
Temat na czasie

Mówi senator Adam Zdziebło: 
Rozmawiamy 
o sposobach 
ratowania wolnego
rynku i zachowania
konkurencji.
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Strata 665,9 mln 
złotych
Prawie 14 mln ton wydobytego 
węgla i 6,8 mld złotych 
przychodów JSW w 2014 roku.
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Zrobić z Kompanii 
rentowną firmę
– Uczestniczyłem 
w swojej karierze 
w prawie samych 
projektach restruk-
turyzacyjnych, 
czyli radykal-
nych zmianach 
– mówi Krzysztof 
Sędzikowski, prezes 
zarządu Kompanii Węglowej.
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Musimy przetrwać 
trudny czas
– Dywersyfikujemy działalność, 
żeby móc współpracować 
z polskim górnictwem – mówi 
Andrzej Bik, przewodniczący 
rady nadzorczej MOJ SA.
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Konsultacje 
społeczne
Powietrze w centrum uwagi.
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Wirusem 
w samochód

Informacje motoryzacyjne.
strona 9

Dublin – irlandzki 
kocioł
Podróże marzeń. Dublin słynie 
z bogatej historii sięgającej cza-
sów celtyckich, ciemnego piwa 
Guinness i setek pubów. Wszędzie 
można usłyszeć język polski.
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Niech nadzieja 
na ratunek dla 
węgla stanie się 
rzeczywistością

P olski rząd chyba nie chce węgla. Wypowiedzi o tym, 
jak cenna jest niezależność energetyczna, kłócą się 

z działaniami naszych czołowych polityków. Premier Ewa 
Kopacz podpisała się pod konkluzjami Rady Europejskiej 
zaproponowanymi przez Donalda Tuska, których jednym 
z filarów jest dekarbonizacja. Oznacza ona eliminację 
węgla z gospodarki polskiej i europejskiej. Dla nas, 
górników, to wyrok śmierci. Nasz rząd realizuje politykę 
energetyczną, która jest na rękę Francji, Danii, Holandii, 
Niemcom i wielu innym państwom, które nie mają 
węgla. W Europie jest wiele krajów, które mają nadwyżki 
energii elektrycznej i starają się ją jak najkorzystniej 
sprzedać. Zmuszenie Polski do zakupu energii jest dla 
nich najlepszym rozwiązaniem. Związki zawodowe 
górników i energetyków sprzeciwiają się takiej polityce. 
Zanim zacytuję nasze stanowisko, składam Czytelnikom 
najlepsze życzenia świąteczne. Oby nadzieja stała się 
w końcu rzeczywistością.

S tanowisko górników i energetyków wobec strategii 
budowy unii energetycznej wyrażone przez 

prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego 
Górników w Polsce i prezydium Zrzeszenia Związków 
Zawodowych Energetyków:

B udowanie fundamentów unii energetycznej 
kosztem eliminacji węgla z gospodarki i energetyki 

europejskiej uważamy za skandaliczne i nie do przyjęcia 
przez Polskę. Poparcie rządu RP dla takich zasad, 
wyrażone 19 marca 2015 roku podczas posiedzenia 
szefów państw UE, jest dla nas niezrozumiałe 
i bulwersujące. (...) W konkluzjach Rady Europejskiej 
przyjętych 19 marca w Brukseli znalazło się pięć filarów 
budowania przyszłej strategii unii energetycznej, 
które miałyby bronić kraje członkowskie przed 
uzależnieniem i ewentualnym szantażem ze strony 
państw spoza UE. Niestety okazuje się, że jest to kolejna 
próba systemowego niszczenia polskiej gospodarki 
węglowo-energetycznej. Oprócz takich filarów jak: 
bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie, 
w pełni zintegrowany europejski rynek energetyczny, 
efektywność energetyczna, badania innowacyjności 
i konkurencyjności znalazł się zapis o dekarbonizacji 
gospodarki. Promowanie przez Radę Europejską 
inicjatywy odchodzenia od węgla daje zielone światło 
do rozpoczęcia prac nad konkretnymi aktami prawnymi, 
co jest ogromnym zagrożeniem dla polskiej racji stanu.

U mieszczenie dekarbonizacji w podstawach unii 
energetycznej to kolejna odsłona walki z górnictwem, 

która wraz z pakietem klimatycznym prowadzi 
do wyrugowania energetyki węglowej. Jako reprezentanci 
związkowych środowisk górniczych i energetycznych 
uważamy decyzję Rady Europejskiej, a w tym polskich 
władz, za działanie szkodzące polskiej gospodarce, które 
doprowadzi do upadku całego sektora wydobywczo-
-energetycznego i co za tym idzie do gigantycznego 
bezrobocia, jak również do uzależnienia nas od surowców 
energetycznych innych krajów.

P rotestujemy przeciwko polityce dekarbonizacji, pod 
którą podpisuje się obecny rząd PO–PSL. Domagamy 

się oficjalnego stanowiska rządu wyjaśniającego 
skutki, jakie dotkną polskie społeczeństwo w wyniku 
podpisanych ustaleń. l

W przedświątecznym nastroju, z życzeniami nadziei 
i wiary w to, że pokonamy trudności, chciałbym po-
święcić ten felieton dialogowi. Mam nadzieję, że wraca 
moda na spokojne rozwiązywanie problemów przy 
stole negocjacyjnym. 

W iele wskazuje na to, że zostanie powołana 
Rada Dialogu Społecznego. Trwają pra-
ce i konsultacje, które mają zakończyć się 

uchwaleniem odpowiedniej ustawy. Zdaniem związków 
zawodowych powinno być to zgromadzenie ludzi, 
którzy chcą szukać nie tylko kompromisu między pra-
codawcami, rządzącymi i pracownikami, ale także będą 
szukać rozwiązań prawnych, dzięki którym dojdzie 
do harmonijnej współpracy. Wszyscy powinniśmy 
mieć wspólny cel – stworzenie modelu gospodarczego, 
który godziłby wolny rynek z prawami pracowniczymi. 
Przez wiele minionych lat w świadomości polityków 
i pracodawców zagnieździł się pogląd, że wolny rynek 
można budować wyłącznie kosztem pracowników. 
Niskie płace, jak najniższe świadczenia socjalne, ciągła 
pogoń za zwiększaniem wydajności – to miały być 
lekarstwa, które postawią na nogi naszą gospodarkę. 
Nie tędy droga.

Gospodarka stanie twardo na nogach tylko wtedy, 
gdy będzie podporządkowana pożytkowi społecznemu, 
a nie tylko tabelkom wzrostu. Wiele razy zadawałem 
pytanie: Czy możliwy jest nieprzerwany wzrost pro-
dukcji? Nie jest możliwy. Dlaczego więc ekonomiści 

(moim zdaniem marni) oczekują nieustannego wzrostu 
i w swoich rankingach premiują tylko wzrost? Zapew-
ne dlatego, żeby mieć powód, który usprawiedliwi 
przykręcanie śruby pracownikom. Inaczej nie potrafię 
wytłumaczyć chorego uwielbienia dla wzrostu.

Zamiast tego zacznijmy wyceniać poziom życia 
pracowników. Im wyższy, tym lepiej dla firmy, która 
ich zatrudnia. Ktoś powie, że to niewymierny wskaź-
nik. Nieprawda. Skoro można wycenić wartość znaku 
graficznego firmy i jej nazwy, przyjazność firmy dla 
środowiska i wiele innych nienamacalnych składników, 
to dlaczego nie można w jej wartości uwzględniać pozio-
mu życia pracowników? Gdy menedżerowie nie wiedzą, 
co powiedzieć, mówią o tym, jak bezcenna jest załoga. 
Jednak do tej pory nie spotkałem się z informacją, która 
tę bezcenność próbowałaby wyrazić konkretną kwotą.

Moim zdaniem można to łatwo policzyć. Wy-
starczy podać wycenę firmy z załogą. Potem wycenić 
firmę przy założeniu, że załoga z dnia na dzień porzuca 
swoją pracę. Różnica między wycenami pokaże nam 
wartość załogi. Kiedyś zaproponowałem to pewnemu 
menedżerowi. Wyśmiał mnie. Powiedział, że budynki 
i maszyny to on sobie kupi. Ludzi nie może, dlatego 
nie będzie wyceniał firmy bez załogi, bo to tak, jakby 
wyceniać wartość klubu piłkarskiego bez piłkarzy. 
Ja jednak upieram się przy tym, aby zacząć wyceniać 
wartość załogi. To nam ułatwi dialog z pracodawcą, 
bo będzie w końcu znał naszą wartość. 

 l

Pięścią w stół

Ile jest warta załoga?

Gospodarka 
stanie twardo 
na nogach tylko 
wtedy, gdy będzie 
podporządkowana 
pożytkowi 
społecznemu, 
a nie tylko 
tabelkom 
wzrostu.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Wielkie strajki, potężne demonstracje, ogromne zain-
teresowanie przedstawicieli rządu, tłumy dziennikarzy 
– taki obraz górniczych problemów trafiał do przecięt-
nego mieszkańca Polski i regionu śląskiego. Cisza, brak 
decyzji, spychotechnika – to obraz zainteresowania 
problemami gmin górniczych.

P o wielu latach z powodu niejednolitego, a czasem 
i sprzecznego orzecznictwa dotyczącego tzw. 
budowli podziemnych gminy górnicze znalazły 

się w dramatycznej sytuacji. Okazuje się, że muszą 
zwrócić przynajmniej 320 mln złotych podatku od pod-
ziemnych budowli, które pobrały przez minione lata. 
Odsetki stanowią ok. 280 mln złotych. Paradoks polega 
na tym, że gminy pobierały podatek zgodnie z prawem. 
Teraz, także zgodnie z prawem, muszą część zwrócić 
z odsetkami. Wiem, że wytłumaczenie tego zamie-
szania nie jest proste. Jednak konsekwencje są bardzo 
proste – niektóre gminy muszą zwrócić znaczną część 
swoich rocznych budżetów. Mam sygnały o przypad-
kach, kiedy może to być prawie roczny budżet. Ktoś 
powie, że przecież gminy mogły podatków nie po-
bierać. Niestety w przypadku podatków ustalanych 
centralnie gminy nie mają nic do powiedzenia. Żeby 
temat uporządkować, posłużę się tekstem apelu gmin 
górniczych do władz RP, w którym samorządowcy 
błagają o wyjaśnienie i uporządkowanie sprawy.

„13 września 2011 roku Trybunał Konstytucyj-
ny w wyroku P33/09 potwierdził stanowisko gmin 
górniczych, iż obiekty i urządzenia znajdujące się 
w podziemnych wyrobiskach górniczych mogą pod-
legać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości 
– zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 
W uzasadnieniu do wyroku trybunał wskazał na ko-
nieczność usunięcia licznych mankamentów legisla-
cyjnych obarczających wskazaną ustawę.

Gminy górnicze, na mocy ustalonej w latach 
2003–2011 linii orzeczniczej, ściągały podatki od bu-
dowli podziemnych, ponosząc często koszty sądowe 

i komornicze. Po 2011 roku zaczyna się kompletny 
chaos w zakresie orzecznictwa. Również Trybunał 
Konstytucyjny potwierdził możliwość opodatkowania 
budowli, podkreślając jedynie brak wyraźnej definicji 
budowli w ustawie.

Od wyroku trybunału minęły trzy lata i cztery mie-
siące. Od tego czasu Stowarzyszenie Gmin Górniczych 
w Polsce skierowało dziesiątki pism do rządu, mini-
strów finansów i gospodarki, odbyły się konferencje 
i spotkania z udziałem ekspertów i przedstawicieli rzą-
du, zostały złożone przez posłów interpelacje i zapyta-
nia, gminy górnicze oraz spółki węglowe opłaciły setki 
ekspertyz prawnych, budowlanych i rachunkowych.

Niestety do dziś nie ma skutecznej inicjatywy le-
gislacyjnej mającej na celu przezwyciężenie obecnego 
impasu i umożliwienie normalnego i nade wszystko 
ostatecznego wymiaru podatku od nieruchomości. 
Wystarczyło jedynie wprowadzić dopracowaną defini-
cję budowli do projektu ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych. (...) Dziś gminy górnicze znalazły się w dra-
matycznej sytuacji z powodu niejednolitego, a czasem 
i sprzecznego orzecznictwa dotyczącego tzw. budowli 
podziemnych. (...) Niektóre gminy górnicze przez lata 
odprowadzały olbrzymie kwoty w ramach »podatku 
janosikowego«. To obowiązkowa danina bogatych gmin 
dla ubogich samorządów. Dziś okazuje się, że zostały 
potrójnie poszkodowane – nie dość, że muszą zwracać 
kopalniom podatki, to nie odzyskają odprowadzonego 
do Ministerstwa Finansów »podatku janosikowego« 
i – co również wykazują nasze analizy – przez ubie-
głe lata utraciły możliwość korzystania z subwencji 
przysługujących gminom poniżej średniego poziomu 
dochodów własnych”.

Mamy do czynienia z kuriozum – ponieważ gmi-
ny przestrzegały porządku prawnego, grozi im ruina 
finansowa. 

Mimo wszystko z okazji Wielkiej Nocy nadziei 
wszystkim Czytelnikom życzę.
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Mamy 
do czynienia 
z kuriozum – 
ponieważ gminy 
przestrzegały 
porządku 
prawnego, 
grozi im ruina 
finansowa.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Przestrzeganie prawa rujnuje

Komentuje Jerzy Sawczuk

przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice
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Kompania Węglowa będzie tanio sprzeda-
wać zapasy węgla. Średnia cena na eksport 
i rynek krajowy ma być atrakcyjniejsza niż 
cena węgla rosyjskiego. Zdaniem Zbigniewa 
Stopy, prezesa LW Bogdanka, to dumping, 
czyli sprzedaż poniżej kosztów wydobycia. 
Krzysztof Sędzikowski, prezes KW, tę decyzję 
uzasadnia krótko: – Musimy sprzedać zapa-
sy, nie możemy siedzieć z założonymi ręka-
mi, kiedy KW walczy o utrzymanie płynności 
finansowej.

Katowicki Holding Węglowy obniżył 
ceny, żeby zatrzymać przy sobie kontrahen-
tów, którzy mogli przygotowywać się do wy-
powiedzenia umów. Zarząd LW Bogdanka 
poinformował o złych praktykach UOKiK. 
KHW nie poszedł tak daleko. Konflikt mię-
dzy firmami w jednym resorcie zostałby 
szybko spacyfikowany. – Nasza informacja 
skierowana do UOKiK nie ma decydującego 
znaczenia dla tej instytucji, ponieważ urząd 
zapewne przygotował się do postępowania 
po pierwszych informacjach prasowych – 
mówi Zbigniew Stopa. Prezes Bogdanki oba-
wia się, że negatywne skutki decyzji zarządu 
KW będą długotrwałe.
Zbigniew Stopa, preZeS Lw bogdanka: 
Decyzja zarządu Kompanii Węglowej zmusiła 

nas do ograniczania kosz-
tów produkcji bardziej, 
niż zakładaliśmy to w pla-
nach na 2015 rok. Jestem 
przekonany, że damy so-
bie radę. Oczywiście de-
cyzja Kompanii Węglowej 
spowoduje wiele zamie-
szania na rynku. Moim zdaniem w dłuższej 
perspektywie ucierpi na tym Kompania, po-
nieważ zepsuje rynek. Zapewne KW odczuje 
bardziej skutki swojej decyzji niż my czy Kato-
wicki Holding Węglowy albo Jastrzębska Spół-
ka Węglowa, która także wydobywa węgiel 
energetyczny. Czy Kompania poprawi swój 
wynik finansowy, stosując ceny, które moim 
zdaniem są dumpingowe? Uważam, że w osta-
tecznym rozrachunku powiększy swoją stratę. 
Podobne opinie wyrażają analitycy.

Czy decyzja KW to jednorazowe zdarze-
nie czy ma to być polityka długotrwała? Jeżeli 
to drugie, trzeba wskazać źródło finansowania 
strat. Czy ma to być budżet państwa i pie-
niądze z pomocy publicznej? Na te pytania 
nie znam jednoznacznej odpowiedzi. Jednak 
rozregulowanie rynku jest zjawiskiem niebez-
piecznym. Kontrahenci będą naciskać, żeby 
KW częściej organizowała takie wyprzedaże. 
Bardzo istotny jest fakt, że ceny kontraktowe 

po uwzględnieniu wyprzedaży staną się punk-
tem odniesienia dla negocjacji o dostawach 
w przyszłości. Inne spółki górnicze będą tra-
ciły rynek nie ze swojej winy, ale z winy nie-
uczciwej konkurencji. Nie wiem, jakie będzie 
ostateczne rozstrzygnięcie UOKiK. Przypadek 
Kompanii Węglowej pokazuje, że nie warto 
drogo wydobywać węgla złej jakości tylko 
po to, aby leżał na zwałach. Wciąż jest aktu-
alne pytanie, czy pomoc publiczna dla kopalń 

KW nie zostanie potraktowana przez Komisję 
Europejską jak dotacja do strat wynikających 
z wyprzedaży węgla? Decyzja zarządu KW 
o wyprzedaży może mieć bardzo złe skutki. 
Spółki takie jak Bogdanka czy Silesia zostają 
na złej pozycji, gdy konkurencja nie odbywa 
się na zasadach rynkowych. Nie dostaniemy 
żadnej pomocy i musimy sami walczyć z kosz-
tami jednostkowymi.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Tani węgiel z KW

Starcie polsko-polskie

Wzmocnienie potencjału Grupy Kapitałowej 
JSW poprzez zakup kopalni Knurów-Szczygło-
wice posiadającej wysokiej jakości zasoby wę-
gla koksowego, wydobycie prawie 14 mln ton 
węgla, rozpoczęcie procesu głębokiej restruk-
turyzacji kosztów – to główne czynniki cha-
rakteryzujące działania spółki w 2014 roku.

Przez cały ubiegły rok Grupa Kapitałowa 
JSW zmagała się z najniższymi od lat cenami 
swojego głównego produktu, którym jest wę-
giel koksowy. W całym 2014 roku średnia cena 
sprzedaży węgla była o jedną ósmą niższa niż 
rok wcześniej. W pierwszej połowie 2015 roku 
spodziewany jest dalszy spadek poziomu cen, 
a odreagowanie notowań surowca przewiduje 
się w drugiej połowie roku.

Dzięki zakupowi kopalni Knurów-Szczy-
głowice JSW zwiększyła swoją bazę zasobową, 
głównie o węgiel koksowy. Spółka musiała przy 
tym uporać się z niespodziewanymi trudno-
ściami geologicznymi, na jakie natrafiła w dru-
gim kwartale. W efekcie intensyfikacji prac 
dobowe wydobycie w II połowie roku osiągnęło 
wysoki poziom, wyższy niż w kilku ostatnich la-
tach. Wyższa niż w 2013 roku była w ubiegłym 
roku produkcja koksu, przekraczając 4 mln ton. 
Grupa Kapitałowa JSW zrealizowała inwestycje 
na kwotę prawie 1,7 mld złotych.

Przychody Grupy Kapitałowej JSW za-
mknęły się w 2014 roku kwotą 6814,9 mln 
złotych, natomiast zysk operacyjny powięk-
szony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 519,7 
mln złotych. Utrzymywanie się przez cały 
miniony rok niskich cen węgla koksowego 

przełożyło się bezpośrednio na wynik netto. 
Spółka odnotowała stratę wynoszącą 665,9 
mln złotych.

– W ubiegłym roku otoczenie makro-
ekonomiczne, na które nie mieliśmy żadnego 
wpływu, wyjątkowo nam nie sprzyjało. Ceny 
węgla koksowego – i tak już niskie – wciąż 
spadały. Naszą odpowiedzią musiało być roz-
poczęcie w Spółce szeroko zakrojonych zmian 
po stronie kosztowej. Mamy pełną świado-
mość, że to dopiero początek drogi, ale mamy 
nadzieję na sprawne wprowadzenie w życie 
ustaleń wypracowanych ze stroną społeczną 
– mówił Jerzy Borecki, p.o. prezesa JSW.

Rok 2014 zapoczątkował proces głębo-
kiej restrukturyzacji całej Grupy Kapitałowej 
JSW, zwłaszcza w sferze optymalizacji kosztów 
obciążających wyniki spółki oraz ściślejszego 
powiązania systemu wynagradzania z wy-
dajnością. Ten program jest kontynuowany 
w 2015 roku, aby zagwarantować spółce stabil-
ny rozwój, utrzymać miejsca pracy, a poprzez 
optymalną politykę inwestycyjną zapewnić 
nowe fronty robót na kolejne lata.

– Jest zrozumiałe dla załogi i akcjona-
riuszy, że dla zachowania pozycji na rynku 
i utrzymania miejsc pracy musimy radykal-
nie i trwale ograniczyć koszty oraz dostoso-
wać wydatki inwestycyjne, co pozwoli nam 
przetrwać kolejny trudny okres i zrealizować 
podstawowe zadanie na ten rok, jakim jest 
zrównoważenie przepływów pieniężnych – 
podkreślał Robert Kozłowski, zastępca prezesa 
JSW do spraw ekonomicznych. 

MAT. PRAS. JSW SA.

Prawie 14 mln ton wydobytego węgla i 6,8 mld złotych 
przychodów JSW w 2014 roku

Strata 
665,9 mln złotych
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 X Jerzy DuDała: Producenci maszyn i urzą-
dzeń obawiają się, że nie odzyskają należ-
ności z Kompanii. Co im pan powie?
Krzysztof sęDziKow-
sKi: Mogą spać spokojnie. 
Nikt nie upadnie i wszyst-
kie zobowiązania będą 
regulowane.

 X Ale oni są zaniepoko-
jeni, ślą pisma…

– Zgadza się, ślą je 
nawet ci, z którymi się spotykałem i wyjaśnia-
łem nasz plan, w którym zakłada się uczciwe 
podejście do wierzycieli. Terminy płatności 
w Kompanii są wydłużone, ale nie ma wcale 
dużo płatności przeterminowanych. To jakiś mit.

Nie będzie tak, że zostanie stara KW ze 
zobowiązaniami. Wręcz przeciwnie. Chcemy 
je przenieść do Nowej Kompanii Węglowej, 
która zostanie dokapitalizowana. Będziemy 
spłacać te zobowiązania, a także skracać ter-
miny płatności wraz z poprawianiem się po-
zycji KW. Takie właśnie są założenia.

 X Związkom zawodowym nie podoba się 
zamysł sięgnięcia w szerokim zakresie po 
firmy zewnętrzne. 

– Przede wszystkim musimy stworzyć 
konkurencyjny rynek firm zewnętrznych. Nie 
może być monopolistów i sytuacji, gdy na 
przykład jedna firma startuje w przetargu. 

Jeżeli sobie wyhodujemy monopolistów, to 
nie będzie sensu sięgać po firmy zewnętrzne, 
tylko lepiej będzie wykonywać zadania wła-
snymi zasobami. Wiadomo, że monopolista 
dyktuje warunki. Zamierzamy do tej sprawy 
podejść ze wszech miar racjonalnie. Można 
zaoszczędzić, wprowadzając firmy zewnętrzne. 

Natomiast obecne funkcjonowanie i sposób 
zarządzania firmami zewnętrznymi w Kompanii 
Węglowej jest zły. Dlatego że mamy do czynienia 
ze zbyt słabą kontrolą i zbyt małą konkurencją.

Będziemy wprowadzać firmy zewnętrzne, 
ale zaostrzając wymogi wobec nich. Chodzi tu 
przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa 
pracy oraz jakości. Docierają do nas sygnały, 
że w niektórych kopalniach jest zbyt mało 
pracowników dołowych.

Jeżeli już, to o  potrzebie redukcji za-
trudnienia można mówić w odniesieniu do 
administracji.

 X Czy zadanie, jakie ma pan do wykona-
nia w Kompanii Węglowej, jest szczegól-
nie trudne?

– Każde zadanie jest inne. Ostatnio mię-
dzy innymi zajmowałem się restrukturyzacją 
LOT-u. To również przykład trudnego projek-
tu. Nie byłem tam w zarządzie, ale pełniłem 
funkcję pełnomocnika ds. restrukturyzacji, 
współpracując z prezesem zarządu. Praktycz-
nie rzecz biorąc, uczestniczyłem w swojej ka-
rierze w prawie samych projektach restruk-
turyzacyjnych, czyli radykalnych zmianach. 
Oczywiście Kompania Węglowa ma swoją 
specyfikę. To duża firma, w której z jednej 
strony mamy do czynienia ze specyficznym 
biznesem, ciężką pracą górników, a z drugiej 
– z archaicznymi metodami zarządzania.

 X To krytyka poprzedników?
– Nie mam zamiaru krytykować poprzed-

ników. Zwracam tylko uwagę na problem. 
Trudno wytłumaczyć komuś, kto zajmuje sta-
nowisko dyrektora, że nie jest od przynoszenia 
mi papierów do podpisania, tylko jest osobą 
od podejmowania decyzji. 

Dyrektor czy sztygar zmianowy zarzą-
dza bowiem zasobami ludzkimi i zasobami 
materialnymi, a zatem musi brać na siebie 
odpowiedzialność za podejmowane decyzje. 
Wskazuję na archaiczną strukturę funkcjono-
wania Kompanii Węglowej.

Z jednej strony, jest to struktura zhierar-
chizowana, podobnie jak w wojsku. Ma to 
przyczyny  historyczne, ponieważ dyscyplina 
w górnictwie jest potrzebna. Ale z drugiej 
strony, menedżerowie muszą być samodzielni 
i podejmować decyzje.

 X  Program dla Kompanii Węglowej jest 
pańskiego autorstwa czy jedynie ma pan 
wdrożyć w życie to, co opracował rząd?

– To jest program rządowy, który został 
przygotowany przez ministra Wojciecha 
Kowalczyka, pełnomocnika rządu ds. re-
strukturyzacji górnictwa. Częściowo rów-
nież uczestniczyłem w jego opracowaniu, 
ale jest to autorski program ministra i jego 
zespołu.

 X Na pierwotnej wersji tego programu, za-
kładającego likwidację czterech kopalń, 
nikt nie zostawił suchej nitki. W tym przed-
stawiciele branży, związkowcy, włodarze 
miast. Można by tak dalej wymieniać…

– Najpierw wszyscy krytykowali, że pro-
gram powstał i nie był wcześniej konsulto-
wany. Rząd podszedł jednak do sprawy pro-
fesjonalnie. Wziął na siebie przygotowanie 
programu, a później go przedstawił. Następnie 

– Uczestniczyłem w swojej karierze w prawie samych projektach restrukturyzacyjnych, czyli 
radykalnych zmianach – mówi Krzysztof sędziKowsKi, prezes zarządu Kompanii Węglowej

Zrobić z Kompanii 
rentowną firmę
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W Kompanii Węglowej trzeba wszystko zbudować od podstaw, brakuje narzędzi do zarządzania
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skonsultował i zmodyfikował go. Wówczas 
z kolei wszyscy krytykowali, że rząd ustąpił. 
Mnie nikt niczego nie narzuca. Akceptowa-
łem program dla Kompanii Węglowej w jego 
pierwotnej wersji i także ustępstwa. Gdybym 
ich nie akceptował, toby mnie tu nie było. 
To nie jest program sprzeczny z moimi po-
glądami, zasadami i ma sens biznesowy. Jest 
bardzo trudny, ale realizowalny – nawet po 
ustępstwach.

 X Gdyby nie było tych ustępstw…
– Pewnie gdyby ich nie było, to łatwiej 

byłoby go zrealizować, lecz w obecnej wersji 
także jest do przeprowadzenia. 

Zakłada między innymi, że trzeba 
cztery kopalnie odciąć od Kompanii Wę-
glowej – i to robimy. Mamy całkiem nową 
sytuację, bo kopalnie będą prywatyzowane 
– sprzedane. 

Wcześniej nie było o tym mowy. Zatem 
jest pewien kompromis. Stworzono narzędzie 
w postaci nowej ustawy i możliwości prze-
kazania kopalń do SRK, reszta spoczywa na 
zarządzie KW. Realizujemy program dla Kom-
panii Węglowej, w którym jest między innymi 
mowa o zwiększeniu produkcji sortymentów 
grubych, o rozwijaniu eksportu, o obniżeniu 
kosztów. 

 X Co jest podstawowym celem?
– Chcemy zrobić z Kompanii do roku 

2017 firmę rentowną i nowoczesną, ale by 
tak się stało, musimy pozyskać 2 mld złotych 
do Nowej Kompanii Węglowej na zasadach 
komercyjnych i przekonać do tego projektu 
banki i przyszłych inwestorów. 

Realizujemy pomysł na Nową Kompa-
nię Węglową z 11 kopalniami. To jest właśnie 
nasze zadanie.

 XWskazywano, że w programie dla KW 
błędnie wytypowano pierwotnie kopalnie 
do likwidacji. Co pan o tym sądzi?

– Rzeczywiście była mało konstruktyw-
na dyskusja o liście kopalń do zamknięcia. 
Wskazywanie, że kopalnie Brzeszcze czy So-
śnica-Makoszowy są świetne, było pozbawio-
ne sensu. Od kilku lat jest oczywiste, które 
kopalnie generują straty, a gdyby przyszedł 
prywatny inwestor, pewnie od razu zamknąłby 
z siedem kopalń.

Gdy zaczęła się dyskusja, odpowie-
działem, że jeśli mam nie zamykać kopalń 

Brzeszcze, Pokój czy Sośnica-Makoszowy, 
to które mam zamykać? Piast i Ziemowit, 
a może Marcel?

Wszyscy dokładnie wiedzą, jakie wyniki 
generują poszczególne kopalnie.

 X Zamykanie kopalń to problem nie tyl-
ko ekonomiczny, ale przede wszystkim 
społeczny.

– Zgadza się. I dlatego dobrze, że powsta-
je program dla Śląska. Będzie on potrzebny 
w przyszłości, bo redukcja zdolności pro-
dukcyjnych węgla w dłuższym okresie jest 
nieuchronna.

 X Rynek węgla się odbije?
– Moje doświadczenie biznesowe jest ta-

kie, że nigdy nie wiadomo, o ile ceny spadną 
i kiedy może nastąpić odbicie. Trzeba działać 
przy konserwatywnych założeniach, a jeśli 
będzie lepiej, to wykorzystamy to dla rozwoju. 
Nasz biznesplan jest oparty na bardzo ostroż-
nych założeniach cenowych.

Oczywiście gdyby ceny poszły w górę, 
byłoby łatwiej funkcjonować i wdrażać pro-
gram dla spółki.

Teraz nie ma jednak przesłanek, by wzro-
sły ceny węgla energetycznego i koksowego. 
Chyba że wydarzy się coś, o czym nie wiemy, 
jak na przykład powódź w Australii sprzed 
kilku lat, ale tego nie możemy uwzględniać 
w planowaniu.

 X Doradzał pan w ostatnich latach Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej. Co z JSW przydało-
by się w KW? Czy są takie elementy, które 
funkcjonują w JSW i powinny zostać wdro-
żone w KW?

– Olbrzymią różnicą między JSW a KW 
jest przezroczystość pod względem liczb, 
wiedzy na temat struktury kosztów, kwestii 
rozliczania ludzi z określonych zadań itd.

W Kompanii Węglowej trzeba to wszyst-
ko zbudować od podstaw, brakuje narzę-
dzi do zarządzania. Tu przewaga z pew-
nością jest po stronie Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

 X Co jest największym zagrożeniem dla 
Kompanii, co może zniweczyć plany uzdro-
wienia firmy?

– Największe ryzyko niesie z sobą sy-
tuacja rynkowa. Chodzi o możliwość jesz-
cze mniejszego zapotrzebowania na węgiel 

energetyczny na rynku krajowym, niż się 
przewiduje.

 X Czy Nowa Kompania Węglowa po-
winna zmierzać w kierunku debiutu 
giełdowego?

– Zdecydowanie za wcześnie na tego typu 
dywagacje.

Najpierw trzeba stworzyć Nową Kom-
panię Węglową, potem musi ona uzyskać 
rentowność, a dopiero później można się za-
stanawiać nad debiutem giełdowym. Wszystko 
w swoim czasie.

 X Firmy energetyczne chcą się zaan-
gażować w projekt Nowej Kompanii 
Węglowej?

– Rozmawiamy równocześnie z bankami 
i z firmami energetycznymi. Oferujemy im 
biznesplan i proponujemy wejście do spółki. 
Ale to będzie ich rynkowa decyzja.

Ma to być przedsięwzięcie komercyj-
ne i oni zaangażują się w ten projekt, jeśli 
uznają, że warto to zrobić. Będę rozmawiał, 
będę się starał ich do tego przekonać. Jeste-
śmy w początkowej fazie negocjacji. Biznes- 
plan Kompanii Węglowej ma dobrą opinię 
banków.

 XNie będziecie redukować mocy 
produkcyjnych?

– Nie możemy zmniejszać produkcji, ale 
musimy produkować węgiel, na który jest 
zbyt. Dlatego zmieniamy asortyment, by wy-
twarzać więcej sortymentów grubych i zwięk-
szyć wydobycie węgla koksowego. Myślimy 
też o wprowadzeniu szóstego dnia pracy, ale 
początkowo nie we wszystkich kopalniach.

 X Gdzie najpierw?
– Najpierw będziemy chcieli go wpro-

wadzić w kopalniach Rydułtowy-Anna, 
Chwałowice i Bielszowice. To rozwiązanie 
wprowadzimy w drugiej połowie tego roku 
bądź w roku przyszłym. Będziemy to jesz-
cze analizować i rozmawiać ze związka-
mi zawodowymi o szczegółach. Szósty 
dzień może też prowadzić do rozwiązania, 
w którym zmniejszymy liczbę ścian i zin-
tensyfikujemy prace w tych najbardziej 
perspektywicznych.

 X Pojawili się inwestorzy zainteresowani 
kopalniami z KW. Rozmawiacie z nimi?

– Są pewne sygnały o zainteresowaniu ko-
palniami. Ale to już kwestia dla Spółki Restruk-
turyzacji Kopalń. Ten temat jest w gestii SRK.

 X Kopalnia Brzeszcze trafi do SRK, a potem 
zostanie sprzedana czy też bezpośrednio 
z KW trafi do inwestora?

– Zgodnie z planem kopalnia Brzeszcze 
ma zostać przekazana do SRK. Jeżeli jednak 
znajdzie się inwestor, który będzie w stanie 
szybko ją nabyć – do końca marca lub kwiet-
nia – to ona nie musi trafić do SRK. Prowa-
dzimy równolegle dwie ścieżki dla tej kopalni.

 X Co pan sądzi o nakładach inwestycyj-
nych w polskich spółkach węglowych? Co-
raz częściej można usłyszeć, że są one dra-
matycznie niskie, co odbije się negatywnie 
w przyszłości.

– Nakłady inwestycyjne w niektórych 
spółkach węglowych czy kopalniach są ko-
smicznie wysokie. W innych natomiast 
są na niskim bądź średnim poziomie. W Kom-
panii Węglowej nie było w tym zakresie tak 
źle, niepotrzebnie jednak inwestowano w ko-
palnie nieperspektywiczne.

Gdy spojrzymy na Jastrzębską Spółkę 
Węglową czy Lubelski Węgiel Bogdankę, 
to przekonamy się, jak wysokie są nakłady 
inwestycyjne. Gdyby prywatny biznesmen 
zobaczył te CAPEX-y, to pewnie powiedziałby, 
że je ogranicza z 2 mld do 300 tys. złotych 
przez trzy lata. Firma produkowałaby niemal 
tyle samo, a on wziąłby całą jej kapitalizację 
w postaci gotówki.

Oczywiście mówię o tym obrazowo, ale 
dałem taki przykład, żeby pokazać, że ogrom-
na masa pieniędzy poszła na CAPEX-y, na-
tomiast środki te były wydawane z różnym 
skutkiem ekonomicznym. Często kiepsko, 
skoro nie ma pożądanych efektów.

 X Będziecie realizować projekt budowy 
elektrowni?

– Spotkałem się z Mitsui. Przedłużyliśmy 
list intencyjny do końca roku, ale projekt za-
mrożono. Na razie się nim nie zajmujemy, 
ponieważ koncentrujemy się na realizacji 
programu restrukturyzacyjnego.

Rozmawiał: JERZY DUDAŁA

Autor wywiadu jest publicystą, dziennikarzem 
miesięcznika Nowy Przemysł i portalu wnp.pl. Rozmowa 
odbyła się 4 marca 2015 roku.
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 XNowy GórNik: Firmy okołogórnicze coraz 
bardziej odczuwają skutki kryzysu w gór-
nictwie węgla kamiennego. Można prze-
trwać ten kryzys?
MariaN Bąk: Sytuacja 
górnictwa ma wielki 
wpływ na firmy pracują-
ce dla spółek węglowych. 
Jesteśmy w oku cyklonu, 
ponieważ tradycyjnie 
80 proc. naszej produk-
cji trafia do górnictwa. 
Od wystawienia faktury czekamy około 
150–180 dni na pieniądze. Spółki nieoficjalnie 
pytają o dalsze wydłużenie terminów płatno-
ści. Taka informacja chyba najlepiej obrazuje 
problemy dostawców. Spadek wydobycia po-
woduje, że zapotrzebowanie na nasze wyroby 
maleje. Na problemy finansowe nałożyły się 
strajki w Kompanii Węglowej i w Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej. Z tego powodu także mu-
sieliśmy ograniczyć dostawy.

Celowo zacząłem od złych informacji, 
żeby na ich tle pokazać działania zarządu 
i rady nadzorczej zmierzające do złagodze-
nia skutków kryzysu w górnictwie węgla ka-
miennego. MOJ z Kuźnią Osowiec są od około 
półtora roku jedną firmą. Dzięki temu osią-
gnęliśmy dobry wynik finansowy, ponieważ 
zadziałał mechanizm synergii. Kuźnia Oso-
wiec produkuje odkuwki dla GK FASING dla 
górnictwa, dla kolei, dla energetyki i hydrau-
liki. Znaczną część produkcji sprzedajemy 
do Niemiec. Około 60 proc. produkcji fabryki 
w Osowcu trafia na rynek pozagórniczy.

Chciałbym podkreślić, że zarząd zdawał 
sobie sprawę z zagrożeń na rynku górniczym. 

Wcześniejsze sygnały, takie jak spadek wy-
dobycia, wzrost importu węgla kamiennego, 
wydłużanie terminów płatności – to wszystko 
powodowało, że od dłuższego czasu przygoto-
wywaliśmy się na czas kryzysu. Dlatego zarząd 
przygotował strategię, która zakłada dywer-
syfikację produkcji i dywersyfikację branżo-
wą dla fabryki MOJ. Wiele naszych wyrobów 
może być stosowanych poza górnictwem. 
Sprzęgła, wiertarki i agregaty są potrzebne 
w energetyce, na kolei, w cukrowniach i ce-
mentowniach itp. W 2014 roku zatrudniliśmy 
specjalistów handlowych, którzy zajmują się 
pozyskaniem rynków pozagórniczych. Mamy 
już dobre efekty ich pracy. MOJ jest spółką 
giełdową i zarząd nie może powiedzieć ak-
cjonariuszom: „Jest nam przykro, górnictwo 
przeżywa trudności, to firma, w którą zain-
westowaliście, też musi przeżywać trudności”. 
Byłaby to bardzo nieodpowiedzialna postawa. 
O szczegółach naszych nowych przedsięwzięć 
będę mógł poinformować w drugim kwartale, 
kiedy zacznie się ich realizacja i będą efekty.
HeNryk kołodziej: 
W pracy zarządu firmy 
MOJ bardzo istotne jest, 
że mamy wspólny po-
mysł na walkę z kryzysem 
i potrafimy skoncentro-
wać wysiłki załogi na jak 
najlepszej pracy. Prezes 
Marian Bąk mówił o dy-
wersyfikacji produkcji i dywersyfikacji od-
biorców naszych wyrobów. Kadra inżynierów 
i projektantów jest przygotowana do wpro-
wadzania zmian w naszych produktach, któ-
re będą sprzedawane do innych odbiorców 
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 XNowy GórNik: Jest pan jednym ze współ-
organizatorów spotkania reprezentantów 
firm okołogórniczych z przedstawiciela-
mi rządu, wojewodą śląskim i wicewoje-
wodą. Dlaczego zaangażował się pan w te 
rozmowy?
adaM zdzieBło: Pro-
blemy górnictwa wę-
glowego są omawiane 
często. Kryzys w branży 
górniczej traktuje się jako 
bardzo ważne zjawisko 
ekonomiczne i ważny 
problem społeczny. Uwa-
żam, że ograniczanie branży górniczej wy-
łącznie do kopalń jest błędem. Dla górnictwa 
pracuje kilkaset tysięcy osób w wielu firmach, 
które potocznie nazywamy okołogórniczy-
mi. Tylko dla Kompanii Węglowej pracuje 
przynajmniej 150 tys. osób. Ci pracownicy 
mają na utrzymaniu rodziny, tak samo jak 
górnicy są klientami sklepów i firm usługo-
wych. Proszę sobie wyobrazić, że nagle 150 
tys. rodzin w naszym regionie przestaje być 
klientami sklepów i firm usługowych. Co sta-
nie się, jeżeli trzeba będzie zapewnić dla nich 
pomoc socjalną? Co będzie, jeżeli w różnych 
regionach Polski, często w małych miejsco-
wościach, zaczną padać firmy współpracujące 
z górnictwem? Często są to jedyni liczący 
się pracodawcy. Zaangażowałem się w orga-
nizację tego spotkania, ponieważ uważam, 
że wsparcie dla górnictwa to za mało. Trzeba 
rozwiązywać problem sektora górniczego 
rozumianego jako kopalnie i ich kooperanci. 
Debata publiczna powinna dotyczyć kopalń 
i firm pracujących dla kopalń.

 X Górnicy mogą jechać do Warszawy. Mają 
duże kilofy, którymi potrafią w sercach Po-
laków i polityków wyrąbać miłość do gór-
nictwa. Pracownicy firm okołogórniczych 
nie mają takiego argumentu. Dla polityków 
nie są problemem społecznym, ponieważ 
w ciszy i spokoju przeżywają czas kryzysu.

– To nie pora, żeby licytować się, kto 
ma większy kilof i groźniejszy argument 
albo kto może bardziej postraszyć. Branża 
górnicza jest systemem naczyń połączonych. 
To wielki, kilkusettysięczny sektor gospodar-
ki. Dla kopalń pracują firmy ze wszystkich 
regionów Polski. Dlatego jest to problem 
ogólnopolski, a nie tylko śląski. Angażując 
się w tę debatę, chciałem przede wszystkim 
zwrócić uwagę, że w dyskusji o przyszłości 
sektora górniczego wszyscy muszą być brani 
pod uwagę. Spółki węglowe będą zmniejszać 
wydobycie węgla energetycznego. Na pewno 
przemawiają za tym argumenty ekonomiczne. 
Nie można wydobywać węgla, którego nie da 
sprzedać się z zyskiem. Jednak zmniejszenie 
wydobycia powoduje, że dostawcy górnictwa 
tracą rynek. Co zrobić, żeby mogli utrzymać 
miejsca pracy? Czy państwo ma instrumenty, 
dzięki którym można ułatwić dywersyfikację 
produkcji firm okołogórniczych? Uważam, 
że trzeba zadawać konkretne pytania, żeby 
uzyskać konkretne odpowiedzi.

 X Górnictwo chciałoby wydłużyć terminy 
płatności do 360 dni. Są firmy globalne, któ-
re stać na takie ustępstwo. One wyprą pol-
skich kooperantów. Zniszczą ich ekonomicz-
nie, bo mają wsparcie banków. Polskie firmy 
nie mogą liczyć na polskie banki.

– Kooperanci już dwukrotnie ponosili 
koszty reformy górnictwa – pierwszy raz 
w połowie lat 90. XX wieku, drugi raz na po-
czątku XXI wieku. Jeżeli tym razem obcią-
żymy ich kosztami restrukturyzacji, mogą 
tego nie przeżyć. Od mądrości rządzących, 
parlamentarzystów i menedżerów zależy, czy 
uzdrawianie kopalń skończy się przejęciem 
rynku usług i dostaw przez konkurentów glo-
balnych czy przetrwamy kryzys i zachowamy 
zdrową część górnictwa i firmy pracujące dla 
niego. Zachęcam do stworzenia warunków, 
dzięki którym przetrwamy. Temu celowi służą 
spotkania, w które się zaangażowałem.

 X Jak przetrwać do lepszych czasów?
– Wspomniał pan o przedłużonych ter-

minach płatności. Im dłuższy termin płatno-
ści, tym większe ograniczanie rynku. Roczny 
wyklucza jakąkolwiek konkurencję, bo ilu 
dostawców towarów stać na to, aby czekać 
tak długo na pieniądze? Przetargi i negocjo-
wanie cen stają się fikcją. Nawet 30-dniowy 
termin płatności jest szkodliwy dla rynku. 
Kooperant może funkcjonować, kiedy po 14 
dniach dostaje pieniądze. Wtedy wie, że za-
płaci pracownikom, odprowadzi podatki, za-
płaci swoim kooperantom i będzie mógł także 
konkurować z innymi. Co to za konkurencja, 
kiedy na rynku zostanie jeden, a nawet dwóch 
wielkich graczy?

Zła sytuacja zaczyna niszczyć najmniej-
sze firmy usługowe, które oferują proste pra-
ce czy nieskomplikowane produkty i usługi. 
Nie oceniajmy położenia kooperantów tylko 
na podstawie sytuacji dostawców kombaj-
nów czy kompleksów ścianowych. Myślmy 
o tysiącach małych firm. Narzucając długie 
terminy płatności, spółki górnicze ograni-
czają grono kooperantów. Nie wiem, czy 
to świadoma działalność czy wyłącznie sku-
tek kryzysu.

 XMamy do czynienia z zaklętym kręgiem. 
Jesteśmy głupi, bo jesteśmy biedni; jeste-
śmy biedni, bo jesteśmy głupi. Jak wyrwać 
się z tego kręgu?

– Odpowiedź na to pytanie jest podstawą 
rządowego planu restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego. Skupmy się na Kompanii 
Węglowej. Najważniejszym zadaniem prezesa 
Sędzikowskiego jest uzdrowienie finansów. 
Wiem, że dąży do tego konsekwentnie. Jeżeli 
Kompania będzie na bieżąco regulować zobo-
wiązania, reguły przetargowe z głowy zostaną 
postawione na nogi. Powróci konkurencja. 
To spowoduje spadek cen na towary i usługi. 
Teraz kooperanci są mocno zaangażowani 
w kredytowanie spółek górniczych. Jeżeli ban-
ki odmówią im kredytu, ich miejsce zajmie 
konkurencja ciesząca się wsparciem finanso-
wym. Nasze firmy dające miejsca pracy padną. 
Musimy zapobiec temu i to jest najważniejsze 
zadanie w restrukturyzacji branży. Podkre-
ślam – branży górniczej i firm pracujących 
dla górnictwa. Ograniczanie restrukturyzacji 
do jednej czy nawet kilku spółek górniczych 
nie rozwiąże problemów.

 X Jak rozwiązać problem zadłużenia? Zobo-
wiązania KW to ponad 4 mld złotych. Firmy 
obawiają się, że ze starej KW zostanie nie-
wypłacalna wydmuszka.

– Na 13 kwietnia zaplanowaliśmy kolejne 
spotkanie, w którym wezmą udział między 

Rozmowa z MarianeM BąkieM, prezesem MOJ 
SA, i HenrykieM kołodziejeM, wiceprezesem 

i dyrektorem technicznym MOJ SA

Mamy odpowiedź 
na kryzys

FirMy pracujące dla górnictwa. – Nie chodzi 
o proste wsparcie firm pracujących dla górnictwa. Rozmawiamy 

o sposobach ratowania wolnego rynku i zachowania konkurencji. 
Jeżeli setki, a nawet tysiące dotychczasowych kooperantów padną, 
zniknie wolny rynek. Ich miejsce zajmą monopoliści, którzy będą 

dyktować ceny – mówi senator Adam Zdziebło. Sektor górniczy 
to nie tylko kopalnie

innymi wiceminister Wojciech Kowalczyk, 
pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, i prezes KW 
Krzysztof Sędzikowski oraz przedstawiciele 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Powinni-
śmy wypracować model współpracy i system 
wsparcia dla firm, który pozwoli na obronę 
miejsc pracy oraz da szansę firmom funkcjo-
nować na zdrowym rynku. Nasza rozmowa 
koncentruje się na ratowaniu górnictwa i firm 

sektora. Może powstać wrażenie, że zabiegam 
o pomoc wynikającą z tak zwanego dobrego 
serca. Nie. Chodzi o wypracowanie zasad 
działania, które uratują wolny rynek wydo-
bycia węgla i wolny rynek kooperacji z gór-
nictwem. Zniszczenie kooperantów oznacza 
zniszczenie wolnego rynku. Jednak zachwieje 
również polską gospodarką. To u nas pracuje 
jej najsilniejszy motor.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI



A K T U A L N O Ś C I

1 – 1 5  K W I E T N I A  2 0 1 5 7W W W . N O W Y G O R N I K . P L

 XNowy GórNik: Górnictwo węgla ka-
miennego ma wielkie kłopoty finanso-
we. Firmy pracujące dla polskich kopalń 
coraz częściej informują, że kryzys w gór-
nictwie branży oznacza kryzys u koope-
rantów. Firma MOJ poinformowała, że rok 
2014 zakończyła dobrym wynikiem finan-
sowym. Dlaczego nie odczuwa skutków 
kryzysu?
ANdrzej Bik: Odczu-
wamy skutki kryzysu 
w górnictwie węgla ka-
miennego. Dobry wynik 
finansowy zawdzięczamy 
przede wszystkim efek-
tom działań, które zapla-
nowaliśmy i zaczęliśmy 
realizować kilka lat temu. Rada nadzorcza 
i zarząd firmy wiedziały, że koniunktura 
na węgiel nie będzie trwać wiecznie. Po-
przednie kryzysy nauczyły nas, że kłopoty 
dla kooperantów zaczynają się od wydłużenia 
terminów płatności. Teoretycznie można nie 
zgodzić się na taką propozycję, ale w praktyce 
może to oznaczać utratę odbiorcy. Dlate-
go postanowiliśmy zdywersyfikować naszą 
działalność.

 X Zdywersyfikować, żeby później zerwać 
współpracę z górnictwem?

– Dywersyfikacja jest potrzebna, żeby 
przetrwać trudny czas i mimo wielkich 
trudności utrzymać współpracę z górnic-
twem. MOJ od ponad 100 lat pracuje dla 
górnictwa. Radzie nadzorczej i zarządowi 
zależy na utrzymaniu kooperacji. Dywersy-
fikacja polegała między innymi na włączeniu 
do spółki MOJ Kuźni Osowiec. Odbyło się 
to półtora roku temu i na koniec 2014 roku 
mamy pozytywne efekty finansowe tej ope-
racji. Kuźnia Osowiec to zakład o wielkich 
tradycjach. Produkuje odkuwki dla górnictwa 
i dla fabryk grupy FASING, do której nale-
ży także MOJ. Budownictwo mieszkaniowe 
to działalność, która przyczyni się do ustabi-
lizowania pozycji finansowej spółki. Chcemy 
także, aby współpraca z branżą energetyczną 
stała się jedną z naszych specjalności. Mamy 
w tej dziedzinie doświadczenie i kompeten-
cje. Możemy zwiększyć produkcję dla tej 
gałęzi gospodarki. 

Żeby utrzymać się na rynku, tak zmienia-
my strukturę przychodów, aby górnictwo nie 
było dominującym partnerem biznesowym. 
Musimy dostosować się do realiów rynku i nie 
ma w tym nic nadzwyczajnego. Kryzys w gór-
nictwie nie jest dla nas zaskoczeniem, ponie-
waż ciągle śledzimy zmiany na rynku węgla. 
Nasilanie się jego importu, tempo utraty ryn-
ku wewnętrznego, zmniejszanie wydobycia 

– to były sygnały ostrzegawcze. My na nie 
zareagowaliśmy odpowiednio wcześnie.

 XMOJ nie ma szans na jakąkolwiek po-
moc publiczną. Górnictwo może na nią li-
czyć. MOJ musi przewidywać, górnictwo 
nie ma takiego obowiązku. Może pomoc 
rozleniwia?

– Nie chcę w ten sposób analizować sy-
tuacji górnictwa. Natomiast wiem, że pomoc 
dla branży w obecnej sytuacji jest potrzebna, 
ponieważ nie chodzi tylko o kopalnie. Górnic-
two tworzy skomplikowaną sieć kooperantów. 
Tysiąc miejsc pracy w kopalni to przynajmniej 
trzy tysiące miejsc pracy w otoczeniu górnic-
twa. Trzeba myśleć w tych kategoriach.

 X Ile dni MOJ musi czekać na pieniądze 
za dostawy dla kopalń?

– Około 180 dni od wystawienia faktury. 
W tym czasie musimy sfinansować produkcję, 
zakup materiałów i płace. Musimy na bie-
żąco płacić wszystkie podatki, w tym VAT 
za dostawy, za które dostaniemy pieniądze 
najwcześniej za pół roku. Oczywiście mu-
simy na taką działalność zaciągać kredyty. 
To oznacza, że finansujemy górnictwo. Proszę 
zwrócić uwagę na pewien paradoks – musimy 
zachować wiarygodność w relacjach z ban-
kami, ponieważ nasz odbiorca ma ją coraz 

mniejszą. Pełnimy rolę parabanków. Takie 
obciążenia powodują, że polskie firmy oko-
łogórnicze stają się mniej konkurencyjne wo-
bec zagranicznych oferentów posiadających 
„zaplecze” długoterminowego finansowania.

 X Kto może zagrozić polskim firmom, które 
doskonale znają potrzeby polskich kopalń?

– Mamy sygnały, że górnictwo chciałoby 
płacić za dostawy po 360 dniach. Na takie 
terminy płatności mogą pozwolić sobie tyl-
ko te firmy, za którymi stoją banki chętne 
do sfinansowania tak długich terminów 
płatności. Polskie firmy mają w tym zakre-
sie ograniczone wsparcie. Dlatego uważam, 
że powinniśmy wypracować jakieś systemo-
we rozwiązania. To nie jest problem wyłącz-
nie spółki MOJ. To problem wszystkich firm, 
które dostarczają maszyny, towary i usługi 
do polskich kopalń. Mówimy o kilkuset ty-
siącach miejsc pracy. Proszę zwrócić uwagę, 
że mimo tak pesymistycznych informacji 
nie odwracamy się od górnictwa. Nasze 
wydziały konstrukcyjne pracują nad udo-
skonalaniem produktów i nowymi wyroba-
mi. Wciąż zmniejszamy koszty produkcji. 
Musimy przetrwać kryzys. Górnictwo węgla 
kamiennego i firmy okołogórnicze są po-
trzebne polskiej gospodarce.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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– Dywersyfikujemy działalność, żeby móc współpracować z polskim górnictwem – mówi 
Andrzej Bik, przewodniczący rady nadzorczej MOJ SA

Musimy przetrwać trudny czas

niż kopalnie węgla kamiennego. Mamy uni-
wersalny park maszynowy. Dlatego może-
my rozpocząć produkcję nowych wyrobów, 
których nie potrzebuje górnictwo, ale inne 
gałęzie gospodarki. Nasi specjaliści potrafią 
skoncentrować się na pokonaniu wszystkich 
trudności i jestem przekonany, że wszystkie 
zmiany zostaną przeprowadzone sprawnie.

Produkcja dla górnictwa jest specyficzna, 
jednak sprzęgła, wiertarki czy agregaty hy-
drauliczne po niewielkich zmianach konstruk-
cyjnych mogą być stosowane poza nim. Kon-
centrujemy swoje wysiłki na jak najszybszym 
wprowadzeniu tych zmian. MOJ zawsze był 
firmą innowacyjną. Proszę pamiętać, że przed 
II wojną światową produkowaliśmy nie tylko 
dla górnictwa. MOJ wytwarzał między innymi 
rozruszniki do samochodów Fiat i motocykle 
MOJ-130. Mamy tradycję, do której możemy 
odwołać się i bez kompleksów wchodzić na ry-
nek z nowymi ofertami.

 X Zrezygnujecie z górnictwa?

M.B.: Nie, nigdy. Odwołam się do tradycji. 
MOJ zbudował swoją historię na górnictwie 
i będziemy tej branży wierni. Z niczego nie 
rezygnujemy. Rozwijamy się, zdobywamy no-
wych, pozagórniczych kontrahentów. Robimy 
to, co powinna robić każda firma. Dostosowu-
jemy się do wymagań rynku.

H.k.: Produkcja dla górnictwa w normal-
nej sytuacji ekonomicznej jest atrakcyjna. Po-
nieważ maszyny pracują w bardzo ciężkich 
warunkach, ich elementy szybko się zużywają. 
Potrzebne są nowe. To gwarantuje ciągłość 
zapotrzebowania. Jeżeli górnictwo zamawia 
mniej dostaw, musimy zagospodarować wol-
ne moce produkcyjne. Prace konstrukcyjne 
i zmiany w procesie produkcyjnym związane 
z ofertą dla odbiorców spoza górnictwa wy-
magają nakładów finansowych. I tu doskonale 
sprawdza się harmonijna współpraca zarządu. 
Osoby odpowiedzialne za finanse doskonale 
rozumieją potrzeby techniczne. Nie ma pro-
blemu z pieniędzmi potrzebnymi na dywersy-
fikację produkcji i dywersyfikację odbiorców.

M.B.: Firma MOJ jest częścią Grupy 
Kapitałowej FASING, która jest w dobrej 
kondycji. Około 70 proc. produkcji sprzedaje 
na eksport. Cieszy się zaufaniem banków. 
Dlatego wsparcie GK FASING jest dla nas 
bardzo cenne i gwarantuje nam stabilizację. 
Na razie nie odczuwamy negatywnego na-
stawienia banków do firmy, która produkuje 
dla górnictwa.

 X Jednak banki coraz mniej ufają firmom 
współpracującym z górnictwem.

M.B.: Dlatego dywersyfikujemy pro-
dukcję. Bez kredytów nie można prowadzić 
normalnej działalności. Bankowcy oba-
wiają się, że firmy, których istnienie zależy 
od górnictwa, zostaną obciążone kosztami 
restrukturyzacji branży. Chodzi przede 
wszystkim o Kompanię Węglową. Obrazo-
wo i w uproszczeniu mówiąc – bankowcy 
obawiają się, że wszyscy zostaniemy z nie-
spłaconymi należnościami. Najnowsze in-
formacje, jakie docierają do nas ze źródeł 

rządowych, są pocieszające. Zobowiązania 
wobec dostawców górniczych mają być ho-
norowane. Jednak komplikacje i niepewność 
wciąż tworzą złą aurę wokół firm okołogór-
niczych. To jeden z koronnych przykładów 
na to, jak bardzo górnictwo wpływa na oto-
czenie gospodarcze. Mam nadzieję, że przy 
jego reformie zostaną także uwzględnione 
interesy kooperantów spółek górniczych. Dla 
polskich kopalń pracuje kilkaset tysięcy osób 
w firmach dostarczających towary i usłu-
gi. Wspominałem o tym, że spółki górnicze 
chciałyby, aby dostawcy zgodzili się na roczne 
terminy płatności. Giganci jakoś to przeżyją. 
Natomiast mniejsze firmy zostaną wyparte 
z rynku przez konkurentów zagranicznych. 
Tamte firmy mają poparcie swoich banków. 
Polskie banki nie będą chciały angażować się 
we wspieranie sektora górniczego. Dlatego 
prowadząc restrukturyzację górnictwa, nie 
wolno zapominać o przemyśle pracującym 
dla kopalń.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Do 8 kwietnia potrwają konsultacje społecz-
ne projektu Krajowego Programu Ochrony 
Powietrza, przygotowanego przez Minister-
stwo Środowiska.

Celem programu jest wskazanie kluczo-
wych działań niezbędnych do poprawy jakości 
powietrza w Polsce oraz zachęcenie innych 
resortów, samorządów, organizacji pozarzą-
dowych i mieszkańców Polski do współpracy 
w tym obszarze.

Jego Przyjęcie zwiększy kompetencje sa-
morządów w walce ze smogiem. 

Szczegóły programu po raz pierwszy zo-
stały przedstawione w Krakowie na spotkaniu 
ministra środowiska Macieja Grabowskiego 
z przedstawicielami władz samorządowych 
oraz zainteresowanych instytucji i organizacji. 
Samorząd województwa śląskiego reprezen-
tował Kazimierz Karolczak.

Projekt można także pobrać ze strony 
Ministerstwa Środowiska –http://www.mos.
gov.pl/g2/big/2015_03/a3c37385dab33035e-
d9b1c3d6a32c391.pdf

Kominy naszych domów

W ostatnich latach stan powietrza w Pol-
sce poprawił się, przede wszystkim dzięki mo-
dernizacji przemysłu. Mimo znacznej redukcji 
emisji zanieczyszczeń przemysłowych, m.in. 
dwutlenku siarki o ponad 70 proc., tlenków 
azotu o ponad 40 proc. oraz zanieczyszczeń 
pyłowych o ponad 80 proc., nadal przekra-
czane są normy, głównie pyłu PM10 i PM2,5.

Wyniki oceny jakości powietrza, prze-
prowadzane przez Inspekcję Ochrony Śro-
dowiska, wskazują, że obecnie na jego stan 
wpływa w pierwszej kolejności zjawisko tzw. 
niskiej emisji pochodzącej z sektora bytowo-
-komunalnego oraz transportu. 

Indywidualne ogrzewanie budynków jest 
odpowiedzialne za blisko 88 proc. emisji pyłu 
PM10, transport to kolejne ponad 6 proc., 
a przemysł niecałe 2 proc. Pozostałe źródła 
to m.in. napływ transgraniczny czy wtórny 
ruch pojazdów.

– Przez ostatnich 25 lat udało nam się 
wiele zmienić na lepsze, zwłaszcza w zakresie 
emisji przemysłowych. Teraz trzeba się jeszcze 
zająć niską emisją pochodzącą z transportu 

i przede wszystkim z kominów naszych do-
mów. Problemu nie rozwiążą pojedyncze, lo-
kalne działania. Konieczne jest podejście kom-
pleksowe, które – mam nadzieję – umożliwi 
Krajowy Program Ochrony Powietrza – pod-
kreśla minister środowiska Maciej Grabowski.

na poziomie Krajowym

Wskazane w projekcie KPOP działania 
na poziomie krajowym będą koncentrować 
się przede wszystkim na wprowadzeniu nie-
zbędnych zmian prawnych, które pozwolą 
na efektywną realizację działań naprawczych 
określonych w lokalnych programach ochro-
ny powietrza (POP). Te dokumenty przygo-
towują zarządy województw w przypadku 
przekraczania poziomów dopuszczalnych 
zanieczyszczeń w powietrzu. W tej chwili 
w kraju realizowane są 54 takie programy. 
Wśród inicjatyw legislacyjnych, które mają 
usprawnić ich działanie, w projekcie KPOP 
zaproponowano m.in. zmianę ustawy Prawo 
ochrony środowiska, zmiany w zakresie bu-
downictwa, planowania i gospodarki prze-
strzennej, wprowadzenia wymagań jakościo-
wych dla paliw stałych, dopuszczonych do 
stosowania w sektorze bytowo-komunalnym, 
oraz standardów emisyjnych dla małych in-
stalacji spalania paliw, tj. wykorzystywanych 
w gospodarstwach domowych.

To bardzo dużo zmian legislacyjnych. 
– Aby ostateczny kształt KPOP był zado-

walający i faktycznie prowadził do poprawy 
jakości powietrza w Polsce, konieczne jest 
współdziałanie wielu resortów. Minister-
stwo Środowiska odpowiada tylko za część 
zmian zaproponowanych w projekcie. Inne 
są w gestii pozostałych resortów. Dlatego do 
współpracy na rzecz poprawy jakości po-
wietrza zapraszamy wielu partnerów, w tym 
ministerstwa, samorządy i przedsiębiorców. 
Dalsza poprawa jego jakości w Polsce wymaga 
współdziałania i zintegrowanych działań na 
wielu poziomach. Dlatego bardzo liczę na 
współpracę – podkreśla Maciej Grabowski.

Oprócz działań legislacyjnych na pozio-
mie krajowym projekt KPOP wskazuje także 
potrzebę rozwoju i upowszechniania instru-
mentów wsparcia, rozwoju nowoczesnych 
technologii, w  szczególności dotyczących 

produkcji kotłów, oraz modernizacji trans-
portu miejskiego w kierunku przyjaznym dla 
środowiska.

na szczeblu loKalnym

Dla poprawy jakości powietrza w Polsce 
konieczne są także działania na poziomie re-
gionalnym i lokalnym. Wskazane w projekcie 
KPOP dotyczyć będą przede wszystkim dal-
szej wymiany starych, nieefektywnych źródeł 
ciepła, wykorzystania paliw niskoemisyjnych, 
zwiększenia atrakcyjności transportu zbio-
rowego, w  tym usprawnienia zarządzania 
ruchem, oraz upowszechniania zachowań 
proekologicznych.

To oznacza finansowe wsparcie inwestycji 
w wymianę starych pieców węglowych i od-
nawialne źródła energii, rozwój rynku prosu-
mentów oraz unijne dotowanie modernizacji 
i zakupu pojazdów transportu publicznego

W  projekcie KPOP wskazano także 
m.in. konieczność stworzenia bazy danych 
emisyjnych, opracowanie miejskich planów 
zagospodarowania przestrzennego pod ką-
tem priorytetu jakości powietrza oraz roz-
wój i  modernizację miejskich systemów 
ciepłowniczych. 

Cykliczne analizy pomiaru emisji pyłów 
będą podstawą do stawiania zielonych i czar-
nych punktów (podobnych do tych znanych 
z dróg). Szybko zilustrują, gdzie wskaźniki są 
w normie, a gdzie są znacznie przekroczone. 

Nadanie służbom kominiarskim i straży 
miejskiej większych uprawnień do kontroli 
stanu technicznego pieców czy rodzaju spa-
lanego paliwa ułatwi sprawdzenie, którzy 
właściciele domów spalają śmieci, próbując 
oszczędzić na ogrzewaniu.

Pomocne w tym są i będą fundusze unijne, 
a także programy wsparcia oferowane przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz wo-
jewódzkie fundusze. 

druga edycja 
KawKi
Już teraz z powodzeniem funkcjonuje 

m.in. program KAWKA służący likwidacji 
niskiej emisji. Jego celem jest dofinanso-
wanie m.in.: wymiany starych pieców na 

bardziej ekologiczne, instalacji kolektorów 
słonecznych i termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych.

Program KAWKA będzie wdrażany do 
2018 roku, a jego budżet wyniesie 800 mln 
złotych (środki NFOŚiGW oraz wojewódzkich 
funduszy). Dotychczas NFOŚiGW przeprowa-
dził dwa nabory wniosków, w ramach których 
podpisano 22 umowy na kwotę ponad 280 
mln złotych. 

Przypomnijmy, że w województwie ślą-
skim w lutym podpisano pierwsze umowy 
w ramach drugiej edycji Programu KAWKA. 

– Łącznie 29 zadań planowanych do do-
finansowania w ramach drugiej edycji Pro-
gramu KAWKA ma kosztować ponad 18 mln 
złotych, a dofinansowanie w formie dotacji 
ze środków narodowego funduszu wyniesie 
7,2 mln złotych, natomiast pożyczka ze środ-
ków wojewódzkiego funduszu przekroczy 6,2 
mln złotych – mówił nam Maciej Gramatyka, 
rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 

potrzebna 
termomodernizacja 
Dodatkowo NFOŚiGW pracuje nad no-

wym programem dotyczącym termomoderni-
zacji budynków jednorodzinnych, który powi-
nien zostać wprowadzony do oferty funduszu 
jeszcze w 2015 roku. Jego planowany budżet 
to 300 mln złotych.

Wsparcie dla termomodernizacji budyn-
ków jednorodzinnych nie było do tej pory wy-
starczające, mimo że budynki jednorodzinne 
stanowią prawie połowę wszystkich budynków 
mieszkalnych w Polsce i żyje w nich niemal 
połowa Polaków. Nowy program pozwoli za-
pełnić tę lukę.

nacisK 
na eduKację

Dużą rolę w poprawie jakości powietrza 
w Polsce odgrywa także edukacja. Z badań 
wynika, że Polacy za najważniejsze źródła 
zanieczyszczenia powietrza wciąż (błędnie) 
uznają przemysł oraz transport samochodowy. 
Dlatego KPOP wskazuje m.in. na potrzebę 
prowadzenia akcji informacyjno-edukacyj-
nych w zakresie podnoszenia świadomości 
społecznej na temat przyczyn zanieczyszcze-
nia powietrza i związanych z nim zagrożeń 
dla zdrowia.

– Abyśmy mogli ograniczyć problem 
zanieczyszczonego powietrza w Polsce, ko-
nieczne jest współdziałanie wszystkich – nie 
tylko tych sprawujących władzę, lecz także 
osób prywatnych. To od naszych codziennych 
decyzji w dużej mierze zależy, czy powietrze 
w okolicy jest czyste czy nie. 

co dalej?
Konsultacje społeczne i uzgodnienia mię-

dzyresortowe projektu KPOP będą trwały 30 
dni. Do 8 kwietnia 2015 roku można zgłaszać 
uwagi do Departamentu Ochrony Powietrza 
w Ministerstwie Środowiska: Departament.
Ochrony.Powietrza@mos.gov.pl.

Po zakończeniu weryfikacji i uzupełnień, 
jak każdy dokument strategiczny szczebla kra-
jowego, projekt zostanie przedłożony pod ob-
rady stałego Komitetu Rady Ministrów oraz 
Rady Ministrów i  przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów.

BARBARA WARPECHOWSKA

Powietrze w centrum uwagi

Konsultacje społeczne

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

FR
EE

IM
A

G
ES



1 – 1 5  K W I E T N I A  2 0 1 5 9W W W . N O W Y G O R N I K . P L

M O T O R Y Z A C J A

Im więcej mamy w samochodach elektroniki, 
systemów opartych na komputerowym stero-
waniu, tym częściej pojawiają się informacje, 
że naszpikowane elektroniką auta mogą być 
tak samo narażone na wirusy jak komputery. 
Niedawno próbkę takiej sytuacji przeżyła po-
nad setka kierowców z Teksasu. Samochody 
nie chciały ruszać, ich alarmy wyły bez po-
wodu w nieskończoność, a pokładowa elek-
tronika robiła wiele mniejszych psikusów. 
Winien wszystkiemu okazał się sieciowy pro-
gram stworzony na potrzeby finansowania 
zakupów, który pozwalał m.in. na blokowanie 
możliwości rozruchu w wypadku przerwania 
przez nabywcę spłaty kredytu. Dodatkowe 
funkcje zapewnił mu wściekły pracownik, któ-
ry dostał zwolnienie z pracy. Zanim odszedł, 
włamał się do programu i zafundował jego 
użytkownikom nieplanowane atrakcje. Przy 
okazji jednak wywołał dyskusję wokół bezpie-
czeństwa wyposażonych w elektronikę aut.

Obecnie do niemal wszystkich samocho-
dów można podłączyć smartfon czy wpiąć 
nośnik z muzyką. Obojętnie czy to pendrive 
czy karta pamięci, za jego pośrednictwem 

dostęp może otrzymać także znajdujący się 
na nośniku wirus. Badania takich możliwości 
przeprowadzili naukowcy z kilku amerykań-
skich uczelni. Znaleźli wiele sposobów ingero-
wania w działanie samochodowej elektroniki. 
Podczas gdy w przypadku radia czy ogrzewa-
nia można mówić tylko o niedogodnościach, 
to ingerencja w układ hamulcowy stanowi już 
realne zagrożenie bezpieczeństwa. Możliwość 
wpływu na pracę silnika także.

Coraz więcej samochodów ma dziś doty-
kowe ekrany pozwalające nie tylko na stero-
wanie multimediami, ale także na modyfika-
cję działania hamulców, przyspieszenia czy 
układu wspomagania kierownicy. Uzyskanie 
dostępu do tych funkcji przez wirusy może 
być na drodze bardzo niebezpieczne.

– Tak długo, jak obsługa multimediów jest 
oddzielona od kontroli systemów w samocho-
dzie, jesteśmy względnie bezpieczni. Problem 
zacznie się, gdy te funkcje zostaną połączone. 
Wtedy tylko kwestią czasu jest pojawienie się 
hakera sprytnego na tyle, by to wykorzystać – 
mówi Cas Mollien z zajmującej się sieciami 
komputerowymi firmy Bazic Blue. Producenci 
samochodów i stosowanej w nich elektroniki 

muszą ostro zabrać się za załatanie tej luki 
w samochodowym bezpieczeństwie.

Fiat 500X wjeżdża 
do salonów

W najbliższy weekend w salonach de-
alerów pojawi się Fiat 500X. Ceny nowego 
crossovera Fiata zaczynają się od 59 900 zło-
tych za wersję Pop z benzynowym silnikiem 
E-TorQ o pojemności 1,6 l i mocy 110 KM. 
Ceny o 10 KM mocniejszego turbodiesla za-
czynają się od 78,4 tys. złotych.

optimalny prima aprilis

Kia ogłasza, że to nie dowcip – 1 kwietnia 
podczas salonu samochodowego w Nowym 
Jorku pokaże nową generację Optimy. Jej 
wersję kombi zapowiadał prototyp pokazany 
na salonie w Genewie.

Według spekulacji auto będzie większe 
od poprzednika, na co mają wskazywać dłuż-
sze tylne drzwi. Nowością w gamie ma być 
wersja hybrydowa, łącząca jednostkę wyso-
koprężną z silnikiem elektrycznym. W Sta-
nach Zjednoczonych klienci będą mogli wy-
brać jeden z trzech silników benzynowych 

– o pojemności 1,6 i 2 litrów (oba z turbodoła-
dowaniem) lub 2,4 litra (wolnossący), a w Eu-
ropie będzie dodatkowo oferowana odmiana 
ze zmodernizowanym dieslem 1,7 litra.

suzuki z litra

Podczas niedawnego salonu samo-
chodowego w Genewie Suzuki pokazało 
prototyp iK-2, zapowiadający kompak-
towego hatchbacka, którego produkcyjna 
wersja ma się pojawić w Europie na początku 
przyszłego roku. Czterometrowy prototyp 
ma mieć ponad 1,9 m szerokości, prawie 
półtora metra wysokości i 2,52 m rozstawu 
osi. Samochód zbudowano na nowej platfor-
mie, która została zaprojektowana tak, żeby 
zwiększyć stabilność i bezpieczeństwo, ale 
także zadbać o optymalne zużycie paliwa.

Wraz z prototypem debiutował nowy 
silnik Boosterjet, który ma 1 litr pojemności, 
bezpośredni wtrysk i turbo. Jak wszystkie małe 
silniki, turbo ma zapewniać stosunkowo wyso-
kie osiągi przy niskim zużyciu paliwa. W tym 
wypadku jednak zadbano także o niewielkie 
rozmiary i małą wagę jednostki napędowej.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Wirusem w samochód

Umożliwienie zdalnego dostępu do samochodu czy włączenia w systemy elektroniczne ze-
wnętrznych nośników danych może prowadzić do zainstalowania wirusów w samochodo-
wych komputerach Ceny nowego crossovera Fiata zaczynają się od 59 900 złotych

Suzuki pokazało prototyp iK-2, zapowiadający kompaktowego hatchbackaNowością w gamie ma być wersja hybrydowa, łącząca jednostkę wysokoprężną z silnikiem elektrycznym
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Podróże marzeń

Dublin – irlandzki kocioł
Dublin słynie z bogatej historii sięgającej cza-
sów celtyckich, ciemnego piwa Guinness i setek 
pubów. Wszędzie można usłyszeć język polski.

To miasto można odwiedzać wielokrotnie 
i za każdym razem przejść zupełnie inną trasę. 
Za pierwszym razem warto zobaczyć majesta-
tyczny Zamek Dubliński oraz średniowieczne 
katedry: Kościoła Chrystusowego i Świętego 
Patryka. Według legendy św. Patryk nawrócił 
Irlandczyków, wykorzystując koniczynę, aby 
wyjaśnić im pojęcie Trójcy Świętej. Nie mogli 
bowiem pojąć, że trzy osoby są równocześnie 
jednym Bogiem. Trójlistna koniczynka do dzi-
siaj stanowi jeden z ważnych symboli Irlandii.

Następnie ruszamy do Trinity College. 
Uczelnia została założona w 1592 roku przez 
królową Elżbietę I. Początkowo przyjmowała 
wyłącznie protestantów. Zakaz kształcenia 
studentów katolickich zniesiono dopiero 
w 1873 roku. Do jej absolwentów należą Oscar 
Wilde, Thomas Moore i laureat literackiej 
nagrody Nobla Samuel Beckett.

Średniowieczny księgozbiór

Najciekawszym miejscem kampusu jest 
biblioteka. Znajdujące się w niej tomy wypeł-
niają pomieszczenie od podłogi aż po samo 

sklepienie. Znana jest głównie z imponującej 
kolekcji średniowiecznych manuskryptów, 
a w szczególności – słynnej Księgi z Kells. Tri-
nity College warto zwiedzić chociażby po to, 
żeby później bez wyrzutów sumienia udać się 
na wyprawę po okolicznych pubach.

James Joyce pisze w „Ulissesie”, że niezłą 
łamigłówką byłoby przejście Dublina bez za-
haczenia o jakikolwiek pub. Teorię tę posta-
nawiam sprawdzić w Temple Bar, dzielnicy 
słynącej z nocnego życia. Oprócz pubów pełno 
tu galerii, sklepików i kawiarenek. Co parę 
kroków napotykamy młodych ludzi świętu-
jących wieczory panieńskie lub kawalerskie. 
Z położonych dookoła lokali słychać graną 
na żywo muzykę, a imprezowy tłum wylewa 
się na ulicę.

Jak nalewać guinnessa?
Najpopularniejszą atrakcją miasta jest 

jednak Browar Guinnessa. Znajduje się w nim 
muzeum, w którym poznamy sekrety warzenia 
piwa, jego przechowywania, transportu oraz re-
klamy na całym świecie. Można również nauczyć 
się nalewać idealną pintę. Zwiedzanie kończy się 
degustacją piwa w położonym na najwyższym 
piętrze Gravity Bar. Podobno nigdzie nie sma-
kuje ono równie dobrze jak w Dublinie!

Przed powrotem do hotelu pora na szyb-
kie zakupy na Grafton Street. To adres obo-
wiązkowy dla turystów, ale niezbyt przyjazny 
dla portfela. Latem roi się tutaj od kwiaciarek, 
ulicznych muzyków i performerów. Na ulicy 
oprócz sklepów i restauracji znajduje się po-
mnik Molly Malone, przedstawiający piękną 
handlarkę ryb, która umarła w młodym wieku. 
Jak śpiewa Sinéad O’Connor, jej duch wciąż 
krąży ulicami Dublina, zachwalając świeże 
małże i kraby.

dzień Świętego Patryka

Co roku 17 marca największe zabytki Du-
blina zostają podświetlone na zielono. Od-
wiedzający miasto w tym czasie mogą wziąć 
udział w festiwalu piwa i whiskey, obejrzeć 
wyścigi łodzi na rzece Liffey lub wybrać się 
na pieszą wycieczkę śladami patrona Irlandii.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Najlepszą porą na odwie-
dzenie Irlandii jest okres od czerwca do sierp-
nia. Temperatury oscylują wtedy wokół przy-
jemnych 20°C.

Język: Językami urzędowymi są angielski 
i irlandzki.

Waluta: Euro; 1 euro = 4,14 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana. Dokumentem 

uprawniającym do wjazdu na terytorium Ir-
landii jest paszport lub dowód osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Wybierz się na wycieczkę do Klifów Mohe-
ru – te zbudowane z wapieni i piaskowców 
formacje skalne to jedna z głównych atrakcji 
wyspy. Na szczycie klifu wznosi się XIX-wiecz-
na wieża, służąca jako punkt obserwacyjny.

Odwiedź centrum dziedzictwa Dublina 
– interaktywna ekspozycja przedstawiająca 
świat Wikingów i życie w średniowiecznym 
Dublinie obejmuje swym zasięgiem kilka stu-
leci. Przymierzymy tutaj stroje Wikingów, 
poznamy alfabet runiczny i dowiemy się, czym 
uśmierzano ból zęba 700 lat temu.

Spróbuj lokalnych przysmaków – takich 
jak czarny pudding (podobny do naszych 
krupnioków), zapiekanka pasterska z ziem-
niakami i jagnięciną, nadziewane świńskie 
ogonki czy policzki wołowe podawane z grzy-
bami i selerem. Tradycyjnych dań najlepiej 
skosztować w restauracji The Pig’s Ear lub na-
grodzonym gwiazdką Michelin Chapter One. 

 MAGDALENA CHROMIK

Katedra Kościoła Chrystusowego jest najstarszym kościołem w stolicy Irlandii

Ubrane na zielono skrzaty to stworzenia przynoszące szczęścieMolly Malone - piękna sprzedawczyni ryb zmarła młodo na febrę
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Piwo przez wieki

Na pierwszym miejscu jako(ść)

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Ponad Połowa Polaków (52 Proc.) najle-
Piej Postrzega nasze stosunki Polityczne 
z niemcami sPośród wszystkich krajów 
sąsiedzkich. Niewielu, 14 proc., ocenia je źle 
– podaje CBOS. Niewiele gorzej oceniane 
są relacje z naszymi południowymi sąsiadami 
– Słowakami i Czechami. Po 42 proc. ocenia 
je dobrze, a znacznie mniejsze grupy ankieto-
wanych oceniają je negatywnie (odpowiednio 14 
i 16 proc.). Opinie na temat stosunków polsko-
-ukraińskich oraz polsko-litewskich są podzie-
lone, w przypadku tych pierwszych oceny pozy-
tywne przeważają nad negatywnymi (36 proc. 
pozytywnych wobec 31 proc. negatywnych), zaś 
w tych drugich – 25 proc. pozytywnych wobec 
30 proc. negatywnych. W ocenie CBOS stosunki 
polityczne z naszymi pozostałymi sąsiadami 
– z Białorusią oraz Rosją – postrzegane są zde-
cydowanie częściej krytycznie niż pozytywnie.

w krajach unii euroPejskiej Prawie Pięć 
milionów młodych ludzi (do 25. roku ży-
cia) było w ubiegłym roku bezrobotnych. 
Jednak firmy narzekają na niedobór pracow-
ników o potrzebnych umiejętnościach. Z tego 
powodu 27 proc. pracodawców nie mogło za-
pełnić wakatów na podstawowych stanowiskach 
– wynika z raportu firmy doradczej McKinsey 
& Company. Badanie przeprowadzono w ośmiu 
krajach Europy, m.in. w Hiszpanii i Grecji, gdzie 
w 2014 roku bez pracy była ponad połowa osób 
do 25. roku życia. Sondaż objął 5,3 tys. młodych 
ludzi, 2,6 tys. pracodawców i 700 przedstawicieli 
instytucji edukacyjnych i wykazał, że największe 
problemy z deficytem umiejętności występują 
w krajach, gdzie bezrobocie wśród młodzieży 
jest największe. To w nich trzy czwarte przed-
stawicieli szkół jest przekonanych, że ich absol-
wenci są przygotowani do wymogów rynku pra-
cy. Ich opinię podziela tylko 38 proc. młodych 
ludzi i zaledwie 35 proc. pracodawców. Wśród 
absolwentów uczelni 42 proc. ocenia, że studia 
pomogły im znaleźć pracę. Autorzy raportu 
podkreślają m.in. potrzebę bliskiej współpracy 
pracodawców ze szkołami i uczelniami. 

najlePiej być emerytem w szwajcarii, 
norwegii i szwecji – takie wnioski nasu-
wa analiza danych who na temat dostępu 
do służby medycznej, długości życia, bezrobo-
cia, wysokości zarobków, podatków i oszczęd-
ności obywateli, środowiska inwestycyjnego 
oraz bardziej ogólnych kryteriów na temat 
stabilności finansowej danego kraju, jakości 
życia oraz polityki ekologicznej. Polska znalazła 
się na 33. pozycji. Stany Zjednoczone uplaso-
wały się na 19. miejscu, Wielka Brytania na 22., 
a na 28. miejscu jest Słowacja. Na ostatnim 
– 150. miejscu – znalazło się Togo, przed nim 
Republika Środkowoafrykańska, a na trzecim 
miejscu od końca Demokratyczna Republika 
Konga.

Krzyżówka panoramiczna nr 7

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Praca zawsze PoPłaca”.  
Nagrodę wylosował: jacek słyk z jastrzębia-zdroju.

Lata 80. ubiegłego wieku to czas, w którym 
powstało wiele różnorodnych firm. Stanęły 
one wówczas przed wielkim wyzwaniem, ja-
kim było utrzymanie się na rynku ogarniętym 
kryzysem. Duża ich część nie wytrzymała pa-
nującego napięcia i upadła. Niektórym jednak 
się udało. Przykładem jest firma JAKO.

Przedsiębiorstwo to funkcjonuje od 1984 
roku. Zaczęło od produkcji napojów gazowa-
nych. Wykazywało się bardzo aktywną posta-
wą, co widoczne było m.in. w inwestowaniu 
w coraz nowsze technologie usprawniające 
produkcję. Rozszerzyło także swoją działal-
ność i otworzyło rozlewnię piwa. W 1991 roku 
wymyślono obecną nazwę firmy – powstała 
z połączenia pierwszych liter dwóch słów: 
nazwiska właścicieli (Jaworowicz) i nazwy 
miejscowości, w której firma ma siedzibę – 
Kokanina, położonego obok Kalisza.

Dzisiaj JAKO to duże przedsiębiorstwo, 
które ciągle się rozwija. Na jego pozycję w bran-
ży wpływa także współpraca biznesowa z popu-
larnymi sieciami handlowymi, gdzie sprzeda-
wane są jej produkty. Głównym zajęciem spółki 
jest rozlewanie piw, które warzone są w zaprzy-
jaźnionych browarach, m.in. w Namysłowie.

W ofercie przedsiębiorstwa możemy zna-
leźć wiele gatunków piw. Konsumenci mogą 

sięgnąć po któreś z Celtyckich. Do wyboru 
mamy ich cztery rodzaje. Ciemna wersja tego 
trunku ma 6 proc. alkoholu. Ma brązową, kla-
rowną barwę i zapach, w którym wyczuwalny 
jest słód. W smaku czuć posmak karmelowy, 
nuty słodowe i goryczkę. Inną propozycją 
jest Celtyckie Miodowe. W szklance, do któ-
rej przelewany jest trunek, pojawia się dość 
spora, biała piana. Idealnie komponuje się 
ona z barwą piwa – rubinową. Ma delikatny 
aromat, w którym można doszukać się nut 

karmelu i miodu. Ten ostatni wyczuwalny 
jest także w smaku. Mimo wszystko nie jest 
ono zbyt słodkie, na co wpływ ma na pewno 
goryczka, którą czuć na końcu. Z tej grupy 
piw możemy skosztować jeszcze Celtyckich 
piw smakowych – wiśniowego i cytrynowego. 
Wszystkie cztery trunki łączą podobna ety-
kieta i kapsel, przedstawiające celtyckie runy.

Twórcy mają do zaoferowania także 
sporo piw mocnych. Pierwszym z nich jest 
Mocne Polskie, zawierające 7 proc. alkoho-
lu. Do jego produkcji użyto wody i wysokiej 
jakości słodów oraz chmielu. Ma ono złotą 
barwę, a w smaku od razu czuć bardzo wyraź-
ną goryczkę. Producenci zapewniają, że jest 
to wyśmienity trunek. Inną opcją jest Baca 
Mocny, który kusi złotą barwą i białą pianą. 
Kosztując je, możemy wyczuć smak zboża, 
słodu i delikatną kwaskowatość.

Dla wielbicieli jasnych trunków przygo-
towano trzy piwa: Luzak, Złoty Łan i Hubert. 
Są to produkty skierowane przede wszystkim 
do piwoszy, którzy wolą mniej intensywne 
doznania, ponieważ wymienione trunki mają 
małą ilość alkoholu.

Bogata oferta, wysoka jakość, wspaniały 
smak i niska cena – to wszystko znajdziemy 
w produktach spółki JAKO.

ŹRÓDŁO: WWW.JAKO.COM.PL
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