rządowa 
proponowała system premiowy – zróż-
nicowany w zależności od wyników po-
szczególnych kopalń – który pozwoliłby 
w ciągu roku górnikom z najbardziej 
efektywnych zakładów zarobić maksy-
malnie jedną dodatkową pensję w roku. 
Nie wzbudziło to entuzjazmu górniczych 
związków.

DATY ZAMYKANIA KOPALŃ – 
TYLKO NA PAPIERZE?
Inna rozbieżność w rozmowach do-

tyczy systemu notyfikacji umowy spo-
łecznej przez Komisję Europejską. – Cho-
dzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której 
rząd będzie miał carte blanche, jeśli cho-
dzi o ewentualny brak zgody KE na tzw. 
oś czasu, czyli na daty zamykania kopalń 
– wyjaśnił Dominik Kolorz, wyrażając 
nadzieję, że podczas kolejnej tury roz-
mów uda się „dopiąć” sporne sprawy. 

Jeżeli tekst umowy społecznej zo-
stanie uzgodniony, pochylą się nad nim 
władze wszystkich uczestniczących 
w rozmowach związków. Dopiero po ich 
akceptacji dokument ma zostać parafo-
wany. Jeżeli nie będzie niespodzianek, 
ma to nastąpić jeszcze przed końcem 
kwietnia.

MH

Uzgodniono jeden z kluczowych elementów umowy społecznej dla górnictwa

Będą ustawowe gwarancje 
zatrudnienia do emerytury

Trudno opierać się wyłącznie na imporcie energii, bo może się okazać, że nasi zagraniczni dostawcy w krytycznych sytuacjach 
będą dbać wyłącznie o swoje bezpieczeństwo energetyczne

Żebyśmy nie stworzyli rzeczywistości gorszej 
niż najczarniejszy  scenariusz 
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Gdy w końcu ubiegłego roku duzi odbiorcy 
– wśród nich Grupa Tauron i Grupa Azoty 
– wypowiadały umowy na dostawy paliwa 
z Polskiej Grupy Górniczej, ich przedstawi-
ciele argumentowali, że potrzebują mniej 
węgla za niższą cenę. Obecnie partnerzy 
z górnictwa i energetyki szukają kom-
promisu w obu sprawach. Na korzyść ko-
palń przemawia wzrost cen węgla na mię-
dzynarodowych rynkach, na niekorzyść 
– ciągle duża ilość niesprzedanego wę-
gla na przykopalnianych zwałach. – O ile 
stan zapasów i zużycie węgla w energe-
tyce mogą wpływać na wielkości odbio-
rów surowca z kopalń w 2021 roku, o tyle 
przy dynamicznie rosnących cenach węgla 
na rynku międzynarodowym nie można 
oczekiwać spadku cen kontraktowych – 
przekonują handlowcy z największej gór-
niczej spółki.

W zeszłym roku około 70 proc. 
wytworzonej w Polsce energii pocho-
dziło z węgla – 46 proc. z kamiennego 
i 24 proc. z brunatnego. Jeszcze kilkana-
ście lat wcześniej udział węgla w miksie 
energetycznym przekraczał 90 proc. 
Choć z roku na rok rośnie udział źródeł 
odnawialnych i gazowych, rodzimy wę-
giel pozostaje podstawą miksu i kluczo-
wym paliwem dla krajowych elektrow-
ni. Ubiegłoroczny raport Najwyższej 
Izby Kontroli potwierdził, że w latach 
2017–2018 energetyka kupowała wę-
giel od krajowych producentów taniej, 
niż kosztowałoby jego sprowadzenie 
z zagranicy. Rok później węgiel impor-
towany stał się tańszy od krajowego 
– tak było do drugiej połowy zeszłego 
roku, kiedy ożywił się międzynarodowy 
rynek.

POLSKI WĘGIEL TAŃSZY 
OD WĘGLA Z ARA
W trzecim kwartale 2020 roku 

notowania indeksu CIF ARA zbliżyły 
się do poziomu 60 dolarów za tonę, 
a w grudniu przebiły pułap 70 dola-
rów. W styczniu br. tona węgla ener-
getycznego w portach ARA wycenia-
na była nawet na 74 dolary i od tego 
czasu stabilnie utrzymuje się powyżej 
70 dolarów (około 270 złotych). By spro-
wadzić importowany węgiel do kra-
ju, trzeba doliczyć około 15 dolarów 
za fracht i przeładunek, co daje łączny 
koszt około 330 złotych za tonę w pol-
skich portach. Dodatkowo na nieko-
rzyść importerów działa rosnący 
kurs dolara wobec złotego. W efekcie 
otrzymujemy cenę przekraczającą 
13 złotych za gigadżul energii z węgla 
wobec około 11,5 złotych za gigadżul 
(253,82 złotych za tonę), jakie w lutym 

tego roku – według indeksów cenowych 
Agencji Rozwoju Przemysłu i Towaro-
wej Giełdy Energii – kosztował krajo-
wy węgiel sprzedawany do energetyki. 
Potwierdza to, że rodzimy węgiel jest 
obecnie tańszy od ceny nabycia węgla 
importowanego, zaś krajowy surowiec 
kosztuje podobnie jak w roku 2019, 
kiedy międzynarodowe ceny dołowa-
ły. – Krajowe ceny węgla są pochodną 
umów zawartych z naszymi partnera-
mi. Z reguły kontrakty są konstruowane 
tak, by ograniczyć ryzyko biznesowe 
obu stron, wynikające między innymi 
ze zmienności cen rynkowych, dostęp-
ności surowca czy jego jakości. Stąd me-
chanizmy wprowadzające względnie 
stałe ceny węgla w danym roku kalen-
darzowym – wyjaśnia rzecznik Polskiej 
Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. 
Przedstawiciele kopalń mają argumenty 
za tym, by w tym roku ceny były wyż-
sze od ubiegłorocznych, tym bardziej 
że od kilku miesięcy elektrownie wę-
glowe ponownie zwiększają produkcję. 
Dane potwierdzają również, że węgiel 
nie jest kluczowym czynnikiem decydu-
jącym o cenach energii w Polsce – jego 
udział w miksie energetycznym sys-
tematycznie spada, podczas gdy cena 
prądu rośnie.

ENERGIA NAJDROŻSZA 
OD LAT
Według danych Urzędu Regulacji 

Energetyki w 2020 roku średniorocz-
na cena sprzedaży energii na rynku 
konkurencyjnym była najwyższa od  
12 lat, a średnia cena za czwarty kwar-
tał zeszłego roku – najwyższa od roku 
2015. Gdy zestawimy te dane ze spad-
kiem udziału węgla w miksie energe-
tycznym, widać, że to nie węgiel jest 
głównym czynnikiem cenowym. Istotny 
wpływ na cenę ma przede wszystkim 
koszt uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla, wynikający z unijnej polityki 
klimatycznej.

W latach 2012–2017 cena upraw-
nień do emisji CO2 była na względnie 
stałym poziomie od 3 do 10 euro za tonę. 
Przekładając to na energię elektryczną, 
należy wziąć pod uwagę wskaźnik emi-
syjności, który szacunkowo określa się 
na 0,9 ton CO2 na jedną megawatogodzi-
nę wyprodukowaną z węgla kamienne-
go, 1,0–1,1 tony CO2 na megawatogodzinę 
z węgla brunatnego i 0,45 ton dla me-
gawatogodziny z gazu. W tym okresie, 
nawet przy maksymalnym poziomie 
uprawnień 10 euro za tonę i kursie euro 
do złotego na poziomie 4,5, okazało się, 
że na jedną megawatogodzinę z węgla 
kamiennego należy zapłacić 40 złotych 
podatku, przy węglu brunatnym 45 zło-
tych, zaś przy gazie około 20 złotych. 

W tym samym okresie cena energii spa-
dła z 201 do 163 złotych.

TANI WĘGIEL, DROGI 
DWUTLENEK WĘGLA
W zdominowanym przez wal-

kę ze skutkami pandemii COVID-19 
roku 2020 cena uprawnień do emisji 
CO2, która od 2018 roku rosła z oko-
ło 10 do 25–30 euro za tonę, spadła 
w pierwszych miesiącach roku do  
15 euro i w miarę odmrażania gospo-
darki powoli wracała do poziomów po-
wyżej 30 euro – w roku, gdy cena ener-
gii w Polsce była najwyższa od 12 lat. 
Energetycy nie wykluczają, że w tym 
roku ceny uprawnień, będące już powy-
żej 40 euro za tonę, mogą poszybować 
jeszcze wyżej, nawet do 50 euro. 

Jednocześnie w zeszłym roku aż 
o 24,5 proc. wzrósł import do Polski 
tańszej energii elektrycznej z zagranicy 
– wielkość importu jest obecnie niemal 
taka sama jak na przykład całkowita 
produkcja energii w Grupie Tauron, 
która w grudniu zeszłego roku wypo-
wiedziała umowę na dostawy węgla 
z PGG.

W zdominowanym przez walkę 
ze skutkami pandemii COVID-19 
roku 2020 cena uprawnień 
do emisji CO2, która od 2018 roku 
rosła z około 10 do 25–30 euro 
za tonę, spadła w pierwszych 
miesiącach roku do 15 euro 
i w miarę odmrażania gospodarki 
powoli wracała do poziomów 
powyżej 30 euro – w roku, gdy 
cena energii w Polsce była 
najwyższa od 12 lat. Energetycy 
nie wykluczają, że w tym roku ceny 
uprawnień, będące już powyżej  
40 euro za tonę, mogą poszybować 
jeszcze wyżej, nawet do 50 euro.

PRĄD Z IMPORTU TAŃSZY 
OD KRAJOWEGO

ILE ENERGETYKA ZAPŁACI W TYM ROKU ZA PALIWO? Krajowy węgiel jest 
wciąż tańszy od surowca z importu – potwierdzają indeksy 

cenowe obrazujące ceny węgla z polskich kopalń oraz 
międzynarodowe wskaźniki oparte na kontraktach zawieranych 
w zachodnioeuropejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, 
Antwerpia). Korzystne dla rodzimego surowca relacje cenowe 
widoczne są szczególnie w ostatnich miesiącach, kiedy ceny 

węgla w ARA, jeszcze rok temu rekordowo niskie, poszybowały 
powyżej 70 dolarów za tonę, z perspektywą dalszego wzrostu. 

Najbliższe tygodnie pokażą, na ile przełoży się to również 
na ceny w kontraktach polskich spółek węglowych z energetyką, 

naciskającą na obniżkę lub co najwyżej utrzymanie  
obecnych cen węgla.

Krajowy węgiel wciąż
tańszy od importowanego

Rodzimy węgiel jest obecnie tańszy od ceny nabycia węgla importowanego, zaś krajowy surowiec kosztuje podobnie jak w roku 2019, kiedy międzynarodowe ceny dołowały
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Krajowy węgiel wciąż
tańszy od importowanego

Rodzimy węgiel jest obecnie tańszy od ceny nabycia węgla importowanego, zaś krajowy surowiec kosztuje podobnie jak w roku 2019, kiedy międzynarodowe ceny dołowały

Ceny energii, koszt uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla, wielkość 
krajowej produkcji oraz wielkość impor-
tu tańszego prądu z zagranicy składają 
się na obecny obraz polskiego rynku – 
także w kontekście wzajemnych relacji 
cenowych górnictwa i energetyki. Warto 
przy tym pamiętać, że 13 terawatogodzin 
zaimportowanej w zeszłym roku do kra-
ju energii oznacza tyle samo prądu nie-
wyprodukowanego w Polsce – z węgla 
i innych źródeł. Widać, że kraje Europy, 
które inwestowały i dotowały swoje źró-
dła niskoemisyjne – niewykorzystujące 
do pracy żadnego paliwa, a więc w za-
łożeniu niemal bezkosztowe na etapie 
eksploatacji – mogły bez przeszkód 
sprzedawać swoją energię do Polski. 
To pokazuje, że właściwie sprofilowane 
inwestycje i odpowiednio wykorzystane 
środki ze sprzedaży darmowego przy-
działu uprawnień do emisji pozwoli-
ły naszym sąsiadom na prowadzenie 
efektywnej polityki energetycznej, która 
w efekcie dała im energię tańszą od pol-
skiej – produkowanej mniej efektywnie 
przy tanim paliwie węglowym. 

 •

– Zgromadzone doświadczenia upewniają 
nas, że Polska Grupa Górnicza potrafi zor-
ganizować i przeprowadzić z pełnym po-
wodzeniem postulowaną akcję szczepień 
przeciw COVID-19 we własnym zakresie 
– napisał prezes PGG Tomasz Rogala w li-
ście do ministra zdrowia Adama Niedziel-
skiego kilka dni po tym, gdy rząd ogłosił, iż 
niebawem szczepienia będą organizowa-
ne także w zakładach pracy, gdzie chęt-
nych do zaszczepienia będzie co najmniej 
pół tysiąca pracowników. W zatrudniającej 
prawie 40 tys. osób górniczej spółce, gdzie 
od początku pandemii koronawirusem 
zaraziło się blisko 5,5 tys. osób, chętnych 
z pewnością nie zabraknie. Firma z suk-
cesem przeprowadziła powszechną akcję 
badań przesiewowych, w ramach której 
wśród załogi wykonano ponad 65 tys. te-
stów na obecność SARS-CoV-2.

SZCZEPIENIA – NAJSZYBCIEJ, 
JAK SIĘ DA

– Operacja wykonywania testów 
przesiewowych w PGG była prowa-
dzona na skalę niespotykaną w żadnej 
z dużych firm europejskich i zakoń-
czyła się sukcesem, pomagając zaha-
mować gwałtowne rozprzestrzenianie 
się infekcji wśród kilkudziesięciu ty-
sięcy zatrudnionych w kopalniach 
i oddziałach spółki rozsianych na ob-
szarze województwa śląskiego – przy-
pomniał prezes PGG. Przedstawiciele 
firmy podkreślają, że wielorakie formy 
nieprzerwanej prewencji anycovido-
wej w kopalniach wymagają przez cały 
czas stałej gotowości, zorganizowania, 
sprawnej logistyki, skomplikowanej, 
wielopoziomowej koordynacji działań 
i nowatorstwa. Teraz firma chciałaby 
wykorzystać te doświadczenia także 
w organizacji akcji szczepień dla pra-
cowników w najszybszym możliwym 
terminie, w miarę wdrażania niezbęd-
nych uregulowań prawnych i dostęp-
ności szczepionek w Agencji Rezerw 
Materiałowych. – Od strony sanitar-
no-medycznej PGG zapewni najwyż-
szy możliwy standard bezpieczeństwa 
dzięki umiejętnościom i doświadczeniu 
specjalistów ratownictwa górniczego 
(którzy pełnią już służbę między innymi 
w szpitalach covidowych) oraz lekarzy 
i personelu medycznego, z którymi spół-
ka współpracuje na bieżąco – zadekla-
rowała grupa.

Wielorakie formy nieprzerwanej 
prewencji anycovidowej 
w kopalniach wymagają przez 
cały czas stałej gotowości, 
zorganizowania, sprawnej 
logistyki, skomplikowanej, 
wielopoziomowej koordynacji 
działań i nowatorstwa. To 
bezcenne doświadczenia, które 
pomogą zorganizować akcję 
szczepień pracowników.

MILIONY SZCZEPIONEK, 
TYSIĄCE PUNKTÓW SZCZEPIEŃ
Szczepienia w Polsce rozpoczęto 

27 grudnia zeszłego roku. Do 10 kwietnia 
przynajmniej jedną dawkę szczepion-
ki otrzymało niespełna 5,4 mln osób, 
z których ponad 2,1 mln dostało tak-
że drugą dawkę. Na razie szczepienia 

są wykonywane trzema dopuszczonymi 
do obrotu unijnego preparatami firm 
Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Niedaw-
no premier Mateusz Morawiecki, mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski i pełno-
mocnik rządu ds. programu szczepień 
Michał Dworczyk zapowiedzieli plan 
mający przyspieszyć szczepienia – za-
kłada on zwiększenie liczby punktów, 
powiększenie grona osób kwalifikowa-
nych do szczepienia i wprowadzenie 
szczepień populacyjnych. Polacy będą 
mogli przyjąć szczepionkę – oprócz 
obecnych punktów szczepień – także 
w punktach organizowanych przez sa-
morządy, w przychodniach, szpitalach 
rezerwowych i powiatowych, punktach 
drive-thru, aptekach i zakładach pracy. 
Właśnie z tej ostatniej możliwości chce 
skorzystać PGG, organizując szczepienia 
dla swojej załogi. – Jesteśmy przekonani, 
że powodzenie akcji szczepień dla pra-
wie 40 tys. pracowników PGG będzie 
wsparciem dla kolejnych polskich firm 
i dużych zakładów pracy – ocenia prezes 
Tomasz Rogala. MH

PGG gotowa do zorganizowania akcji szczepienia pracowników 

Kiedy pierwsze szczepionki w kopalniach?

PGG z sukcesem przeprowadziła powszechną akcję badań przesiewowych, w ramach której wśród załogi 
wykonano ponad 65 tys. testów na obecność SARS-CoV-2
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W ciągu ostatnich pięciu lat połowa spośród 324 europejskich (nie tylko unijnych) elektrowni opalanych węglem zamyka 

działalność lub już zapowiedziała jej zamknięcie przed rokiem 2030

Niemcy płacą za wyłączanie 
węglowych elektrowni
Niemiecki urząd ds. sieci Bundesnetzagen-
tur rozstrzygnął drugi już przetarg na wy-
łączenie węglowych mocy produkcyjnych 
w energetyce. Tym razem wybrano insta-
lacje o łącznej mocy 1,514 GW. Wszystkie 
będą musiały zaprzestać spalania węgla 
po 8 grudnia tego roku. 

– Najwyższa oferta, na którą zostało 
przyznane finansowanie, jest znacznie 
niższa od ceny maksymalnej określo-
nej przez prawo – powiedział Jochen 
Homann, prezes Bundesnetzagentur. 
Maksymalną stawkę określono na  
155 tys. euro za MW. Tymczasem naj-
wyższa określona w przetargu wyniosła 
59 tys. euro. 

To już drugi taki przetarg. Pierw-
szy rozstrzygnięto w grudniu ubiegłego 
roku. Wówczas wybrano 11 ofert na in-
stalacje o mocach od 3,6 MW do 875 MW. 
W sumie zebrano 4,788 GW. Stawki wa-
hały się od 6047 do 150 tys. euro za MW 
– średnio 66 259 euro. Maksymalna za-
kładana w pierwszym przetargu stawka 
wynosiła 165 tys. euro za MW. W sumie 
niemiecki rząd wyda na wyłączenie tych 
mocy 317 mln euro. Zakłady wybrane 
w pierwszym przetargu musiały wyłą-
czyć moce węglowe już 1 stycznia tego 
roku. 

W obu przypadkach zakładane po-
czątkowo wielkości wyłączanych mocy 
zostały przekroczone. W pierwszym 
przetargu, w którym brały udział tyl-
ko zakłady z północnej części Niemiec, 
chciano uzyskać wyłączenie 4 GW, a ze-
brano o niemal 800 MW więcej. W dru-
gim planowane 1,5 GW zostało przekro-
czone o ponad 100 MW. 

Do przetargu zgłaszały się bardzo 
różne podmioty, od niewielkich elek-
trowni w cukrowniach firmy Sudzucker 
po 800-megawatowe bloki elektrowni 

koncernów Vattenfall i Uniper Kraftwer-
ke oraz elektrociepłowni Vattenfall. 
Niektóre elektrownie nie mogą już 
oferować swojej energii na rynku, ale 
są nadal utrzymywane w gotowości jako 
element rezerwy sieciowej. Wszystko 
zależy od sytuacji w rejonie działania 
elektrowni. 

Według organizacji Europe Beyond 
Coal, której zadaniem jest śledzenie 

postępów w odchodzeniu od węgla, 
w ostatnich latach proces ten wyraźnie 
przyspiesza. W porównaniu z rokiem 
2000 w roku ubiegłym generacja energii 
z węgla była w Unii Europejskiej i Sta-
nach Zjednoczonych o 60 proc. niższa. 

Według ostatnich informacji EBC 
w ciągu ostatnich pięciu lat połowa spo-
śród 324 europejskich (nie tylko unij-
nych) elektrowni opalanych węglem 

zamyka działalność lub już zapowiedzia-
ła jej zamknięcie przed rokiem 2030. Sie-
demdziesiąt procent pozostałych znaj-
duje się w Niemczech, Polsce i Turcji, 
kolejnych 10 proc. w Czechach, Bułgarii 
i Rumunii, a 10 proc. w zachodniej części 
Bałkanów. 

Według EBC z tej grupy tylko Niemcy 
mają plan odchodzenia od węgla, choć 
i tam jest on problematyczny, bo zapew-
nia osłonę „maruderom”, którzy nie na-
dążają za uzgodnieniami paryskimi. 

Palmę pierwszeństwa w opóźnianiu 
dekarbonizacji mają państwa spoza UE – 
Turcja i część Bałkanów. Nad Bosforem 
liczba planowanych nowych elektrowni 
węglowych spadła o połowę, ale i tak jest 
najwyższa w Europie. 

Czesi nadal dyskutują na temat od-
chodzenia od węgla, a w grę wchodzą 
takie daty dekarbonizacji jak 2033 czy 
2038 rok. 

Zdaniem EBC węglowych marude-
rów najbardziej osłania Polska, która 
zapowiada, że przemysł węglowy będzie 
pracował do 2049 roku mimo strat, jakie 
przynosi i jakie przyniesie w przyszłości, 
kiedy doda się do tego jeszcze rosnące 
koszty uprawnień do emisji CO2. 

Organizacja wskazuje także 
na „sprytne” posunięcia takie jak wy-
dzielenie aktywów węglowych z PGE, 
które ma zrobić z niej producenta zie-
lonej energii, a przy okazji wypchnąć 
straty przynoszone przez węgiel do innej 
spółki. 

EBC stwierdziło, że choć polski rząd 
odmawia zakończenia pracy sektora wę-
glowego przed połową wieku, to regiony 
węglowe zdają sobie sprawę z krótkiej 
perspektywy tego sektora i przygoto-
wują się już do funkcjonowania po jego 
zamknięciu.

 PIOTR MYSZOR

GREENPEACE ZORGANIZOWAŁO PROTEST NA OCE-
ANIE SPOKOJNYM PRZECIWKO WYDOBYCIOM GŁĘ-
BINOWYM. Protest odbył się 900 mil 
morskich od zachodniego wybrzeża 
Meksyku, w strefie Clarion–Clipperton. 
Jest to ogromny obszar bogaty w kobalt 
i inne metale wykorzystywane przy pro-
dukcji akumulatorów. Łódź organiza-
cji zajmującej się ochroną środowiska 
podążała za statkiem prowadzącym 
badania dla DeepGreen, firmy, która 
ma koncesję na poszukiwania. „Oce-
an jest jednym z najmniej poznanych 
i najmniej zbadanych ekosystemów 
na Ziemi, w którym występuje znacz-
na bioróżnorodność, a także pełni 
rolę ważnego pochłaniacza dwutlen-
ku węgla” – zaznaczyło Greenpeace 
w oświadczeniu.

Sprzeciw wobec górnictwa głębino-
wego jest jednak rosnący. BMW, Volvo 
Group, Samsung SDI i Google podpisały 

się pod apelem  Wildlife Fund (WWF) 
o moratorium na takie praktyki. 

KONSULTACJE WSTĘPNE DOTYCZĄCE ESCOBAL FIR-
MY PAN AMERICAN SILVER ROZPOCZYNAJĄ SIĘ 
W TYM MIESIĄCU. Pierwsze wstępne spo-
tkanie konsultacyjne z interesariusza-
mi kopalni Escobal firmy Pan American 
w Gwatemali odbędzie się 20 kwietnia. 
Wśród uczestników znajdą się przedsta-
wiciee Ministerstwa Energii i Kopalń, 
przedstawiciele rdzennego plemienia 
Xinca, grup górniczych, obrońcy praw 
człowieka, naukowcy oraz prezydenc-
ka komisja ds. dialogu. Escobal, trzecia 
co do wielkości kopalnia srebra na świe-
cie, została zamknięta w lipcu 2017 
roku, gdy Sąd Najwyższy w tym kraju 
tymczasowo nakazał to w następstwie 
działań organizacji CALAS zajmującej 
się ochroną środowiska i praw człowie-
ka. Licencja Escobal została zawieszona 

przez Trybunał Konstytucyjny z powodu 
zarzutów, że były właściciel Tahoe Re-
sources nie przeprowadził konsultacji 
społecznych, a orzeczenie trybunału 
nakazało Ministerstwu Energii i Kopalń 
przeprowadzić natychmiastowe konsul-
tacje z miejscową ludnością tubylczą, 
społecznościami Xinca, a także podtrzy-
mało zawieszenie licencji dla mniejszej 
kopalni Juan Bosco w Tahoe. 

Pan American Silver przejął Tahoe 
Resources, a następnie kopalnię w lutym 
2019 roku. Potencjał produkcyjny srebra 
Escobal wynosi 20 mln uncji rocznie.

ENGIE ZBUDUJE FARMĘ WIATROWĄ NA POTRZEBY 
PROJEKTU QUELLAVECO FIRMY ANGLO AMERICAN 
W PERU. Engie Energía Perú, spółka za-
leżna francuskiego Engie, jest gotowa 
do rozpoczęcia prac nad rozwojem pro-
jektu wiatrowego Punta Lomitas o war-
tości 300 mln dolarów i mocy 260 MW 

w południowo-środkowym Peru. Firma 
energetyczna podpisała niedawno umo-
wę z Siemens GESA Renewable Energy 
i Siemens Gamesa Renewable Energy 
dotyczącą dostaw turbin wiatrowych. 
Rozpoczęcie budowy planowane jest 
na drugą połowę 2021 roku.

PARTIA, KTÓRA WYGRAŁA WYBORY NA GREN-
LANDII, SPRZECIWIA SIĘ DUŻEMU PROJEKTOWI 
GÓRNICZEMU. Lewicowa partia Inuit Ata-
qatigiit na Grenlandii zobowiązała się 
w środę do sprzeciwu wobec dużego 
projektu wydobywczego po wygraniu 
wyborów parlamentarnych z ponad 
jedną trzecią głosów. IA kładzie duży 
nacisk na ochronę środowiska i prowa-
dziła kampanię na rzecz powstrzymania 
projektu Kvanefjeld. Kopalnia ta od lat 
jest punktem spornym, siejąc głębokie 
podziały w rządzie i ludności w kwe-
stiach środowiskowych. •

Górnictwo na świecie

W porównaniu z rokiem 2000 w roku ubiegłym generacja energii z węgla była w Unii Europejskiej 
i Stanach Zjednoczonych o 60 proc. niższa
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Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu produkcję elektrycznej przekładni

Premiera Hondy HR-V w wersji e: HEV miała miejsce w Japonii 18 lutego 

Autonomiczne pojazdy mają szansę zmienić przyszłość transportu i sposób, w jaki się poruszamy

Zespoły napędowe z Polski będą trafiać do nowej generacji Toyoty Yaris 
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Ford idzie do autonomicznych aut
Ford wniósł około 37 mln dolarów w in-
westycję w budynek robotyki, w którym 
znalazła się między innymi trzypiętrowa, 
kryta strefa do testowania pod dachem 
dronów i innych autonomicznych statków 
powietrznych. Na czwartym piętrze kam-
pusu uniwersyteckiego mieści się labora-
torium badawcze zajmujące się robotyką 
i mobilnością. Pracować w nim będzie 
100 naukowców i inżynierów Forda. Ośro-
dek ma wspomóc między innymi prace 
nad autonomicznymi pojazdami.

– Autonomiczne pojazdy mają szansę 
zmienić przyszłość transportu i sposób, 
w jaki się poruszamy. Wraz z rozwojem 
tej nowej technologii zespół Forda pra-
cujący ze światem akademickim na tere-
nie kampusu pomoże nam skrócić czas 
potrzebny na przeniesienie projektów 
badawczych do inżynierii samocho-
dowej, uwalniając potencjał pojazdów 
autonomicznych – stwierdził Tony  
Lockwood, dyrektor techniczny zajmu-
jący się pojazdami autonomicznymi 
w Ford Motor Company. 

Instytut Robotyki University of Mi-
chigan ma na celu rozwój robotów skon-
centrowanych na człowieku – maszyn 
i systemów, które wchodzą w interak-
cje z ludźmi i poruszają się w naszych 
przestrzeniach, zwiększając możliwości 
ludzkiego ciała.

Nowa placówka skupia naukowców 
z 23 różnych budynków i wielu pro-
gramów. Dzięki nowej infrastrukturze 
naukowcy pracujący nad dwunożnymi 
robotami mogą testować je na przykład 
na bieżni z przeszkodami albo na „placu 

zabaw dla robotów” ze schodami, za-
projektowanymi za pomocą sztucznej 
inteligencji. Inżynierowie biomedycyny 
będą mieli dostęp do platform imitu-
jących trzęsienia ziemi, aby rozwijać 
lżejsze, stabilniejsze protezy. Inżyniero-
wie Forda zbadają zaś, w jaki sposób ich 
roboty Digit mogą pracować w otoczeniu 
ludzi, przenosząc autonomiczne pojazdy 
od komputerowych symulacji robotów 
do testów drogowych na światowej klasy 
poligonie uniwersytetu.

POLSKIE ZAKŁADY TOYOTY 
ROBIĄ JUŻ KOMPLETNE 
NAPĘDY HYBRYDOWE 
6 kwietnia Toyota Motor Manufactu-

ring Poland (TMMP) uruchomiła w Wał-
brzychu produkcję elektrycznej przekład-
ni do napędów hybrydowych. Ma ona 
współpracować z silnikiem o pojemno-
ści 1,5 l opartym na globalnej platformie 
projektowej Toyoty TNGA (Toyota New 
Global Architecture), którego produkcja 
ruszyła w czerwcu 2020 roku w Jelczu-
-Laskowicach. Wraz z uruchomieniem 
projektu TMMP rozpoczyna po raz pierw-
szy w historii produkcję silników elek-
trycznych MG1 stanowiących integralną 
część elektrycznej przekładni hybrydo-
wej. W ten sposób oba polskie zakłady 
Toyoty wytwarzają hybrydowy zespół 
napędowy, czyli serce samochodu. 

– Z uwagi na popularyzację napędów 
hybrydowych w Europie, których udział 
w całkowitej sprzedaży Toyoty systema-
tycznie rośnie i w 2020 roku wyniósł 
aż 54 proc., Toyota zwiększa produkcję 
kluczowych komponentów w naszych 

zakładach. Rozpoczynając po raz pierw-
szy produkcję silników elektrycznych, 
budujemy nie tylko nowe linie produk-
cyjne, ale również wiedzę i doświadcze-
nie naszych pracowników w kierunku 
elektromobilności – podkreśla Dariusz 
Mikołajczak, prezes Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland.

Samochody hybrydowe korzystają 
z dwóch źródeł mocy – benzynowego 
i elektrycznego. W czasie hamowania 
energia kinetyczna samochodu hybry-
dowego jest odzyskiwana i zamieniana 
na energię elektryczną, dzięki czemu po-
jazd zużywa mniej paliwa. Toyota uważa 
technologię hybrydową za ważny krok 
na drodze do pełnej elektromobilności. 

Toyota ulokowała w Polsce pierwszy 
poza Azją ośrodek produkcji i rozwoju 
napędów hybrydowych na świecie. Do-
starcza on elektryczne przekładnie hy-
brydowe i współpracujące z nimi silniki 
benzynowe TNGA do niskoemisyjnych 
samochodów koncernu produkowanych 
w Europie.

W ramach inwestycji Toyota rozbu-
dowała w Wałbrzychu zakład odlewni 
o 1700 m2 na potrzeby nowej linii od-
lewania obudów oraz zainstalowała 
w obecnej hali skrzyń biegów nowe linie 
obróbcze i linię montażu.

Jesienią tego roku w Wałbrzychu 
uruchomiona zostanie bliźniacza linia 
przekładni, a na początku przyszłego 
roku kolejna linia produkcji silników 
hybrydowych TNGA 1,5 l. W ten sposób 
produkcja elektrycznych napędów hy-
brydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross 
zostanie podwojona. W związku z tymi 

projektami zakład w Wałbrzychu prowa-
dzi intensywne działania rekrutacyjne 
zmierzające do zatrudnienia dodatkowo 
ponad 300 pracowników.

Zespoły napędowe z Polski będą 
trafiać do nowej generacji Toyoty Yaris 
produkowanej we Francji, a od sierpnia 
br. również w Czechach. 

KOLEJNA HYBRYDOWA HONDA
W ostatnich dniach kwietnia Honda 

zaprezentuje europejską wersję modelu 
HR-V z napędem hybrydowym. To ko-
lejny krok do spełnienia zapowiedzi, 
że do końca 2022 roku każdy model tego 
koncernu będzie miał także zelektryfiko-
waną wersję napędu. 

Premiera Hondy HR-V w wersji  
e: HEV miała miejsce w Japonii 18 lutego 
tego roku. Na razie koncern nie podał 
jeszcze dokładnych danych technicz-
nych. Wejścia samochodu na rynek na-
leży się spodziewać w końcu tego roku. 

Opracowany przez Hondę najnow-
szy napęd hybrydowy – i-MMD – za-
stosowany w modelu HR-V e: HEV, jest 
owocem wieloletniego doświadczenia 
Hondy w rozwijaniu, produkcji i sprze-
daży niskoemisyjnych i zeroemisyjnych 
układów napędowych, takich jak napędy 
hybrydowe, hybrydowe typu plug-in, 
akumulatorowo-elektryczne oraz zasila-
ne ogniwami paliwowymi. Pierwsze sa-
mochody Hondy ze zelektryfikowanymi 
napędami pojawiły się w ofercie firmy 
już ponad 20 lat temu, a wiele z ofero-
wanych na świecie modeli hybrydowych 
zostało również wprowadzonych do Eu-
ropy.  PIOTR MYSZOR
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Tamtego dnia oboje byli podenerwowa-
ni – niekończąca się budowa domu, 

nieustannie rosnące koszty, trójka dzieci. 
Jesień rozgościła się już na dobre i w po-
wietrzu czuć było nadchodzącą zimę. 
Padał deszcz, który zamieniał się w mar-
znącą breję, w okolicy mostka, którym 
przejeżdżali setki, jeśli nie tysiące razy 
– wpadli w poślizg…

Tamtego wieczora Ania i jej dwój-
ka rodzeństwa stracili oboje rodziców. 
Nigdy niedokończony dom sprzedano 
kilka miesięcy później. Szczęście w nie-
szczęściu – Ania dwa miesiące wcześniej 
skończyła osiemnaście lat. Miała duże 
plany i choć nie mówiła o tym wprost 
rodzicom, marzyła o studiach we Wło-
szech. Teraz, z dnia na dzień, w klasie 
maturalnej cała jej przyszłość miała się 
zmienić, a ona została matką i ojcem 
dwójki młodszego rodzeństwa.

W dniu śmierci rodziców Zuzka 
miała dziesięć, a Piotrek trzynaście lat. 
Zawsze byli całkowicie inni niż Ania. 
Nie tylko różnili się od niej znacząco wy-
glądem – mieli po prostu zupełnie inne 
usposobienie. Choć nie byli bliźniaka-
mi, często tak właśnie się zachowywali, 
a nawet podobnie ubierali. Dzięki ich 
dzielnej i nieustępliwej siostrze przez 
kolejne lata niczego im nie zabrakło. 
Zarówno Zuzka, jak i Piotrek zawsze byli 
zadbani i zaopiekowani. Mieli umyte 
buzie, spakowane plecaki. Ania dwoiła 

się i troiła, często zaniedbując własne 
potrzeby. Wbrew temu, jak było jej cięż-
ko, po roku od matury zaczęła też studia 
i dopięła swego, przynajmniej w niektó-
rych ważnych dla niej kwestiach. Po tra-
gedii, jaka ich spotkała, wiele osób de-
klarowało pomoc, ale te obietnice często 
okazywały się puste… Nie miała zresztą 
o to pretensji.

Przez te wszystkie lata Ania stawiała 
siebie zawsze na drugim miejscu, „dzie-
ci” były najważniejsze. Starała się, jak 
mogła, ale dogadywanie przychodziło 
im różnie. Z czasem sytuacja stawała 
się jeszcze bardziej napięta. Zuzia i Pio-
trek zdawali się całe swoje życie opierać 
na łatce „sierotek”. Inaczej niż Ania – ni-
gdzie nie zagrzewali na dłużej miejsca, 
oboje zaczynali kilka kierunków stu-
diów, żadnych nie kończąc, dużo impre-
zowali, od czasu do czasu łapali jakieś 
niewielkie zlecenia, ale nie przykładali 
wielkiej wagi do pracy. Ich potrzeby jed-
nak nieustannie rosły, a studnią do ich 
zaspokajania zawsze była Ania. Gdy wa-
hała się choć chwilę, zawsze, ale to za-
wsze dawała się wziąć pod włos tanimi 
zabiegami i szantażykami, „A gdyby nasi 
kochani rodzice żyli, to oni na pewno…”.

Wtedy też zdarzyło się coś, czego 
żadne z rodzeństwa właściwie nie brało 
wcześniej pod uwagę – Ania się zakocha-
ła. Pierwszy raz w życiu. Wojtek od razu 
jednak nie spodobał się jej rodzeństwu, 

zresztą – z wzajemnością. Niebawem 
Wojtka zalała jednak niespotykana fala 
niechęci z ich strony i na nic zdawały się 
jej próby zaprzyjaźnienia z nimi. Wie-
lokrotnie próbowała też wytłumaczyć 
Wojtkowi, że jej relacja z rodzeństwem 
jest wyjątkowa, że są nie tylko rodzi-
ną, ale też tworzą paczkę, której nic nie 
ruszy…

Wojtek widział jednak to, czego Ania 
nigdy nie chciała dostrzec. Przez lata 
była szykanowana i wykorzystywana, 
a teraz sama nie chciała wiedzieć, jak 
traktowany był jej partner. Kobieta ule-
gła jednak, gdy rodzeństwo postawiło jej 
ultimatum – i ku wielkiemu zdziwieniu 
partnera odeszła od niego.

Przepłakała kolejne noce, pierwszy 
raz zaczęła zawalać sprawy zawodowe, 

nie mogła jeść i spać. Jak łatwo się do-
myślić – nie zrobiło to wrażenia na jej 
bracie i siostrze, którzy ograniczali się 
tylko do uszczypliwych uwag. Wtedy 
jednak Ania odkryła, że jest w ciąży. 
I to spowodowało upust wściekłej złości 
jej rodzeństwa, które pierwszy raz po-
czuło, że ich wygodne życie może zostać 
zagrożone. I dopiero ta seria wyzwisk 
i gigantyczna kłótnia otworzyła Ani oczy. 
Choć przez te wszystkie lata dawała z sie-
bie wszystko – zapomniała zaopiekować 
się jedną osobą z tej „paczki”, sobą samą. 
Na chłodno i pierwszy raz tak stanowczo 
poinformowała ich, że zawsze będą ro-
dzeństwem – ale zasady muszą się cał-
kowicie zmienić, natychmiast. Po czym 
wyszła porozmawiać z Wojtkiem.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Rodzeństwo

Kwiaty to uniwersalny prezent, który 
sprawdzi się przy wielu okazjach. I tak jak 
przy innych popularnych zwyczajach war-
to poznać kilka prostych reguł, które mogą 
pomóc w kwestii drobnych niuansów.

Po pierwsze, warto pamiętać, żeby 
kwiaty były zawsze żywe – sztuczne, 
choć niewiędnące, nigdy nie będą do-
brym wyborem. Jeśli osobę, którą bę-
dziemy obdarowywać, dobrze znamy, 
możemy też czasem pokusić się o spre-
zentowanie jej nie kwiatów ciętych, ale 
doniczkowych. Ważne, żeby pamiętać 
w tym o potrzebach osoby, która je do-
stanie, i na przykład nie dołożyć jej tym 
samym kolejnego kłopotu. Warto też 
zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji wręcza-
my kwiaty – obdarowanie nimi kobiety 
na randce, która jest spacerem, może być 
nietrafionym podarunkiem, z którym 
wybranka może nie wiedzieć, co zrobić.

Zwyczajowo bukiety składają się 
z nieparzystej liczby kwiatów, ale jest 
to zabieg głównie estetyczny. Wiele osób 
przywiązuje wagę do koloru kwiatów 
i warto o tym pamiętać, nawet jeśli jest 
to dla nas samych nieznaczący drobiazg. 
I tak biel jest uważana za czystą i neu-
tralną, czerwień kojarzona jest z wy-
znaniami miłosnymi, żółty z kolorem 
zazdrości, a fiolet może kojarzyć się 
ze smutkiem. W takich sytuacjach bez-
piecznym wyjściem są po prostu bukiety 
wielokolorowe. Inną sprawą są gatunki – 
choć to także się zmienia, czasem osoba, 

której kupujemy kwiaty, może czuć się 
urażona, jeśli dostanie typowo „nagrob-
ne” czy „pogrzebowe” kwiaty, takie jak 
chryzantemy, kalie czy lilie.

Kwiaty wręczamy zawsze już 
po zdjęciu płaszcza czy kurtki, przywi-
taniu z gospodarzem i wyciągnięciu ich 
z papieru (jeśli kwiaty są także w ce-
lofanie, nie musimy go usuwać). Jeśli 
to my jesteśmy obdarowywaną kwiatami 
osobą – nie należy po nie sięgać, nawet 
jeśli chcemy w ten sposób ułatwić go-
ściom zdjęcie wierzchniej garderoby. 
Kwiaty trzymamy pąkami do góry i jeśli 
są one wręczane przez parę – to trzyma 
i podaje je mężczyzna kobiecie, a gdy 
obdarowywany jest mężczyna, to podaje 
je kobieta.

Najważniejsze jest jednak to, że da-
wanie kwiatów to miły zwyczaj i warto 
go pielęgnować nie tylko przy większych 
okazjach. HK

Miopatia to stan chorobowy mięśni, który 
je osłabia, w efekcie prowadząc do zani-
ku. Jest trudna w zdiagnozowaniu z racji 
na szerokie spektrum objawów i różno-
rodny przebieg. U jednych choroba wolno 
postępuje, zaś u innych szybko się rozwija, 
co może się skończyć wczesną niepełno-
sprawnością, a czasami też niewydolno-
ścią oddechową. Zawsze jednak u pod-
łoża leży nieprawidłowe funkcjonowanie 
mięśni. 

JAKIE SĄ OBJAWY MIOPATII? Najbardziej 
charakterystyczne jest osłabienie siły 
mięśni. Mogą się pojawić trudności przy 
wchodzeniu po schodach, wychodzeniu 
z wanny oraz wyraźne osłabienie rąk 
przy ich unoszeniu. Problematyczne sta-
ją się takie proste czynności jak czesanie 
czy sięganie do szafki. Dzieci cierpiące 
na miopatię późno zaczynają siadać, sta-
wać i chodzić, są mniej sprawne fizyczne 
od rówieśników. Kolejnym objawem jest 
dość wcześnie występujące i szybko po-
głębiające się skrzywienie kręgosłupa. 
Rzadziej objawem miopatii są ciężkie 
infekcje układu oddechowego, zaczyna-
jące się od zwykłego kataru.

CZY TA CHOROBA JEST DZIEDZICZNA? Mio-
patia bywa wrodzona, ale nie musi być 
dziedziczona. Chorują całe pokolenia 
albo tylko męska część drzewa gene-
alogicznego, jeśli miopatia sprzęża się 
z chromosomem X, czyniąc kobiety 
nosicielkami. Występuje też miopatia 
nabyta, choroba zapalna o charakterze 

autoimmunizacyjnym, na którą można 
zachorować w każdym wieku. Ten ro-
dzaj miopatii daje objawy w formie sy-
metrycznego osłabienia mięśni rąk, nóg 
i tułowia. Pojawiają się też bóle mięśni 
i sztywność. Pacjenci, u których choroba 
ujawniła się w dorosłym wieku, mogą 
dożyć w całkiem dobrej formie i zdro-
wiu 90 lat.

JAK LECZY SIĘ MIOPATIĘ? Nie można jej 
całkowicie wyleczyć, jedynie leczyć obja-
wowo, aby zapewnić lepszą jakość życia 
chorym i zapobiec groźnym powikła-
niom. Podstawą terapii jest regularna re-
habilitacja, której celem jest rozciąganie 
i wzmocnienie mięśni. To jedyny znany 
sposób na hamowanie postępu choroby 
i jak najdłuższe utrzymanie sprawności 
fizycznej. Niektórzy wymagają stosowa-
nia sprzętu ortopedycznego (ortez, gor-
setów). W przypadku miopatii nabytej 
dostępne jest leczenie farmakologiczne 
(na bazie acetazolamidu, chlorotiazydu 
i spironolaktonu), które powinno być 
wpisane w plan terapeutyczny. •

Z D R O W I E

Znikające mięśnie,  
czyli miopatiaPI
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Kwiatowe 
maniery
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Kwiaty to uniwersalny prezent, który można także 
wysłać pocztą kwiatową. Warto wtedy pamiętać o 
dołączeniu krótkiego liściku
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Krzyżówka panoramiczna nr 8
MAMY NA KONTACH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PONAD 
BILION ZŁOTYCH. Dane Narodowego Banku 
Polskiego na temat depozytów gospo-
darstw domowych wskazują, że na kon-
tach zwykłych, oszczędnościowych i lo-
katach zgromadziliśmy zawrotną sumę 
około 1 006 102 730 000 złotych. To o pra-
wie 95 mld złotych więcej niż przed 
rokiem. 

LICZBA NAJBOGATSZYCH OSÓB NA ŚWIECIE WZRO-
SŁA W CIĄGU ROKU O 660 OSÓB I WYNOSI 2755. 
Najbogatsi dysponują dziś majątkiem 
o wartości 13,1 bln dolarów. 86 proc. 
z nich w ostatnim roku powiększyła 
posiadane aktywa. Najbogatszym czło-
wiekiem na świecie jest założyciel Ama-
zona Jeff Bezos, który dysponuje mająt-
kiem rzędu 177 mld dolarów. Mniej, bo  
151 mld dolarów, zgromadził właściciel 
PayPala, Tesli i SpaceX Elon Musk. Trze-
cim na liście jest najbogatszy Europej-
czyk Bernard Arnault z rodziną. Dzięki 
koncernowi LVMH jego aktywa są warte 
150 mld dolarów. Majątek większy niż 
100 mld dolarów również ma Bill Gates 
z aktywami wycenianymi na 124 mld 
dolarów. Pierwszą dziesiątkę zamykają: 
Mark Zuckerberg (97 mld dol.), War-
ren Buffett (96 mld dol.), Larry Ellison  
(93 mld dol.), Larry Page (91,5 mld dol.), 
Sergey Brin (89 mld dol.), a także Mukesh 
Ambani (84,5 mld dol.). Wśród najbogat-
szych są osoby z Polski: Michał Sołowow, 
Jerzy Starak, Tomasz Biernacki, Zygmunt 
Solorz, Dominika Kulczyk, Rafał Brzoska 
i Zbigniew Juroszek (z rodziną).

ZMIANY KLIMATYCZNE TO NAJWIĘKSZE WYZWANIE 
DLA WSPÓŁCZESNOŚCI. Tak uważa 67 proc. 
respondentów przepytanych przez UNE-
SCO. Największe zmartwienia to rosnąca 
liczba klęsk żywiołowych, ekstremal-
ne warunki pogodowe i utrata bioróż-
norodności. Za najistotniejsze zadania 
zostały uznane inwestycje w zieloną 
energię i zrównoważone gospodarki, 
edukacja w zakresie zrównoważonego 
rozwoju oraz promowanie współpracy 
międzynarodowej i budowanie zaufania 
do nauki. •

Pandemia matką wynalazku – tak moż-
na sparafrazować znane powiedzenie. 
W czasach kolejnych lockdownów i za-
mkniętych pubów browary prześcigają się 
w pomysłach, jak wykorzystać uwarzone 
już piwo, by się nie zmarnowało. Jak się 
okazuje, złoty trunek może się przydać 
w piekarni oraz… elektrowni.

CHMIELOWY ZAKWAS 

Piekarze z niemieckiego Düsseldorfu 
ruszyli z kampanią Altbierbrot (niem. 
bochenek piwa), by pomóc właścicie-
lom pubów i nie dopuścić do zmarnowa-
nia piwa stojącego w beczkach. Dodają 
go więc do ciasta chlebowego zamiast 
wody. Sześć tysięcy litrów piwa z pubów 
w Düsseldorfie wejdzie w skład ponad  
15 tys. bochenków. Wypiek z piekarni 
Coelven z aromatycznym dodatkiem 
kosztuje 3–4 euro, a dochód z jego sprze-
daży ma trafić do browaru Füchschen, 
który od czasu wybuchu pandemii prze-
żywa finansowe kłopoty. Ponadto do każ-
dego zamówienia klient otrzymuje gra-
tis butelkę piwa. Browar podziękował 
wszystkim uczestnikom za „wspaniałą 
i niesamowicie pyszną akcję”. Podob-
no szczęśliwi nabywcy chwalą świetny 
smak chleba, szczególnie jego chrupią-
cą skórkę. Do akcji solidaryzującej się 
z browarami dołączyli również piekarze 
z Essen i Wuppertalu, gdzie też można 
już kupić chleb na bazie piwa. 

PIWO DODAJE ENERGII

Dosłownie – jako odnawialne 
źródło. Na taki nowatorski pomysł 
wpadł oddział Heinekena w Wielkiej 
Brytanii, który przerabia piwo w biogaz, 
a następnie zasila nim zakładowe ko-
tły warzelne i wykorzystuje go podczas 
procesu pasteryzacji. Od maja 2020 roku 
browar w Manchesterze przetworzył tak 
8 mln litrowych beczek. Wygenerowa-
na z niego moc byłaby w stanie ogrzać 
w ciągu dnia prawie 28 tys. gospodarstw 
domowych w Wielkiej Brytanii. Tysiące 
niewykorzystanych beczek piwa pozo-
stało w browarze i wspiera wewnętrz-
ną gospodarkę o obiegu zamkniętym 
– trunek wraca do pustych zbiorników, 
następnie przepływa do komory bez-
tlenowej i oczyszczalni, gdzie zamienia 
się w biogaz. Dziennie oczyszczalnia 
przetwarza równowartość 70 tys. litrów 
piwa.

Władze angielskiego zakładu pod-
kreślają, że pasja związana z warze-
niem nie pozwala wylać takich ilości 
piwa do kanalizacji. Byłoby to dla pi-
wowarów wielkim wstydem, bo żaden 
nie chce, aby jego trunek tak skończył. 
Brytyjskie Stowarzyszenie Piwa i Pu-
bów oszacowało, że przez zamknięcie 
pubów zmarnowało się 87 mln kufli. 
W Manchesterze piwo, które poszłoby 
na marne, jest zamieniane w zieloną 
energię do warzenia świeżego piwa. Te 

z kolei mają już dużą szansę, 
by trafić do klientów, ponie-

waż w Anglii dzięki postępowi 
akcji szczepień niedługo zostaną 

otwarte puby.

PLANETA GRACZY WARKA
E-sport z roku na rok jest coraz po-

pularniejszy, a transmisje z zawodów 
w gry komputerowe oglądają miliony 
widzów. Ten rosnący fenomen zauwa-
żyła Warka, która stworzyła platfor-
mę Warka Planet of Gamers. W dniach  
9–11 kwietnia odbył się na niej turniej 
Warka Planet of Gamers Cup. Ośmiu 
zawodników – Luure, Piranhasawa, 
Kromka, Gluhammer, Kuben, Fangot-
ten, Człowiek Warga i Pago – zmierzyło 
się w czterech grach. Przedstawicie-
le Warki zaznaczają, że marka od lat 
wspiera piłkę nożną, więc naturalnym 
kolejnym krokiem jest wejście w świat 
gier, który staje się coraz popular-
niejszy wśród jej klientów. Dodają, 
że w obu dyscyplinach liczy się zaba-
wa, rywalizacja i nawiązywanie więzi 
międzyludzkich, a Warka to idealne 
piwo na spotkania z kumplami czy 
wspólne oglądanie wydarzeń sporto-
wych. Wyniki i filmy z finałów dostęp-
ne są na stronie planetofgamers.pl. Re-
klama zawodów pojawiła się podczas 
fazy finałowej turnieju Intel Extreme 
Masters w Katowicach.

 MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 15 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
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