
Temat na czasie

Robert Kozłowski, wiceprezes 
JSW SA ds. ekonomicznych: 
Proponuję, aby działacze 
związkowi 
razem z zarządem 
stali się liderami 
zmian.
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Alarm ratowników

Wadliwe aparaty 
ucieczkowe? Zwalisty 
górnik na nadszybiu 
jednej z kopalń z dez-
aprobatą wskazuje na 
przewieszony przez ra-
mię aparat ucieczkowy. 
– Po diabła targać to ważące pięć 
kilo pudełko, które w razie potrze-
by zadziała albo i nie, ale spróbo-
wałbyś nie nieść – od razu kara 
– rozkłada ręce. – Te aparaty to 
tylko naciąganie na kasę – równie 
sceptycznie sekunduje mu kolega.
 strona 3

W odpowiedzi 
na wyzwania

Szkoła Eksploatacji Podziemnej. 
W ostatnim tygodniu lutego w kra-
kowskim hotelu Qubus odbywała 
się Szkoła Eksploatacji Podziemnej 
– górnicza konferencja naukowo-
-praktyczna organizowana przez 
Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej 
Akademii Nauk. 

strona 5

Chcą wybudować 
kopalnie
Prywatny kapitał szuka węgla. 
Zainteresowanie polskim węglem 
widać po stronie kapitału prywat-
nego. Tam wiedzą, że zapotrzebo-
wanie na węgiel będzie, choćby 
w Niemczech. Kopex zamierza 
wybudować kopalnię, z której 
pierwsze wydobycie planowane 
jest na rok 2018, a okres wydobycia 
wynosić będzie 30 lat.
 strona 8

Chińczycy wchodzą 
do Peugeota
Informacje motoryzacyjne.

 strona 9

Kompania WęgloWa. Jest porozumienie, są problemy

Wystarczy zaciskanie pasa?
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Przed Kompanią Węglową duże wyzwania i czas podejmowania wielu trudnych decyzji. Czas pokaże, 
czy realizacja założeń programu restrukturyzacji będzie wystarczająca, by wyprowadzić spółkę na 
prostą. Restrukturyzacja spółki będzie między innymi wymagała zmian w strukturze zatrudnienia. 

Więcej na s. 4
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Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman poin-
formował widzów jednej ze stacji telewizyjnych, że 
przyjechał do Kijowa, aby zbadać, jak groźby ministra 
Radosława Sikorskiego wpłynęły na destabilizację sy-
tuacji na Ukrainie i na kijowskim Majdanie. W śledz-
twie prowadzonym poza granicami Rzeczypospolitej 
posła Hofmana wspierał poseł Adam Lipiński. 

A dam Hofman poinformował także, że obaj po-
słowie Rzeczypospolitej udadzą się na Krym, 
aby tam przekonywać obywateli do uszano-

wania integralności terytorialnej Ukrainy. – Jedziemy 
na Krym, bo tam dziś kształtuje się porządek geo-
polityczny Europy. Jeżeli obroni się Krym, to obroni 
się cała Ukraina – powiedział poseł Lipiński. Zaiste, 
wypowiedź godna reprezentanta przynajmniej pań-
stwa, które jest członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa 
ONZ, jeżeli nie supermocarstwa.

Kilkadziesiąt godzin później wszystkie media 
w Polsce podawały informację o zajęciu budynku 
rządowego na Krymie przez uzbrojoną grupę, która 
ma bronić Rosjan mieszkających na Krymie przed 
ekstremistami ukraińskimi. Poseł Hofman na antenie 
Radia Zet poinformował: „Tu wystarczy powiedzieć 
coś po polsku i jest się natychmiast obiektem agre-
sji. Mnie i Adama Lipińskiego natychmiast nazwano 
«szpionami». Musieliśmy się ewakuować”.

Jeżeli dobrze zrozumiałem wypowiedź posła Hof-
mana przed wyjazdem na Krym, to miał on tam przema-
wiać i powstrzymywać tendencje separatystyczne. Nie 

przemawiał, bo ktoś go poinformował, że jest szpiegiem. 
Czy to oznacza, że Adam Hofman uwierzył na słowo 
nieznanemu Rosjaninowi i uznał, że skoro został zde-
konspirowany, to już nie będzie występował na wiecu? 
Wiem, że to wniosek absurdalny, ale ten absurd zaczął 
się w momencie, kiedy posłowie z PiS uznali wypowiedź 
Radosława Sikorskiego za groźbę użycia siły wobec ludzi 
zebranych na Majdanie w Kijowie. Przypomnę, minister 
Sikorski powiedział: „Albo poprzecie porozumienie, albo 
będziecie mieli stan wojenny, armię i wszyscy będziecie 
martwi”. Powiedział to w czasie, gdy wspólnie z mini-
strami spraw zagranicznych Niemiec i Francji pojechał 
rozmawiać o kompromisie między opozycją a władzą 
na Ukrainie. Gdyby nie porozumienie, przez które pre-
zydent Ukrainy Janukowycz musiał uciekać, na Majdan 
weszłyby oddziały Berkutu i wojsk specjalnych, łącznie 
ze snajperami. Posłowie PiS uważają natomiast, że trzeba 
było zagrzewać opozycję do nieustępliwości, a może 
nawet do walki – i to wtedy, gdy było już kilkudziesięciu 
zabitych.

Z przerażeniem obserwuję, z jaką nonszalancją 
posłowie PiS są gotowi przelewać nie swoją krew. Po-
dróż po wschodnich rubieżach Europy tylko po to, 
aby prowadzić śledztwo przeciwko ministrowi spraw 
zagranicznych RP, jest ośmieszaniem Polski. Uważam, 
że nawet tak zasłużeni posłowie jak Adam Hofman 
i Adam Lipiński nie mogą tego robić. Wiem, że wiele 
im się wybacza ze względów wiadomych, ale nawet 
w miłosierdziu trzeba zachować granice.

 l

Czy wszyscy 
górnicy 
to 
sabotażyści?

O dsunęliśmy groźbę radykalnej restrukturyzacji 
Kompanii Węglowej. Związki podpisały z zarządem 

porozumienie, żeby zabezpieczyć najważniejsze interesy 
pracowników naszej firmy. Myli się ten, kto sądzi, że 
związki zgadzają się z programem restrukturyzacji. 
Niestety, zarząd skupił się przede wszystkim na cięciu 
kosztów. To dramat dla firmy, bo u nas nigdy się nie 
przelewało. Jeżeli zarząd nie znajdzie sposobu, aby 
zwiększyć sprzedaż, może być źle. To nielogiczne, że 
pracowników zmusza się do wyrzeczeń, a zarządu 
nie zmusza się do intensywniejszej pracy. Nie trzeba 
wielkiego menedżera, żeby oszczędzać na ludziach i na 
inwestycjach.

W przyszłym roku wygasają dwa bardzo ważne 
dokumenty – strategia dla górnictwa i tak zwana 

ustawa branżowa. Czas biegnie, a prace nad nowymi 
dokumentami daleko w lesie. Nikt nawet nie zająknie 
się na temat tego, jaką rolę ma pełnić górnictwo. To 
bardzo zły znak. Przecież większość naszych kłopotów 
wynika z braku koncepcji na górnictwo. Co jakiś czas 
nadchodzi moda na restrukturyzację i wtedy ogłasza 
się jakieś programy. Nie wiadomo, po co robi się kolejną 
restrukturyzację, i nie wiadomo, jaki jest jej cel. To sztuka 
dla sztuki. Poza tym jaka to restrukturyzacja? To tylko 
gra na czas. Górnictwo potrzebuje perspektywy na lata. 
Nie wiem, kiedy do polityków dotrze prosty fakt, że od 
momentu podjęcia decyzji o jakiejś większej inwestycji 
do czasu jej zakończenia mija kilka lat. Następne lata są 
potrzebne, aby ta inwestycja się zwróciła. To oznacza, 
że strategia dla górnictwa powinna być obliczona 
przynajmniej na kilkanaście lat, bo dopiero po takim 
czasie można ocenić jej efekty. U nas jedynym elementem, 
który można uznać za stały, jest zwijanie firmy. Wiem, że 
się powtarzam, ale żeby zwijać firmę, niepotrzebny jest 
zarząd z jakimiś wyjątkowymi umiejętnościami.

R atunkiem dla górnictwa ma być automatyzacja. 
Rzeczywiście, to bardzo dobry pomysł, ale kosztowny. 

Obawiam się, że nie stać nas na takie rozwiązanie. Prawie 
codziennie do siedziby naszego związku przychodzą 
górnicy i opowiadają o tym, jak dziadujemy. Jeśli im 
powiem, że kupimy automaty i będzie dobrze, to mnie 
wyśmieją. Pomysły z dziedziny fantastyki można snuć 
długo, jednak dobrze by było od czasu do czasu nawiązać 
kontakt z rzeczywistością. A rzeczywistość wygląda tak, 
że mimo antywęglowej polityki zużycie węgla w Unii 
Europejskiej rośnie, natomiast my zamiast zastanowić 
się, co zrobić, żeby wejść na ten rynek, podwijamy ogon i 
chcemy ograniczać górnictwo. To pomyłka. Nie pierwsza 
w ciągu minionych 25 lat.

U ważam, że nadszedł czas, by zarząd, który kieruje 
spółką, był wynagradzany za efekty. Te efekty łatwo 

określić. Trzeba zdobywać nowe kontrakty, sprzedawać 
więcej węgla, prowadzić taką politykę, aby firma miała 
zysk. Na razie wszystkie niepowodzenia są winą górników 
i związków zawodowych. Czy w Kompanii Węglowej 
wszyscy robotnicy to sabotażyści? Czy możliwe, aby 
jedyną przeszkodą na drodze do sukcesów firmy byli 
pracownicy? Niestety, taka panuje filozofia. To oznacza, 
że gdyby w KW pracował wyłącznie zarząd, to mielibyśmy 
zyski? Powoli z największej spółki górniczej w Unii 
Europejskiej stajemy się spółką największych absurdów w 
Unii Europejskiej. l

Oberwało mi się za tekst z poprzedniego numeru No-
wego Górnika. Napisałem, że – zdaniem specjalistów 
górniczych skupionych wokół SLD – ratunkiem przy-
najmniej dla części kopalń Kompanii Węglowej byłaby 
reaktywacja Rybnickiej Spółki Węglowej. Część krytyków 
zarzuciła mi, że mieszam się w nieswoje sprawy. Niektó-
rzy mieli mi za złe, że myślę tylko o kopalniach rybnic-
kich, a przecież można byłoby ten pomysł zastosować 
w przypadku innych kopalń. Byli i tacy, którzy mówili 
wprost: Odpieprz się od Kompanii Węglowej.

O d Kompanii nie się odpieprzę, bo to wciąż naj-
większa firma górnicza i od jej kondycji zależy 
obraz całego górnictwa. W dodatku uważam, 

że takim kolosem nie da się sprawnie zarządzać, dlatego 
razem z restrukturyzacją w części produkcyjnej trzeba 
przeprowadzić restrukturyzację w organizacji. Dosko-
nale wiem, że powołanie Rybnickiej Spółki Węglowej 
byłoby tylko jednym z pociągnięć. Jednym z wielu – 
niewystarczającym, ale koniecznym. Czy reaktywować 
inne spółki, które kiedyś weszły w skład KW? O tym 
trzeba dyskutować, sprawa jest bowiem poważna. Upa-
dek KW oznaczałby upadek wielu firm pracujących 
dla górnictwa. Ucierpiałyby na tym inne spółki – JSW 
i KHW. Lej po KW byłby niczym czarna dziura dla 
społeczności lokalnych. Dramat ekonomiczny stałby się 
także dramatem społecznym. Dlatego zdecydowałem 
się rozpocząć dyskusję o Kompanii. Uważam, że zbyt 
wiele wysiłku wkłada się w ratowanie szyldu, a pomija 
się sprawy najistotniejsze – kondycję poszczególnych 
kopalń. Zbyt wiele osób zaangażowanych w tę obronę 
wierzy, że zła sytuacja w zakładach KW może w efekcie 
oznaczać dobrą sytuację dla Kompanii. To nieprawda.

Węgiel wydobywany w kopalniach Kompanii Wę-
glowej ma średnią wartość energetyczną 21 megadżuli. 
Żeby sprzedać go na rynkach światowych, powinien 
mieć 25 megadżuli. Okazuje się, że Kompania ma kło-
poty dlatego, iż zamiast wydobywać węgiel poszukiwany 

na rynkach, wydobywała cokolwiek. Z wielką skrupulat-
nością zacząłem szukać informacji, które zapowiadałyby 
zmianę tej polityki. Znalazłem tylko zapowiedzi spadku 
wydobycia. Zapowiedzi poprawy jakości wydobywanego 
węgla niestety nie znalazłem. Nie twierdzę, że takich 
planów nie ma. Obawiam się jednak, że zanim te plany 
zostaną zrealizowane, miną lata. Inercja KW jest wielka, 
natomiast czasu mało.

Polskie kopalnie węgla energetycznego czekają 
na wzrost cen na rynkach światowych. Najlepiej by 
było, gdyby był to powrót do szczytów sprzed kil-
ku lat. Opieranie biznesplanu na marzeniach może 
się źle skończyć. Może okazać się, że obrońcy szyldu 
faktycznie wygrają, ale zostanie im tylko szyld, z kolei 
nas zaleje węgiel rosyjski i amerykański. Amerykanie 
mają dwa razy tańszą energię niż Europejczycy. Za 
gaz płacą przynajmniej pięć razy mniej niż Polacy, ich 
gaz łupkowy jest tak tani, że nie opłaca się im spalać 
węgla, który jest za drogi. Żeby nie zamykać swoich 
kopalń, znajdą sposób, aby ulokować ten węgiel u nas 
(w Europie) i u nas (w Polsce).

Bardzo dużo mówi się o konkurencji z zagranicy. 
Mało kto wspomina o rywalizacji między polskimi 
kopalniami. Kopalnia Bogdanka wydobywa coraz 
więcej węgla i wypycha paliwo ze Śląska. Silesia radzi 
sobie równie dobrze. W planach jest budowa lub od-
tworzenie kilku kopalń na Śląsku – ich węgiel będzie 
tańszy od węgla z najtaniej wydobywającej kopalni 
KW. Najgorsze jest to, że im będzie to się opłacało. 
Po raz kolejny powtarzam, że Kompanią trzeba zająć 
się na poważnie. Zanim to nastąpi, należy ratować 
przed zagładą to, co można szybko uratować. Kopal-
nie rybnickie można ocalić i dlatego trzeba powołać 
Rybnicką Spółkę Węglową. Jeżeli tak dalej będzie, 
największa spółka górnicza w Europie co jakiś czas 
będzie sprzedawała jakąś kopalnię i będzie wegetować. 
Czy o to chodzi moim adwersarzom? Czy Kompania 
Węglowa ma stać się dilerem polskich kopalń?  l

Pięścią w stół

KW – diler polskich kopalń?

Jeżeli tak 
dalej będzie, 
największa 
spółka górnicza 
w Europie co 
jakiś czas będzie 
sprzedawała 
jakąś kopalnię 
i będzie 
wegetować. Czy 
o to chodzi moim 
adwersarzom? 
Czy Kompania 
Węglowa ma 
stać się dilerem 
polskich kopalń?

Z przerażeniem 
obserwuję, z jaką 
nonszalancją 
posłowie PiS 
są gotowi 
przelewać nie 
swoją krew. 

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Szpion Hofman?

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Zwalisty górnik na nadszybiu jednej z kopalń 
z dezaprobatą wskazuje na przewieszony 
przez ramię aparat ucieczkowy. – Po diabła 
targać to ważące pięć kilo pudełko, które w 
razie potrzeby zadziała albo i nie, ale spró-
bowałbyś nie nieść – od razu kara – rozkłada 
ręce. – Te aparaty to tylko naciąganie na kasę 
– równie sceptycznie sekunduje mu kolega.

Oba spostrzeżenia można by potraktować 
z przymrużeniem oka jako przejaw zwyczaj-
nego malkontenctwa po ciężkiej szychcie. 
Innego kalibru wymowę ma natomiast treść 
petycji Związku Zawodowego Ratowników 
Górniczych w Polsce z 20 lutego adresowa-
nej do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego 
Piotra Litwy. Już pierwsze zdanie dokumen-
tu alarmuje masową liczbą usterek i nie-
prawidłowości w wytwarzanych w Fabryce 
Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych 
Faser aparatach ucieczkowych KA-60 i żąda 
poddania kontroli wszystkich egzemplarzy 
tego obowiązkowego wyposażenia górnika. 
Więcej – związek domaga się dyscyplinarnego 
zwolnienia całego zarządu tarnogórskiej firmy. 
Związkowa skłonność do mocnej retoryki?

– W grę wchodzi sprzęt ratujący życie. 
Czy wolno czekać, aż będą ofiary? – ucina 
krótko lider ZZRGwP Piotr Luberta. Aparat 
ucieczkowy przez 60 minut ma chronić górni-
ka, który znalazł się w atmosferze niezdatnej 
do oddychania.

W ocenie wiceprzewodniczącego związku 
Pawła Wyciśloka niepewny aparat na jego 
wyposażeniu to gra w rosyjską ruletkę. – Jego 
użycie w warunkach zagrożenia oznacza wy-
rok śmierci dla górnika – tłumaczy. Zatrwa-
żająca – jeśli trzymać się ocen ZZRGwP – 
jest skala wad w aparatach KA-60. W petycji 

do Litwy jej autorzy piszą, że podczas kon-
troli stanu technicznego aparatów skierowa-
no do naprawy prawie 4 tys. urządzeń, czyli 
mniej więcej co piąte z przebadanej próby, 
jednak w ocenie Wyciśloka skazy mogą sięgać 
nawet 30 proc. Tymczasem w latach 2009–
2012 przedsiębiorcy górniczy kupili i wdrożyli 
do ruchu blisko 69 tys. KA-60. Tylko Kom-
pania Węglowa w następstwie postępowania 
przetargowego nabyła 40 tys. tych aparatów. 
Każdy egzemplarz ma gwarancję użytkowania 
na pięć lat i w tym okresie ma on zachować 
pełną sprawność i właściwości. Po upływie 
tego czasu jest wycofywany.

Odrębnym zagadnieniem jest sposób 
kontroli aparatów ucieczkowych. Ludzie 
obeznani z górnictwem doskonale wiedzą, 
że jest to zaplombowana „puszka”, jaką górnik 
zabiera pod ziemię, zatem kontrola w kopalni 
sprowadza się w gruncie rzeczy do oglądu, 
czy nie ma na niej widocznych uszkodzeń 
mechanicznych.

– Przeznaczeniem aparatu jest zastoso-
wanie go jeden jedyny raz w nadzwyczajnych 
sytuacjach zagrożenia. Tak więc zerwanie 
plomby i jego otwarcie dla jakichś skrupulat-
niejszych badań de facto oznacza zniszczenie 
urządzenia – wyjaśnia wolący zachować ano-
nimowość pracownik służb BHP w jednym 
z przedsiębiorstw górniczych. W tym kon-
tekście właściwego wymiaru nabiera żąda-
nie ZZRGwP, by poddać kontroli wszystkie 
aparaty pozostające w użytkowaniu zakładów 
górniczych.

Piotr Luberta wyjawia, że wątpliwości 
co do jakości tarnogórskich aparatów – w tej 
grupie urządzeń Faser ma w istocie mono-
polistyczną pozycję na krajowym rynku – 
pojawiły się w trakcie szkoleń w kopalniach 

z otwieraniem „puszek”. Wciąż powracające 
zastrzeżenia spowodowały skierowanie do ba-
dań u producenta aparatów z różnych zakła-
dów górniczych i losowo wybranych egzem-
plarzy z rozmaitych partii produktu. Luberta 
ciągnie długą litanię ujawnionych felerów. 
– Pojawiały się problemy z zacinaniem się 
pokryw aparatów, a po ich otwarciu umiesz-
czonych pod nimi zaworów upustowych, 
występowały przebarwienia worków odde-
chowych zdradzające rozpylenie masy tleno-
twórczej, zdarzały się również worki dziurawe 
bądź posklejane, były kłopoty ze szczelnością 
aparatów i pochłaniaczy (niezorientowanym 
trzeba wyjaśnić, że wilgoć degraduje aparat), 
a także z wadliwymi zaciskami na nos – wy-
mienia najpoważniejsze z wad. – Wszystko 
to znajduje się w pokontrolnych protokołach 
u producenta – Luberta akcentuje, że nie rzuca 
słów na wiatr i nie mówi o wyimaginowanych 
usterkach.

Zupełnie odmiennie rzecz całą widzi za-
rząd Faseru, stanowczo zaprzeczając w ogło-
szonym 17 lutego oświadczeniu informacjom 
o problemach z aparatami KA-60 wynikłymi 
wyłącznie z winy producenta. W obszernym 
dokumencie establishment spółki drobia-
zgowo opisuje złożoną konstrukcję i prze-
znaczenie aparatu, przekonuje, że produkt 
firmy – o ile jest użytkowany z respektowa-
niem instrukcji obsługi – jest w gwarantowa-
nym okresie urządzeniem pełnosprawnym, 
a wreszcie przywołuje certyfikaty zgodności 
z europejskimi normami i pozytywne wyni-
ki audytów. W oświadczeniu zarządu dwie 
konstatacje zostały wyeksponowane tłustą 
czcionką. Pierwsza: „W wyniku (…) przeglą-
dów Faser SA stwierdził, że aparaty użytko-
wane zgodnie z instrukcją obsługi są w pełni 

sprawne, bezpieczne i zachowują właściwości 
ochronne”. Druga: „W aspekcie wykonanych 
(…) badań aparatów typu KA-60 na zgodność 
z wymogami normy (…) nie ma obecnie pod-
staw do wysuwania wniosku, że aparaty te nie 
spełniają wymagań zasadniczych w zakresie 
objętym badaniami. Powyższe stwierdzenie 
nie zwalnia użytkowników z obowiązków 
kontrolowania użytkowanych w zakładach 
górniczych aparatów typu KA-60 oraz do uży-
wania ich zgodnie z zaleceniami producenta”.

Tak więc w opinii zarządu Faseru – 
o ile właściwie odczytałem słowną kazuisty-
kę oświadczenia – wszystko jest z grubsza 
OK. Aż chciałoby się powiedzieć: i bądź tu, 
człowieku, mądry.

Ale OK, widać, nie jest. Nie jest, bo oto 
w informacji Wyższego Urzędu Górniczego, 
przekazanej dziennikarzom przez rzecznicz-
kę prasową tej instytucji Jolantę Talarczyk, 
pojawia się konstatacja o porażającej skali 
nieprawidłowości. W stosowanej przez WUG 
retoryce jest to nadzwyczaj rzadkie określenie 
dotyczące powtarzających się od 2011 roku 
zastrzeżeń do jakości faserowskich aparatów 
ucieczkowych. Z informacji, będącej pokło-
siem lutowej narady prezesa Piotra Litwy z dy-
rektorami okręgowych urzędów górniczych, 
przejrzyście wynika, że problemy z KA-60 
powtarzają się już od kilku lat, a efektem we-
wnętrznych kontroli w największych firmach 
górniczych była w tym czasie reklamacja około 
3 tys. tych aparatów.

– Będę apelował do pracodawców gór-
niczych o stawianie kryterium jakości i nie-
zawodności sprzętu ochrony indywidualnej 
górników na pierwszym miejscu przy roz-
strzyganiu przetargów na zakup wyposażenia. 
Nie może być tak, że cena wygrywa z bez-
pieczeństwem – stanowczo stawia sprawę 
prezes Litwa.

Ale szef WUG nie poprzestaje na ape-
lach. 13 lutego z urzędu wszczął postępowa-
nie wobec Faseru w sprawie wprowadzonego 
do obrotu tlenowego aparatu ucieczkowego 
KA-60, w ramach którego już w kilka dni 
później w fabryce przeprowadzona została 
drobiazgowa kontrola technologicznych re-
żimów produkcji, a także pobrane zostały ko-
lejne próbki do badań laboratoryjnych, które 
zostaną przeprowadzone przez akredytowaną 
jednostkę.

Stanowcza postawa prezesa WUG zapo-
wiada przerwanie tej „gry w rosyjską ruletkę”. 
Jak zawsze w takich sytuacjach pojawiają się 
jednak również podteksty. Skoro zaś mowa 
o kilkudziesięciu tysiącach znajdujących 
się u górniczych przedsiębiorców aparatów 
ucieczkowych, to natychmiast w tle pojawia 
się tzw. kasa i pytanie o to, kto chciałby ją łyk-
nąć po ewentualnym wypchnięciu z rynku 
Faseru?

– W komisjach przetargowych w spółkach 
węglowych nie ma naszych ludzi. Odrzucam 
więc pojawiające się sugestie, że ostra reakcja 
Związku Ratowników Górniczych w sprawie 
jakości aparatów ucieczkowych jest podlana 
sosem hipokryzji. Nie lobbujemy na rzecz ja-
kiegokolwiek producenta. Więcej – nasz alarm 
nie jest pomyślany jako próba przekreślenia 
Faseru. Oczekujemy jednak od fabryki takich 
zmian konstrukcyjnych i technologicznych, 
aby górnik mógł być pewien, że może cał-
kowicie ufać sprawności zabieranego na dół 
aparatu – podkreśla z naciskiem Piotr Luberta.

JERZY CHROMIK

Wadliwe aparaty ucieczkowe?

Alarm ratowników

Jedno uJęcie

XXIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Prezes KHW osobowością roku
Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, został uznany za Osobowość Roku w konkursie Górniczy Sukces Roku organi-
zowanym przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Jury konkursu uznało, że działania prezesa 
na rzecz wzmocnienia pozycji KHW oraz dobre wyniki Holdingu w bardzo trudnym 2013 r. zasługują na szczególne wyróżnienie. Zauwa-
żone zostało także zaangażowanie prezesa Łoja w duże projekty badawcze, na przykład w pionierski projekt podziemnego zgazowania 
węgla (więcej – strona 5). ST
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Związkowcy działający w Kompanii Węglo-
wej oraz zarząd KW zawarli porozumienie 
w zakresie programu restrukturyzacyjnego 
spółki w latach 2014–2020. Rozmowy, które 
miały miejsce w czwartek 6 lutego br., trwały 
ponad dziesięć godzin.

– Nie będzie zwolnień, nie będzie również 
łączenia kopalń. Jedynie ze względu na do-
bro pracowników złożyliśmy swoje podpisy 
– zaznacza Jarosław Grzesik, szef górniczej 
Solidarności.

Inne założenia programu restruktury-
zacji związki nadal oceniają negatywnie, 
w tym m.in. planowaną sprzedaż kopalni 
Knurów-Szczygłowice. W dokumencie z 6 
lutego zostały uwzględnione główne ustalenia 
poczynione między związkami a zarządem 
15 stycznia.

Zaciskanie pasa

Zarząd KW odstąpił od zwolnienia 884 
pracowników administracji. W zamian przez 
trzy lata nie otrzymają oni czternastej pensji. 
Na ten czas mają gwarancję zatrudnienia. 
Gdyby sytuacja Kompanii uległa poprawie, 
można by przywrócić pełną wypłatę czter-
nastki. Pozostałym pracownikom wydłużono 
gwarancje pracy do 2020 roku. Nie będzie 
także administracyjnego łączenia kopalń, 
które związkowcy od początku kontestowa-
li, wskazując, że przyniesie ono tylko chaos 
organizacyjny zamiast korzyści. Związki zgo-
dziły się natomiast na korektę umów o pracę 
pracowników kopalń odnoszącą się do miejsca 
wykonywania pracy. Miejscem tym nie będzie 
jedna kopalnia, tylko dwa lub trzy zakłady, 
które wcześniej miano ze sobą łączyć.

Chodzi o Bobrek-Centrum oraz Piekary, 
Bielszowice i Halembę-Wirek, a także Pokój, 
Brzeszcze i Piast, Marcel oraz Rydułtowy-Annę 
i Chwałowice oraz Jankowice. Strony ustaliły, 
że zmiana miejsca wykonywania pracy ma być 
poprzedzona konsultacjami z organizacją związ-
kową, natomiast pracownik miałby zostać poin-
formowany o przeniesieniu pięć dni wcześniej.

Likwidacji ulec ma fundusz motywacyjny 
i podwyższone dopłaty do świadczeń choro-
bowych. Ponadto, czego także można się było 
spodziewać, na dwa lata o jedną tonę rocznie 
zmniejszony zostanie bezpłatny węgiel przy-
sługujący emerytom, rencistom i pozostałym 
uprawnionym osobom. Nowi pracownicy nie 
będą uprawnieni do otrzymywania bezpłat-
nego węgla po przejściu na rentę, emeryturę 
bądź świadczenie przedemerytalne. Nie bę-
dzie sprzedaży Konsorcjum Ochrony Kopalń 
Sp. z o.o. i Gliwickiego Zakładu Usług Górni-
czych Sp. z o.o. Nie zostanie też zlikwidowany 
Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych.

Porozumienie podpisano, natomiast pro-
blemów nie ubywa. Związki nadal negatywnie 
odnoszą się od zamiaru sprzedaży kopalni 
Knurów-Szczygłowice Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. Wskazują, że może to oznaczać 
początek dalszego demontażu Kompanii.

Problemem może być również sukcesywne 
tracenie rynku przez Kompanię na rzecz m.in. 
Lubelskiego Węgla Bogdanka, który zwiększa 
wydobycie, oraz węgla z importu.

Kompania Węglowa planuje w 2014 roku 
wydobyć około 33 mln ton węgla. W kolejnych 
latach ma wydobywać około 31 mln ton surowca.

– Obecnie sztuką jest przede wszyst-
kim sprzedać węgiel, a nie tylko go wydobyć 

– zaznacza Zygmunt Łukaszczyk, wojewoda 
śląski. – Rynek węgla jest dziś rynkiem kon-
sumenta, a nie producenta. Należy pamiętać 
o Lubelskim Węglu Bogdanka, który wydo-
bywa węgiel tanio. Bogdanka konsekwentnie 
zwiększa poziom wydobycia, a zatem w ko-
lejnych latach będzie wypychać z rynku wę-
giel ze śląskich kopalń – podkreśla wojewoda 
Łukaszczyk.

Marek Uszko, wiceprezes KW ds. pro-
dukcji, koordynator prac zarządu spółki, za-
znacza, że porozumienie podpisane 6 lutego 
w zakresie programu restrukturyzacji spółki 
do roku 2020 umożliwi realizację działań re-
strukturyzacyjnych w warunkach spokoju spo-
łecznego. To jednak dopiero początek drogi, 
spółka będzie bowiem musiała w kolejnych 
latach sprostać wielu wyzwaniom.

permanentna 
restrukturyZacja

Trudna sytuacja Kompanii Węglowej 
sprawia, że musi ona wdrożyć program re-
strukturyzacji – między innymi trzeba wresz-
cie uregulować kwestię deputatu węglowego 
dla górniczych emerytów.

W 2013 roku uprawnienia do deputatu 
miało 161 tys. emerytów i rencistów, a koszty 
deputatów przekroczyły już 266 mln zł. O skali 
wydatków na ten cel świadczy fakt, że chodzi 
o kwotę wyższą, niż pochłaniają miesięcz-
nie wynagrodzenia dla wszystkich górników 
Kompanii Węglowej pracujących pod ziemią.

– Chcemy utrzymać miejsca pracy dla 
pracowników Kompanii, tak by mogli oni 
odprowadzać składki na ZUS, co gwaran-
tuje, że górnicy, którzy są na emeryturze, 
będą mogli otrzymywać swoje świadczenia 
– podkreśla Marek Uszko. – W perspekty-
wie kolejnych dwóch lat będziemy rozmawiać 
ze stroną społeczną o dalszym ograniczeniu 
tych przywilejów.

Zarząd KW wskazuje, że sprzedaż ko-
palni Knurów-Szczygłowice jest potrzebna, 
by utrzymać inwestycje na niezbędnym pozio-
mie. W 2014 roku Kompania Węglowa prze-
znaczy na inwestycje około 915 mln zł. Gdyby 
Kompania znajdowała się w dobrej sytuacji, 
to na pewno nie byłoby mowy o sprzedaży 
kopalni Knurów-Szczygłowice.

– Zarząd Kompanii nie jest uszczęśli-
wiony tym, że trzeba sprzedać tę kopalnię 
– przyznaje Marek Uszko. – Oczywiście za-
rząd Kompanii prowadzi też analizy ryzyka, 

na wypadek gdyby do tej transakcji jednak 
nie doszło. Musimy być przygotowani i mieć 
wariant obejmujący sytuację, w której nie do-
szłoby do sprzedaży kopalni Knurów-Szczy-
głowice. Wiadomo, że wycena musi być dla 
nas satysfakcjonująca. Zarząd Kompanii Wę-
glowej na kolejną kadencję ma być wyłoniony 
najpóźniej na początku kwietnia.

Ustalono, że transakcja sprzedaży kopalni 
Knurów-Szczygłowice miałaby zostać sfinali-
zowana do końca pierwszej połowy tego roku 
między innymi po to, by umożliwić nowemu 
zarządowi nierealizowanie tej transakcji, gdy-
by uznał, że nie należy jej przeprowadzać – 
podkreśla Marek Uszko.

Jego zdaniem znaczącymi elementami 
programu restrukturyzacji spółki są między 
innymi zwiększenie zmianowości, wzrost wy-
dobycia z jednej ściany czy alokacja pracow-
ników. Program restrukturyzacji obejmuje też 
kilkanaście zadań dotyczących polityki mar-
ketingowej spółki – chodzi chociażby o po-
prawę jakości węgla handlowego czy wzrostu 
produkcji sortymentów grubych.

Są kopalnie, w których wypad sortymen-
tów grubych przekracza 25 procent. Polityka 
sprzedaży zakłada także to, by na północy 
kraju uzyskać satysfakcjonujące ceny, na pew-
no lepsze od cen uzyskiwanych w eksporcie 
drogą morską. Kompania Węglowa, żeby 
utrzymać płynność, eksportowała za pośred-
nictwem Węglokoksu węgiel drogą morską, 
miało to jednak służyć jedynie utrzymaniu 
płynności. W KW wskazuje się, że trzeba 
doprowadzić do sytuacji, w której wolumen 
produkcji oscyluje między 32–33 mln ton 
węgla na rok, wówczas będzie się w stanie 
efektywnie ulokować go na rynku. Dodatnia 
akumulacja na sprzedaży węgla ma być uzy-
skana przez Kompanię w 2015 roku. – Proces 
restrukturyzacji musi być prowadzony przez 
cały czas – zaznacza Marek Uszko. – Spółka 
musi się stale dostosowywać do realiów ryn-
kowych – dodaje.

Problemem KW są także zwały surowca 
słabej jakości – zalegają na nich przeszło 4 mln 
ton. W planie techniczno-ekonomicznym KW 
na rok 2014 założono stratę na działalności 
operacyjnej. Wynik finansowy na rok 2014 
założono dodatni.

rynek Zweryfikował plany

Obecnie na rynku szczególnie ciężko 
jest producentom węgla energetycznego, 

w tym naszej największej spółce – Kompanii 
Węglowej. Cena tony węgla energetycznego 
w portach ARA (Antwerpia–Rotterdam–Am-
sterdam) dochodzi do poziomu około 82–83 
dolarów za tonę, a jeszcze trzy lata temu 
dochodziła do 170 dolarów za tonę. Mamy 
obecnie do czynienia z nadpodażą węgla 
energetycznego na rynku, co przekłada się 
na poziom cen.

Kompania Węglowa do niedawna nasta-
wiona była prorozwojowo, zakładała zwięk-
szanie produkcji węgla do 43 mln ton w 2020 
roku, ale pozostało po tym tylko wspomnie-
nie. – Życie szybko zweryfikowało nasze 
plany – zaznacza Piotr Rykala, wiceprezes 
Kompanii Węglowej ds. pracy oraz zarzą-
dzania i rozwoju. – W 2014 roku z powodu 
kryzysu oraz niskich cen węgla musieliśmy 
opracować nową strategię: program restruk-
turyzacyjny spółki. Znajdujące się w nim 
założenia są zupełnie inne, niż wcześniej za-
kładaliśmy. Kompania planuje od 2015 roku 
stabilną produkcję na poziomie 32–33 mln 
ton. Zakładamy także spadek zatrudnienia 
z poziomu 55 tys. osób do poziomu 38 tys. 
pracowników. Te przykłady pokazują, na jak 
duże ryzyko jesteśmy narażeni w dziedzinie 
planowania swojej działalności – podsumo-
wuje Rykala.

Przed Kompanią Węglową duże wyzwania 
i czas podejmowania wielu trudnych decyzji. 
Czas pokaże, czy realizacja założeń programu 
restrukturyzacji będzie wystarczająca, by wy-
prowadzić spółkę na prostą. Restrukturyza-
cja spółki będzie między innymi wymagała 
zmian w strukturze zatrudnienia. W latach 
2007–2011 spółka przyjęła do pracy 20 tys. 
nowych pracowników, co nie przełożyło się 
na wzrost poziomu zatrudnienia, bowiem 
nowi pracownicy zajęli miejsce górników od-
chodzących na emerytury. Luka pokoleniowa 
została uzupełniona zaledwie w niewielkim 
procencie. – Średnia wieku naszych pracow-
ników spadła zaledwie o trzy lata – z 41 do 38 
lat – mówi Piotr Rykala.

Kompania Węglowa ma piętnaście ko-
palń, w tym kopalnie, gdzie jest efektywność 
1000 ton na zatrudnionego, ale także kopalnie 
o efektywności 500 ton na jednego zatrudnio-
nego. To pokazuje, że najtrudniejsze zadania 
dopiero przed spółką.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą Miesięcznika 
Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

6 lutego zarząd Kompanii Węglowej oraz związkowcy podpisali porozumienie dotyczące treści programu restrukturyzacji 
spółki. To wprowadza potrzebny spokój, natomiast problemów, z jakimi musi się zmierzyć spółka, pozostaje cała masa.

Co dalej z Kompanią Węglową?
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Rynek węgla jest dziś rynkiem konsumenta, a nie producenta
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W ostatnim tygodniu lutego w krakowskim 
hotelu Qubus odbywała się Szkoła Eksploata-
cji Podziemnej – górnicza konferencja nauko-
wo-praktyczna organizowana przez Instytut 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
Polskiej Akademii Nauk. Po raz 23. przedsta-
wiciele świata nauki reprezentujący wszel-
kie dziedziny górnictwa oraz ich partnerzy 
z przemysłu starali się wskazać rozwiązania 
najistotniejszych problemów dotykających 
branżę górniczą.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej, aspiru-
jąca także do miana wychowawcy górniczej 
młodzieży, po raz pierwszy zorganizowana 
została w Wiśle-Jaworniku. SEP na długo za-
kotwiczyła w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku, 
by pięć edycji temu zawitać do Krakowa.

Począwszy od poniedziałku 24 lutego, 
w trakcie pięciu dni obrad uczestnicy konfe-
rencji wysłuchali kilkuset referatów zgrupo-
wanych w kilkunastu sesjach tematycznych. 
Jak podkreśla dr Jerzy Kicki, przewodniczący 
Komitetu Organizacyjnego SEP, szkoła z roku 
na rok sięga po nowe pomysły i obszary te-
matyczne, stara się podążać za problemami 
najistotniejszymi dla górnictwa w XXI wieku. 
W tym roku jednym z takich tematów była 
koncepcja inteligentnej kopalni, szeroko oma-
wiana podczas sesji plenarnej w pierwszym 
dniu SEP.

W kierunku 
inteligentnej kopalni

Sesję rozpoczął referat „W kierunku inte-
ligentnej kopalni”, który przygotował dr Jerzy 
Kicki. Kicki nawiązał do pomysłu przedsta-
wionego przed kilku laty podczas SEP przez 
delegację fińską, w którym założono, że już 
po 10 latach funkcjonowania projektu w ca-
łej kopalni ma działać bezprzewodowa sieć 
informatyczna, a wszystkie pracujące w niej 
maszyny mają być automatyczne i zdalnie 
sterowane. – Dzisiaj poszliśmy jeszcze dalej. 
Oczekujemy, żeby urządzenia, które korzystają 
z systemów informatycznych, potrafiły poru-
szać się w tej skomplikowanej rzeczywistości, 
jaką jest górotwór – uważa dr Kicki.

Wśród wyzwań stojących przed współcze-
snym górnictwem, na które wskazał prelegent, 
jest lawinowo rosnące zużycie surowców mi-
neralnych na świecie, rosnąca głębokość eks-
ploatacji schodząca nawet poniżej 3 km i wią-
żący się z tym wzrost zagrożeń naturalnych 

oraz kres wielkich kopalń odkrywkowych. 
Pomysłodawca SEP jest przekonany, że o dal-
szych losach koncepcji inteligentnej kopalni, 
która może być odpowiedzią na te wyzwa-
nia, zdecydują automatyka, informatyka 
i robotyka.

– Inteligentna kopalnia to w przypadku 
KGHM przymus. Przymus, który wynika 
z faktu, czym dzisiaj jesteśmy, czym chcemy 
być i w jakim tempie chcemy osiągnąć te cele – 
mówił dr Herbert Wirth, prezes KGHM Polska 
Miedź. Prezes Wirth zaznaczył, że aby móc 
rozmawiać o efektywnej eksploatacji na głę-
bokości poniżej 1200 m, nie można się dzi-
siaj obejść bez automatyki i robotyki. Zwrócił 
również uwagę na to, że nie można obciążać 
miejsca pracy kilkoma zagrożeniami jednocze-
śnie. – Im mniej człowieka na przodku, tym 
kopalnia bardziej bezpieczna – podsumował.

informatyka szansą 
dla górnictWa 
Roman Łój, prezes Katowickiego Holdin-

gu Węglowego, uzasadniał, dlaczego temat 
sesji jest tak istotny dla polskiego górnictwa. 
Przypomniał, że przez 350 lat funkcjonowania 
górnictwo przeszło szereg istotnych zmian 
i przebyło bardzo daleką drogę. Część tych 
zmian, ze względu na ich znaczenie, może-
my uważać za kamienie milowe. – To przede 
wszystkim wprowadzenie maszyn i urządzeń 
z napędem parowym, mogących po raz pierw-
szy zastąpić pracę ludzkich mięśni. To wpro-
wadzenie maszyn z napędem elektrycznym 
i oświetlenia elektrycznego. To wreszcie 
wprowadzenie systemu eksploatacji ściano-
wej w miejsce komorowo-filarowej i zain-
stalowanie zmechanizowanych kompleksów 
ścianowych. W tej chwili realizujemy ko-
lejny etap zmian – e-kopalnię, rozwiązanie 
polegające na możliwie najszerszym wyko-
rzystaniu systemów informatycznych. Nie 
robimy tego ze względu na modę, ale dlate-
go, że jest to szansa dla polskiego górnictwa 
– argumentował.

kopex zbuduje 
inteligentną kopalnię

Andrzej Meder, wiceprezes KOPEX SA, 
przekonywał zebranych, że temat sesji od-
powiada dokładnie temu, czym zajmuje się 
obecnie KOPEX, m.in. wraz z ruszającym 
w przyszłym roku projektem budowy kopalni. 
– Mam nadzieję, że podczas kolejnej edycji 

SEP w roku 2018 będziemy w stanie pokazać 
państwu inteligentną kopalnię przyszłości 
– zapowiedział.

– W naszym rozumieniu inteligentne 
rozwiązania to nie tylko zastosowanie no-
woczesnych technik, instalacji czy technik za-
rządzania, lecz również zastosowanie prostych 
innowacyjnych rozwiązań, które czynią pra-
cę górnika bardziej bezpieczną. Chodzi o to, 
żeby pracownik po przepracowanej dniówce 
uważał, że chce się żyć i chce się pracować 
– uważa Sławomir Karlikowski, dyrektor ds. 
produkcji LW Bogdanka, którego wystąpie-
nie koncentrowało się na rozwiązaniach już 
funkcjonujących w kopalni. Jak tłumaczył 
Karlikowski, elementami tak rozumianych 
rozwiązań w przypadku Bogdanki są dobrze 
dobrane do warunków górniczych maszyny, 
urządzenia i instalacje, załoga o wysokich 
kwalifikacjach i wysokiej kulturze technicz-
nej oraz zastępowanie ciężkiej pracy auto-
matyzacją, mechanizacją oraz nowoczesnymi 
systemami informatycznymi.

O tym, że kopalnia inteligentna jest klu-
czem do poprawy bezpieczeństwa oraz opty-
malizacji kosztów procesu produkcyjnego, 
przekonywał Bogdan Myśliwiec z Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Nowatorskie podejście 
do koncepcji kopalni inteligentnej w referacie 
dotyczącym podziemnego zgazowania węgla 
przedstawił z kolei prof. Józef Dubiński, dyrek-
tor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa.

Tradycyjnie kulminacyjnym punktem 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej były obrady 
czwartkowe zorganizowane w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego. 

bezpieczniej 
z innoWacją W górnictWie

Tegoroczna sesja dotycząca bezpieczeń-
stwa w górnictwie, prowadzona przez przed-
stawiciela WUG, skoncentrowana była na 10 
tematach zgłoszonych do konkursu „Bezpiecz-
niej z innowacją w górnictwie”. Podobnie jak 
w latach poprzednich sporo miejsca zajęła 
tematyka związana z informatyzacją proce-
sów produkcyjnych. SEP nie odciął się także 
od zaangażowania w dyskusję o najbardziej 
aktualnych problemach branży, stąd forum 
„Jaka przyszłość węgla? Dokąd zmierzamy?” 
zorganizowane 27 lutego. Patronat nad tym 
spotkaniem objęły Komitet Górnictwa Polskiej 
Akademii Nauk oraz Górnicza Izba Przemy-
słowo-Handlowa. W tym samym dniu podczas 

uroczystej gali konkursowej w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego przedstawione zosta-
ły dwa raporty branżowe: „Górnictwo 2013”, 
przygotowany przez Agencję Rozwoju Prze-
mysłu, oraz „Raport o stanie bezpieczeństwa 
w górnictwie w Polsce w roku 2013” autorstwa 
Wyższego Urzędu Górniczego. 

rozstrzygnięcie 
konkursóW

Czwartkowa gala to jednak przede wszyst-
kim ogłoszenie wyników konkursów, na któ-
re polskie górnictwo czeka przez cały rok: 
Bezpieczna Kopalnia, Kopalnia Roku oraz 
Górniczy Sukces Roku. Ten ostatni konkurs, 
organizowany już po raz piąty wraz z Górniczą 
Izbą Przemysłowo-Handlową, przeprowadza-
ny jest w trzech kategoriach: Innowacyjność, 
Ekologia i Osobowość.

Za Osobowość Roku 2013 kapituła konkur-
su uznała Romana Łoja, prezesa Katowickiego 
Holdingu Węglowego. W kategorii Innowacyj-
ność przyznano dwie równorzędne nagrody. 
Główny Instytut Górnictwa został nagrodzony 
za „Laserowy system automatycznego pomiaru 
geometrii obudowy i wyposażenia szybów”, 
natomiast Instytut Techniki Górniczej KO-
MAG, Instytut Napędu i Maszyn Elektrycznych 
KOMEL oraz Nafra Polska za opracowanie 
i zastosowanie rozwiązania „Ciągnik akumula-
torowy GAD-1”. Wśród wyróżnionych znalazły 
się Jastrzębska Spółka Węglowa za wdrożenie 
platformy szkoleniowej „Strefa sztygara” oraz 
należąca do Kompanii Węglowej kopalnia Ha-
lemba-Wirek za wprowadzenie systemu zdalne-
go monitoringu, sterowania i wizualizacji sieci 
elektrycznej średniego napięcia na dole kopalni. 
Decyzją kapituły nie przyznano nagrody w ka-
tegorii Ekologia, natomiast wyróżnienie trafiło 
do należącej do KW kopalni Piast za projekt 
„Zmniejszenie emisji SO2 przy spalaniu mułów 
węglowych”.

Kapituła oceniła także polskie kopalnie 
w kategoriach „Najlepsza kopalnia w roku” 
oraz „Największy postęp kopalni w roku”. 
Za najlepszą w 2013 r. uznano LW Bogdankę. 
Na drugim miejscu ex aequo uplasowały się 
kopalnie Budryk i Marcel, zaś miejsce trzecie 
przypadło Południowemu Koncernowi Węglo-
wemu. W drugiej kategorii, czyli „Największy 
postęp”, laureatką pierwszej nagrody została 
kopalnia Rydułtowy-Anna, drugie miejsce 
przypadło kopalniom Wieczorek i Pniówek, 
a miejsce trzecie kopalni Krupiński. Na gali na-
grody otrzymały także kopalnie, które zostały 
uznane za najbardziej bezpieczne w 2013 r. 
Na pierwszym miejscu ex aequo uplasowały 
się kopalnie Jankowice i Brzeszcze, na drugim 
kopalnia Bolesław Śmiały, a na trzecim ex 
aequo Piast i Ziemowit. Organizatorami kon-
kursu „Bezpieczna kopalnia” są m.in. Wyższy 
Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa 
oraz Fundacja „Bezpieczne Górnictwo” im. 
Wacława Cybulskiego.

Tegorocznej Szkole Eksploatacji Podziem-
nej, oprócz zróżnicowanego programu arty-
stycznego, towarzyszyła wystawa fotografii 
Marka Bogacza, laureata nagrody specjalnej 
w Ogólnopolskim Konkursie „Górnictwo 
z Zasadami” zorganizowanym przez Wyższy 
Urząd Górniczy we współpracy z Fundacją 
„Bezpieczne Górnictwo”.

ANNA ZYCH

Autorka artykułu jest publicystką Trybuny Górniczej 
i portalu nettg.pl. Trybuna Górnicza i portal nettg.pl 
objęły patronat medialny nad XXIII SEP.

Szkoła Eksploatacji Podziemnej

W odpowiedzi na wyzwania
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Nowatorskie podejście do koncepcji kopalni inteligentnej w referacie dotyczącym podziemnego zgazowania węgla przedstawił prof. Józef Dubiński, dyrektor 
naczelny Głównego Instytutu Górnictwa
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ROZMAWIA: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 XNowy GórNik: Jastrzębska Spółka Wę-
glowa jest w dobrej sytuacji. Firma ma dużo 
pieniędzy odłożonych na koncie i realizu-
je plany rozwojowe. JSW przygotowuje się 
do zakupu kopalni Knurów-Szczygłowice. 
Zamożność powoduje, że załoga chciałaby 
jak najwięcej skorzystać z tego bogactwa, 
jednak wciąż słyszy: Macie państwo zbyt 
duże oczekiwania, firma musi się rozwijać.

robert kozłowski: 
Zamożność, o której pan 
mówi, nie jest dana raz 
na zawsze. Rzeczywiście, 
Jastrzębska Spółka Węglo-
wa jest w dobrej kondycji 
finansowej – to efekt ra-
cjonalnej polityki w cza-
sach koniunktury. Zaosz-
czędziliśmy pieniądze na trudny czas, jednak 
nie oznacza to, że stać nas na wszystko. Do-
myślam się, że mówiąc o oczekiwaniach zało-
gi, zmierza pan do dyskusji o prymacie kon-
sumpcji nad rozwojem. Zanim o tym powiem, 
chciałbym tylko przypomnieć, że kilka lat temu 
nie mieliśmy tak dużych rezerw gotówki. Tylko 
jeden rok, czyli kryzysowy 2009, spowodował, 
że zarobiliśmy ponad 1,5 miliarda złotych mniej 
niż rok wcześniej, wpadając w stratę netto. 1,5 
miliarda złotych to bardzo dobry roczny zysk 
dla takiej firmy jak JSW. Proszę sobie wyobrazić 
budżet rodzinny w sytuacji, kiedy z roku na rok 
kurczy się on o równowartość rocznych bardzo 
dobrych zarobków. Dlatego wolę mówić o przy-
gotowaniu naszej firmy do trudnych czasów niż 
o zamożności. Trzeba o tym pamiętać, bo kry-
zysy wracają i nigdy nie wiadomo, jak długo 
będą trwać. Możemy jedynie prognozować 
zmiany, ale prognozy zawsze są obarczone ry-
zykiem pomyłki. W tak niepewnych warunkach 
zarząd musi dbać o to, aby jak najlepiej wyna-
gradzać załogę i jak najlepiej rozwijać firmę. 
Trzeba ustalić priorytety – chcemy stawiać 
głównie na konsumpcję czy na rozwój, bez któ-
rego firma zginie na konkurencyjnym rynku?

 X JSW jest tak zamożna, że może plano-
wać zakup kopalni Knurów-Szczygłowice, 
i tak uboga, że zarząd nie może zgodzić się 
na przyjęcie korzystnego dla załogi Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy i naj-
korzystniejszego systemu wynagradzania. 
Jak wyznaczyć złoty środek, który pozwoli 
pogodzić interes załogi z interesem firmy?

– Teza o  sprzeczności interesu załogi 
z interesem firmy jest fałszywa. Zarząd chce 
rozwijać JSW po to, aby zagwarantować do-
brze płatne i stabilne miejsca pracy. Na roz-
wój firmy pracuje cała załoga. Rolą zarządu 
jest taki podział wypracowanych pieniędzy, 

aby firma rozwijała się, a załoga dobrze za-
rabiała. W JSW średni miesięczny zarobek 
w 2013 roku to około 8100 zł. Ubiegły rok był 
dla nas rokiem kryzysu. W tym czasie załoga 
nie tylko zarobiła więcej niż w 2012 roku, ale 
firma wciąż inwestowała w rozwój. Proszę 
dać mi przykład drugiej firmy górnictwa wę-
glowego, w której są takie zarobki, inwestycje 
i plany rozwojowe. Zakup kopalni Knurów-
-Szczygłowice ma służyć rozwojowi spółki. 
Dzięki tej transakcji powiększy się nasza baza 
zasobowa. To strategiczny projekt dla JSW. 
Wszystkie spółki surowcowe na świecie starają 
się powiększać bazę zasobową.

 X Co obchodzi Jastrzębie reszta świa-
ta? Przecież na miejscu można fedrować, 
coś zarobić, podzielić zysk i wszyscy będą 
szczęśliwi.

– Niestety, rynek prowadzi z nami dialog, 
w którym nie ma miejsca na bierność. Musimy 
wydobywać nie tylko dużo węgla, ale także 
pamiętać o efektywności. Jeżeli przy podob-
nych kosztach stałych będziemy wydobywać 
więcej węgla, wówczas koszt wydobycia tony 
węgla będzie niższy. Dzięki kopalni Knurów-
-Szczygłowice możemy zwiększyć wydobycie.

 X Jak znaleźć złoty środek w sporze o to, ile 
przeznaczać na rozwój, a ile na konsump-
cję? Można ustalić jakieś proporcje?

– Potrzebna jest jasna wizja rozwoju 
firmy. Zarząd JSW ma tę wizję. Mamy tak-
że ustalone zasady wzrostu wynagrodzeń. 
Nie można natomiast ustalić na przykład 
procentowych proporcji między wydatkami 
na rozwój a wydatkami dla pracowników, 
ponieważ jesteśmy uzależnieni od cen obo-
wiązujących na rynku, dlatego zarząd przeko-
nuje do rozwiązań, które pozwalają dzielić się 
z załogą wypracowanymi efektami w zależ-
ności od koniunktury. Moim zdaniem to jest 
złoty środek. Proszę zwrócić uwagę na to, 
że obecnie sprzedajemy węgiel w warunkach 
najniższych cen rynkowych od czasu kryzysu 
z 2009 roku. Od tego czasu systematycznie 
rosły płace, koszty zakupu maszyn, usług 
i materiałów. Teraz nasza sytuacja wygląda 
tak: sprzedajemy węgiel w warunkach zbli-
żonych do cen z 2009 roku, a koszty mamy 
na znacznie wyższym poziomie. To ozna-
cza, że musimy ograniczyć konsumpcję. 
Ponieważ wspomniał pan o Zakładowym 
Układzie Zbiorowym Pracy, posłużę się tym 
przykładem. Otóż oczekiwaniem związków 
zawodowych jest to, aby w nowym układzie 
zawrzeć najkorzystniejsze zapisy ze starych 
układów. Spółka nie jest w stanie spełnić 
tych oczekiwań. Gdyby przyjąć propozycje 
związków zawodowych, konsumpcja miałaby 
prymat nad rozwojem.

JSW SA. Robert Kozłowski, wiceprezes JSW SA ds. 
ekonomicznych, przekonuje w rozmowie z Nowym Górnikiem, 

że ekonomia nie oznacza odrzucenia etosu czy historycznej 
zdobyczy, jaką jest pięciodniowy tydzień pracy. W tym przypadku 
ekonomia jedynie wymusza, aby nie zawsze jeden z wolnych dni 
wypadał w sobotę. – W JSW średni miesięczny zarobek w 2013 
roku to około 8100 zł. Ubiegły rok był dla nas rokiem kryzysu. 

W tym czasie załoga nie tylko zarobiła więcej niż w 2012 roku, ale 
firma wciąż inwestowała w rozwój. Proszę dać mi przykład drugiej 
firmy górnictwa węglowego, w której są takie zarobki, inwestycje 
i plany rozwojowe. Średnie wynagrodzenie w JSW to około 8100 
złotych bez wypłat premii za wynik finansowy. Gramy o to, aby 

utrzymać wysoki poziom płac, a utrzymamy go tylko wtedy, jeżeli 
dostosujemy organizację pracy do potrzeb rynku. Proponuję, aby 
działacze związkowi razem z zarządem stali się liderami zmian – 

mówi wiceprezes Robert Kozłowski. 

powinni być liderami zmian
Zarząd i związkowcy

Wszystkie pieniądze przeznaczane na rozwój będą za jakiś czas przynosić dochód. Spółka inwestuje w miejsca pracy, nie wyrzuca pieniędzy w błoto 

 X JSW ma ponad 2 mld złotych gotówki. Za-
rząd planuje zakup kopalni Knurów-Szczy-
głowice. Nie dziwię się liderom związków 
zawodowych, że chcą zgarnąć część tych 
pieniędzy do podziału między załogę.

– Zarząd „odłożył” te pieniądze, ponie-
waż mieliśmy dobre lata 2010 i 2011. Dzięki 
rozsądnej polityce nie przejedliśmy zysków. 
To są pieniądze na czarną godzinę i na roz-
wój. Zakup kopalni jest jednym z elementów 
polityki rozwojowej.

 X Firma może realizować plany rozwojowe 
bez aprobaty załogi?

– Poparcie załogi zawsze jest potrzebne.

 X Proszę w kilku zdaniach przekonać za-
łogę, że warto kupować kopalnię Knurów-
-Szczygłowice. Korzystniejszy Zakładowy 
Układ Zbiorowy Pracy załoga bardzo szyb-
ko odczuje. Na efekty inwestycji w kopalnię 
kupioną od Kompanii Węglowej trzeba bę-
dzie czekać lata.

– Dzięki tej transakcji powiększymy nasze 
zasoby węgla koksującego i energetycznego. 
Spółka będzie bardziej konkurencyjna. Bę-
dziemy mieli większe szanse na utrzymanie 
dobrej pozycji rynkowej. Oczywiście można by 
posiadane środki przeznaczyć na konsumpcję, 
ale to jest operacja jednorazowa i bez szans na 
jakikolwiek zysk w przyszłości, bo nieodwra-
calnie powiększa ona bazę kosztów.

 X Solidarność z JSW opublikowała oświad-
czenie, w którym sprzeciwia się tej trans-
akcji. Zdaniem związku JSW działa pod 
przymusem resortu gospodarki, ratuje 
Kompanię Węglową kosztem załogi JSW 
i inwestycji w kopalnie JSW. Kopalnię Knu-
rów-Szczygłowice trzeba nie tylko kupić, 
ale zainwestować w nią setki milionów 
złotych, żeby mieć zyski z tej transakcji. 
Tymczasem zarząd odmawia podpisania 
korzystnego Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy, a akcje JSW są najtańsze 
w historii. Związkowcy z Solidarności mają 
rację?

– Związkowcy z  Kompanii Węglowej 
protestują przeciwko tej transakcji, ponie-
waż uważają, że Knurów-Szczygłowice jest 
perłą w koronie. Solidarność z JSW zupełnie 
inaczej ocenia tę kopalnię. Zdaniem związ-
kowców z naszej spółki kopalnia będzie ob-
ciążeniem dla JSW. Moim zdaniem zarząd 
rozważa możliwość zakupu kopalni, aby uzy-
skać dostęp do dobrego węgla. Ta transakcja 
jest atrakcyjną ścieżką rozwoju. Proponuję, 
żeby liderzy związkowi choć przez chwilę 
pomyśleli jak właściciele JSW. Czy właściciel 
zrezygnuje z niepowtarzalnej okazji zaku-
pu czegoś, co przyczyni się do rozwoju jego 
przedsiębiorstwa?

 XDlaczego w  takim razie Solidarność 
protestuje?
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– Myślę, że zostało zachwiane poczucie 
równowagi między konsumpcją a potrzebą 
długoterminowego rozwoju. Zwolennicy tej 
transakcji stawiają na rozwój, przeciwnicy 
chcą, aby pieniądze poszły na konta pracow-
ników. Czy będziemy mieć pieniądze i drugą 
szansę na zakup kopalni za jakiś czas? Ja takiej 
pewności nie mam.

 X Jakie uzasadnienie ekonomiczne mają 
zastrzeżenia Solidarności?

– Nie znajduję w  oświadczeniu So-
lidarności uzasadnień ekonomicznych. 
O układzie pracy, wynagrodzeniach i kon-
sumpcji już mówiłem. Solidarność pisze, 
że akcje JSW osiągnęły historyczne minima. 
To prawda, jednak akcje innych światowych 
spółek górniczych straciły jeszcze więcej 
na wartości. Uważam, że najważniejszym 
sposobem na poprawę kursu naszych akcji 
jest rozwój i poprawa efektywności. Tyl-
ko w ten sposób można zwiększać wartość 
firmy. Zachęcam liderów związkowych 
do perspektywicznego myślenia o spółce. 
Przecież wszystkie pieniądze przeznacza-
ne na rozwój będą za jakiś czas przynosić 
dochód. My inwestujemy w miejsca pracy. 
Nie wyrzucamy pieniędzy w błoto. Dzięki 
tym pieniądzom za kilka lat JSW ma szansę 
być wciąż atrakcyjnym pracodawcą gwaran-
tującym stabilne miejsca pracy. Nawet naj-
korzystniejszy Zakładowy Układ Zbiorowy 

Pracy tego nie zagwarantuje, jeżeli nie bę-
dziemy się rozwijać.

 XMoże pan w sposób zrozumiały wyjaśnić 
wszystkie uwarunkowania ekonomiczne, 
które zmuszają zarząd do podejmowania 
decyzji nie zawsze korzystnych dla załogi?

– Nie mogę posługiwać się konkretny-
mi prognozami, ponieważ w tych okolicz-
nościach muszę uwzględniać ograniczenia 
prawne dotyczące spółek giełdowych. Nie 
mogę tym samym informować o prognozo-
wanych zyskach albo stratach, jednak mogę 
zwrócić uwagę na pewne ogólnie dostępne 
dane. Często wracaliśmy do tematu ponad 2 
mld złotych, jakimi dysponowała JSW. Otóż 
także ponad 2 mld złotych wynoszą odpisy 
na zobowiązania pracownicze, w tym także 
przyszłe, wynikające z praw nabytych. Mam 
na myśli węgiel dla emerytów, wypłaty jubi-
leuszowe dla pracowników, odprawy emery-
talne. To są zobowiązania, na które musimy 
zapracować. Z jednej strony mówimy o 2 mld 
złotych na koncie, a z drugiej mamy 2 mld 
zobowiązań.

 X Gdybym był pracownikiem JSW, bardziej 
interesowałbym się dwoma miliardami go-
tówki niż dwoma miliardami odpisów, któ-
re są zobowiązaniami.

– Taka filozofia szybko doprowadziłaby 
do ustania zdolności spółki do realizowania 
przyszłych zobowiązań wobec pracowników 
i emerytów górniczych.

 X Nie ma takich pieniędzy, których nie da 
się przejeść?

– Nie ma. Zachęcam do refleksji. Czy stać 
nas na to, abyśmy narażali firmę, w której 
średnia miesięczna płaca to około 8100 zło-
tych? W tę średnią nie jest wliczona premia 
wypłacona w 2013 r. za wyniki osiągnięte 
w roku 2012.

 X Nie ma tak wysokiej pensji, do której nie 
można byłoby się przyzwyczaić i po jakimś 
czasie uznać ją za zbyt niską.

– Wszyscy liderzy związkowi wiedzą, 
że JSW jest bardzo uzależniona od cyklów 
koniunktury. Nieraz przeżywali to w spół-
ce. Co będzie, gdy w czasie jakiegoś okresu 
kryzysowego zabraknie na wypłaty? Takie 
pytanie trzeba sobie zadawać w momencie 
formułowania oczekiwań.

 X Praca w sobotę to bardzo drażliwy temat. 
Górnicy będą pracować w soboty?

– Powtórzę to, co wielokrotnie mówił 
prezes Jarosław Zagórowski – jeżeli będzie 
zapotrzebowanie na nasz węgiel, część kopalń 
powinna pracować 6 dni w tygodniu. Górnicy 
pracowaliby jak do tej pory – 5 dni w tygodniu. 
Wiem, że wolne soboty są traktowane jako 
historyczna zdobycz, jednak musimy znaleźć 
rozwiązanie, dzięki któremu sprostamy kon-
kurencji. Jeżeli nie dostosujemy się do zmian 

w otoczeniu, możemy skończyć jak dinozaury. 
Musimy być elastyczni.

 XDla pana sześciodniowy tydzień pracy 
kopalń to elastyczność. Dla liderów związ-
kowych to chęć narzucenia niewolniczego 
systemu pracy, zamach na historyczne zdo-
bycze górniczego stanu i próba uczynienia 
z górników trolli.

– Nie zgadzam się z próbami przypisania 
zarządowi oblicza dziewiętnastowiecznego 
krwiożerczego kapitalisty. Proponujemy sze-
ściodniowy tydzień pracy dla kopalń i pię-
ciodniowy tydzień pracy dla górników. Pro-
ponujemy, aby ten system obowiązywał tylko 
wtedy, gdy będzie uzasadnienie ekonomiczne 
dla takiego rozwiązania. W JSW rozpoczęli-
śmy zmiany służące lepszemu wykorzystaniu 
majątku w tak zwane czarne dni i chcemy 
w uzasadnionych przypadkach część tego 
majątku wykorzystywać w sobotę. W soboty 
powinny pracować kopalnie, z których wę-
giel sprzedamy najkorzystniej, tak aby zarobić 
na premię za pracę w sobotę. Oczywiście, nie 
będzie nas stać na opłacanie pracy w sobotę 
na podstawie najkorzystniejszych zapisów 
w starych układach zbiorowych pracy. Musimy 
znaleźć wspólnie kompromisowe rozwiąza-
nie. Zwracam uwagę, że praca w sobotę jest 
powszechna w handlu, usługach, transporcie 
czy służbie zdrowia. W wielu branżach to nor-
malny czas pracy.

 X Te branże nie podpisywały porozumień 
jastrzębskich.

– Jestem przekonany, że szanując histo-
ryczne osiągnięcia, można wypracować kom-
promisowe rozwiązanie. Zarząd jest gotów 
premiować pracę w soboty, jednak premia 
za tę uciążliwość musi być ekonomicznie 
racjonalna.

 XMoże pan przedstawić obliczenia, któ-
re wygrają z  etosem i  historycznymi 
ustaleniami?

– Odpowiadam za finanse i  uważam, 
że argumenty ekonomiczne powinny decy-
dować o sposobie organizacji pracy. My nie 
chcemy niczego odbierać. Chcemy tak zorga-
nizować pięciodniowy tydzień pracy, aby ma-
szyny pracowały przez sześć dni w tygodniu. 
Jeżeli tego nie zrobimy, konkurencja będzie 
miała przewagę, bo ich maszyny pracują dłużej 
niż nasze. Nie ma pan racji, kiedy szuka pan 
argumentów ekonomicznych, mających zbić 
argumenty historyczne. Ekonomia nie oznacza 
odrzucenia etosu czy historycznej zdobyczy, 
jaką jest pięciodniowy tydzień pracy. W tym 
przypadku ekonomia jedynie wymusza, aby 
nie zawsze jeden z wolnych dni wypadał w so-
botę. Tylko tyle.

 X Zależało mi, aby w rozmowie z panem 
wzięli udział liderzy największych organiza-
cji związkowych. Ponieważ wycofali się z ta-
kiej debaty, proszę przedstawić argumenty, 

które – pana zdaniem – mogłyby przeko-
nać ich do zmiany stanowiska w sprawie 
pracy w soboty.

– Ekonomiczne argumenty nie są skiero-
wane przeciwko historycznym osiągnięciom. 
Musimy wykorzystać ekonomię do tego, aby 
zapewnić bezpieczne funkcjonowanie firmie 
i jej pracownikom. Chcemy wydłużyć czas 
pracy maszyn, a nie ludzi, którzy obsługują te 
maszyny. Proponuję, abyśmy zastanowili się, 
co jest kluczowym interesem firmy i jej pra-
cowników. Przypomnę: średnie wynagrodze-
nie w JSW to około 8100 złotych bez wypłat 
premii za wynik finansowy. Gramy o to, aby 
utrzymać wysoki poziom płac, a utrzymamy 
go tylko wtedy, jeżeli dostosujemy organi-
zację pracy do potrzeb rynku. Nie stać nas 
na dawanie czegoś na wyrost ani na to, aby 
coś zabierać załodze. Z zabieraniem mamy 
do czynienia wtedy, kiedy takie działania 
są konieczne, bo za wszelką cenę trzeba ra-
tować firmę. Żeby uniknąć takiej sytuacji, 
proponuję, aby działacze związkowi razem 
z zarządem stali się liderami zmian. Powinni-
śmy zastanawiać się nad najlepszymi rozwią-
zaniami na długie lata. Bardzo często mówimy 
o interesie pracowników. Musimy pamiętać, 
że aby dbać o interes pracowników, musimy 
najpierw zadbać o to, aby byli pracownicy 
i była firma. Nie ma miejsc pracy bez firmy. 
Jeżeli nie będzie firmy, to kto zapewni reali-
zację długoterminowych zobowiązań wobec 
pracowników i wobec emerytów? Przypomnę, 
że teraz te zobowiązania wynoszą ponad 2 
mld złotych. Czy jest ktoś, kto poinformuje 
obecnych i byłych pracowników, że w zamian 
za kilka lat życia ponad stan tysiące osób mogą 
stracić bezpowrotnie swoje uprawnienia i swo-
je źródło utrzymania?

l

powinni być liderami zmian
Zarząd i związkowcy
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Wszystkie pieniądze przeznaczane na rozwój będą za jakiś czas przynosić dochód. Spółka inwestuje w miejsca pracy, nie wyrzuca pieniędzy w błoto 

Często wracaliśmy do tematu 
ponad 2 mld złotych, jakimi 
dysponowała JSW. Otóż także 
ponad 2 mld złotych wynoszą 
odpisy na zobowiązania 
pracownicze, w tym także 
przyszłe, wynikające 
z praw nabytych. Mam na 
myśli węgiel dla emerytów, 
wypłaty jubileuszowe dla 
pracowników, odprawy 
emerytalne. To są 
zobowiązania, na które 
musimy zapracować. Z jednej 
strony mówimy o 2 mld 
złotych na koncie, a z drugiej 
mamy 2 mld zobowiązań.
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Prywatny kapitał szuka węgla

Chcą wybudować kopalnie
Zainteresowanie polskim węglem widać 
po stronie kapitału prywatnego. Tam wiedzą, 
że zapotrzebowanie na węgiel będzie, choćby 
w Niemczech. Kopex zamierza wybudować 
kopalnię, z której pierwsze wydobycie pla-
nowane jest na rok 2018, a okres wydobycia 
wynosić będzie 30 lat.

Nakłady inwestycyjne wyniosą 1,7 mld zł. 
Prezes Kopeksu Józef Wolski wskazuje, że pro-
jekt ten, m.in. poprzez odejście od budowy 
szybów na rzecz chodników upadowych, 
drążonych za pomocą tarczy TBM, pozwala 
na znaczne obniżenie kosztów budowy i eks-
ploatacji, co w efekcie da niższe koszty wydo-
bycia tony węgla. Średnie roczne wydobycie 
w kopalni Kopeksu szacuje się na 3 mln ton, 
a jednostkowy koszt produkcji wyniesie mię-
dzy 142 a 200 zł za tonę.

– Chcemy to robić sami – podkreśla 
prezes Kopeksu Józef Wolski. – Nie sądzę, 
by warto było się z kimś dzielić tym projektem 
i kogoś do niego zapraszać. O sukcesie będą 
decydować niskie koszty wydobycia, a chcemy 
mieć w naszej kopalni niższe koszty produkcji 
węgla od Lubelskiego Węgla Bogdanka – pod-
sumowuje prezes Kopeksu.

Coal Holding Sp. z o.o. z Grupy Kapita-
łowej Balamara Resources Limited zamierza 
z kolei wybudować kopalnię węgla koksują-
cego w pobliżu Nowej Rudy. – Mamy zamiar 
sięgnąć przy budowie kopalni po najnowo-
cześniejsze technologie dostępne na świecie – 
zaznacza Andrzej Zibrow, dyrektor generalny 
Coal Holding. Minister środowiska udzielił 
firmie koncesji na rozpoznanie złoża węgla 
kamiennego w obszarze Wacław-Lech.

Celem projektowanych prac geologicznych 
jest podniesienie stanu rozpoznania warun-
ków geologicznych złoża węgla kamiennego 
Nowa Ruda Pole Piast Rejon Lech oraz Nowa 

Ruda Pole Piast Rejon Wacław. Zamierzone 
działania obejmują prace geologiczne, w tym 
roboty wiertnicze. – Planujemy wykonać pięć 
otworów do maksymalnej głębokości 998 me-
trów, przeprowadzić prace geofizyczne w otwo-
rach wiertniczych, wykonać terenowe prace 
geologiczne obejmujące profilowanie rdzeni 
wiertniczych i pobieranie próbek geologicz-
nych, a także badania laboratoryjne – podkreśla 
Andrzej Zibrow. 19 listopada 2013 roku w Lu-
dwikowicach Kłodzkich odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie prac wiertniczo-geologicznych 
projektu „Nowa Ruda – węgiel koksujący”. Jeżeli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w 2014 
roku Coal Holding wystąpi z wnioskiem kon-
cesyjnym na wydobycie.

Opracowywane jest wstępne studium wy-
konalności oraz bankowe studium finansowe. 
Oceniane jest ryzyko finansowe, natomiast ze-
spół górniczy przygotuje plan zagospodarowa-
nia złoża oraz plan ruchu zakładu. Spółka Coal 
Holding zamierza skorzystać z wiedzy osób, 
które pracowały w tamtym rejonie i legitymują 
się dużą wiedzą oraz doświadczeniem. – Mamy 
olbrzymie wsparcie samorządów i lokalnej spo-
łeczności, która nam zaufała – zaznacza An-
drzej Zibrow. – Jesteśmy zdeterminowani i za-
mierzamy doprowadzić ten projekt do końca.

Według wstępnych obliczeń złoża w oko-
licach Nowej Rudy pozwolą na wydobycie 
blisko 100 mln ton węgla. Rocznie ta kopalnia 
mogłaby wydobywać ponad 1,5 mln ton węgla 
i zatrudniać od 1,5 tys. do 2 tys. osób.

– Zamierzamy wybudować koło Nowej 
Rudy kopalnię węgla koksującego potrzebnego 
do produkcji stali – mówi Derek Lenartowicz, 
współwłaściciel Grupy Kapitałowej Balamara 
Resources Limited, w skład której wchodzi 
Coal Holding Sp. z o.o. – Rynek zbytu na ten 
węgiel będzie, zważywszy fakt, że w bliskiej 
odległości funkcjonuje kilka koksowni, które 

stanowią naturalny rynek dla naszego węgla. 
Mamy swoje własne rozwiązania finanso-
we. Nie wyobrażam sobie, co takiego, czego 
my nie mamy, mógłby wnieść do tego projek-
tu partner. Zamierzamy skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia polskich fachowców, dodać 
do tego wiedzę, którą dysponujemy, i zbudo-
wać nową kopalnię. Niedawno rozpoczęliśmy 
wiercenia. Mamy harmonogram, który reali-
zujemy. Nie możemy sobie zarzucić opiesza-
łości. Staramy się, by wszystko przebiegało jak 
najsprawniej – podkreśla Derek Lenartowicz.

Na Lubelszczyźnie też chcą budować nowe 
kopalnie. Firma PD Co, będąca spółką córką 
Prairie Downs Metals, od grudnia ubiegłego 
roku ma swoje biuro w Lublinie. Chce ona 
wybudować kopalnię w Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym, a doradza jej były szef Bogdanki 
Mirosław Taras. Australijczycy mają koncesję 
na rozpoznanie złoża w obszarach znajdujących 
się w sąsiedztwie Lubelskiego Węgla Bogdanka. 
– Celem na najbliższe dwa lata jest rozwierce-
nie złoża – zaznacza Mirosław Taras. – Trzeba 
udokumentować obszar, stworzyć dokumentację 
geologiczną. A następnie ubiegać się o koncesję 
eksploatacyjną. Koncesja eksploatacyjna wyma-
ga przygotowania sposobu zagospodarowania 
złoża. Kluczowy, jak wspomniałem, będzie ter-
min uzyskania koncesji wydobywczej, chodzi 
więc o kwestie natury administracyjnej i legi-
slacyjnej. Dysponujemy na szczęście potężnym 
kapitałem wsparcia dla naszego przedsięwzięcia 
zarówno władz lokalnych, jak i miejscowych. 
Liczę, że przyniesie to pożądane efekty – pod-
sumowuje Taras. A zatem prywatny kapitał chce 
budować u nas kopalnie, wiedząc, że węgiel 
wydobyty tanio znajdzie nabywców. Natomiast 
na rynku węglowym w Polsce nadal jest ciężko. 
Wystarczy podać, że w trakcie trzech kwartałów 
2013 roku rodzimi producenci węgla przezna-
czyli na maszyny i urządzenia górnicze jedynie 

720 mln zł, zaś na wszystkie inwestycje wydali 2 
mld 150 mln zł. – Odczuwamy i nadal będziemy 
odczuwać cięcie kosztów mające miejsce w pol-
skich spółkach węglowych – mówi Józef Wolski, 
prezes Kopeksu. – W roku 2014 będzie pod tym 
względem jeszcze gorzej.

No cóż, nasz przemysł wydobywczy znalazł 
się w gorsecie utkanym z unijnych restrykcji 
klimatycznych, a jednocześnie nie robi się nic, 
by zatrzymać węgiel z krajów spoza Unii, gdzie 
nie walczy się z emisją dwutlenku węgla. Dlate-
go też Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
wskazuje, by poszukać ich w przepisach unij-
nych, dzięki temu można by walczyć o utrzyma-
nie konkurencyjności przemysłów krajów, które 
walczą z globalnym ociepleniem. Koncepcja 
preferencyjnych alokacji bazuje na powiązaniu 
możliwości uzyskiwania darmowych uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla z miejscem pocho-
dzenia węgla. Sto procent uprawnień miałyby 
firmy korzystające z węgla z krajów objętych 
nowym mechanizmem, natomiast te, które 
spalają inny węgiel, by ich nie miały.

Ważne byłoby tu m.in. dokumentowa-
nie pochodzenia danych partii węgla. Aktem 
prawnym, który mógłby spowodować zaist-
nienie koncepcji preferencyjnych alokacji, 
jest ustawa o systemie handlu uprawnieniami 
do emisji gazów cieplarnianych. Dzięki temu 
firmy korzystające z węgla pochodzącego 
z krajów, gdzie nie prowadzi się polityki klima-
tycznej, byłyby zmuszone do zmiany dostawcy 
bądź do płacenia za uprawnienia do emisji.

Z pewnością łatwo nie będzie takiego 
przedsięwzięcia zrealizować, ale próbować 
trzeba. A w spółkach węglowych czeka nas 
w tym roku dalsze cięcie kosztów oraz pod-
noszenie efektywności.

JERZY DUDAŁA

Autor artykułu jest publicystą Miesięcznika 
Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl.

Śląsko-krakowskie górnictwo rud cynkowo-
-ołowiowych w powszechnej świadomości 
prawie nie istnieje. Kiedyś nie miało to żadne-
go znaczenia. Od czasów średniowiecza dbali 
o nie poszczególni władcy, gdyż przynosiło 
im znaczne dochody. Jednoprocentowe do-
mieszki odzyskiwanego srebra dopełniały 
zyski płynące z eksploatacji tych złóż. 

Ich występowanie w okręgu chrzanowsko-
-olkuskim już od powierzchni ziemi od samego 
początku ułatwiało ich eksploatację. Teraz trze-
ba było zejść do złoża znajdującego się prawie 
200 metrów niżej. Dotychczas eksploatację 
rud cynkowo-ołowiowych prowadzono tutaj 
w trzech kopalniach – Orzeł Biały, Bolesław 
i Pomorzany. Dwie pierwsze wyczerpały już 
swoje zasoby, a trzecia z nich jest w stanie likwi-
dacji. W ten sposób historyczne polskie górnic-
two cynkowo-ołowiowe miało zakończyć swoją 
działalność. Trzeba było budować nowe kopal-
nie, gdyż zasobów rudy nie brakowało. Zabrakło 
do tego przekonania nie tylko co do opłacalności 
nowej kopalni, ale przede wszystkim do samego 
górnictwa jako przemysłu przestarzałego, nie-
efektywnego, niszczącego i zanieczyszczającego 
środowisko. Takie stanowisko jest wyrażane 

przez gospodarza tych zasobów, którym jest 
Ministerstwo Środowiska. Jego priorytetem nie 
jest górnictwo, należałoby wręcz powiedzieć, 
że jest nim ono wręcz najmniej zainteresowa-
ne. Z kolei Ministerstwo Gospodarki nie może 
sobie poradzić z górnictwem węgla kamienne-
go i nie chce brać na siebie nowego kłopotu. 
W ten sposób ogromne, jedne z największych 
na świecie złóż cynkowo-ołowiowych pozostały 
bezpańskie i pozostawione same sobie.

Ponieważ biznes nie znosi próżni, nie 
trzeba było długo czekać, aż po złoża te zza 
oceanu zgłosili się… Kanadyjczycy. Na po-
czątku listopada ubiegłego roku media podały 
wiadomość, że kanadyjska spółka Rathdoney 
Resources zamierza uruchomić na Śląsku ko-
palnię cynku i ołowiu, w którą zainwestuje 
około 200–300 milionów dolarów. Uzyska-
ny surowiec ma być sprzedawany do Chin 
i Indii, czyli do najszybciej rozwijających się 
obecnie krajów, które z całego świata spro-
wadzają potrzebne im metale. Okazuje się, 
że w przeciwieństwie do miedzi cynk i ołów, 
choć są mniej wartościowe, będą towarem co-
raz bardziej deficytowym. Ich złoża są rzadkie, 
trudno dostępne i przede wszystkim niewiel-
kie. Pod tym względem polskie złoża cynku 

i ołowiu należą do największych na naszym 
globie! Piszą o tym zarówno krajowe, jak 
i zagraniczne periodyki górnicze. Nasze zło-
że występuje w pasie o długości ok. 40 km 
i szerokości ok. 10 km. Jego zasoby oceniane 
są na około 500 milionów ton rudy. Pod tym 
względem istniejąca formalna statystyka Mi-
nisterstwa Środowiska wprowadza w błąd, 
podając rzeczywiste i udokumentowane za-
soby rud cynku i ołowiu w skali około 77 mi-
lionów ton. Są na to odpowiednie dokumenty, 
jednak naturalne złoże zalega dużo dalej, nie 
licząc się ze sporządzonymi dokumentami, 
z czego doskonale zdają sobie sprawę zagra-
niczni inwestorzy. Zasobów jest wielokrot-
nie więcej i są one znacznie bogatsze, tyle 
że nieudokumentowane. Zrobiła to jednak 
za nas kanadyjska spółka, która już po od-
wierceniu pierwszych 20 otworów doszła 
do wniosku, że ma przed sobą niesłychane 
bogactwo. Zawartość cynku i ołowiu w ru-
dzie dochodzi do 10 procent, a srebra do 68 
gramów na tonę. Przy największej głębokości 
eksploatacji do około 200 metrów są to pod 
względem ekonomicznym parametry zbliżo-
ne lub nawet lepsze niż te panujące obecnie 
w kopalniach KGHM. Cena miedzi jest ponad 

trzykrotnie większa od cynku i ołowiu, ale 
też koszty wydobycia rudy są tu wielokrotnie 
mniejsze. O tym, w jaki sposób gdzie indziej 
realizowane są tego rodzaju projekty, informu-
ją nas wydarzenia związane z budową jednej 
w największych na świecie kopalń rud miedzi 
Oyu Tolgoi w Mongolii. Tam też złoże to od-
kryła i udokumentowała kanadyjska spółka, 
w której Mongolia ma 34 procent udziałów. 
Jest to powszechnie w tym kraju krytykowane 
jako niesprawiedliwy „wyzysk” obcego kapita-
łu. Rząd domaga się tam 50 procent udziałów. 
U nas wręcz przeciwnie – rząd i władze są za-
dowolone z tego, że ktoś podjął się „brudnej” 
roboty górniczej. To, że Kanadyjczycy będą 
mieli z tego zyski liczone w miliardach dola-
rów, nikogo w Polsce już nie interesuje. Nie 
chodzi tu o zazdrość, tylko o to, że trzeba być 
gospodarzem w swoim domu, a nie posłusz-
nym sługą wykonującym brukselskie polecenia 
odnośnie ochrony klimatu, emisji dwutlenku 
węgla czy też odnawialnych źródeł energii. 
Kanadyjczycy nic sobie z tego nie robią, tylko 
już liczą zarobione miliardy. Czas doprawdy 
najwyższy, aby brać w tej kwestii dobry przy-
kład jeśli nie z Mongolii, to choćby z Kanady.

ADAM MAKSYMOWICZ

górnictwo rud cynkowo-ołowiowych

Górnicza Kanada w Polsce
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Chińskie firmy wchodzą do kolejnego eu-
ropejskiego koncernu – tym razem chodzi 
o francuski PSA Peugeot Citroen, którego 
rada nadzorcza właśnie zgodziła się na prze-
kazanie części udziałów przedsiębiorstwa 
Chińczykom z Dongfeng Motor Corporation.

Będzie to pakiet 14 proc. akcji wyceniony 
na 800 mln euro. Taki sam zestaw przej-
mie także francuski rząd. Obie grupy będą 
wówczas miały takie same udziały jak domi-
nująca dotąd rodzina Peugeota. Planowana 
transakcja to część planu podwyższenia ka-
pitału spółki o 3 mld euro, co ma poprawić 
sytuację finansową francuskiego koncernu. 
W ubiegłym roku przychody firmy spadły 
o 2,4 proc. do 54,09 mld euro, ale w tym 
samym czasie zmniejszono także stratę netto 
z 5,01 mld euro w roku 2012 do 2,32 mld euro 
w roku 2013.

Kolejnym posunięciem ma być odnowie-
nie kredytu konsorcjalnego, który pozwoli 

firmie poprawić elastyczność finansową. 
W kwietniu zmieni się także oficjalnie prezes 
zarządu PSA – zostanie nim Carlos Tavares, 
który de facto już rządzi w grupie.

McLaren się rozpędza

Po latach obecności na rynku tylko 
za sprawą jednego niebywale rzadkiego 
modelu i zyskaniu sobie miana kultowego 
producenta sportowych supersamochodów 
McLaren wyraźnie przyspieszył z konstru-
owaniem nowości. Jedną z najciekawszych 
genewskich premier będzie McLaren 650S, 
który stylistycznie ma łączyć model 12C z kul-
towym P1. Osiągów samochodu jeszcze nie 
ujawniono, mają się pojawić dopiero podczas 
salonu samochodowego w Genewie. Wiado-
mo, że liczba 650 w nazwie nawiązuje do liczby 
koni mechanicznych, jakimi będzie dyspono-
wał silnik V8 twin-turbo o pojemności 3,8 l, 
natomiast literka S zapowiada sport, bo ten 
model ma być szybszy niż 12C. Sprzedaż ruszy 

już wiosną. Auto będzie dostępne w wersjach 
coupe i spyder.

citroen c5 
w wersji turystycznej

Citroen jeszcze nie chce zmieniać 
na nowszy swojego modelu C5. Tym razem 
wprowadzi na rynek wersję nieco utereno-
wioną. Napędu na cztery koła samochód 
co prawda nie dostanie, ale prześwit zostanie 
powiększony o 15 mm, zderzaki otrzymają 
płyty ochronne ze szczotkowanego alumi-
nium, pojawią się szare nadkola nad nowy-
mi osiemnastocalowymi kołami z felgami 
w diamentowym odcieniu i przedłużone belki 
dachowe. We wnętrzu fotel kierowcy pod 
skrzynią będzie miał elektryczną regulację 
lędźwiową i funkcję masażu.

Podwyższone zawieszenie trafi do samo-
chodów z zawieszeniem Hydroactive III+, 
które dostosowuje poziom sztywności i amor-
tyzacji do prędkości jazdy i stanu nawierzchni. 

Brak napędu 4×4 ma częściowo rekompen-
sować inteligentny system kontroli trakcji, 
zwiększający skuteczność przeniesienia napę-
du podczas jazdy po śniegu lub błocie.

Nowa wersja siedmioletniego już modelu 
oficjalnie zostanie zaprezentowana w Gene-
wie, ale już wkrótce ma trafić na rynek.

Młodzieżowe aygo

Najważniejszą genewską premierą To-
yoty ma być zupełnie nowa wersja małego 
Aygo. Jak na razie znamy tylko zarys sylwetki, 
przednich świateł i zderzaka, a także zapo-
wiedzi mówiące o wniesieniu do segmentu 
małych aut miejskich świeżości i śmiałego 
designu. – Samochód będzie wyróżniał się 
typowo japońską stylistyką, która przyciągnie 
uwagę klientów w Europie. Punktem wyjścia 
i inspiracją dla nowego modelu była japońska 
kultura młodzieżowa – mówi David Terai, 
główny inżynier modelu.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Chińczycy wchodzą do Peugeota

McLaren posiada silnik V8 twin-turbo o pojemności 3,8 l i mocy 650 KM McLaren 650S stylistycznie ma łączyć model 12C z kultowym P1

Citroen w modelu C5 wprowadzi na rynek wersję nieco uterenowioną Najważniejsza genewska premiera Toyoty to zupełnie nowa wersja małego Aygo
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Marginesy

Mama Róży
Na prostej i zakrętach

Bohaterowie z Soczi
Mamy za sobą światową imprezę sportową – mam oczywiście na myśli XXII zimowe 

igrzyska w Soczi. Jak to bywa na tego typu imprezach, nie brakowało wyśmienitych rezultatów 
i rekordów olimpijskich, a także niespodzianek zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Było 
wielu sportowych bohaterów, którzy na trwałe weszli do historii sportu i olimpijskiej rywalizacji.

Jednym z nich był Ole Einar Bjoerndalen. Norweski biathlonista od lat wygrywa w różnych 
konkurencjach – wywalczył kilkanaście medali mistrzostw świata, w tym medale złote. Zbierał 
też laury w kolejnych zawodach olimpijskich. W Soczi potwierdził, że nadal jest w wyśmienitej 
formie i dyspozycji i sięgnął po dwa złote medale. Po tym sukcesie Norweg otwiera listę olim-
pijskich multimedalistów zimowych igrzysk. W swoim dorobku ma 13 medali olimpijskich: 8 
złotych, 4 srebrne, 1 brązowy. W Norwegii niedaleko Lillehammer postawiono mu pomnik. 
Jest sportowym bohaterem Norwegii.

Wśród kobiet w biathlonie gwiazdą była natomiast reprezentantka Białorusi Daria Dombra-
czewa, która sięgnęła po 3 złote medale. W gronie tym można jeszcze wymienić francuskiego 
biathlonistę Martina Fourcade (2 złota, 1 srebro), niemieckiego saneczkarza Tobiasa Artla (2 
złota), szwajcarskiego biegacza Daria Cologna (2 złota), a także holenderskich reprezentantów 
w łyżwiarstwie szybkim – zarówno mężczyzn, jak i kobiety (ich dorobek to 22 medale – 6 złotych, 
7 srebrnych oraz 9 brązowych; może się on powiększyć, bo pozostały jeszcze biegi drużynowe). 
Trzeba jednak pamiętać, że łyżwiarstwo szybkie jest w Holandii sportem narodowym – o palmę 
pierwszeństwa konkuruje tam z piłką nożną.

W gronie bohaterów z Soczi są również nasi reprezentanci. Niewątpliwie najwspanialszy 
prezent sympatykom sportu sprawił Zbigniew Bródka – nasz łyżwiarz szybki okazał się najlepszy 
w biegu na 1500 m, wyprzedzając Holendra o 0,003 sekundy. Zwycięstwo Polaka wywołało szok 
w holenderskiej ekipie. Przegrany Holender długo nie mógł się pogodzić z porażką. Niektórzy 
holenderscy komentatorzy próbowali tłumaczyć jego porażkę na różne sposoby, m.in. tym, 
że zawodnik holenderski stał ciut dalej niż Polak od startu i ciut później usłyszał strzał startera, 
dlatego przegrał. No cóż, bywa, że czasem trudno pogodzić się z przegraną, jeżeli startuje się 
w roli zdecydowanego faworyta. Nasi pozostali reprezentanci w łyżwiarstwie szybkim spisali 
się dobrze, na miarę swoich aktualnych możliwości. Mamy obiecujących zawodników, a także 
zawodniczki, brakuje jednak w Polsce przyzwoitego toru lodowego – mam na myśli tor zada-
szony. Mamy jedynie tory odkryte na Stegnach w Warszawie, w Tomaszowie Mazowieckim 
i w Zakopanem. Można na nich trenować, ale nie zawsze. Przykładem jest nasz mistrz olimpijski 
Zbigniew Bródka, strażak z Domaniewic, który na treningi musiał wyjeżdżać m.in. do Berli-
na, a to na pewno nie ułatwiało mu pogodzenia pracy zawodowej ze sportową pasją. Dobrze 
by było, gdyby nasze władze sportowe szybko podjęły decyzję o budowie prawdziwego toru. 
Dla przykładu mogę podać, że w Holandii jest kilkanaście torów w hali. Efekty są widoczne.

Drugim naszym bohaterem jest niewątpliwie Kamil Stoch, który przed wyjazdem do So-
czi był wymieniany w gronie głównych kandydatów do medali. Polski skoczek nie zawiódł. 
W konkursie na normalnej skoczni niemal zdeklasował rywali – skoczył najdalej w pierwszej 
i drugiej serii skoków. Na dużej skoczni było ciut gorzej – mocno na niego naciskał Japończyk 
Noriaki Kasai. Polski skoczek obronił się przed atakiem Japończyka i zdobył drugi złoty medal 
olimpijski. Kamil Stoch jest trzecim zawodnikiem w historii olimpijskich skoków, który w tych 
samych igrzyskach zdobył dwa złote medale, na normalnej i dużej skoczni. 

Nie można także zapominać o Justynie Kowalczyk, którą również zaliczam do bohaterów 
zimowych igrzysk w Soczi. W pięknym stylu wygrała bieg na 10 km stylem klasycznym. Swoją 
główną rywalkę, słynną Marit Bjoergen, wyprzedziła o ponad 30 sekund. W efekcie Norweżka 
nie stanęła nawet na olimpijskim podium. A trzeba pamiętać, że polska biegaczka startował 
z poważną kontuzją stopy.

W olimpijskiej rywalizacji nasi reprezentanci wywalczyli 4 złote medale. Nigdy w historii 
startów w zimowych igrzyskach Polacy nie zaliczyli takiego sukcesu. A przecież może być 
jeszcze lepiej. Kiedy piszę te słowa, do zakończenia olimpijskiej rywalizacji pozostały dwa dni, 
a w przedostatni dzień zawodów, czyli w sobotę 22 lutego, odbędzie się bieg kobiet na 30 km 
stylem dowolnym. Na tym dystansie w Vancouver w 2010 r. Polka zdobyła złoty medal olimpij-
ski. W Soczi w tym biegu ma wystartować Justyna Kowalczyk. Wierzę, że polska biegaczka da 
z siebie wszystko i powalczy o to, by stanąć na olimpijskim podium raz jeszcze. Byłoby to piękne 
ukoronowanie startów naszych reprezentantów w zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi. 
 HENRYK MARZEC

Róża niewiele pamiętała ze swojego wczesnego dzieciństwa. Z opowieści mamy, które trochę 
zmieniały się i nabierały rumieńców, gdy dziewczynka robiła się starsza, wiedziała, że matka długo 
była związana z pewnym bogatym i ważnym przedsiębiorcą. Mama Róży pochodziła ze znanej 
i cenionej rodziny bankierów. Nigdy jej niczego nie brakowało, ale przez całe życie czuła, że nie 
pasuje do tego świata. Mimo to mając 20 lat, została przedstawiona synowi znajomego jej ojca, 
który miał zostać jej mężem. Mężczyzna był całkiem miły, troszczył się o nią i za wszelką cenę 
chciał jej dogodzić, ona jednak wiedziała, że podobnie jak głowy jej rodziców jego głowę również 
przepełniają przede wszystkim cyfry, zera i sztabki złota. Mama Róży nie miała jednak nigdy 
odwagi przeciwstawić się ani rodzinie, ani później narzeczonemu. Była dobrze wychowana, znała 
języki, wielu zachwycała swoją urodą. Nie każdy jednak mógł zauważyć, że jej wielkie zielone oczy 
były przez większość czasu bardzo smutne. Kilka tygodni przed ślubem mama Róży (która wtedy 
jeszcze nie była nawet w planach) poznała jej przyszłego ojca. Był aktorem wędrownego teatru, 
nie miał grosza przy duszy, za to pięknie grał na flecie. Mama Róży całkowicie straciła dla niego 
głowę, choć wiedziała, że związek z nowo poznanym mężczyzną byłby dla jej rodziny absolutnie 
niewybaczalny. Spotykali się codziennie przez tydzień ukradkiem, wieczorami i nocami. Gdy 
zbliżał się termin jego wyjazdu, mama Róży wahała się długo, ale nie zdecydowała się porzucić 
rodziny. Wiedziała jednak, że już na pewno nie poślubi swojego narzeczonego. Niedługo później 
zorientowała się, że jest w ciąży. Doskonale wiedziała, kto jest ojcem dziecka, domyślał się tego 
także jej niedoszły mąż i rodzice. Mama Róży w głębi duszy bardzo ucieszyła się z tej nowiny, 
choć jej życie z wygodnego i przyjemnego miało się zmienić w trudne i męczące.

Ojciec dziewczyny nie chciał jej widzieć. Nie pomagały błagania, prośby i lamenty jego 
żony. Ciężarna mama Róży została niemal wyrzucona z domu, a oprócz niewielkiej walizki 
dostała po kryjomu przekazaną jej przez matkę całkiem sporą kwotę pieniędzy, która miała 
jej zapewnić byt przez najbliższe miesiące.

I tak zaczęła się tułaczka mamy Róży, do której niebawem dołączyła także mała Róża. 
Mieszkały w wielu miastach i miasteczkach, mając niewiele ponad jedną walizkę i tobołek 
z rzeczami dziewczynki. Mama Róży uczyła dzieci w szkole, była opiekunką w przedszkolu, 
zdarzało jej się także czasem sprzątać, prać czy opiekować się starszymi osobami. Bardzo szyb-
ko przyzwyczaiła się do życia nieporównywalnie bardziej skromnego niż to, jakie prowadziła 
wcześniej. I mimo że czuła się pierwszy raz w życiu wolna, to przez większość czasu bardzo 
bała się o to, co przyniesie następny dzień.

Róża rosła zdrowo i była o wiele bardziej rezolutna i rozgarnięta niż jej rówieśnicy. Za-
dawała masę pytań, na które domagała się szybkich odpowiedzi. Nigdy nie potrafiła dłużej 
bawić się z dziećmi, dużo bardziej pochłaniały ją bowiem rozmowy z pluszowym misiem 
i zabawy z wymyślonym psem. Mimo to bardzo przeżywała każdy moment, kiedy razem 
z mamą zbierały cały swój dobytek i wyruszały w nowe miejsce. Za każdym razem mama 
obiecywała jej, że to już ostatni raz. Problem polegał jednak na tym, że mama Róży nigdzie 
nie czuła się „u siebie”.

Tym razem obiecywała, że postara się, żeby było inaczej. W nowym miasteczku, niezbyt 
dużym, ale też nie za małym, mama Róży postanowiła, że zrealizuje to, o czym marzyła od daw-
na – otwarła niewielką kawiarenkę. Bardzo oszczędne gospodarowanie pieniędzmi pozwoliło 
na wynajęcie niewielkiego pomieszczenia z garsonierą na piętrze. Róża od razu pokochała 
zarówno miejsce, jak i pomysł swojej mamy.

Pewnego dnia do Róży podbiegł niewielki kudłaty pies. Dziewczynka wielokrotnie rzuciła 
mu patyk, a wieczorem kolejny raz zaczęła z mamą ciężką rozmowę, do której już wielokrotnie 
wracały. Mama Róży jednak za nic w świecie nie chciała brać na siebie odpowiedzialności za psa. 
Ale pies wracał codziennie po południu o tej samej porze i dotrzymywał towarzystwa Róży. Aż 
pewnego dnia, gdy bardzo padało, mama pozwoliła dziewczynce zabrać psa na noc do domu.

Następnego dnia Róża jednak posmutniała, bo okazało się, że pies jest zwierzęciem jednego 
z aktorów teatru, który zatrzymał się w miasteczku. Mamie Róży serce zabiło mocniej, gdy zo-
baczyła mężczyznę, który odprowadził jej córkę i chciał podziękować za opiekę nad jego psem.

Okazało się później, że szukał swojej wielkiej miłości, którą niezbyt rozważnie zostawił 
kilka lat wcześniej, nie licząc nawet, że zechce z nim być. Mama Róży, choć się do tego nie 
przyznała, także go szukała. A Róża dostała za jednym razem wszystko, o czym marzyła – tatę, 
psa i dom, z którego więcej mieli się nie wyprowadzać.

 l
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USA: wypAdki 
w górnictwie

Było ich w 2013 r. 42, z czego 20 w kopal-
niach węgla. To o 6 więcej niż rok przedtem. 
Najczęstszymi ich przyczynami była niepra-
widłowa obsługa maszyn i środków transpor-
tu. Asystent sekretarza Administracji Bezpie-
czeństwa i Zdrowia w Górnictwie (MSHA) 
Joseph A. Men powiedział, że wypadków 
tych można było uniknąć. Zapobiegać ma się 
im poprzez zwiększenie strategicznego nad-
zoru i kontroli. Instytucja ta opracowała 
podręcznik pt. „Regulamin życia”, w którym 
omówiono zaistniałe wypadki, przyczyny 

ich powstania oraz naruszenia przepisów 
i zasad bezpieczeństwa pracy. Pokazano 
w nim również przebieg wzorowych akcji 
ratowniczych. Znajomość tego dokumentu 
wymagana jest w kopalniach podlegających 
kontroli tej instytucji.

chiny zwiękSzAją 
wydobycie węglA

Chińskie Stowarzyszenie Górnictwa 
(CMA) informuje o wzroście wydoby-
cia węgla kamiennego w minionym roku. 
Osiągnęło ono wielkość 3,7 mld ton i było 
o 2,6 proc. większe niż rok temu. Wynik 
ten zrealizowano przy zamykaniu kopalń 

o wydobyciu do 1 miliona ton węgla. W tym 
samym czasie zwiększył się import i osią-
gnął rekordową liczbę 330 milionów ton. 
Było to o 13,4 proc. więcej niż rok temu. 
Import w styczniu bieżącego roku wzrósł 
o 17,5 proc. w stosunku do tego samego mie-
siąca w 2013 r. i wyniósł 35,9 mln ton węgla 
o wartości 2,98 mld USD.

kAzAchStAn: 
nowe prAwo górnicze

Premier Serik Achmetow podjął decyzję 
o opracowaniu nowego prawa górniczego 
do dnia 1 lipca 2014 r. Ma ono przyciągnąć 
zagraniczne inwestycje. Przez 20 lat od czasu 

odzyskania niepodległości nie dokonano żad-
nego odkrycia znaczących złóż. Kazachstan 
pilnie potrzebuje doświadczonych zespołów 
i technologii poszukiwawczych. Nowe prze-
pisy mają uprościć biurokratyczne procedury 
oraz zapewnić dostęp do informacji geolo-
gicznej. Kazachstan stara się zrównoważyć 
dominację australijskich firm, które posiadają 
23 tysiące licencji na poszukiwania złóż. Po-
zostali inwestorzy mają ich zaledwie 400. 
Problemy te zostaną przedstawione na Mię-
dzynarodowej Konferencji Górniczej, która 
odbędzie się w Astanie od 31 marca do 2 
kwietnia 2014 r.

AM
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Piwo przez wieki

Pinta

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Coraz mniej osób pobiera emerytu-
ry i renty. to wynik wygaszenia po-
wszeChnyCh przywilejów emerytalnyCh 
i uszCzelnienia systemu rentowego. 
Na koniec 2010 r. ZUS wypłacał emerytu-
ry 4,98 mln osób, zaś na koniec ubiegłego 
roku – 4,95 mln. Cztery lata temu było 1,2 
mln rencistów, dziś – 1,06 mln. Jak wynika 
z najnowszych danych ZUS, blisko trzykrot-
nie w ostatnich czterech latach wzrosła liczba 
emerytów pomostowych i dwukrotnie zwięk-
szyła się liczba otrzymujących świadczenia 
przedemerytalne. Obecnie jest ich już 155 
tys., cztery lata temu – 79 tys. Szybko przy-
bywa osób na tzw. świadczeniach kompen-
sacyjnych – faktycznie wcześniejszych eme-
ryturach dla nauczycieli. Powoduje to wzrost 
wydatków. Przed dwoma laty – w styczniu 
2012 r. – na świadczenia przedemerytalne 
ZUS wydał 91 mln zł. W grudniu 2013 r. już 
158 mln zł.

przeCiętne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw wyniosło w styCz-
niu 3805 zł i było o 3,4 proC. wyższe 
niż przed rokiem – podał gus. Wzrost 
zarobków nie był duży. Inflacja jest niska 
i w styczniu wyniosła 0,7 proc., dlatego siła 
nabywcza płac była w styczniu o 2,7 proc. 
wyższa niż przed rokiem. Eksperci oczekują, 
że będzie wzrastać zatrudnienie. W całym 
roku może wzrosnąć o 1 proc., czyli o ok. 50 
tys. – to bardzo mało w sytuacji, gdy bezro-
bocie przekracza 2,1 mln.

w 2014 r. polskę Czeka wzrost pkb 
w tempie około 3 proC., zadowalają-
Ce byłoby jednak tempo wyższe: 4 +/-
0,5 proC. lub więCej. Udział eksportu 
netto w tym wzroście będzie nadal duży 
z powodu niskiego popytu krajowego, wyż-
szego poziomu PKB w krajach UE oraz 
wysokiej konkurencyjności polskiej oferty 
eksportowej (dzięki dość słabemu złotemu 
i niskim jednostkowym kosztom pracy). In-
flacja i stopy procentowe pozostaną niskie. 
W ostatnich latach szczególnie dotkliwie 
ucierpiały budownictwo oraz przemysł sa-
mochodowy – obie branże odczują popra-
wę. Odbudowa zapasów i wzrost inwestycji 
publicznych będą pobudzać popyt inwe-
stycyjny. W Polsce inwestycje finansowane 
z funduszy UE to ok. 10 proc. wszystkich 
wydatków inwestycyjnych. Inwestycje fi-
nansowane ze źródeł krajowych, głównie 
prywatnych, to ok. 80 proc. wydatków. Pozo-
stałe ok. 10 proc. to bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne. Inwestycje publiczne wynosiły 
przed wejściem Polski do UE ok. 15 proc. 
wszystkich inwestycji. W ostatnich latach 
ten udział wzrósł do 20–25 proc.

Krzyżówka panoramiczna nr 5

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „kopalnia węgla”.  
Nagrodę wylosowała: pani anna duda z mysłowiC.

Między 29 stycznia a 7 lutego użytkownicy 
branżowego portalu Browar.biz wybierali, 
zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją, naj-
lepsze w ich ocenie polskie piwa, które były 
dostępne na rynku w roku minionym. W te-
gorocznej edycji tego prestiżowego dla bi-
rofilów plebiscytu można było głosować na 
1302 trunki różnego gatunku pochodzące z 
96 browarów i podzielone na 15 kategorii. 
Za Debiut Roku i zarazem Piwo Roku 2013 
uznano Grand Prix AIPA pochodzące z Bro-
waru Ciechan (autorem receptury tej perełki 
jest Czesław Dziełak, laureat I Warszawskiego 
Konkursu Piw Domowych). Jak zwykle przy-
znano także tytuł Browaru Roku, który już po 
raz trzeci z rzędu przypadł Browarowi Pinta.

Choć Pinta powstała niemal dokładnie 
trzy lata temu, zdążyła już nieźle namieszać 
w naszym piwnym światku, nie tylko zgarnia-
jąc prestiżowe nagrody, lecz także wyznaczając 
nowe trendy w rodzimym piwowarstwie. Jak 
to się jednak stało, że w tak krótkim czasie 
nowy browar kontraktowy zdążył wypraco-
wać sobie pozycję prekursora stylów, arbitra 
elegancji, a nawet swego rodzaju wyroczni 
w kwestiach dotyczących warzenia piwa? 
Niech nas nie zwiodą skąpe informacje 
na stronie internetowej browaru – autorzy 
projektu, któremu na imię Pinta, nie są by-
najmniej amatorami, lecz – jak to się mówi 
– starymi wyjadaczami, piwo warzą od lat, 
choć wcześniej robili to wyłącznie dla własnej 
przyjemności. Nie zależy im jednak na lansie, 
dlatego też – jak wspomniałem wyżej – strona 

browaru zawiera bardzo skąpe informacje 
o jego twórcach. „Warzymy od 28 marca 2011. 
Nie ma nudy”, „opracowujemy receptury, 
sprowadzamy surowce, eksperymentujemy, 
warzymy i rozlewamy piwa w zaprzyjaźnio-
nych browarach”, „Grzesiek, Marek, Ziemek” 
– to wszystko, co piszą o sobie najbardziej 
cenieni piwowarzy w kraju. Trudno odmówić 
im skromności i klasy.

Ale do rzeczy. Jak już mówiłem, Pinta 
nie jest dziełem amatorów. Mózgiem całego 
przedsięwzięcia jest nie kto inny jak Ziemowit 
Fałat (czyli wspomniany nieco wyżej Ziemek), 
współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Pi-
wowarów Domowych, a także redaktor kwar-
talnika branżowego „Piwowar”. Jego przygoda 
z dużym browarem rozpoczęła się w roku 
2010, kiedy wespół z dwoma przyjaciółmi 
postanowił udowodnić Polakom, że nie warto 

zapominać o własnych tradycjach, i korzysta-
jąc z gościnności lubelskiego browaru Grodz-
ka 15, stworzył własną wariację na temat piwa 
grodziskiego (wielkopolskiego piwa pszenicz-
nego warzonego prawdopodobnie od czasów 
średniowiecza). – A’la Grodziskie pojawiło się 
(…) jako rozwinięcie dyskusji o tym, że żaden 
browar nie chce się podjąć produkcji piwa 
nawiązującego do grodziskiego. Było dużo 
spekulacji na temat tego, czy taki projekt się 
opłaci, czy ktoś będzie chciał pić to piwo. 
W związku z tym, że bardzo lubię ten styl 
i często go warzę w domu z dobrym efektem, 
postanowiłem zaryzykować – wspominał 
Ziemowit Fałat w jednym z wywiadów. A’la 
Grodziskie okazało się wielkim sukcesem (dziś 
jest w ofercie Pinty), panowie postanowili więc 
pójść za ciosem i założyli czwarty w Polsce 
browar kontraktowy (piwa warzone są w za-
wierciańskim Browarze na Jurze).

W tegorocznym plebiscycie na najlepsze 
polskie piwo Pinta była bezkonkurencyjna aż 
w czterech spośród piętnastu kategorii. Kto 
zatem chciałby rozpocząć swoją przygodę 
z tym browarem, niech zacznie od piw, któ-
re – według użytkowników portalu Browar.
biz – nie mają sobie równych. Są to: Czarna 
Dziura, Imperator Bałtycki, Odsiecz Wiedeń-
ska i Żytorillo (od siebie dodam, że ze wszech 
miar godny polecenia jest także Apetyt na Ży-
cie). Niestety, wspomnianych trunków nie 
uświadczymy w marketach – można je znaleźć 
jedynie w dobrych lokalach oraz w sklepach 
dla koneserów.

 MACIEJ RZEPECKI
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