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D W U T Y G O D N I K

JSW. Prof. Stanisław Prusek przejął stery w JSW

Tąpnięcie w zarządzie
1 lipca przed katowickim biurem poselskim premiera Mateusza Morawieckiego demonstrowali 

związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, domagając się dymisji w zarządzie firmy. Serię pikiet 
zaczęli od biurowca JSW w Jastrzębiu-Zdroju. Ponad tydzień później stanowiska stracił prawie cały 

zarząd spółki – za wyjątkiem wybranego przez załogę Artura Wojtkowa, którego tylko ona może z tej 
funkcji odwołać. Stery w JSW przejął oddelegowany czasowo przez radę nadzorczą prof. Stanisław 
Prusek. W tęskniącej za stabilnością firmie można usłyszeć głosy, że byłoby dobrze, gdyby również 

po okresie oddelegowania ceniony w środowisku górniczym profesor podjął się kierowania 
jastrzębską spółką

WIĘCEJ NA S. 6–7

S. 7

Temat na czasie
1804 pracowników Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej wyraziło chęć skorzystania 
z osłon socjalnych po przekazaniu do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń obszaru Jastrzębie III, 
wydzielonego wcześniej z kopalni  
Jastrzębie-Bzie.

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

Śląsk doliną wodorową?
Śląsk sercem przemysłowym 
Polski.

STRONA 3

Współczesne górnictwo to nie 
folklorystyczny obrazek
Czekając na odprawy, czyli życie po 
kopalni.

 STRONA 4

Przychodzi górnik do 
pośredniaka…

Dla górników kluczowe są sta-
bilność zatrudnienia i wysokość  
wynagrodzeń.
 STRONA 5

Chiny stawiają na węgiel 
i wyłapywanie CO2
Do 2060 roku zeroemisyjne 
Państwo Środka.
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Yaris Cross już na taśmie
Informacje motoryzacyjne.
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Dowódcy nam trzeba

D laczego Jastrzębska Spółka Węglowa nie może mieć 
zarządu, który pracowałby całą kadencję? Nie chodzi 

mi o zarząd utrzymywany na siłę, ale o grupę menedże-
rów znających się na swojej robocie, odpowiedzialnych, 
umiejących współpracować ze sobą i prowadzić dialog 
społeczny. 

Mamy za sobą trzęsienie ziemi w biurowcu JSW. 
W piątek, 9 czerwca w tempie błyskawicznym czte-

ry gabinety (prezesa i trzech wiceprezesów) straciły 
swoich lokatorów. Po zmianach, jakie przeprowadziła 
rada nadzorcza JSW, dwa gabinety wciąż będą puste. 
Doszło do sytuacji, w której mamy zafundowaną tym-
czasowość i nie wiadomo na jak długo. 

Za nami długi czas kryzysu gospodarczego połączo-
nego z kryzysem wywołanym przez pandemię. Już 

dawno apelowałem, aby nie lekceważyć jej skutków. 
Nie chodzi o straty gospodarcze. Chodzi o kondycję psy-
chiczną załogi. Przez prawie półtora roku żyjemy pod 
presją kolejnych fal zakażeń. Zamrażanie gospodarki, 
ograniczenia w korzystaniu z relaksu, aktywności poza-
zawodowej i choćby zdalna nauka dzieci – to naprawdę 
potężne obciążenie dla rodzin, w których oboje rodzice 
muszą ciężko pracować, aby utrzymać jaki taki poziom 
życia. Jeżeli do tego dochodzą negatywne emocje zwią-
zane z pracą, to efekt jest bardzo destrukcyjny.

D ziwi mnie, że nikt z zarządzających JSW nie zauwa-
żył, że w kopalniach trwa coś w rodzaju krzyżów-

ki paraliżującego oczekiwania z włoskim strajkiem. 
To niezamierzone i niezorganizowane działanie. To re-
akcja obronna na to, co działo się w 2021 roku. 

Najprawdopodobniej mamy początek koniunktury, któ-
ra oby trwała jak najdłużej.. Tylko jest problem – czy 

my jesteśmy przygotowani, aby ją maksymalnie wykorzy-
stać? Potrzebujemy zarządu, który porwie za sobą całą 
załogę. Nie potrzebny nam zarząd, który będzie zajmo-
wał się sobą, ale zajmie się firmą. Dowódcy nam trzeba.  
  •

Dobry czas dla JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa długo czekała na ten 

moment. Ceny węgla koksowego rosną, perspektywy 
są optymistyczne, a giełda reaguje wzrostem kursu 
akcji.  

Spółce udało się przeczekać najgorszy czas. To wiel-
ka zasługa załogi i skutecznego wsparcia ze strony 

państwa. Kwota jest niebagatelna – ponad 1 mld złotych 
w ramach programów przygotowanych na wsparcie 
gospodarki cierpiącej z powodu pandemii. Pamiętam, 
jak rząd był krytykowany za rozdawanie pieniędzy, 
powiększanie zadłużenia, dotowanie górnictwa węgla 
(krytycy nie widzą różnicy między węglem koksowym 
a energetycznym) i za wspieranie górników. Jestem 
przekonany, że już wkrótce, po ogłoszeniu dobrych 
wyników JSW za miniony kwartał, wszyscy malkonten-
ci przekonają się, że polityka realizowana przez rząd 
była racjonalna.

C eny węgla koksowego przez kilkanaście miesięcy były 
uzależnione nie tylko od koniunktury gospodarczej. 

Olbrzymi wpływ miał także konflikt handlowy między 
Australią a Chinami. Chiny, aby uderzyć w gospodarkę 
Australii, przestały importować węgiel koksujący z tego 
kraju. W krótkim czasie doszło do sytuacji, w której 
cena węgla z Australii była dwukrotnie niższa niż wę-
gla z USA. Ponieważ ceny na węgiel z JSW są określane 
na podstawie cen australijskich, sprzedawaliśmy tanio. 
Teraz to wszystko się wyrównuje. Między innymi dzięki 
temu, że w zaskakującym tempie rosną ceny stali. 

W przypadku JSW jest jeszcze jeden istotny element. 
Kilka tygodni temu w Kolumbii zaczęły się rozruchy 

społeczne, które spowodowały kłopoty transportowe. 
Europa importuje z tego kraju sporo węgla koksowego. 
Koksownie na Starym Kontynencie pracują pełną parą 
oraz potrzebują terminowych i pewnych dostaw. Po raz 
kolejny okazało się, że warto mieć na miejscu produ-
centa węgla koksowego, na którym można polegać. 
  •

F E L I E T O N

Racjonalna umowa
 Umowa społeczna dla górnictwa jest bardzo racjonalną 
decyzją. Pozwala polskiej gospodarce w sposób płynny 
przestawić się na tak zwaną zeroemisyjność. Minimali-
zuje konsekwencje gospodarcze i społeczne dla regionu. 

W dodatku, gdyby sytuacja tego wymagała, pozwoli 
nam dostosować rzeczywiste tempo przechodzenia 
na energetykę odnawialną do aktualnej sytuacji. Jaka 
była alternatywa? Chaotyczne odchodzenie od gór-
nictwa, zagrożenie brakiem energii oraz degradacją 
społeczną i gospodarczą regionu. 

Przeciwnikom umowy proponuję, aby uruchomili 
wyobraźnię i zastanowili się, co by było, gdybyśmy posta-
nowili zamknąć wszystkie kopalnie na przykład za pięć 
lat. Czy zamknęlibyśmy wszystkie elektrownie węglo-
we? Nie, ponieważ potrzebujemy energii elektrycznej. 
Kupowalibyśmy węgiel od Rosji. Transport tego węgla 
to dodatkowa emisja dwutlenku węgla, a to oznacza do-
datkowe szkody dla klimatu. Moglibyśmy zamknąć także 
wszystkie elektrownie węglowe. Wtedy kupowalibyśmy 
energię wytwarzaną w Niemczech, w Czechach i w kilku 
innych krajach. Czy w ten sposób przysłużylibyśmy się 
klimatowi? Odpowiedzi, którą powinniśmy potraktować 
bardzo poważnie, udzielili niedawno holenderscy poli-
tycy z partii liberalnej (partia premiera rządu holender-
skiego) i z partii chrześcijańsko-demokratycznej, którzy 
sprzeciwili się przyspieszonej likwidacji czterech elek-
trowni węglowych. Otóż ich zdaniem: „Holandia i tak 
musi kupować energię za granicą. Jeżeli zamkniemy te 
elektrownie, to będziemy sprowadzać brudną niemiecką 
energię z węgla brunatnego. Klimat na tym nie zyska”. 

Nawet gdybyśmy w Polsce zamknęli wszystkie na-
sze elektrownie węglowe, środowisko naturalne nie 
odczułoby pozytywnej zmiany. W najbliższych latach 
powstanie na świecie 600 nowych elektrowni węglo-
wych. To oficjalne dane z raportu brytyjskiego think 
tanku Carbon Tracker.  HANNA KRZYŻOWSKA

G R Z E G O R Z  M A T U S I A K
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Kij w mrowisko

T A D E U S Z  M O T O W I D Ł O
przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Pięścią w stół

W MAJU KOPALNIE WYDOBYŁY OKOŁO 4,4 MLN TON WĘGLA KA-
MIENNEGO, a wielkość sprzedaży osiągnęła 4,5 mln ton; na 
zwałach leżało 5,4 mln ton surowca – podał katowicki 
oddział Agencji Rozwoju Przemysłu. Rok wcześniej, gdy 
kopalnie znacząco ograniczyły produkcję z powodu 
pandemii, wydobycie wyniosło 3,2 mln ton, sprzedaż 
3,5 mln ton, a na zwałach było ponad 7,4 mln ton węgla.

CENY POLSKIEGO WĘGLA KAMIENNEGO DLA ENERGETYKI W MAJU 
SPADŁY O 1,8 PROC. WOBEC KWIETNIA (do 242,94 złotych za 
tonę), a ceny dla ciepłownictwa wzrosły o 7,8 proc. 
(do 301,64 złotych za tonę). Rok wcześniej o tej porze 
surowiec dla energetyki był droższy o 9,1 proc., a dla 
ciepłowni o 4,3 proc. – podała ARP.

W KOŃCU MAJA KOPALNIE ZATRUDNIAŁY 78,9 TYS. PRACOWNIKÓW 
wobec 79,1 tys. miesiąc wcześniej i ponad 81,9 tys. osób 
przed rokiem – wynika z danych Agencji.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA DOSTARCZY W TYM ROKU OKOŁO 700 
TYS. TON TZW. EKOGROSZKU. W zeszłym roku Grupa sprzeda-
ła 538 tys. ton tego popularnego paliwa do ogrzewania 
domów, a rok wcześniej 694 tys. ton. W 2017 roku jego 
sprzedaż wyniosła 314 tys. ton – od tego czasu PGG 
podwoiła produkcję ekogroszku.

UBIEGŁOROCZNE POROZUMIENIE PŁACOWE W JASTRZĘBSKIEJ 
SPÓŁCE WĘGLOWEJ, na które powołują się działające w 

firmie związki, „mogło być jedynie projektowanym 
dokumentem i nie wywołuje skutków prawnych” – 
ocenił powołany przez zarząd JSW zespół prawników. 
Niewykluczone, że sprawę ważności porozumienia 
rozstrzygnie sąd. Od lipca płace w JSW rosną o 3,4 proc. 
Związki żądają 6 proc. i dodatkowych rekompensat za 
wcześniejszy brak podwyżek.

PREZES TAURONA PAWEŁ STRĄCZYŃSKI, kierujący zarządem 
spółki od początku kwietnia tego roku, 2 lipca poinfor-
mował o swojej rezygnacji ze stanowiska z dniem 21 
lipca. Przyczyn rezygnacji nie podano. 

GRUPA TAURON NIE BĘDZIE KONTYNUOWAŁA UDZIAŁU W PROCE-
SIE NABYCIA WYBRANYCH POLSKICH AKTYWÓW CZESKIEJ GRUPY CEZ, 
w tym elektrociepłowni w Chorzowie. Analizy w tym 
zakresie trwały od marca. Tauron poinformował też o 
wygaśnięciu współpracy z portugalsko-francuską firmą 
OW Offshore w zakresie energetyki wiatrowej na mo-
rzu. Grupa nadal chce inwestować w tej dziedzinie, ale 
we współpracy z krajowymi partnerami – PGE i Eneą.

W CIĄGU TRZECH–CZTERECH LAT WOLUMEN MOCY ZAINSTALOWA-
NEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII sięgnie w Polsce około 
20 gigawatów wobec około 13,4 GW obecnie – progno-
zuje pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu 
Ireneusz Zyska. Podczas lipcowej debaty „Polski ład” w 

Mysłowicach wiceminister zapewnił, że krajowa ener-
getyka jeszcze przez wiele lat będzie korzystać także ze 
źródeł konwencjonalnych.

NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RUDZIE ŚLĄSKIEJ oraz 
na dachu budynku dyrekcji rudzkich wodociągów 
powstała instalacja fotowoltaiczna o mocy prawie 
240 kWp, która zasili prądem urządzenia przedsię-
biorstwa. W efekcie spółka ma zaoszczędzić około 80 
tys. złotych rocznie. Inwestycja kosztowała 1,2 mln 
złotych. 

NA TERENACH PO DAWNEJ HUCIE BOBREK W BYTOMIU powstanie 
Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. 
Inwestorzy, którzy zdecydują się na ulokowanie tam 
swoich przedsięwzięć, będą mieli dostęp do prądu i cie-
pła z gazu koksowniczego z pobliskiej koksowni MMG.

KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA pozyskała w 
pierwszym półroczu 34 nowe projekty o łącznej warto-
ści ok. 1,3 mld zł. Inwestorzy zadeklarowali stworzenie 
ok. 1,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ok. 3,7 
tys. istniejących. Strefa prognozuje zamknięcie 2021 r. 
liczbą projektów zbliżoną do ubiegłorocznej (było ich 
57), jednak o mniejszej łącznej wartości (w 2020 r. było 
to ok. 5 mld zł). 

  •
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Subiektywny przegląd wydarzeń
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Śląsk sercem przemysłowym Polski

Śląsk doliną wodorową?
– Miną jeszcze długie lata, zanim górni-
cze windy przestaną zjeżdżać pod zie-
mię, bo wiemy, że to proces rozłożony 
na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata, te 
dekady są po to, żeby na Śląsku pojawi-
ła się nowa infrastruktura przemysłowa 
i energetyczna. Pewnie kolejne poko-
lenia Ślązaków będą częściej wjeżdżać 
windami do góry na wysokie wieżowce 
– prognozował premier Mateusz Mora-
wiecki podczas III Konferencji Progra-
mowej „Śląski Ład”, zorganizowanej w 
Katowicach z inicjatywy europosłanki 
Izabeli Kloc oraz Grupy Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów w Par-
lamencie Europejskim. 

Tematem debaty z udziałem 
wiodących polityków, menedżerów 
i ekspertów było bezpieczeństwo su-
rowcowo-energetyczne w kontekście 
Europejskiego Zielonego Ładu i Pol-
skiego Ładu. Ten pierwszy plan zakła-
da pożegnanie z węglem, drugi sku-
pia się na podniesieniu jakości życia 
Polaków. Gdzie w tych planach jest 
miejsce Śląska? Między innymi o tym 
szef rządu ma niebawem rozmawiać 
z przewodniczącą Komisji Europej-
skiej Ursulą von der Leyen. – Śląsk był 

zawsze sercem przemysłowym Polski, 
jest nim i musi nim pozostać – zade-
klarował premier, który widzi region 
jako centrum rozwoju Przemysłu 4.0, 
a może i dolinę wodorową. Uczest-
nicy debaty nie mieli wątpliwości, 
że transformacja energetyczna staje 
się faktem. – W najbliższym czasie pro-
jekt wydzielenia bloków węglowych 
do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa 

Energetycznego zostanie przedłożony 
Radzie Ministrów do akceptacji, tak aby 
mógł być realizowany i żebyśmy mogli 
podjąć również rozmowy z Komisją 
Europejską o mechanizmach wspar-
cia dla energetyki konwencjonalnej 
– potwierdził szef MAP, wicepremier 
Jacek Sasin, deklarując, że tworzenie 
nowych miejsc pracy w miejsce tych 
utraconych w górnictwie i energetyce 

konwencjonalnej należy do rządowych 
priorytetów. Transformację wspomo-
gą unijne środki. W Krajowym Planie 
Odbudowy przewidziano ponad 1 mld 
euro na inwestycje w innowacyjnych 
branżach zielonych technologii i około 
800 mln euro na rozwój technologii wo-
dorowych – wskazuje wiceminister kli-
matu Adam Guibourge-Czetwertyński. 

 HK

Co najmniej 20 mld złotych pochodzą-
ce ze sprzedaży przez Komisję Europej-
ską uprawnień do emisji CO2, ma trafić 
do Polski w ramach specjalnego Fun-
duszu Modernizacyjnego. W maju par-
lament zakończył prace nad ustawą 
umożliwiającą skorzystanie z tego in-
strumentu wspierającego modernizację 
systemu energetycznego i poprawę efek-
tywności energetycznej tych krajów UE, 
gdzie PKB na mieszkańca jest niższe niż 
60 proc. średniej dla całej Unii w odnie-
sieniu do roku 2013.

– Dzięki realizacji inwestycji przy 
wsparciu Funduszu Modernizacyjnego 
mamy szansę na przyspieszenie trans-
formacji sektora energetycznego, szcze-
gólnie ciepłownictwa, które wymaga 
dużych nakładów finansowych – ko-
mentuje szef resortu klimatu i środowi-
ska Michał Kurtyka. Fundusz ma zacząć 
działać w połowie tego roku, a Polska 
będzie jego największym beneficjentem.

WSPARCIE 
NA TRANSFORMACJĘ
Do wprowadzenia Funduszu Moder-

nizacyjnego konieczna była nowelizacja 
ustawy o systemie handlu uprawnie-
niami do emisji gazów cieplarnianych. 
Nowe przepisy mają być jednym z ele-
mentów systemu finansowania transfor-
macji klimatycznej w Polsce. Na szczeblu 
krajowym za zarządzanie Funduszem 
Modernizacyjnym będzie odpowiadać 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a nadzór 

nad systemem obejmie minister kli-
matu i środowiska. Dofinasowanie in-
westycji ze środków funduszu nastąpi 
w ramach programów priorytetowych 
– ich kształt określi Rada Konsultacyjna 
złożona z przedstawicieli właściwych 
ministrów. Każdy program prioryteto-
wy będzie zatwierdzany przez ministra 
klimatu, a później przekazywany do Eu-
ropejskiego Banku Inwestycyjnego lub 
komitetu inwestycyjnego. Fundusz Mo-
dernizacyjny ma wspierać inwestycje 
przede wszystkim z zakresu wytwarza-
nia i użytkowania energii elektrycznej 
ze źródeł odnawialnych, ciepłownictwa, 
magazynowania energii, i modernizacji 
sieci energetycznych (w tym rurocią-
gów należących do systemów ciepłow-
niczych) i sieci elektroenergetycznej, 
transformacji regionów uzależnionych 
od stałych paliw kopalnych, sprawie-
dliwych przemian tych regionów oraz 
efektywności energetycznej – także 
w sektorach transportu, budownictwa, 
rolnictwa i odpadów.

FUNDUSZ BOGATY ŚRODKAMI 
Z UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2

Ostateczna wielkość puli środków 
z Funduszu Modernizacyjnego będzie 
zależeć od cen uprawnień do emisji CO2, 
w ostatnim czasie dynamicznie rosną-
cych. Resort klimatu ostrożnie szacuje, 
że do 2030 roku będzie to co najmniej 
20 mld złotych. Zieloni prognozują, 
że może wynosić dużo więcej, rzędu  
27 mld złotych. Polska ma otrzymać 
około 47 proc. wszystkich środków 

Fundusz Modernizacyjny przyspieszy transformację energetyki

20 mld złotych w 10 lat
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Zakończyła się trzecia konferencja pod nazwą Śląski Ład. Uczestnicy dyskutowali między innymi o wyzwaniach związanych z transformacją energetyczną

z funduszu. Ustawa dotycząca wdroże-
nia tego mechanizmu w Polsce reguluje 
ponadto kwestie związane z dostosowa-
niem przydziałów uprawnień do emi-
sji dla podmiotów objętych systemem 
handlu uprawnieniami do emisji EU 

ETS, oceną poziomów działalności in-
stalacji, a także działaniem Krajowej 
bazy o emisjach gazów cieplarnianych 
oraz innych substancji.

MH

Plan filmowy w likwidowanej kopalni
Przez dwa dni kilka pomieszczeń przekazanej do SRK SA w celu likwidacji kopalni Piekary 
posłużyło za scenografię scen paradokumentalnego filmu o Niezależnym Zrzeszeniu Studentów,  
realizowanego przez TVP3 Katowice wraz z Instytutem Pamięci Narodowej. Fragmenty kręcone na 
terenie kopalni dotyczą udziału studentów w strajku  z czasu rozpoczęcia stanu wojennego  
w 1981 roku.
 •
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Branża węglowa powoli przygotowuje 
się do wygaszania działalności. Wyne-
gocjowana z rządem umowa społeczna 
ma umożliwić jej bezbolesną transfor-
mację. Zakłada ona, że każda osoba dziś 
pracująca w górnictwie ma pracę zagwa-
rantowaną do emerytury. Dla chętnych 
są jednak przewidziane urlopy górni-
cze czy odprawy w wysokości 120 tys. 
złotych. 

– Część osób skorzysta z odpraw 
czy urlopów górniczych, na które jed-
nak musi się zgodzić pracodawca. Po-
zostali mają możliwość dopracowania 
do emerytury w obecnych zakładach 
lub przejść do innych – wyjaśnia Adam 
Walter, naczelny inżynier KWK Ruda, 
ruch Bielszowice. – Mocnym argumen-
tem za pozostaniem w górnictwie jest 
możliwość przejścia na emeryturę po  
25 latach pracy. Jednocześnie odprawy 
zdają się być atrakcyjne dla sporej części 
tych pracowników, którzy mają na razie 
niewielki, kilkuletni staż pracy. Młodzi 
ludzie mają furtkę w postaci tych 120 tys. 
złotych odprawy i więcej osób pyta mnie 
właśnie o nie, a nie o urlopy górnicze 
– dodaje. Oczywiście póki nie ma kon-
kretów, podpisanych i zaakceptowanych 
przez UE dokumentów, to nikt się nie 
wychyla oficjalnie, bojąc się, że może 

to zostać potraktowane jako chęć odej-
ścia z kopalni. 

– Świadomość młodych już jest inna 
i uważam, że znakomicie odnajdą się 

poza kopalnią. Zwłaszcza że dzisiejszy 
obraz górnictwa także jest zupełnie 
inny od ukazywanego w powtarzanych 
w szkołach wierszach czy folklorystycz-
nych piosenkach. To nowoczesna bran-
ża, zatrudniająca wykwalifikowanych 
specjalistów w różnych dziedzinach – 
tłumaczy Adam Walter. Według niego 
największą szansą dla odchodzących 
z górnictwa może być branża budow-
lana, która bardzo mocno się rozwija, 
a to przecież nie tylko murarze, ale też 
elektrycy, spawacze, stolarze, ślusa-
rze i hydraulicy. – To są specjalizacje, 
które funkcjonują także w górnictwie, 
a to oznacza, że łatwiej się przebranżo-
wić – wyjaśnia. 

Naczelny inżynier KWK Ruda, ruch 
Bielszowice podkreśla, że niekoniecz-
nie musi to być zatrudnienie w firmie 
budowlanej, ale także własna działal-
ność usługowa w tym zakresie. – Widać 
także zapotrzebowanie na usługi z za-
kresu montażu instalacji elektrycznych, 
stolarstwa, ślusarstwa i prac monta-
żowo-budowlanych – wylicza Adam 
Walter i dodaje, że mając na ręku 120 
tys. złotych z odprawy, można zain-
westować je w urządzenia do urucho-
mienia własnej działalności, przystą-
pienia do spółki czy zdobycia nowego 
wykształcenia. 

Część osób może wykorzystać te pie-
niądze także na uregulowanie swojego 
zadłużenia w kraju i przygotowanie się 
do emigracji. – Na pewno zderzymy 
się też z wyjazdami części tych mło-
dych pracowników na Zachód – mówi 
naczelny inżynier KWK Ruda, ruch 
Bielszowice.

Duże znaczenie w tej kwestii będą 
miały warunki i to, czy nowe miejsca 
pracy powstaną w regionach, z których 
będą znikać kopalnie. – Wiele zależy 
jednak od aktywności samorządów 
wspierających powstawanie nowych 
miejsc pracy. Potrzebne są takie inicja-
tywy jak planowana budowa fabryki 
samochodów elektrycznych Izera, które 
obok stworzenia bezpośrednich miejsc 
pracy rozwijają rynek także pośrednio, 
skłaniając poddostawców do budowy 
zakładów w pobliżu fabryki czy sprzy-
jając rozwijaniu usług – mówi Adam 
Walter. W tym wypadku muszą jednak 
połączyć się mądre posunięcia samo-
rządów z dobrym wykorzystaniem 
środków na transformację regionów 
pogórniczych, jakie Unia Europejska 
oferuje regionom, które na skutek wy-
gaszania górnictwa będą tracić miejsca 
pracy i tworzony przez nie ekosystem 
gospodarczy. 

PIOTR MYSZOR

Czekając na odprawy, czyli życie po kopalni

Współczesne górnictwo 
to nie folklorystyczny obrazek

ROLAND SOBOLEWSKI, STA-
CJA RATOWNICZA, PIERWSZY 
MECHANIK SPRZĘTU RATOW-
NICZEGO, 22,5 ROKU PRACY 
W GÓRNICTWIE, W TYM 16 LAT 
W RATOWNICTWIE: Dla mnie 
rok 2049 jako termin 

wygaszenia przemysłu górniczego jest 
bezpieczny, oznacza, że dopracuję w tej 
branży do emerytury górniczej. Czuję więk-
szy spokój niż ludzie, którzy mają dopiero 
kilka lat pracy, bo wiadomo, że rządy się 
zmieniają i polityka wraz z nimi. Biorąc pod 
uwagę mój staż pracy i specjalizację moc-
no związaną z górnictwem, sądzę, że miał-
bym problemy ze zmianą branży. 
Rozmawiając z kolegami z pracy, widzę, 
że niektórzy starsi się cieszą, bo mogą iść 
na urlopy, wykorzystać możliwości aloka-
cji między kopalniami, ale część młodych 
liczy na odprawy. Zamykając się w swoim 
ogródku, możemy uznać, że ta umowa 
nie jest zła, ale moim zdaniem z punk-
tu widzenia regionu jest zagrożeniem. 
Na pewno się to odbije na regionie, któ-
ry wciąż mocno wspiera się na węglu. 
Przykładem może być Ruda Śląska, gdzie 
są obecnie trzy kopalnie, w których dwie 
trzecie załogi to mieszkańcy tego miasta. 
Kiedy one znikną, rynek pracy stanie się 
bardzo trudny. Brak tych miejsc pracy 

będzie trudny dla małego biznesu, usług 
i handlu w okolicy, bo zwykle oznacza 
znaczne zmniejszenie przychodów i czę-
sto likwidację firmy. 

DOMINIKA BROL-ZABOROW-
SKA, PRACUJE W ZESPOLE 
DOKUMENTACJI GÓRNICZEJ, 
ÓSMY ROK W GÓRNICTWIE: 
Zaczęłam pracę w gór-
nictwie w wieku 19 lat 
i przeszłam już przez 

pięć kopalń. W obecnych realiach Śląska 
nie wyobrażam sobie pracy poza górnic-
twem. Moim zdaniem nie są prowadzone 
żadne działania mające na celu utwo-
rzenie alternatywnych miejsc pracy dla 
odchodzących z górnictwa. Pracuję już 
na piątej kopalni, znam strukturę i spe-
cyfikę pracy branży, więc zmiana byłaby 
opuszczeniem strefy komfortu, a to za-
wsze powoduje pewien stres. Nie mam 
typowo górniczego wykształcenia, jestem 
po inżynierii zarządzania, więc mogła-
bym się odnaleźć w wielu innych bran-
żach. Problem jest jednak w tym, co się 
stanie, kiedy nagle zaczną szukać innej 
pracy tysiące pracowników górnictwa. 
Oczywiście rozwijają się inne branże, 
na przykład motoryzacja, która bardzo 
mnie interesuje, ale one mają obsadę 

stanowisk, więc na razie tam jest zbyt 
małe zapotrzebowanie na pracowników. 

ŁUKASZ KOWALIK, NADSZTY-
GAR, DZIAŁ INWESTYCJI I PRZY-
GOTOWANIA PRODUKCJI, 12 LAT 
PRACY W KOPALNI: Kopalnia 
Ruda ma funkcjonować 
do 2034 roku. To pozwo-
liłoby mi osiągnąć wiek 

emerytalny i będę się starał do emerytu-
ry dopracować. Nie myślałem o wzięciu 
odprawy i poszukaniu innego zatrudnie-
nia. Praca w górnictwie jest stabilna, a ry-
nek pracy znacznie mniej. Może gdybym 
miał przepracowanych mniej lat, tobym 
o tym pomyślał. Jeśli spojrzeć na światowy 
trend odchodzenia od węgla, rezygnacja 
z górnictwa była nieunikniona. Umowa 
społeczna, jeżeli zostanie zrealizowana, 
zapewnia pewien spokój, komfort trans-
formacji. Wskazuje kamienie milowe 
w postaci zamykania kolejnych kopalń, 
co powoduje, że będzie to proces, a nie 
nagłe wyrzucenie na nieprzygotowany 
do tego rynek pracy olbrzymiej rzeszy gór-
ników. Znam kilka osób, które w okolicy 
roku 2016, kiedy powstawała Polska Gru-
pa Górnicza, zrezygnowały z górnictwa 
i przebranżowiły się. Z perspektywy tych 
kilku lat nie żałują swojej decyzji.

AGNIESZKA KRZYŻANOWSKA, 
NADSZTYGAR DS. TĄPAŃ, 16 
LAT W GÓRNICTWIE: Od 2005 
roku byłam związa-
na z kopalnią Pokój 
i ze smutkiem ogląda-
łam przez okno mojego 

biura wyburzanie jej zabudowań. Wów-
czas dotarło do mnie, że proces likwi-
dacji górnictwa naprawdę się zaczął. 
Zaczęłam się zastanawiać nad swoją 
przyszłością.  
Gdybym była młodsza, miała więcej lat 
do emerytury, pewnie bym się zastana-
wiała nad odprawą oraz by rozwinąć się 
na innym polu. Mam jednak wykształce-
nie związane z geofizyką, co w naturalny 
sposób kieruje mnie w stronę górnictwa. 
Biorąc dodatkowo pod uwagę mój staż 
pracy, to będę się starała dopracować 
w tej branży do emerytury. 
Mam nadzieję, że nie będę się musiała 
przekwalifikowywać, zwłaszcza że obec-
nie kryzys koronawirusowy pokazał sła-
bość i niepewność rynku pracy czy dzia-
łalności na własny rachunek. Wiele zależy 
jednak od ostatecznego kształtu umowy 
społecznej, od możliwości, jakie rzeczywi-
ście przyniesie. Na razie nie mamy jeszcze 
konkretów. 

  •
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Młodzi liczą na odprawy. Starsi mają poczucie pewnej przyszłości
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Stabilność pracy i wysokość wynagrodzeń 
– te dwa elementy najczęściej wymieniają 
górnicy pytani, co ich zdaniem decydu-
je o atrakcyjności zatrudnienia. Zawar-
ta w maju umowa społeczna, rozkłada-
jąca proces stopniowego odchodzenia 
od węgla do końca 2049 roku, ma zapo-
biec katastrofie, jaką dla rynku pracy by-
łoby gwałtowne zamknięcie kopalń, zaś 
mechanizmy alokacji pracowników, urlopy 
górnicze i przeróbkarskie oraz odprawy 
pozwolą złagodzić skutki niezbędnej re-
dukcji zatrudnienia.

TRANSFORMACJA W DWÓCH 
TRZECICH DROGI?

Od początku rozpoczętej w latach 
90. transformacji górnictwa zatrudnie-
nie w tej branży zmniejszyło się o około  
320 tys. osób.  Zamknięto ponad 40 ko-
palń, a roczne wydobycie spadło o ponad 
100 mln ton. Dziś kopalnie zatrudniają 
bezpośrednio niespełna 80 tys. pracow-
ników, a ubiegłoroczne wydobycie węgla 
było poniżej 55 mln ton. Zaplanowana 
na kolejne lata droga konsekwentne-
go wygaszania kopalń może być naj-
trudniejszą częścią tego procesu. Tym 
ważniejsze jest więc takie jego prze-
prowadzenie, by zachować równowagę 
na rynku pracy.

CZARNY SCENARIUSZ 
DLA RYNKU PRACY
O prognozę sytuacji na rynku pra-

cy w kontekście odchodzenia od węgla 
na początku tego roku pokusili się eks-
perci Instytutu Badań Strukturalnych. 
W raporcie „Dekarbonizacja i zatrud-
nienie w górnictwie węgla kamienne-
go w Polsce” uznali oni za konieczne 
przyjęcie i konsekwentne wdrażanie 
scenariusza dekarbonizacji polskiej go-
spodarki tak, aby skutecznie zarządzać 
instrumentami osłonowymi. 

Specjaliści instytutu przeanalizowali 
kilka scenariuszy różniących się hory-
zontem odejścia od węgla – od wyga-
szenia kopalń już w 2030 roku, poprzez 
scenariusz działania górnictwa do roku 
2040, po rok 2050, kiedy – zgodnie 
z harmonogramem zawartym w umo-
wie społecznej – w Polsce nie powinno 
już być kopalń węgla energetycznego. 
W raporcie oceniono, że – w perspek-
tywie roku 2030 – liczba pracowników, 
których trzeba będzie objąć wspar-
ciem na rynku pracy, będzie wahać się  
do 14 tys. w scenariuszu dekarbonizacji 
rozpisanej na prawie trzy dekady do na-
wet 36 tys., gdyby kopalnie zamknąć 
w ciągu najbliższych 10 lat.

POTRZEBNE PRZYSPIESZENIE?
Eksperci ostrzegają, że dłuższy ho-

ryzont odchodzenia od węgla powoduje, 
że w drugiej połowie lat 30. konieczne 
będzie nawet uzupełnienie zatrudnie-
nia w tych kopalniach, które – zgodnie 
z uzgodnionym harmonogramem – będą 
dalej pracować. – Potrzebna wówczas 
będzie rewizja i przyspieszenie dekar-
bonizacji polskiej gospodarki. W prze-
ciwnym razie powstaną nowe niedopa-
sowania w podaży pracy w schyłkowej 
branży – uważają autorzy raportu. Ich 

zdaniem jak najszybciej niezbędne 
jest wytyczenie jasnej ścieżki dekarbo-
nizacji, „by zapewnić transparentną 
perspektywę zawodową pracownikom 
górnictwa i związanych z nim branż”. 
Liczba pracowników, którzy będą wy-
magać relokacji, przekwalifikowania 
lub wcześniejszego przejścia na eme-
rytury, zależy od tempa dekarbonizacji 
– potwierdzają eksperci IBS, wskazując, 
że im więcej będzie instrumentów uła-
twiających zatrudnienie pracowników 
w innych sektorach i branżach, tym ła-
godniej przebiegnie transformacja. 

W raporcie zaproponowano zasto-
sowanie czterech instrumentów, które 
zmniejszą niedopasowania na rynku 
pracy w procesie transformacji: cał-
kowite ograniczenie zatrudniania no-
wych pracowników w górnictwie, relo-
kacje pracowników do innych kopalń, 
wsparcie w przekwalifikowaniu oraz 
zapewnienie monitoringu kompetencji 
i kluczowych stanowisk, służącego przej-
ściom między stanowiskami wewnątrz 
zakładów.

GÓRNICY DADZĄ RADĘ 
POZA KOPALNIĄ
Jak swoje szanse poza górnictwem 

widzą pracownicy tej branży? W innym 
raporcie Instytutu Badań Struktural-
nych, zatytułowanym „Województwo 
śląskie w punkcie zwrotnym transfor-
macji”, przytoczono wyniki przeprowa-
dzonych w 2019 roku badań, w których 
o samoocenę szans zawodowych poza 
kopalnią poproszono grupę pracowni-
ków Polskiej Grupy Górniczej. Większość 
ankietowanych oceniła swoje kwalifika-
cje zawodowe jako umożliwiające zdoby-
cie innej pracy zarówno w górnictwie, 
jak i poza branżą. 

Blisko 24 proc. ankietowanych 
stwierdziło, że ich kwalifikacje stwarza-
ją możliwości otrzymania nowej pracy 
poza górnictwem, a ponad 35 proc. uwa-
żało, że raczej nie powinni mieć proble-
mu na regionalnym rynku pracy. Odse-
tek badanych pracowników PGG, którzy 
zdecydowanie negatywnie oceniali swo-
je szanse na zatrudnienie w innym niż 

dotychczasowe miejscu pracy, przekra-
czał 9 proc. Ocena możliwości zdoby-
cia pracy poza górnictwem związana 
była między innymi z wykształceniem 
– pozytywnie swoje perspektywy poza 
kopalnią widzieli najczęściej górnicy 
z wykształceniem średnim technicznym 
i zawodowym, mniej pewne były oso-
by o niższym poziomie wykształcenia, 
których jednak w strukturze zatrud-
nienia w górnictwie jest zdecydowanie 
najmniej. 

Ocena własnych szans poza górnic-
twem wiązała się też z wiekiem ankie-
towanych – najwyżej swoje kwalifikacje 
oceniały osoby w wieku 40 lat – blisko 
70 proc. z nich widzi swoją przyszłość 
poza kopalnią pozytywnie lub raczej 
pozytywnie. Zdecydowanie gorzej swe 
szanse oceniali górnicy po pięćdziesiąt-
ce. Większości górników nie zniechęcają 
na przykład dłuższe dojazdy do pracy 
w sytuacji, gdyby udało im się znaleźć 
stabilne zatrudnienie poza górnictwem, 
z porównywalnym poziomem zarobków.

GÓRNIK PRZED 
CZTERDZIESTKĄ
W województwie śląskim ponad 

trzy czwarte pracowników zakładów 
górniczych zatrudnionych jest na sta-
nowiskach podziemnych i są to niemal 
wyłącznie mężczyźni. Kadra inżynieryj-
no-techniczna stanowi 16,5 proc. ogółu 
zatrudnionych w śląskim górnictwie, 
a pracownicy administracji pozostałe 
5 proc. Udział kobiet wśród pracowni-
ków sektora wynosi średnio 10 proc. 
i dotyczy stanowisk pracy na powierzch-
ni. Średni wiek zatrudnionego w górnic-
twie to 39 lat, jednak dla pracowników 
dołowych wskaźnik ten wynosił w ubie-
głym roku 36 lat, a dla pracowników 
powierzchni 48 lat. Wśród zatrudnio-
nych w sektorze przeważali mężczyźni 
w grupie 30–39 lat. 

Stosunkowo liczna była również 
grupa mężczyzn w wieku 40–49 lat 
(23 proc. zatrudnionych). Najmniej licz-
ną grupę pracowników tworzą osoby 
powyżej 50 lat. Z kolei wśród osób za-
trudnionych w firmach okołogórniczych 

jedna czwarta (13,9 tys.) pracuje 
w przetwórstwie przemysłowym (mię-
dzy innymi przy produkcji maszyn),  
10,2 tys. w transporcie, a kolejne 7,6 tys. 
w sektorze handlu i napraw. Na jedno 
miejsce pracy w górnictwie przypada 
0,68 miejsc pracy u dostawców. Jeżeli 
doliczyć do tego zatrudnionych na przy-
kład w ciepłowniach i elektrowniach 
węglowych, liczbę miejsc pracy poza ko-
palniami, ale bezpośrednio związanych 
z górnictwem, można szacować na około 
96–112 tys. osób.

BEZROBOCIE? 
RACZEJ NIE DLA GÓRNIKA
W końcu ubiegłego roku w katego-

rii „górnictwo i wydobywanie” w wo-
jewództwie śląskim zarejestrowanych 
było 669 osób bezrobotnych (w tym  
88 kobiet), czyli poniżej 1 proc. ogółu 
bezrobotnych w regionie. Prawie trzy 
czwarte z nich to osoby zwolnione z pry-
watnych firm górniczych. Ponad poło-
wa to osoby pozostające w statystykach 
urzędów pracy między 1 a 12 miesięcy, 
a co trzeci bezrobotny zaewidencjono-
wany był powyżej 12 miesięcy. Jedy-
nie 29 osób znalazło się na bezrobociu 
z przyczyn będących po stronie zakładu 
pracy. Do sekcji „górnictwo i wydobywa-
nie” napłynęło w ubiegłym roku ponad 
1,1 tys. informacji o wolnych miejscach 
pracy i aktywizacji zawodowej; w końcu 
roku aktualne było 239 ofert. Ogółem 
w 2020 roku do rejestrów powiatowych 
urzędów pracy napłynęło w wojewódz-
twie śląskim 131,5 tys. osób bezrobot-
nych, w tym w zawodach górniczych 
ponad 2,1 tys., czyli 1,6 proc. ogółu bez-
robotnych – najwięcej (1,1 tys.) w za-
wodzie górnik eksploatacji podziemnej 
i robotnik górniczy dołowy – 267 osób.

CHMURY NAD KOPALNIAMI
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowi-

cach zbadał także nastroje wśród przed-
siębiorców działających w branży górni-
czej – zarówno tych największych, jak 
i małych oraz średnich. Ponad połowa 
pytanych oceniła, że w 2021 roku pan-
demia negatywnie wpłynie na funkcjo-
nowanie ich przedsiębiorstwa – w tym 
10 proc. oceniła jej skutki jako zdecydo-
wanie negatywne. 85 proc. badanych 
spodziewa się w tym roku spadku pozio-
mu inwestycji, 61,7 proc. liczy na utrzy-
manie popytu na swoje produkty lub 
usługi, zaś pozostałe 38,3 proc. spodzie-
wa się spadku popytu. Dla co drugie-
go przedsiębiorcy płynność finanso-
wa firmy w 2021 roku w odniesieniu 
do zamierzeń sprzed pandemii raczej 
nie ucierpi, jednak dla co czwartego bę-
dzie zagrożona; podobny jest odsetek 
tych, którzy uważają, że płynność utrzy-
ma się na zbliżonym poziomie. 95 proc. 
ankietowanych zadeklarowało w tym 
roku utrzymanie zatrudnienia, zaś trzy 
duże firmy (5 proc.) zapowiedziały re-
dukcję, głównie w zawodach pracownik 
płuczki i górnik. Większość firm górni-
czych (96,7 proc.) nie zatrudniała dotąd 
cudzoziemców, jednak 12,1 proc. tych, 
którzy dotąd tego nie robili, planuje za-
trudnianie zagranicznych pracowników 
już w tym roku. MH

Dla górników kluczowe są stabilność zatrudnienia i wysokość  wynagrodzeń

Przychodzi górnik do pośredniaka…

Eksperci ostrzegają, że dłuższy horyzont odchodzenia od węgla powoduje, że w drugiej połowie lat 30. 
konieczne będzie nawet uzupełnienie zatrudnienia w tych kopalniach, które będą dalej pracować
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ZWIĄZKOWE „NIE” DLA 
„NIEUDACZNIKÓW”

W jastrzębskiej spółce niespokojnie 
jest od miesięcy. Związkowcy z trzech 
reprezentatywnych central nie ukry-
wali swojej niechęci do nowej prezes 
Barbary Piontek. Żądali też realnych, 
a nie tylko inflacyjnych podwyżek, spie-
rając się z kierownictwem firmy o waż-
ność zawartego w tej sprawie w zeszłym 
roku porozumienia. Gdy nie skutkowały 
kolejne pisma do rządzących, zorgani-
zowali głośne pikiety: przed siedzibą 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, katowic-
kim biurem poselskim szefa rządu oraz 
przed biurem europosłanki Izabeli Kloc 
w Mikołowie. – Żądamy spowodowa-
nia, aby do JSW trafiły osoby znające 
się na górnictwie, ale także przygoto-
wane i kompetentne w zakresie zarzą-
dzania – napisano w petycji skierowanej 
do Mateusza Morawieckiego. Związkow-
cy zwrócili w niej uwagę na wpływ lokal-
nych polityków PiS na obsadę stanowisk 
w spółkach węglowych. Szef Sekretaria-
tu Górnictwa i Energetyki Solidarności 
Jarosław Grzesik nazwał zarządzających 
JSW „nieudacznikami”, a szef górniczej 
Solidarności Bogusław Hutek zażądał 
od premiera zdecydowanych działań. 
W petycji sformułowano postulat odwo-
łania prezes Barbary Piontek i wicepre-
zesa ds. rozwoju Tomasza Dudy.

„NIE” DLA NEPOTYZMU 
I DESTABILIZACJI
Tydzień później było już wiado-

mo, że jednym punktem zwołanego 
na 9 lipca posiedzenia rady nadzor-
czej JSW są zmiany w zarządzie spół-
ki. W obronie prezes Piontek wystąpiło 

w liście do premiera kilka (spośród około  
65 wszystkich związków w JSW) mniej-
szych organizacji, między innymi Jed-
ność, Solidarność 80, związek „Popis 
w pracy” czy Pracowniczy Związek 
Zawodowy JSW. – Pewna grupa osób 
poczuła się władna do tego, by decydo-
wać o tym, kto i na jakich warunkach 
ma być jej prezesem. Ta ciągła zmiana 
na stanowiskach zarządu zdecydowanie 
nie sprzyja rozwojowi spółki, a przede 
wszystkim fatalnie wpływa na jej sta-
bilność, a tym samym zakłóca poczucie 
bezpieczeństwa nasze i naszych rodzin 
– napisali w liście wysłanym nie tylko 
do szefa rządu, ale też do prezesa PiS 
Jarosława Kaczyńskiego, szefa Mini-
sterstwa Aktywów Państwowych Jacka 
Sasina i jego zastępcy Artura Sobonia.  
– Pani prezes, prof. Barbara Piontek jako 
jedyny prezes tej spółki zaprosiła wszyst-
kich przedstawicieli do jednego stołu, 
rozpoczynając prawdziwy dialog spo-
łeczny. Tym samym zrobiła coś, co dla 
jej poprzedników było niewykonalne. 
Oczywiście tym ruchem zaszkodziła so-
bie u tych, którzy przypisali sobie prawo 
decydowania za nas wszystkich – argu-
mentowali związkowcy z niereprezenta-
tywnych związków, wyrażając sprzeciw, 
„by ciągle ktoś zakulisowo ingerował 
w skład zarządu tej spółki, uprawiał ne-
potyzm i walczył o swoje wpływy, a nie 
dobro spółki, jej pracowników i środo-
wiska górniczego”.

RADA: „NIE” DLA BRAKU 
ZGODY I JEDNOŚCI
Argumenty między innymi związko-

wej Jedności nie przekonały rady nad-
zorczej, która – jak można usłyszeć nie-
oficjalnie – właśnie brak zgody i jedności 
w zarządzie JSW uznała za wystarczają-
cy powód do zmian. Stanowisko stracili 

jednak nie tylko – jak chcieli związkowcy 
z reprezentatywnych central – prezes 
Barbara Piontek i wiceprezes Tomasz 
Duda, ale także odpowiedzialny za han-
del Włodzimierz Hereźniak, dla którego 
2021 rok jest czasem pożegnań i powro-
tów – w styczniu stracił stanowisko pre-
zesa w JSW, w maju powrócił jako wice-
prezes, a w lipcu ponownie pożegnał się 
z zarządem. Rezygnację złożył również 
powołany w maju wraz z Hereźniakiem 
wiceprezes ds. ekonomicznych Jarosław 
Jędrysek. 

Zanim konkurs wyłoni nowy zarząd, 
jednak nie dłużej niż do 8 października, 
obowiązki prezesa oraz wiceprezesa ds. 
technicznych i operacyjnych będzie peł-
nił oddelegowany przez radę prof. Sta-
nisław Prusek – dyrektor GIG – już kil-
ka miesięcy temu wymieniany wśród 
potencjalnych kandydatów na szefa ja-
strzębskiej spółki. Artur Wojtków, obok 
spraw pracowniczych, czasowo zajmie 
się też sprawami ekonomicznymi, a obo-
wiązki wiceprezesa ds. rozwoju oraz 
ds. handlu ma czasowo pełnić Michał 
Rospędek, również delegowany przez 
radę naczelnik Wydziału Górnictwa 
Węgla Kamiennego w Departamencie 
Górnictwa w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych.

GWARANCJE, PODWYŻKI, 
WYNIKI

Oficjalnie przyczyn zmian w zarzą-
dzie JSW nie podano. Prezes Barbara Pion-
tek kierowała spółką niewiele ponad czte-
ry miesiące, od początku marca. W tym 
czasie zarząd przedłużył o kolejne 10 lat 
gwarancje zatrudnienia dla ponad 22-ty-
sięcznej załogi firmy i podniósł (od lipca) 
wynagrodzenia o 3,4 proc. Doszło do spo-
tkania online z udziałem przedstawicieli 
wszystkich działających w JSW związków. 
Prezes zapewniała, że drzwi jej gabinetu 
są otwarte dla pracowników; gdy 1 lipca 
wyszła do pikietujących siedzibę spół-
ki związkowców, wielu protestujących 
otrzymało jej wizytówkę z numerem ko-
mórkowym. JSW poprawia też wyniki 
– dzień przed odwołaniem zarządu poin-
formowano w komunikacie, że w trzecim 
kwartale tego roku JSW odczuje obserwo-
wany na światowych rynkach wzrost cen 
węgla koksowego i koksu. Prezes Piontek 
oceniła, że obecny poziom cen gwarantuje 
spółce rentowną działalność w trzecim 
kwartale. Ubiegły, kryzysowy rok JSW 
zamknęła stratą przekraczającą 1,5 mld 
złotych; pod kreską był również pierwszy, 
i prawdopodobnie także drugi, kwartał 
tego roku.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA. – Zrób pan porządek! – skandowali  
1 lipca przed katowickim biurem poselskim premiera Mateusza 

Morawieckiego związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 
domagając się dymisji w zarządzie firmy. Ponad tydzień później 

stanowiska stracił prawie cały zarząd spółki – za wyjątkiem 
wybranego przez załogę Artura Wojtkowa, którego tylko ona 

może z tej funkcji odwołać. Stery w JSW przejął oddelegowany 
czasowo przez radę nadzorczą prof. Stanisław Prusek. 

W tęskniącej za stabilnością firmie można usłyszeć głosy, 
że byłoby dobrze, gdyby również po okresie oddelegowania 

ceniony w środowisku górniczym profesor podjął się kierowania 
jastrzębską spółką.

Prof. Stanisław Prusek
przejął stery w JSW

Pikietujący górnicy zarzucali prezes Barbarze Piontek unikanie dialogu, lekceważenie reprezentatywnych organizacji związkowych i uprawianie propagandy sukcesu, która miała 
odwrócić uwagę od problemów, którymi powinna się zająć

Do górników pikietujących siedzibę JSW wyszła prezes Barbara Piontek. Rozdawała wizytówki, zapraszała 
na spotkania, zapewniała o gotowości do prowadzenia dialogu
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Argumenty między innymi 
związkowej Jedności nie 
przekonały rady nadzorczej, 
która – jak można usłyszeć 
nieoficjalnie – właśnie brak 
zgody i jedności w zarządzie JSW 
uznała za wystarczający powód 
do zmian. Stanowisko stracili 
jednak nie tylko – jak chcieli 
związkowcy z reprezentatywnych 
central – prezes Barbara Piontek 
i wiceprezes Tomasz Duda, ale 
także odpowiedzialny za handel 
Włodzimierz Hereźniak, dla 
którego 2021 rok 
 jest czasem pożegnań 
i powrotów – w styczniu stracił 
stanowisko prezesa w JSW, 
w maju powrócił jako wiceprezes, 
a w lipcu ponownie pożegnał się 
z zarządem.  •

Prof. Stanisław Prusek
przejął stery w JSW
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Pikietujący górnicy zarzucali prezes Barbarze Piontek unikanie dialogu, lekceważenie reprezentatywnych organizacji związkowych i uprawianie propagandy sukcesu, która miała 
odwrócić uwagę od problemów, którymi powinna się zająć

1804 pracowników Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej wyraziło chęć skorzysta-
nia z osłon socjalnych po przekazaniu 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń obsza-
ru Jastrzębie III, wydzielonego wcześniej 
z kopalni Jastrzębie-Bzie.

Deklarację przejścia na urlop gór-
niczy złożyło 1367 osób, a jednorazową 
odprawą pieniężną zainteresowanych 
jest 437 pracowników – podał resort 
aktywów państwowych, odpowiadając 
na interpelację poselską. Teraz JSW we-
ryfikuje, kto z zainteresowanych ma sto-
sowne uprawnienia do osłon i mógłby 
odejść. Wcześniej jednak Sejm musi 
znowelizować ustawę górniczą. Dopie-
ro na tej podstawie spółka będzie mogła 

przekazać wydzielony majątek, wraz 
z grupą pracowników, do SRK. Nowela, 
której projekt przygotowało MAP, ma też 
podnieść wysokość odpraw do 120 tys. 
złotych na rękę, a wysokość świadczeń 
na urlopie górniczym do 80 proc. dotych-
czasowej pensji.

CZY WSZYSCY CHĘTNI  
BĘDĄ MOGLI ODEJŚĆ?
– Obecnie trwa w spółce weryfika-

cja złożonych wniosków pod względem 
spełnienia warunków do przyznania 
uprawnień oraz pod względem za-
pewnienia ciągłości realizacji zadań 
produkcyjnych założonych w planie 
techniczno-ekonomicznym oraz w stra-
tegii JSW – poinformował wiceminister 

aktywów Artur Soboń w odpowiedzi 
na interpelację posła Krzysztofa Gadow-
skiego z PO. Kopalnia Jastrzębie-Bzie 
zatrudnia obecnie niespełna 1,7 tys. 
osób; wszyscy chcący dalej pracować, 
także po przekazaniu części majątku 
do SRK, mają zagwarantowaną pracę 
w części Bzie.

– JSW aktualnie nie planuje przeka-
zywania pracowników kopalni Jastrzę-
bie-Bzie do innych zakładów górniczych 
należących do JSW poza bieżącymi po-
trzebami pracodawcy. Obecnie aktu-
alizowany jest model funkcjonowania 
KWK Jastrzębie-Bzie – czytamy w mi-
nisterialnej odpowiedzi na poselską 
interpelację.

MH
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Dla kogo urlopy i odprawy?

– Trwają prace nad Strategią Środowi-
skową, w której zostaną nakreślone cele 
dotyczące redukcji emisji metanu z ko-
palń Jastrzębskiej Spółki Węglowej wraz 
z planem, w jaki sposób te cele zamierza-
my osiągnąć – poinformowała jastrzęb-
ska firma, deklarując, iż już w 2025 roku 
całość metanu ujmowanego systemem 
odmetanowania w jej kopalniach będzie 
gospodarczo wykorzystywana, głównie 
do produkcji prądu, ciepła i chłodu.

ILE METANU W RURZE, ILE 
W POWIETRZU?

W zeszłym roku w kopalniach JSW 
wydzieliło się 362,8 mln m sześc. me-
tanu, z czego 220,4 mln m sześc. trafiło 
do atmosfery poprzez wentylację wyro-
bisk, a 142,4 mln m sześc. ujęto w insta-
lacje odmetanowania. 86 mln m sześc. 
gazu pozyskanego w ramach odmeta-
nowania wykorzystano – w tym ponad 
26 mln m sześc. do wytwarzania prądu, 
ciepła i chłodu we własnych instala-
cjach JSW, a niespełna 60 mln m sześc. 
sprzedano odbiorcom zewnętrznym.  
56,4 mln m sześc. ujętego metanu nie 
zostało wykorzystane. Na forum eu-
ropejskim od dawna trwa dyskusja 
o możliwości objęcia metanu unijnym 
systemem handlu emisjami, co dla JSW 
byłoby bardzo kosztowne. Nic dziwne-
go, że podczas czerwcowego walnego 

zgromadzenia spółki akcjonariusze in-
teresowali się planami JSW odnośnie 
do zagospodarowania tego gazu. W lipcu 
firma pisemnie odpowiedziała na zada-
ne wówczas pytania, publikując poświę-
cony tym zagadnieniom raport giełdowy. 
Zapewniono w nim, że do problematy-
ki związanej z ochroną klimatu, w tym 
do redukcji emisji metanu, JSW podcho-
dzi w sposób niezwykle odpowiedzialny.

POWOLI, ALE KONSEKWENTNIE
– Zarząd JSW kładzie bardzo duży 

nacisk na rozwój technologii odmetano-
wania oraz podniesienie efektywności 
odmetanowania kopalń JSW – podała 
spółka, która od 2018 roku wdraża pro-
gram gospodarczego wykorzystania me-
tanu. Program ten miał być częściowo 
sfinansowany ze środków pozyskanych 
w ramach umowy kredytowej z Euro-
pejskim Bankiem Inwestycyjnym, jed-
nak po rozwiązaniu umowy program 
jest kontynuowany ze środków wła-
snych. – Czas pandemii spowodował 
przesunięcie w czasie wielu inwestycji 
towarzyszących, bez których niemoż-
liwa jest utylizacja metanu i produk-
cja energii w układach skojarzonych. 
Obecna perspektywa zakłada, że w roku 
2025 całość metanu ujmowanego syste-
mem odmetanowania będzie gospodar-
czo wykorzystywana – poinformowała 
jastrzębska firma.

JSW LIDEREM

Przedstawiciele spółki przypominają, 
że efektywność odmetanowania kopalń 
w światowym górnictwie kształtuje się 
na poziomie 30 proc., podczas gdy w ubie-
głym roku w JSW wskaźnik ten wyniósł 
39 proc. – Wyniki, jakie potrafimy osią-
gnąć – nawet 80 proc. skuteczności od-
metanowania wyrobisk eksploatacyjnych 
– pozwalają nam na używanie określenia: 
lider. Wykorzystanie metanu w kopal-
niach południowych za rok 2020 wyniosło 
95 proc. – informuje spółka. Jej przed-
stawiciele przyznają, że przedsięwzię-
cia służące redukcji emisji metanu mają 
pewne opóźnienia, ale są realizowane, zaś 
inwestycje planowane na lata następne 
nie są zagrożone. JSW na bieżąco moni-
toruje także działania Unii Europejskiej 
w obszarze strategii metanowej. – Jeste-
śmy przekonani, że działania KE w tym 
obszarze będą racjonalne i nie spowodują 
pogorszenia konkurencyjności produktów 
oferowanych przez JSW względem impor-
towanych spoza UE – podsumowała JSW 
w giełdowym komunikacie. W zeszłym 
roku firma pokryła 18 proc. swojego za-
potrzebowania na energię prądem wy-
tworzonym z metanu, z czego połowę wy-
produkowała we własnych instalacjach. 
Nadal jednak większość gazu wydziela-
jącego się przy eksploatacji węgla trafia 
do atmosfery. MH
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Wykorzystać cenny gaz
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Do 2060 roku zeroemisyjne Państwo Środka

Chiny stawiają na węgiel 
i wyłapywanie CO2
Mimo dążenia do bezemisyjnej gospodar-
ki Chiny nie rezygnują z węgla w ener-
getyce, zamiast tego uzupełnią węglowe 
bloki instalacjami do wyłapywania dwu-
tlenku węgla. Rusza budowa pilotażo-
wych instalacji.

Chińczycy także zauważyli, że prze-
mysł mocno psuje im środowisko. Za-
powiedzieli, że do 2060 roku staną się 
państwem zeroemisyjnym. Nie mają 
przy tym zamiaru rezygnować z węgla. 
Lu Gang, dyrektor Instytutu ds. Strate-
gii i Planów Energetycznych, ramienia 
badawczego w ramach Państwowej Kor-
poracji Sieciowej w Chinach, powiedział 
podczas Forum Rozwoju Energii Wyso-
kiej Jakości, że kraj potrzebuje dwuto-
rowego podejścia do systemu zerowej 
energii elektrycznej netto. – Transfor-
macja energetyczna obejmuje nie tylko 
zastępowanie paliw kopalnych paliwami 
niekopalnymi. Ułatwienie niskoemisyj-
nego wykorzystania paliw kopalnych 

jest również ważnym elementem – dodał 
Sang Shuxun, dziekan Instytutu Energii 
Niskoemisyjnej Chińskiego Uniwersytetu 
Górnictwa i Technologii.

Według niego zamknięcie konwen-
cjonalnych elektrowni oznaczałoby 
porzucenie majątku o wartości 3–7 bln 
juanów (0,46–1,08 bln dolarów) i utratę 
ogromnej liczby miejsc pracy w sektorze, 
który w latach 2013–2018 i tak stracił już 
40 proc. pracowników. 

Sang Shuxun ocenia, że w 2050 roku 
zużycie węgla w Chinach wyniesie oko-
ło 1 mld ton i będzie wciąż pokrywać  
10–15 proc. energii. Chińczycy stwier-
dzili, że węgiel jest im potrzebny do sta-
bilizacji systemu energetycznego, a tak-
że do wytwarzania wodoru w drodze 
zgazowania węgla. Stabilizacja sys-
temu energetycznego jest konieczna 
w obliczu niestabilności energetyki 
odnawialnej.

Wodór ma być w przyszłości po-
wszechnie wykorzystywany między 

AUSTRALIA, USA I KANADA URUCHAMIAJĄ INTERAK-
TYWNĄ MAPĘ DLA KRYTYCZNYCH MINERAŁÓW. Au-
stralia poinformowała, że połączyła siły 
ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, aby 
uruchomić interaktywną mapę złóż me-
tali ziem rzadkich i innych krytycznych 
minerałów, które mają być wysoce po-
szukiwane, gdy świat będzie przechodził 
na czystsze formy pozyskiwania energii. 
Witryna zawiera największy na świecie 
zestaw danych dotyczących minerałów 
takich jak kobalt, lit i pierwiastki ziem 
rzadkich, a także ponad 7 tys. próbek mi-
nerałów z ponad 60 krajów, które mogą 
pomóc w identyfikacji nowych obszarów 
minerałów krytycznych.
VALE PRZEZNACZY 122 MLN DOLARÓW NA PRZE-
DŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI KOPALNI NIKLU W MANI-
TOBIE. Vale zainwestuje 150 mln dolarów 

kanadyjskich (122 mln dolarów) w prze-
dłużenie działalności wydobywczej 
w kanadyjskiej prowincji Manitoba  
o 10 lat. Kwota ta, największa poje-
dyncza inwestycja firmy dokonana 
w jej działalności związanej z niklem 
Thompson, zostanie również przezna-
czona na kontynuowanie eksploracji 
tego obszaru i poszukiwanie nowych 
złóż, które obiecują wydobycie daleko 
po 2040 roku.
EQUINOX GOLD ROZPOCZYNA WYDOBYCIE W SANTA 
LUZ. Firma ogłosiła we wtorek, że w no-
wej kopalni złota Santa Luz w Brazylii 
trwają prace wydobywcze. Według niej 
budowa jest na dobrej drodze, aby zostać 
oddana do użytku w IV kwartale 2021 
roku i móc wylać złoto w I kwartale 2022 
roku, z oczekiwaną produkcją 110 tys. 

uncji złota rocznie przez pierwsze pięć 
lat działalności. Działalność wydobywcza 
koncentruje się obecnie na usuwaniu od-
padów z dwóch lokalizacji i rozbudowie 
dróg dojazdowych, ramp, wysypisk i ma-
gazynów rudy w ramach przygotowań 
do kampanii przed wydobyciem rudy pod 
koniec 2021 roku. W przypadku bazo-
wej ceny złota w wysokości 1500 dola-
rów za uncję Santa Luz ma wyproduko-
wać 903 tys. uncji złota i wygenerować  
436 mln dolarów przepływów pienięż-
nych netto po opodatkowaniu w ciągu 
początkowego, dziewięcioipółletniego 
okresu eksploatacji kopalni.
WYSPA NAURU NA PACYFIKU WYZNACZA DWULETNI 
TERMIN OBOWIĄZYWANIA ZASAD ONZ DOTYCZĄCYCH 
GÓRNICTWA GŁĘBINOWEGO. Maleńki wyspiar-
ski kraj na Pacyfiku powiadomił organ 

ONZ o planach rozpoczęcia górnictwa 
głębinowego, dając Międzynarodowej 
Organizacji Dna Morskiego dwa lata 
na zakończenie długotrwałych rozmów 
na temat zasad rządzących nowym i kon-
trowersyjnym przemysłem. Prezydent 
Nauru Lionel Aingimea powiadomił ISA 
o planach wydobywczych, które mają zo-
stać przeprowadzone przez spółkę zależ-
ną The Metals Co, w liście z 25 czerwca. 
Reuters poinformował, że Nauru planuje 
uruchomić tak zwaną zasadę dwóch lat, 
która pozwala na zatwierdzenie planu 
wydobywczego po dwóch latach na pod-
stawie obowiązujących w tym czasie za-
sad. Nauru jest stanem sponsorującym 
Nauru Ocean Resources Inc., spółkę za-
leżną w całości należącą do The Metals 
Co, wcześniej znaną jako DeepGreen.  •

Górnictwo na świecie

Jedna z największych światowych firm 
górnictwa węgla Coal India Limited za-
mknie kolejne nierentowne 23 kopalnie. 
Ma to jej przynieść oszczędności na po-
ziomie 500 crore rupii, czyli 56,36 mln 
euro, biorąc pod uwagę wszystkie koszty. 
Liczba ta zawiera kopalnie odkrywkowe 
i podziemne. 

Konieczność ich zamknięcia wy-
kazano w ostatnim raporcie rocznym 
firmy. CIL od dawna jednak wskazuje, 
że przede wszystkim nieopłacalne stają 
się kopalnie podziemne. 

Procedura stopniowego zamykania 
23 kopalń ruszyła, ale już wcześniej 
zamknięto 11 kopalń podziemnych. 
W ciągu ostatnich trzech–czterech 
lat firma zamknęła już 82 kopalnie 
podziemne. 

Według danych z kwietnia ubiegłe-
go roku firma posiadała 352 kopalnie, 
spośród których 158 było podziemnych, 
174 odkrywkowych i 20 mieszanych. Ko-
palnie podziemne zatrudniają 43 proc. 
pracowników koncernu, ale przynoszą 
tylko 5 proc. całkowitej produkcji. 

 •

I N D I E

Likwidują kopalnie

innymi w transporcie, a także w hut-
nictwie, gdzie ma zastąpić koks. Obec-
nie w Chinach 70 proc. wodoru jest 
wytwarzane przez zgazowanie węgla. 
W tym procesie uwalniany jest jednak 
dwutlenek węgla. Wykorzystując wę-
giel w tych działaniach, można osiągnąć 
neutralność klimatyczną dzięki techni-
kom wychwytywania, wykorzystywania 
i magazynowania CO2 (Carbon Capture 
Utilisation and Storage – CCUS).

Opracowanie technologii pozwalają-
cej robić to opłacalnie na masową skalę 
stało się potrzebą chińskiej gospodarki. 
Po raz pierwszy w historii CCUS został 
włączony do planu pięcioletniego Chin 
i ma być ważnym elementem opracowy-
wanej właśnie przez Ministerstwo Nauki 
i Technologii mapy drogowej do neutral-
ności węglowej. 

– Środowisko finansowania CCUS 
się poprawiło – powiedział Xu Jinmiao, 
specjalista ds. energii w Azjatyckim Ban-
ku Rozwoju, podczas First Asia CCUS  

Network Forum. Przyznał jednak, 
że wciąż istnieją wąskie gardła tech-
nologiczne, infrastruktura rozwija się 
powoli, co powoduje, że koszty wciąż 
są bardzo wysokie i hamują wdrażanie 
technologii CCUS. 

Według Xu Jinmiao problemem jest 
między innymi niska gęstość CO2 w spa-
linach z chińskich elektrowni. Zwiększe-
nie jej jest potrzebne do obniżenia kosz-
tów. Nie ma także sieci rurociągów, które 
umożliwiałyby transport CO2 na dalsze 
odległości. 

Według Global CCS Institute w ubie-
głym roku w prowincji Shaanxi dopiero 
rozpoczęto budowę instalacji demon-
stracyjnej pozwalającej wyłapać 150 tys. 
ton CO2 na rok. – W przyszłości musimy 
opracować projekty demonstracyjne, 
które umożliwią stosowanie takich tech-
nologii na szeroką skalę – powiedział 
cytowany przez S&P Global Platts Xu 
Jinmiao. 
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Yaris Cross będzie dostępny z napędami znanymi z Yarisa czwartej generacjiZaprojektowany z myślą o europejskich klientach 
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Yaris Cross już na taśmie
Toyota Motor Manufacturing France 
(TMMF) uruchomiła produkcję Yarisa  
Crossa, zupełnie nowego miejskiego  
SUV-a, który we wrześniu zadebiutu-
je na polskim rynku. Zaprojektowany 
z myślą o europejskich klientach Yaris 
Cross będzie dostępny z napędami zna-
nymi z Yarisa czwartej generacji – ben-
zynowym silnikiem 1.5 o mocy 125 KM 
i układem hybrydowym 1.5 o mocy 116 
KM. Według przewidywań dominującym 
napędem będzie niskoemisyjny układ hy-
brydowy, co ułatwi Toyocie osiągnięcie 
do 2025 roku 90-proc. udziału zelektry-
fikowanych samochodów w całkowitej 
sprzedaży marki.

– Yaris Cross to najnowocześniejsze 
auto miejskie w gamie Toyoty. Ma prze-
piękną sylwetkę, najnowszą technologię 
napędu i przełomowy w marce system 
multimediów. Jest kompaktowy z ze-
wnątrz i przestronny w środku. Efekt 
– ogromne zainteresowanie wśród pol-
skich kierowców. Jeszcze przed premie-
rą zdecydowało się zamówić to auto aż 
567 osób. To absolutnie topowy wynik 
otwarcia – przedsprzedaż trwa zaledwie 
od 1 czerwca. Dlatego jesteśmy dumni, 
że każda wersja tego auta będzie na-
pędzana przez polskie serce. I to serce 

budowane w najnowszej globalnej 
technologii Toyoty – powiedział Robert 
Mularczyk, PR Senior Manager Toyota 
Motor Poland.

Wytwarzany we Francji samochód 
ma polskie serce. Fabryka Toyoty w Wał-
brzychu dostarcza do nowego Yarisa 
Crossa sześciobiegową skrzynię biegów 
oraz elektryczną przekładnię hybrydo-
wą. Zakład w Jelczu-Laskowicach wy-
twarza zaś 1,5-litrowy silnik benzynowy 
TNGA, który może stanowić samodzielną 
jednostkę napędową lub tworzy wraz 
z przekładnią hybrydową z Wałbrzycha 
elektryczny napęd hybrydowy.

STELLANTIS WYDA 30 MLD 
EURO NA ELEKTRYFIKACJĘ 
W ciągu tej dziesięciolatki Stellantis 

zamierza wprowadzić do produkcji czte-
ry platformy elektrycznych samochodów 
z zasięgami 500–800 km i ładowaniem 
energii na 32 km w ciągu minuty oraz 
trzy moduły napędowe, a także wybu-
dować pięć gigafabryk produkujących 
baterie w Europie i USA. 

Przyszłe samochody elektryczne 
wszystkich 14 marek koncernu mają 
być tworzone na czterech dedykowa-
nych platformach o nazwie STLA z wy-
korzystaniem trzech rodzajów modułów 

napędowych pozwalających napędzać 
przednią, tylną lub obie osie samochodu. 
Mała platforma ma pozwolić na osią-
gnięcie zasięgu 500 km, średnia już 
700 km, a duża i platforma aut dostaw-
czych mają dać zasięg 800 km. 

Według Stellantis w wypadku ma-
łych aut oznacza to, że 80 proc. nabyw-
ców będzie mogło wykorzystywać te 
samochody elektryczne bez zmieniania 
swoich komunikacyjnych przyzwycza-
jeń, w segmencie aut średnich i dużych 
ma to dotyczyć 90 proc., a dla dostaw-
czych nawet 100 proc.

Stellantis planuje stworzenie w Euro-
pie pięciu własnych gigafabryk baterii. 
Pierwsze trzy powstaną w fabrykach, 
które dotąd wytwarzały silniki spalino-
we. Pierwsza ruszy we włoskim Termoli. 
Do roku 2025 zakłady Stellantis mają 
dostarczać baterie o łącznej pojemności 
130 GWh, a w 2030 roku już 260 GWh. 
Firma zakłada, że koszt zestawów baterii 
elektrycznych uda się obniżyć o 40 proc. 
do 2024 roku i o kolejne 20 proc. do roku 
2030. Do roku 2024 koncern chce wpro-
wadzić na rynek niewymagające kobal-
tu baterie o wysokiej gęstości energii, 
a dwa lata później baterie z elektrolitem 
stałym. 

W 2030 roku 70 proc. sprzedaży aut 
grupy Stellantis w Europie i 40 proc. 
w USA mają stanowić samochody nisko-
emisyjne, czyli zelektryfikowane. Obecnie 
stanowią one odpowiednio 14 i 4 proc. 

Podczas prezentacji strategii Jeep 
pokazał zapowiadaną na przyszły rok 
modelową wersję Grand Cherokee 4xe 
z napędem hybrydowym plug-in. Opel 
natomiast poinformował, że prototypo-
wy sportowy model Manta w połowie de-
kady trafi do produkcji – zyskał tak dużo 
pozytywnych opinii, że firma zdecydo-
wała się na wprowadzenie go na rynek. 
Dla Fiata podstawą elektryfikacji będzie 
prototyp małego Centoventi. 

RZĄD DOTUJE BOGATYM 
ELEKTRYCZNE ZABAWKI
Ruszyła kolejna odsłona programu 

dopłat do zakupu elektrycznych sa-
mochodów, która całkowicie wykośla-
wia ideę dopłacania do tych aut. Rząd 
wciąż pozostawia sumę dopłat dla in-
dywidualnych nabywców na poziomie  

18 750 złotych, no, chyba że ktoś ma Kar-
tę Dużej Rodziny, to może dostać 27 tys. 
złotych. Już widzę tabuny rodzin wielo-
dzietnych przepychających się w kolej-
kach po absurdalnie drogie samochody 
elektryczne. Zwłaszcza że w wypadku 
takich rodzin nie ma górnej granicy do-
puszczalnej wartości auta, która dla resz-
ty indywidualnych nabywców wynosi 
225 tys. złotych. W ubiegłym roku było 
to tylko 125 tys. złotych. 

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alter-
natywnych wskazuje jednak, że tego-
roczny program zmienił wiele nieko-
rzystnych zapisów, które spowodowały, 
że ubiegłoroczny program Zielony Sa-
mochód okazał się totalną klapą. Jednym 
z postulatów było zwiększenie gamy po-
jazdów objętych dopłatami. – W momen-
cie rozpoczęcia naboru do programu Zie-
lony Samochód dofinansowaniem mogło 
zostać objętych zaledwie osiem modeli 
samochodów elektrycznych, przede 
wszystkim były to auta miejskie. Dzięki 
podwyższeniu limitu ceny maksymalnej 
dotacje w ramach programu Mój Elek-
tryk dla osób fizycznych obejmują już  
40 modeli, w tym pojazdy kompakto-
we, rodzinne oraz SUV-y. Z kartą dużej 
rodziny można otrzymać dopłatę przy 
nabyciu aż 60 różnych modeli zeroemi-
syjnych – mówi Jan Wiśniewski, kierow-
nik Centrum Badań i Analiz PSPA.

Nieco więcej mogą dostać firmy, 
dla których dopłaty mogą sięgać nawet  
70 tys. złotych, ale w tym wypadku cho-
dzi o znacznie droższe pojazdy dostaw-
cze, często ze specjalistycznymi zabu-
dowami, a to znacznie podnosi koszty. 
W przypadku aut osobowych limity i wy-
sokość dopłat są takie same jak w wy-
padku nabywców indywidualnych. 

– Budżet programu Mój Elektryk 
na rok 2021 to ponad 500 mln złotych, 
a w kolejnych latach będą nowe budżety 
– powiedział Ireneusz Zyska, wicemini-
ster klimatu i środowiska. Z tej kwoty 
100 mln złotych trafi do osób fizycznych, 
a 400 mln złotych do firm.

Rozpoczęcie programu dopłat do za-
kupu dla osób indywidualnych wyzna-
czono na 12 lipca. W wypadku dopłat 
do leasingu trzeba dopiero wyłonić ban-
ki i firmy leasingowe do programu.

 PIOTR MYSZORStellantis zamierza wprowadzić do produkcji cztery platformy elektrycznych samochodów
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Łucja właśnie wróciła od kosmetyczki 
i czekała, aż wyschnie podłoga, którą 

przed chwilą skończyła myć pani Gra-
żynka, jej sprzątaczka. Dom wyglądał 
jak wyjęty prosto z katalogu – idealnie 
pasujące do siebie meble, dywany i dro-
biazgi zostały wybrane przez sztab sty-
listów. Wszystko było także idealnie po-
układane, czyste, pachnące i można było 
odnieść wrażenie, że mieszka w nim 
idealna pani domu. Nie było to jednak 
zasługą Łucji, która mimo swojego wieku 
bez oporów korzystała z zasobów swo-
ich rodziców i nie planowała podjęcia 
jakiejkolwiek pracy.

Kilka miesięcy wcześniej Łucja po-
znała Franka, który co prawda nie zro-
bił na niej piorunującego wrażenia, ale 
przez tygodnie zabiegał o jej względy 
i zdawał się nie zauważać porażającej 
pretensjonalności i infantylizmu swojej 
wybranki. A gdy Łucja ze zdziwieniem 
odkryła, że chudy, dość skromnie ubra-
ny chłopak jest w rzeczywistości wła-
ścicielem dobrze prosperującej firmy 
softwarowej, to całkowicie zmieniła swo-
je podejście.

Choć dość szybko zaczęli poważny 
związek i razem zamieszkali, to w rze-
czywistości niewiele ich łączyło. Łucja 
nierzadko z niesmakiem przygląda-
ła się, jak jej partner spędza godziny 
na pracy, by po powrocie nadal ślęczeć 
za komputerem. Franek chyba z czasem 

zorientował się, że jego wybranka nie 
będzie dla niego ani wsparciem w trud-
nych chwilach, ani partnerką do roz-
mów o muzyce czy literaturze. Mimo 
to akceptował to i nawet nie przyszło 
mu do głowy, żeby na nią narzekać. 
Jakby tego było mało – zdecydował się 
oświadczyć.

Sytuacja jednak się nie zmieniała 
– Łucja nie pracowała i spędzała dnie 
na snuciu się po sklepach i okazjonal-
nych wyjściach z koleżankami. Znu-
dzona jednak tym, jak w jej mniemaniu 
była zaniedbywana przez narzeczonego, 
zaczęła zastanawiać się, jak ponownie 
rozkochać Franka. I tak wpadła na, w jej 
przekonaniu, genialny plan. W koń-
cu nic nie podniosłoby temperatury 
uczuć narzeczonego tak bardzo jak to, 
że znów musiałby zacząć o nią walczyć. 
Kupiła kilka kompletów zmysłowej bie-
lizny, mocno przykusą sukienkę, nowe 
buty. Tego samego wieczora minęli się 
w drzwiach, gdy ona właśnie wycho-
dziła. Początkowo nie zwracał uwagi 
na jej zabiegi, zaczął jednak nabierać po-
dejrzeń, gdy pewnego ranka Łucja wsta-
ła wcześniej niż on i tłumacząc, że idzie 
do siłowni, ubrała nową, koronkową 
bieliznę. Wtedy też przypomniał mu się 
dzwoniący kilkakrotnie wieczorem tele-
fon i pisane w hurtowej liczbie przez nią 
wiadomości. Choć nigdy tego wcześniej 
nie robił, włączył komputer Łucji. Nie 

musiał długo szukać, żeby znaleźć wia-
domości od „kochanka”.

Franek od zawsze miał analityczny 
umysł i choć cała sytuacja mocno go za-
smuciła, postanowił przyjąć ją na chłod-
no. Widać jednak było, że coś go dręczy 
i nie wiedział, czy chce komukolwiek 
opowiadać o swoim odkryciu, a na pew-
no nie chciał zwierzać się przyjaciołom, 
którzy od początku przeczuwali taki ry-
chły obrót wydarzeń.

Po powrocie do domu Franek jednak 
stał się uczestnikiem dalszej części farsy, 
jaką przygotowała dla niego partnerka. 
Sytuacja trwała w sumie chyba kilka ty-
godni, Łucji mimo to nie zraził fakt, że jej 
plan nie przyniósł oczekiwanej korzy-
ści i narzeczony nie stał się tym samym  
adoratorem co kiedyś. Nie zdawała sobie 
jednak sprawy, że zamiast wzbudzać 
w nim na nowo zazdrość i zakochanie – 
sama kręciła na siebie bat.

W końcu to Franek zaczął przycho-
dzić coraz później, aż finalnie kiedyś nie 
pojawił się w domu przez dwa dni. Gdy 
wrócił – rozjuszona do granic możliwo-
ści planowała urządzić mu z samego 
rana awanturę, jakiej jeszcze nie słyszał. 
Jakież było jej zdziwienie, gdy Franek 
wstał o wiele wcześniej niż ona i gdy się 
obudziła, większość jego rzeczy była już 
spakowana.

Próbowała nawet zaczynać rozmo-
wę, jednak mocno jej niechętny Franek 
ucinał wszystko w pół zdania. Gdy skoń-
czył, siadł na krześle i powiedział, że bar-
dzo jej dziękuje za ten romans, bo gdyby 
nie te tygodnie, prawdopodobnie byłby 
skazany na małżeństwo z nią. Na nic nie 
zdały się zapewnienia Łucji, że to była 
tylko prowokacja, która miała ich bar-
dziej zbliżyć…

  •
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Gdy pył po lockdownie już opadł i życie 
towarzyskie prawie wróciło do normal-
ności – warto przypomnieć zasady waż-
nej części wielu podniosłych uroczystości. 
Chodzi tu o wznoszenie toastu, wydawać 
by się mogło nieskomplikowanego ele-
mentu, który jednak często przysparza 
niemałych trudności.

Po pierwsze – należy wybrać od-
powiedni moment. Jeśli na przyjęciu 
serwowane jest kilka dań, to najlepszy 
będzie czas między daniem głównym 
a deserem. Nie powinno się wygłaszać 
toastów w trakcie spożywania dań głów-
nych, zup czy przed podaniem przysta-
wek. Jeśli jednak zdarzy się tak, że ktoś 
zacznie wygłaszać toast podczas posiłku, 
to należy go przerwać i z zainteresowa-
niem wysłuchać.

Po drugie – treść samego toastu. 
Powinien on być przede wszystkim 
krótki, najlepiej jeśli nie trwa powyżej 
minuty–półtorej. Nie ma to być długie 
kazanie czy popis oratorski wygłasza-
jącego. Można za to go zacząć jakąś 
anegdotką czy subtelnym żartem, jeśli 
jesteśmy pewni, że absolutnie nikogo 
on nie urazi ani nie zasmuci. Toast po-
winien być także wzniesiony na stojąco, 
przodem do gości, ale oni nie powinni 
wstawać, chyba że osoba wygłaszająca 
toast o to poprosi. Na czas jego wygła-
szania należy postawić kieliszek na sto-
le, a unieść go dopiero po zakończeniu 
przemówienia.

Po trzecie – toast należy wznosić wi-
nem albo szampanem, raczej nie wódką. 
Należy też upić tylko trochę z kieliszka, 
absolutnie nie całą jego zawartość. Jeśli 
goście zajęci są rozmową, można po-
prosić ich o uwagę, ale nietaktem jest 
na przykład stukanie nożem o szkło czy 
przekrzykiwanie.

Pierwszy toast należy do gospodarza 
przyjęcia, który powinien powitać swo-
ich gości i zaprosić do celebracji okazji, 
z jakiej odbywa się dana uroczystość. 
Kolejny toast może należeć do gościa 
honorowego. 

Jeśli toast wznoszony jest na cześć 
jakiejś osoby, to nie powinna ona pić 
za siebie, ale uśmiechnąć się, a po zakoń-
czeniu toastu podziękować i ewentualnie 
wznieść toast na przykład za gospodarza 
uroczystości.

A co, jeśli nie pijemy alkoholu? Moż-
na wznieść toast symbolicznie, a następ-
nie odstawić kieliszek, albo wznieść go 
wodą – niektórzy uważają to za nietakt, 
ale tu tak naprawdę liczy się przecież 
gest. 

 HK

Czwartego lipca papież Franciszek pod-
dał się zabiegowi chirurgicznemu zwią-
zanemu z objawową uchyłkowatością 
okrężnicy. Operację wykonano w klinice 
Gemelli, której strzegło kilkunastu kara-
binierów. Tamtejsi lekarze operowali już 
wcześniej watykańskich pacjentów, w tym 
Jana Pawła II. Choroba ta nie jest jednak 
zarezerwowana dla wysokich dostojników, 
cierpią na nią wszyscy.

NA CZYM POLEGA UCHYŁKOWATOŚĆ OKRĘŻNI-
CY? Jest to jedno z najczęstszych schorzeń 
jelita grubego, polegające na obecności 
jednego lub więcej uchyłków w okręż-
nicy. Jej przyczyną jest spożywanie zbyt 
małej ilości błonnika. Dieta ubogoreszt-
kowa prowadzi do wydłużenia się pasa-
żu jelitowego i zmniejszenia objętości 
mas kałowych. Wymusza to nadmier-
ne skurcze okrężnicy – wtedy ciśnienie 
w jelicie rośnie, czego skutkiem jest wy-
pchnięcie błony śluzowej na zewnątrz.

KTO JEST NA NIĄ NARAŻONY? Ryzyko za-
chorowania rośnie z wiekiem – cierpi 
na nią około 30 proc. sześćdziesięcio-
latków i prawdopodobnie 80–90 proc. 
Polaków po 75. roku życia. U młodszych 
uchyłki jelita grubego rzadko się two-
rzą, ponieważ jest ona konsekwencją 
wieloletniego stosowania diety ubogiej 
w błonnik. Jest to choroba cywilizacyj-
na częsta w krajach rozwiniętych, na-
tomiast rzadko występuje w biednych 
krajach Afryki czy Azji.

JAKIE OBJAWY DAJE UCHYŁKOWATOŚĆ OKRĘŻ-
NICY? Choroba ta najczęściej przebiega 
bez żadnych objawów i jest wykrywana 
przypadkowo, na przykład podczas ba-
dań wykonywanych z innego powodu. 
Tylko w 20–30 proc. przypadków poja-
wiają się symptomy takie jak bóle w le-
wej dolnej części brzucha nasilające się 
po jedzeniu, zmiana rytmu wypróżnień, 
wzdęcia, zaparcie lub zaparcie naprze-
mienne z biegunką.

JAK LECZY SIĘ TĘ CHOROBĘ? W przypadku 
niepowikłanych uchyłków jelita gru-
bego zaleca się zwiększenie spożycia 
błonnika, na przykład w formie otrę-
bów (początkowo dwie łyżki dziennie, 
co tydzień można zwiększać dawkę, 
maksymalnie do pięciu–sześciu łyżek 
dziennie). W przypadku ostrego zapa-
lenia uchyłków (u 10–25 proc. chorych) 
leczenie polega na leżeniu w łóżku, sto-
sowaniu antybiotyków i ścisłej diecie 
przez 7–10 dni. Powikłania takie jak 
perforacja, czyli przedziurawienie je-
lita, ropień śródbrzuszny, niedrożność 
jelita oraz krwotok wymagają leczenia 
operacyjnego.•

Z D R O W I E

Nie tylko 
papieska choroba
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S A V O I R - V I V R E  –  C Z Y L I  S Z T U K A  Ż Y C I A 

O niełatwej sztuce 
wznoszenia toastów
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Krótka i błyskotliwa mowa, zwilżenie ust szampanem 
albo winem – to recepta na dobry toast
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Krzyżówka panoramiczna nr 14

W MAJU POLACY WYCOFALI Z BANKÓW NIEMAL 
6 MLD ZŁOTYCH. Zlikwidowano wiele ra-
chunków bieżących i oszczędnościowych 
– wynika z danych NBP. To najszybszy 
w historii odpływ pieniędzy. Jednak nie 
ma podstaw do paniki, bo mimo że saldo 
rachunków spadło o 147 mln złotych, 
to jest kwota niewielka wobec prawie  
836 mld złotych trzymanych na rachun-
kach bankowych. Od lutego 2020 roku 
do maja 2021 roku saldo lokat stopniało 
z prawie 295 mld złotych do niecałych 
177 mld złotych (40 proc.). Przyczyna 
takich działań to przede wszystkim spa-
dek w okolice zera oprocentowania lokat 
w bankach, przez co Polacy zaczęli kupo-
wać obligacje skarbowe, złoto i nierucho-
mości oraz trzymać gotówkę.

W I KWARTALE 2021 ROKU WŚRÓD OSÓB BEZRO-
BOTNYCH NAJWIĘCEJ JEST NAJMŁODSZYCH (W WIE-
KU 15–24 LATA). W tej grupie bezrobocie 
wyniosło 14 proc., czyli ponad trzy razy 
więcej niż wśród ogółu Polaków w wie-
ku produkcyjnym. Wśród osób w wie-
ku 25–34 lata bezrobocie kształtowało 
się na poziomie 4,4 proc., 35–44 lata – 
3,4 proc., 45–89 lat – 2,7 proc. Wśród 
osób w wieku produkcyjnym (18–59/64  
lata) stopa bezrobocia wyniosła 4,1 proc.

NIESPŁACONE ZOBOWIĄZANIA WSZYSTKICH PO-
LAKÓW WPISANYCH DO KRD WYNOSZĄ OBECNIE  
47,8 MLD ZŁOTYCH. Zaległości konsumentów-
-multidłużników, czyli osób wpisanych 
do Krajowego Rejestru Długów mających 
co najmniej trzech wierzycieli, sięgają 
22,3 mld złotych. Rekordzista, obciążony 
kwotą 11,6 mln złotych, zalega z płat-
nościami wobec 151 wierzycieli. Naj-
bardziej obciążone długiem są osoby 
pomiędzy 36. a 45. rokiem życia, któ-
rych zaległości sięgają 7,8 mld złotych. 
Grono wierzycieli konsumentów-multi-
dłużników to 6165 firm. „Multidłużnik” 
to często osoba, która wpadła w pętlę 
finansową. Zazwyczaj powodem nara-
stającego zadłużenia jest zbyt duża licz-
ba aktywnych zobowiązań oraz finan-
sowanie każdej potrzeby pożyczonymi 
pieniędzmi. Najwięcej multidłużników 
mieszka na Śląsku (99,5 tys.), region ten 
zajmuje też pierwsze miejsce pod wzglę-
dem kwoty zaległości (3,6 mld złotych). 
Drugie jest Mazowsze (3 mld złotych), 
a trzeci – Dolny Śląsk (2,1 mld złotych).•

W XIX wieku na Opolszczyźnie słynny był 
browar Kreuzburg. Dzisiaj w Kluczborku – 
bo to polska nazwa tego miasta – powsta-
je Miastolas. Ten rzemieślniczy browar 
to dzieło młodego pasjonata, który chce 
nawiązać do pięknych tradycji lokalnego 
piwowarstwa. Oryginalna nazwa nowego 
przedsięwzięcia ma oddawać charakter 
miasta i mieć wydźwięk ekologiczny. 

Stary browar w Kluczborku miał 
swoją siedzibę obok zamku, w którym 
obecnie mieści się Muzeum imienia Jana 
Dzierżona. Z zakładu ostał się jedynie 
duży, ceglany komin. Musiało minąć 
długie 100 lat, by w mieście powstał 
nowy browar. Jego założyciel, Michał 
Rawski, ma 24 lata i od czterech lat jest 
domowym piwowarem. Udało mu się już 
awansować do finału ogólnopolskiego 
konkursu na najlepsze piwo domowe. 
Oprócz praktyki jest też mocny w teorii 

– swoją pracę dyplo-
mową na Uniwersy-
tecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu po-
święcił analizie rynku 
piwa w Polsce. Nadał 
swojemu browarowi 
trochę zagadkową na-
zwę Miastolas, ponie-
waż uważa, że Klucz-
bork to wyjątkowe 
miejsce, gdzie miasto 
bezpośrednio łączy 

się z lasem. Równie pomysłowe 
nazwy mają warzone piwa – Tań-
czący Wilk, Luźny Łoś, Zako-
chany Lis czy Sowa na Rowerze. 
Właściciel Miastolasu podkreśla też, 
że obecnie rośnie znaczenie ekologii, 
co widoczne jest również w miastach, 
gdzie pojawia się coraz więcej zieleni. 
Chce te idee wcielać w życie, czyli wa-
rzyć ekologicznie oraz promować roz-
wiązania przyjazne naturze. W centrum 
miasta utworzył ogród miejski, czyli zie-
lony skwer przy rynku, na którym robi 
nowe nasadzenia. Miastolas na razie 
dzierżawi linię produkcyjną w jednym 
z wrocławskich browarów, ale docelowo 
jego siedziba ma stanąć w Kluczborku.

OCHOTNICZY HARNAŚ
Na kontrowersyjny pomysł wpadł 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP – w ramach współpracy z Carlsberg 
Polska na etykiecie piwa pojawiły się 
wizerunek strażaka oraz hasło „Har-
naś wspiera strażaków”. W zamian 
OSP ma otrzymać od koncernu dofi-
nansowanie sprzętu dla swoich jedno-
stek – koncern w ramach współpracy 
przekaże 1,1 mln złotych, które zostaną 
przeznaczone między innymi na cele 
statutowe ZOSP RP oraz na doposażenie 
OSP. W lipcu na półkach sklepowych 
pojawi się piwo w nowych opakowa-
niach, a wybrane sklepy wezmą udział 
w loterii, w której będą mogły wskazać 

jednostkę Ochotniczych Straży 
Pożarnych godną wsparcia.

Umowa odbiła się szero-
kim echem w mediach społeczno-

ściowych. Część internautów, w tym 
zawodowych strażaków, obawia się, 
że amatorskie, ochotnicze jednostki stra-
ży pożarnej mogą zacząć kojarzyć się 
z alkoholem i brakiem profesjonalizmu. 
Zwracają też uwagę, że wiele pożarów 
czy wypadków bierze się właśnie z nad-
używania alkoholu. Państwowa Straż 
Pożarna stwierdziła, że jest przeciwna 
używaniu wizerunku strażaków do pro-
mocji używek czy alkoholu. Zaznaczyła 
też, że jako zawodowa formacja ratow-
nicza promuje sport pożarniczy, wszelką 
aktywność sportową i zdrowy tryb życia. 
Pomysłu bronią jednak zarówno przed-
stawiciele koncernu piwowarskiego, jak 
i władze OSP. Rzecznika Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP przekonu-
je, że współpraca z partnerem, któremu 
bliska jest idea niesienia pomocy i który 
rozumie trudy pracy strażaków ochot-
ników, umożliwia dodatkowe wsparcie 
jednostek OSP. Władze Carlsberg Pol-
ska podkreślają, że oprócz materialnego 
wsparcia celem partnerstwa jest też sze-
rzenie pozytywnego wizerunku straża-
ka ochotnika – Harnaś to postać, która 
cechuje się fantazją i odwagą, ale też 
troską o innych i można z nim zdziałać 
wiele dobra.
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 19 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
LATO WOKÓŁ NAS
Nagrodę wylosował: LESZEK CZERPAK.
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Kluczbork – trochę miasto, trochę las
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