
Temat na czasie

Edward Paździorko, naczelny 
inżynier KHW: Jeżeli 
załoga straci wiarę 
w sens 
podejmowanych 
działań, nic nam się  
nie uda.
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Zbrodnia czy 
występek
Żadnej kopalni nie wolno 
zamykać przed sczerpaniem 
złoża. Co zrobić, jeżeli nie ma 
pieniędzy na kontynuowanie 
wydobycia? Oddać do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń? To nie-
etyczne, to występek. Skazać całą 
Spółkę na zagładę? To zbrodnia. 
Jednak trzeba wybrać którąś 
z dwóch możliwości.

strona 3

Bądźmy zawsze 
chlubnym wyjątkiem
Komentuje Tomasz Gawlik, pre-
zes JSW SA.

strona 4

Elektrograty non 
grata
Jak bezpiecznie pozbywać się 
elektrośmieci.

strona 8

Nowa dusza Ignisa
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Kopenhaga 
wyznacza trendy
Podróże marzeń.

strona 10

W poniedziałek, 10 października 2016 roku Kopex PBSz oficjalnie zakończył głębienie Szybu I Bzie dla 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

więcej na s. 5

jsw sa. Szyb I Bzie

Koniec głębienia
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B E Z  F A J R A N T U

Związki zawodowe 
rozstawiły wnyki
Z arząd JSW jest beznadziejny. – Wszystko załatwia 

minister Krzysztof Tchórzewski. Dzięki niemu doszło 
do podpisania porozumienia z bankami w sprawie 
przedłużenia terminu spłaty obligacji na kwotę około 
1,5 mld złotych, on zmusił inwestorów do wyłożenia 
pieniędzy na modernizację przeróbki w Budryku 
i Knurowie-Szczygłowicach, on zmusił firmy zależne 
od państwa, aby kupiły od JSW Spółkę Energetyczną 
Jastrzębie i koksownię Victoria. On zmusił banki 
do kredytowania wypłat dla górników – twierdzi część 
związkowców. Takie pochwały to wnyki zastawione 
na Ministerstwo Energii i na Spółkę. Lepszych nawet 
Komisja Europejska nie mogła zastawić. Skoro wszystkie 
decyzje zostały podjęte pod presją ministra, to oznacza, 
że była niedozwolona pomoc publiczna. Komu jak komu, 
ale górniczej stronie społecznej Komisja może ufać. 
I chyba ufa, bo zaczęły płynąć sygnały, że KE rozważa, czy 
JSW korzysta z pomocy publicznej. Gratuluję wszystkim, 
którzy swym związkowym autorytetem potwierdzają 
fałszywki, które są pożywką dla podejrzeń Komisji. 
Co z tego, że podejrzenia są bezpodstawne, skoro strona 
społeczna je potwierdza?

P olska Grupa Górnicza istnieje od prawie pół roku 
tylko dzięki pieniądzom ze spółek energetycznych, 

Węglokoksu i banków. Udało się stworzyć system 
finansowania firmy, która powstała cudem. Do tej pory 
nie ma stanowiska KE na temat inwestycji w powstanie 
PGG, bo unijni urzędnicy sprawdzają, czy były przypadki 
niedozwolonej pomocy publicznej. Ten stan niepewności 
szybko może zostać zastąpiony przez stan pewności. 
Związki wymusiły opóźnienie przekazania do SRK kopalni 
Sośnica. Teraz domagają się rozmów na temat zmian 
w biznesplanie PGG. W rozmowach, na żądanie związków, 
powinni uczestniczyć ministrowie Krzysztof Tchórzewski 
i Grzegorz Tobiszowski. Dlaczego? Bo to oni mają podjąć 
decyzję w sprawie Polskiej Grupy Górniczej. Decyzja 
ma być taka, jaką każą podjąć związki.

Z godnie z prawem Ministerstwo Energii nie 
ma nic do gadania w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością Polska Grupa Górnicza, w której 
nie ma nawet jednego udziału. Zmuszanie ministrów 
do interwencji to argument na niedozwoloną pomoc 
publiczną. Gratuluję, Komisja Europejska czeka na takie 
dowody, bo wciąż ociąga się z uznaniem, że PGG ani 
dawna Kompania Węglowa z niej nie korzystały.

P rzykładem najgłupszego donosicielstwa na rząd 
Rzeczypospolitej jest przypadek kopalni Krupiński. 

O tym, że zakład trafi do SRK, liderzy związków 
wiedzieli z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Znali 
wszystkie analizy ekonomiczne. Kiedy już wszystko było 
zatwierdzone, a Komisja Europejska powiadomiona 
o tych decyzjach, część liderów uznała, że Krupiński musi 
pozostać w JSW. Zrobił się szum, trwa akcja wywierania 
nacisków. Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, między 
innymi za zadymę wokół JSW i PGG (już na poziomie 
unijnym) stanowisko może stracić minister Tchórzewski. 
Możliwe, że także jego współpracownicy. Okazuje się, 
że to w ministerstwie są winni tego, że Komisja patrzy 
podejrzliwie na sposób naprawy górnictwa w Polsce. 
Przecież wszyscy wiedzą, że związki chciały zrobić 
wszystko zgodnie z wytycznymi unijnymi.

Z wiązkowcy zastawili wnyki na najwierniejszego 
sojusznika – na Ministerstwo Energii. Jeśli w nie 

wpadnie, to go uduszą ci, którzy zapewniali go o swoim 
poparciu i lojalności oraz akceptowali jego plan.

 l

Będę wdzięczny za informację, ile pieniędzy dostają 
eksperci, którzy potrafią napisać tysiące słów, z któ-
rych nic nie wynika poza ogólnym stwierdzeniem, 
że w sprawach węgla rząd ma rację. A konkretnie? 
„To dopiero ustalimy” – odpowiadają eksperci. Z prze-
rażeniem przeczytałem opinię jednego z nich, w której 
do porządku dziennego przeszedł nad stwierdzeniem, 
że nie potrzebujemy polityki energetycznej obliczo-
nej na 20–30 lat. 

O tóż informuję pana eksperta, że taka polityka 
powinna być podstawą planowania dla górnic-
twa węgla kamiennego i inwestycji w energe-

tyce. Zwracam uwagę, że elektrownia powinna działać 
przynajmniej 30 lat. Żywot kopalni z mizernymi zaso-
bami to około 40–50 lat. Mówiąc o górnictwie węgla 
kamiennego i energetyce węglowej, mówimy o inwe-
stycjach obliczonych na dziesięciolecia. W przypadku 
niektórych kopalń może to być 70–100 lat. Jak można 
planować bez próby analizy przyszłości?

W najbardziej aktualnych debatach wciąż mieszane 
są dwa podstawowe założenia. Pierwsze z nich mówi, 
że zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie 
wzrastać, ponieważ wciąż nam daleko do średniej 
europejskiej. Drugie założenie głosi, że zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną będzie malało, bo zostanie 
zrealizowany plan energooszczędnościowy. Od cza-
su do czasu wspomina się o tym, że mamy szybko 
przesiadać się do samochodów elektrycznych i wtedy 

zapotrzebowanie na energię wzrośnie, bo zamiast tan-
kować, będziemy ładować baterie. Jak będzie napraw-
dę? Tego nie wie nikt. To dramat, że wciąż nie znamy 
najważniejszych założeń polityki energetycznej. 

Nie czepiałbym się tego, gdyby nie prosta zależ-
ność – jeżeli niewiele wiemy o przyszłości energetyki, 
to jeszcze mniej wiemy o przyszłości węgla. Przecież 
ma on być wydobywany w jakimś celu. Podstawowym 
celem jest wytwarzanie z niego energii. Czy w końcu 
wiemy, do czego nam jest potrzebny węgiel, czy nie 
wiemy? Jak długo nie odpowiemy na to pytanie, tak 
długo wszelkie strategie dla górnictwa nie mają sensu. 
Może właśnie dlatego wciąż na taką strategię czekamy. 
Planowanie na kwartał czy na rok do przodu ma sens 
w fabryce chusteczek higienicznych. W górnictwie na 
pierwszy efekt konkretnej decyzji trzeba czekać rok.

Brak odpowiedzi na pytanie: „Do czego potrzebne 
nam górnictwo?” powoduje, że zamiast konkretnych 
decyzji na poziomie spółek i kopalń mamy do czynie-
nia z wyczekiwaniem. Taka gra na czas ma sens, gdy 
sytuacja jest stabilna, a rezerwy finansowe znaczne. 

Uważam, że ekspertom, których jedyną zaletą jest 
szybkie pisanie, należałoby do zamówienia dołączać 
krótką informację o branży, na temat której mają się 
wypowiadać. To znacznie ułatwiłoby ekspercką ro-
botę. Na razie niewiedza ułatwia im pracę. Powstaje 
fajna literatura z elementami cennej autorefleksji. Nie 
wiem, czy to chęć powalczenia o Nobla w dziedzinie 
ekonomii czy literatury. l

Pięścią w stół

Niewiedza ułatwia pracę

Czy w końcu 
wiemy, do czego 
nam jest 
potrzebny węgiel, 
czy nie wiemy? 

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

W walce z węglem nie ochrona klimatu jest najważ-
niejsza. Najważniejsze są cele geopolityczne. Polska 
jest w nielicznej grupie państw europejskich, które 
mają bardzo dużą niezależność energetyczną. To kole 
w oczy naszych partnerów, którzy chcieliby sprzeda-
wać nam energię, i drażni Rosję, która chce coraz bar-
dziej uzależniać Europę od dostaw paliw kopalnych. 

G az, ropa i węgiel są równie skuteczne jak dy-
wizje pancerne. Dlatego dziwię się wszystkim, 
którzy uważają, że powinniśmy zrezygnować 

z węgla, dzięki któremu możemy czuć się bezpiecz-
nie. Jeżeli przestaniemy wydobywać węgiel w polskich 
kopalniach, będziemy musieli kupować go od Rosjan, 
tak jak gaz.

W przypadku gazu okazuje się, że wystarczy wy-
rwać się z wieloletniego schematu myślowego, zgodnie 
z którym musieliśmy liczyć się z interesami wschodniego 
sąsiada, bo w przeciwnym przypadku mógł nam zakrę-
cić kurek w gazociągu. Okazało się, że możemy kupo-
wać gaz nie tylko od Rosjan. Wybudowanie gazoportu 
i kontrakty na gaz z Norwegii spowodowały, że Rosja 
już nam nie grozi zakręceniem gazowego kurka. Nawet 
budowa na dnie Bałtyku kolejnej nitki gazociągu Rosja– 
–Niemcy, który omija Polskę, nie rozkłada nas na łopatki. 
Jednak ta inwestycja walnie przyczynia się do utrzymy-
wania potęgi Gazpromu. Rosyjskiego giganta aktywnie 
wspierają niemieccy politycy. Teoretycznie inwestycja 
niemiecko-rosyjska nie powinna być zaakceptowana 
przez Unię Europejską. Jednak została, bo Niemcom 
bardzo zależało na dobrych stosunkach z Gazpromem. 
Polityka UE nie jest wolna od nacisków rosyjskich. Ich 
lobbyści starają się za wszelką cenę uzależnić jak naj-
więcej państw od dostaw paliw, energii czy technologii 
wykorzystywanych w energetyce jądrowej.

Czy przesadzam w swoich sądach? Chyba nie. 
TVN24 poinformował, powołując się na opracowanie 
grupy badawczej z USA, że Rosja rozpoczęła kampanię, 
która ma na celu zdyskredytowanie modelu demokracji 

liberalnej i za pomocą sympatyzujących z nią polity-
ków dąży do dominacji na rynkach energetycznych 
i innych sektorach gospodarek Bułgarii, Łotwy, Serbii, 
Słowacji i Węgier. Chce w ten sposób przejąć kontrolę 
nad rządami tych państw. Mechanizm jest prosty – 
najpierw uzależnić, potem zapanować. Dlatego dziwi 
mnie, że kraje Unii Europejskiej chętnie kupują rosyjski 
węgiel do swoich elektrowni, a wkładają wiele wysiłku 
w zwalczanie polskiego górnictwa. To bardzo nieracjo-
nalne zachowanie. Nabiera racjonalności tylko wtedy, 
jeżeli przyjmiemy założenie, że prorosyjskie lobby jest 
na tyle silne, że potrafi realizować interesy państwa 
nieprzychylnie nastawionego do UE kosztem jednego 
z ważnych członków wspólnoty. 

Moim zdaniem Unię Europejską stać na to, aby 
kupować polski węgiel nawet wtedy, jeżeli jest on 
droższy. Elektrownie węglowe w Europie nie znikną. 
Jaki interes mają nasi sojusznicy w tym, żeby wspierać 
rosyjskie górnictwo, a od nas domagać się likwidacji 
kopalń? Pod hasłami ekologicznymi kryje się gra in-
teresów rosyjskiego sektora paliwowego. Od kilku lat 
trwa ciągłe zaciskanie pętli na szyi spółek górniczych 
i energetyki wykorzystującej węgiel. 

Kolejne zaostrzanie celów klimatycznych i bloko-
wanie wsparcia na rozwój nowoczesnej energetyki wę-
glowej mają doprowadzić do stłamszenia tego sektora 
gospodarki. Walka z węglem jest walką o władzę nad 
Unią Europejską. Jeżeli Unia naprawdę nie chce węgla, 
niech po prostu zakaże jego importu spoza granic UE. 
To najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Kto 
będzie miał swój węgiel, będzie mógł go spalać. Kto nie 
będzie miał, nie będzie spalał. Przecież Niemcy spalają 
w elektrowniach kilkadziesiąt milionów ton węgla 
kamiennego, który sprowadzają z odległych krajów. 
Zakaz importu pozwoli im natychmiast zrealizować 
wielkie marzenie o dekarbonizacji gospodarki. Jak 
przestaną go importować, nie będą go spalać. Praw-
da, że prosty i skuteczny pomysł na eliminację węgla 
z europejskiej gospodarki? l

Jeżeli Unia 
naprawdę nie 
chce węgla, niech 
po prostu zakaże 
jego importu 
spoza granic UE. 

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Walka o władzę nad Unią

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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A K T U A L N O Ś C I

Jeżeli kopalnia Krupiński zostanie przekazana 
do SRK, część liderów związkowych będzie 
chciała wypowiedzieć porozumienie z wrze-
śnia 2015 roku o zawieszeniu części należ-
nych dodatków do wynagrodzenia na trzy 
lata. Dzięki porozumieniu JSW ma zaoszczę-
dzić 2 mld złotych. Związkowcy powiedzieli 
o tym bankowcom. Informacja została przy-
jęta ze spokojem. – My mamy umowę z zarzą-
dem. Umowy między zarządem a związkami 
nie interesują nas. Jeżeli wypowiecie umo-
wę z zarządem, Spółka padnie – powiedzieli 
bankowcy. 

Przed JSW ciekawy eksperyment. Jeżeli 
w czasie najbliższego posiedzenia Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego za-
padną decyzje, przez które zarząd zostanie 
zmuszony do zmiany decyzji, upadek JSW 
jest pewny. Wsparcie banków w tej sytuacji 
zostanie uznane za niedozwoloną pomoc 
publiczną. Spółka będzie musiała oddać 
1,3 mld złotych plus odsetki. Ratować się 
bez Krupińskiego czy padać z Krupińskim? 
Dobrze, żeby ktoś postawił takie pytanie 
w czasie obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu 
Społecznego.

Krupiński jest bardzo dobrze zorganizo-
waną kopalnią, załoga jest świetnie wyszko-
lona i zdyscyplinowana, ale ma już dosyć 
fedrowania w Krupolu. Kiedy prezes Józef 
Pawlinów informował załogę o podjętej przez 
zarząd decyzji, kilku związkowców groziło, 
że nie pozwolą przenieść kopalni do SRK. – 
Zamknij się lebrze, roboty się chyć – to naj-
łagodniejsza i jedna z niewielu reakcji, którą 
można zacytować. Reszta, ze względów oby-
czajowych, jest niegodna cytowania. Górnicy, 
którzy byli na spotkaniu z Pawlinowem, nie 
chcieli, żeby ktokolwiek szczuł ich na zarząd. 
Kilku związkowców, którzy grozili protesta-
mi, zakrzyczeli.

Potrzebny sukces
Ochrona kopalni przed likwidacją to naj-

większy sukces dla związków zawodowych. 
Utrzymywanie kopalni na siłę, tylko po to, 
aby mieć sukces, to ryzykowna decyzja. Do-
brze byłoby zapytać załogę. Dobrze byłoby też 
zapytać tych, którzy chcą skorzystać z osłon 
i razem z Krupińskim iść do SRK. To niepraw-
da, że górnicy nie marzą o niczym innym, 
tylko o tym, żeby mogli fedrować. Jak państwo 
da odprawy, nawet kordony antyterrorystów 
nie powstrzymają ich przed skorzystaniem 
z pieniędzy. – Mniejsza kasa, święty spokój 
i okazja do dorobienia. Dla kogo mam się 
zarzynać? Ja już swoje wyfedrowałem. Jak 
związkowcom z Krupola mało, niech zakładają 
gumiaki, kufajki i na dół – tłumaczy mi jeden 
z górników. Hasło „zwąchole na dół” zaczyna 
być coraz popularniejsze w Krupińskim.

odPiePrzcie 
się od sPółki

– Jeśli o losach mojej Spółki mają decy-
dować koledzy z innych spółek węglowych, 
to ja mam dla nich dobrą radę: Panowie, do-
kończcie rozwalanie waszych firm, a od mojej 
wara. Wymądrowaliście w Kompanii Węglo-
wej i w Katowickim Holdingu Węglowym. 
Spieprzać tam, a nie u nas ferment robić – 
mówi związkowiec z kilkunastoletnim stażem 
lidera.

– Poda pan swoje nazwisko? – pytam.
– Nie, ale i tak wszyscy się domyślą, kto 

to mówi. Oszołomom zawsze mówię to samo: 
„do łopaty, a nie do polityki” – odpowiada.

trochę jak chirurg

– Zarząd JSW ma podobny wybór jak chi-
rurg dziecięcy: zrobić oszpecającą operację 
i ratować życie dziecka albo jedynie łagodzić 
cierpienie i czekać, aż pacjent umrze. Zapew-
niam, że nie było łatwo podjąć tę decyzję. 

Żadnej kopalni nie wolno zamykać przed sczerpaniem złoża. Co zrobić, jeżeli nie ma pieniędzy 
na kontynuowanie wydobycia? Oddać do Spółki Restrukturyzacji Kopalń? To nieetyczne, 
to występek. Skazać całą Spółkę na zagładę? To zbrodnia. Jednak trzeba wybrać którąś 

z dwóch możliwości.

Zbrodnia czy występek

Około 65 proc. globalnego rynku węgla kok-
sowego jest oparte na dostawach kontrakto-
wych, a tylko 35 proc. na transakcjach spoto-
wych. Udział kontraktów terminowych jest 
w Europie dużo wyższy, co wynika z historycz-
nej zależności rynku europejskiego od do-
stawców amerykańskich, z którymi zawierano 
kontrakty przeważnie roczne lub półroczne. 
Tak więc poziomy notowań cen spotowych 
australijskich węgli nie są wyznacznikiem 
poziomów cenowych obowiązujących na ryn-
ku europejskim, wyznaczają jedynie ogólno-
światowy trend.

Istotniejszym punktem odniesienia 
są kwartalne ceny benchmarkowe i to na nich 
opierają się ustalenia cenowe pomiędzy 

dostawcami i odbiorcami węgli koksowych 
w Europie. Średnia cena benchmarkowa 
w 2016 roku (uwzględniając ostatnio ustalo-
ny benchmark na czwarty kwartał 2016 roku) 
dla węgla koksowego typu hard wynosi 114,4 
USD/mt FOB Australia i jest o 12 proc. wyższa 
niż średnia w roku 2015 na poziomie 102,1 
USD/mt FOB Australia. Natomiast średnia 
cena benchmarkowa dla węgla koksowego 
typu semi-soft wynosi w 2016 roku 85 USD/
mt FOB Australia i jest tylko o 9 proc. wyż-
sza od średniej w 2015 roku, tj. 78 USD/mt 
FOB Australia. Obecny poziom cen spoto-
wych węgli koksowych typu semi-soft wynosi 
115,35 USD/mt FOB Australia, czyli 51 proc. 
ceny spotowej węgla koksowego typu hard 
(12.10.2016). l

Ponad 200 dolarów za tonę węgla koksowego? To mit 

Dla JSW najważniejsze 
są ceny kontraktowe

Zrobiliśmy wszystko, żeby negatywne skutki 
przekazania Krupińskiego do SRK maksymal-
nie ograniczyć. Jesteśmy w trakcie operacji. 
Przyznaję, oszpecającej, ale ratującej życie 23 
tys. osób pracujących w JSW – mówi prezes 
Tomasz Gawlik.

– Przez najbliższych kilka lat na zakupy 
maszyn i urządzeń będziemy mogli wydać 
dużo mniej niż 400 mln złotych rocznie. Jak 
mam do wyboru – wydać pieniądze na zakupy 
dla kopalni, która da zysk, albo dla kopalni, 
która będzie pogłębiać stratę, to wybieram 
pierwszą możliwość – mówi Józef Pawlinów, 
wiceprezes JSW SA do spraw technicznych.

– W Krupińskim jest wyśmienita załoga. 
Tych ludzi potrzebujemy w innych kopalniach. 
W Krupińskim ciężko pracują, a efekty ich 
pracy są mizerne. Szkoda ich potu – dodaje 
Pawlinów.

Przeżyliśmy. 
Potrzeba czasu 
na rekonwalescencję
Spółce wciąż grozi niewypłacalność, 

chociaż wpłynęły pieniądze za sprzedaż 
Spółki Energetycznej Jastrzębie i Wałbrzy-
skich Zakładów Koksowniczych Victoria, 
a firma przygotowuje się do emisji obliga-
cji za 300 mln złotych. Banki zgodziły się 
wydłużyć termin wykupu za ok. 1,3 mld 
złotych wszystkich obligacji, które zostały 
wyemitowane, aby sfinansować zakup ko-
palni Knurów-Szczygłowice. Spółka pla-
nuje w przyszłym roku nową emisję akcji 
za ok. 600 mln złotych. Zgodnie z planem 
naprawy praktycznie każdy zysk do 2025 
roku będzie przeznaczany na spłatę zobo-
wiązań i na inwestycje. Firma opracowuje 
plan, dzięki któremu ma zaoszczędzić do-
datkowo w ciągu sześciu lat około 600 mln 
złotych. Do SRK została oddana część ruchu 
Jas-Mos. Załoga zrezygnowała na trzy lata 
z części dodatków do wynagrodzeń. Dzięki 
temu Spółka zaoszczędzi 2 mld złotych. 

Przekazanie Krupińskiego do SRK jest jed-
nym z istotnych punktów planu oszczędnościo-
wego. Zarząd JSW wielokrotnie podkreślał, 
że żaden z pracowników JSW, w tym KWK 
Krupiński, nie straci pracy. W sytuacji niedo-
boru środków finansowych podjęto decyzję, 
aby rozwijać produkcję w kopalniach przyno-
szących możliwie najlepsze efekty, związane 
bezpośrednio z zapewnieniem produkcji węgla 
typu hard w latach 2019–2021, i nie utrzymy-
wać aktywów generujących straty.

trudne złoże

Krupiński ma złoże bardzo trudne do eks-
ploatacji. Jego pokłady są podzielone, a pomię-
dzy cienkimi warstwami węgla są przerosty 
łupków ilastych i zailonego węgla. Złoże jest 
zagrożone tąpaniami i poprzecinane uskoka-
mi. Nachylenia wyrobisk około 30 stopni 
są czymś zwyczajnym w Krupińskim. Struktu-
ra złoża jest osłabiona przez warstwy przero-
stów, dlatego w kopalni wielkim zagrożeniem 
są opady i obwały skał stropowych, szczegól-
nie w strefach uskokowych. Te utrudnienia 
w połączeniu z dużymi nachyleniami spra-
wiają, że praca w takich warunkach stanowi 
zagrożenie dla życia i zdrowia zatrudnionych 
załóg górniczych.

dołożyć Przez 10 lat 
800 mln złotych?

Do Krupińskiego trzeba byłoby dokła-
dać przez 10 lat. W analizach JSW jest jasne 
stwierdzenie: nie ma możliwości uzyskania 
dodatnich skumulowanych przepływów pie-
niężnych w KWK Krupiński przed rokiem 
2026. Czy po roku 2026 można będzie liczyć, 
że kopalnia zacznie przynosić dochód? Wąt-
pliwe. Węgiel koksowy z Krupińskiego jest 
mizernej jakości.

Dlatego zarząd poinformował związkow-
ców, że: „Eksploatacja w latach 2016–2021 
oznaczałaby, że węgiel z Krupińskiego, po-
dobnie jak w latach poprzednich, miałby gor-
sze parametry jakościowe. Zanieczyszczenie 
węgla skałą płonną będzie utrzymywało się 
na poziomie przekraczającym 50 proc.

Jak wyliczono, dojście do wydobycia węgla 
typu 35 w KWK Krupiński wygeneruje ujemne 
wolne przepływy pieniężne w całym okresie 
analizy, tj. w latach 2016–2025 wynoszące (-) 
873,8 mln złotych, co jak wykazała analiza, 
wskazuje, że jednostkowo kopalnia jest nie-
rentowna. Co istotne, pomimo zmiany profilu 
produkcji KWK na rzecz węgla koksowego 
brak jest wskazania realnych źródeł finanso-
wania strat w całym okresie analizy”.

To oznacza, że do 2025 roku Krupiń-
ski kosztowałby 800 mln złotych bez szans 
na zysk. W dodatku nie ma skąd wziąć pienię-
dzy, aby inwestować je w tę kopalnię.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI
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Jestem przeciwnikiem zamykania kopalń i od-
dawania ich do SRK. Jednak żaden z banków 
nie chciał zgodzić się na finansowanie JSW, 
w której pozostawałaby kopalnia Krupiński. 
Zarząd miał do wyboru – albo z bólem ser-
ca podpisać się pod przekazaniem Krupiń-
skiego do SRK, albo doprowadzić do upadku 
całą Spółkę. Wybraliśmy rozwiązanie, dzięki 
któremu nikt nie traci pracy, firma nie pada, 
a 23 tys. rodzin górniczych ma zapewniony 
byt. Czy mieliśmy inne wyjście? Tak, mogli-
śmy zatrzymać Krupińskiego i doprowadzić 
Spółkę do upadku. JSW bez Krupińskiego 
przetrwa. Z nim padniemy wszyscy, kopal-
nia także.

Podstawowym obowiązkiem zarządu 
JSW SA jest przygotowanie firmy do utrzy-
mania miejsc pracy, spłacenia zobowiązań 
i sfinansowania inwestycji gwarantujących 
rozwój. Plan naprawy Spółki został zaak-
ceptowany przez instytucje finansowe, które 
są naszymi wierzycielami. Musieliśmy zbu-
dować go na podstawie realnych założeń. 
Nie możemy zmieniać planu ani założeń 
tylko dlatego, że od kilku tygodni na rynku 
węgla koksowego trwa niewytłumaczalna 
hossa. Mamy spłacać swoje zobowiązania 
z czasu największego kryzysu do 2025 roku. 
Obawiam się, że przez dziewięć lat będzie-
my mieli do czynienia nie tylko z hossami, 
ale także z kilkoma bessami na rynku węgla 

koksowego. Musimy przygotować się, żeby 
przeżyć kolejne trudne czasy.

Na razie dzięki wysiłkowi załogi, czę-
ści odpowiedzialnych liderów związkowych 
i działaniom zarządu udało się nam odsunąć 
widmo upadku. Inwestorzy ocenili nasze wy-
siłki bardzo pozytywnie. Rynek chwilowo nam 
sprzyja. Jednak zarządowi JSW nie udało się 
znaleźć analityka, który dałby 100-procentową 
gwarancję, że do 2025 roku utrzyma się śred-
nia cena na węgiel koksowy na poziomie około 
200 dolarów za tonę. Jeżeli ktoś uważa, że stać 
nas na ryzyko, niech to oficjalnie powie. Za-
rząd JSW nie będzie ryzykował życiem 23 tys. 
pracowników i ich rodzin. Wiem, że przed 
nami chude lata. Wie to także załoga JSW. 
Nie zgadzam się na to, aby jej dotychczasowy 
wysiłek został zmarnowany.

Jesteśmy teraz spółką górniczą, która 
ma szansę za kilka lat spłacić zobowiązania 
i odzyskać część udziałów, które musieli-
śmy sprzedać, aby przeżyć. Na to potrzeba 
pieniędzy. Jesteśmy skazani na konkurencję 
na rynku globalnym. Nasi konkurenci na czas 
kryzysu pozamykali najbardziej kosztowne 
kopalnie i zwolnili wielu pracowników. W JSW 
żaden pracownik nie został zwolniony z winy 
zakładu pracy, z przyczyn ekonomicznych. 
To w górnictwie światowym wyjątkowa 
sytuacja. 

Chciałbym, żeby JSW zawsze w trudnych 
czasach dla górnictwa węgla koksowego była 

chlubnym wyjątkiem. Zachęcam, abyśmy 
wszyscy patrzyli na czas kryzysu nie tyl-
ko jako na powód do zmartwień, ale także 
powód do dumy. Nie ulegliśmy wyjątkowo 

niesprzyjającemu rynkowi. Nie pozwólmy, aby 
na początku drogi wychodzenia z gigantycz-
nych kłopotów uderzyły w nas nieracjonalne 
decyzje. l

Komentuje Tomasz Gawlik, prezes JSW SA

Bądźmy zawsze chlubnym wyjątkiem
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W poniedziałek, 10 października 2016 roku 
Kopex PBSz oficjalnie zakończył głębienie 
Szybu I Bzie dla Jastrzębskiej Spółki Węglo-
wej. Na głębokości 1164 metrów pod zie-
mią, na dnie szybu, Józef Pawlinów, zastępca 
prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. 
technicznych, i Janusz Olszewski, wicepre-
zes zarządu Kopex PBSz, odebrali, zgodnie 
z tradycją górniczą, meldunek o zakończe-
niu prac.

– Szyb I Bzie jest gwarancją rozwoju ko-
palni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie oraz Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. Nowy szyb po-
zwoli nam dotrzeć do jednych z największych 
złóż węgla koksowego w Europie – powiedział 
Józef Pawlinów, wiceprezes Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej.

Umowę na drążenie szybu podpisano 
w roku 2009, w grudniu 2010 roku rozpo-
częto prace. Inwestycja kosztowała JSW 
ponad 300 mln złotych, natomiast koszt 
głębienia szybu 1 Bzie wyniósł około 250 
mln złotych.

– To był pierwszy od ponad 20 lat szyb 
głębiony na Śląsku. Cieszymy się, że wspólnie 
z Jastrzębską Spółką Węglową udało nam się 
tę inwestycję doprowadzić do szczęśliwego 
końca – powiedział Janusz Olszewski, wice-
prezes Kopex PBSz.

Szyb 1 Bzie pozwoli udostępnić jedne 
z największych złóż węgla koksowego typu 
35.2 hard w Europie – Bzie-Dębina 2-Zachód 
i Bzie-Dębina 1-Zachód. Wielkość zasobów bi-
lansowych występujących w tych złożach sza-
cowana jest na ponad 300 mln ton. Dzięki ich 
udostępnieniu i zagospodarowaniu żywotność 
kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie będzie 
przedłużona co najmniej do 2051 roku. Szyb 
1 Bzie jest już połączony z wyrobiskami ruchu 
Zofiówka na poziomie 1110. Tym sposobem 
ruch Zofiówka zyskał niezbędne połączenie 
wentylacyjne, dzięki któremu będzie można 
bez zakłóceń prowadzić prace przygotowaw-
cze, a szczególnie eksploatacyjne w partii N 
pokładu 505/1, gdzie w 2018 roku ma ruszyć 
eksploatacja pierwszej ściany.

ST. MAT.PRAS. JSW

Pierwszy od ponad 20 lat szyb głębiony na Śląsku

Zakończono budowę szybu w Bziu

Podczas nadzwyczajnego walnego zgro-
madzenia, które odbyło się 13 październi-
ka, akcjonariusze zgodzili się na emisję no-
wych obligacji JSW wartych maksymalnie 
300 mln złotych. Obligacje obejmie Towarzy-
stwo Finansowe Silesia. Żeby doszło do emisji, 
musi być spełniony jeszcze jeden warunek 
– potrzebna jest opinia o tym, że transakcja 
ma charakter rynkowy. Emisja obligacji jest 
jednym z elementów planu naprawy Spół-
ki. JSW chce uzyskać stabilizację płynności 
finansowej.

Podczas ostatniego walnego zgromadze-
nia akcjonariusze zatwierdzili także zmiany 

w programie obligacji wyemitowanych przed 
dwoma laty. Pod koniec sierpnia JSW zawar-
ła porozumienie z obligatariuszami, którym 
winna jest ok. 1,3 mld złotych. Nowy harmo-
nogram spłaty obligacji zakłada obniżenie 
pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w po-
czątkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty 
maksymalnie do 2025 roku.

Październikowe spotkanie akcjonariuszy 
w Jastrzębiu-Zdroju było już trzecim w tym 
roku nadzwyczajnym walnym zgromadze-
niem JSW. Na poprzednim, które odbyło 
się 28 września, akcjonariusze zdecydowa-
li o przekazaniu kopalni Jas-Mos do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń oraz zgodzili się 

na bezprzetargową sprzedaż koksowni Vic-
toria. Dlaczego w tym roku odbyło się tyle 
nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy? 
Są one niezbędne, ponieważ kluczowe decy-
zje związane z realizacją programu naprawy 
firmy zgodnie ze statutem JSW muszą być 
zaakceptowane przez akcjonariuszy. 

Dominującą pozycję ma Ministerstwo 
Energii. Nabywcami akcji Wałbrzyskich Za-
kładów Koksowniczych Victoria za 350 mln 
złotych zostały Agencja Rozwoju Przemysłu 
oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Zgodnie 
z warunkami transakcji JSW będzie mogła 
odkupić te udziały.

ST

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW SA.

Zgoda na emisję obligacji

Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje kolejne 
punkty z programu naprawy firmy, który jest 
podstawą porozumienia z obligatariuszami. 
Głównym celem jest utrzymanie płynności 
finansowej Spółki.

Dotychczasowe działania zarządu akcep-
tują rada nadzorcza Spółki i walne zgroma-
dzenie akcjonariuszy. Podczas nadzwyczaj-
nego walnego zgromadzenia, które odbyło 
się 13 października, akcjonariusze zgodzili się 
na emisję nowych obligacji JSW wartych mak-
symalnie 300 mln złotych. Obligacje obejmie 
Towarzystwo Finansowe Silesia.

Korzystne porozumienie

Pod koniec sierpnia JSW zawarła poro-
zumienie z obligatariuszami, którym Spółka 
winna jest ok. 1,3 mld złotych. Nowy har-
monogram spłaty obligacji zakłada obni-
żenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty 
w początkowym okresie i wydłużenie okresu 

spłaty maksymalnie do 2025 roku. Obligacje 
zostały wyemitowane przez JSW w ramach 
programu emisji, o którym zdecydowano 
30 lipca 2014 roku. Za pieniądze z obligacji 
JSW kupiła od Kompanii Węglowej kopal-
nię Knurów-Szczygłowice. Ponieważ JSW 
w krótkim czasie po emisji obligacji nie wy-
wiązała się z zobowiązań wobec obligata-
riuszy, bardzo realna była groźba, że spółka 
górnicza będzie musiała natychmiast wyku-
pić obligacje. Oznaczałoby to upadek firmy, 
która przez wiele miesięcy nie mogła uzyskać 
trwałej płynności finansowej.

Kopalnia KrupińsKi – 
gorący temat

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 
i wiceminister Grzegorz Tobiszowski wraz 
z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
22 września 2016 roku spotkali się ze stro-
ną społeczną. W trakcie rozmów władze 
JSW poinformowały o planach związanych 

z przyszłością kopalni Krupiński w Suszcu. 
Zgodnie z planem naprawczym zaaprobo-
wanym przez wierzycieli Krupiński do koń-
ca pierwszego kwartału 2017 roku ma trafić 
do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

– Jesteśmy zdeterminowani, by realizo-
wać założony plan restrukturyzacji Spółki. 
Dzięki temu będzie mogła ona dalej rozwijać 
się i zwiększać swoją konkurencyjność na ryn-
ku – podkreślił minister energii Krzysztof 
Tchórzewski. – Mamy też bardzo dobrą infor-
mację dla samorządów Suszca i okolicznych 
gmin. Powstał pomysł na zagospodarowanie 
terenów po kopalni Krupiński. Za wcześnie 
jeszcze na szczegóły, ale jest plan stworzenia 
tam nowych miejsc pracy o innym charakte-
rze – zapewnił z kolei wiceminister energii 
Grzegorz Tobiszowski.

Zdaniem zarządu JSW decyzja o wy-
prowadzeniu kopalni Krupiński ze struktur 
JSW i przekazania jej Spółce Restrukturyzacji 
Kopalń była słuszna. Przeniesienie zakładu 

JSW realizuje program restrukturyzacji na lata 2016‒2025

Powoli stabilizuje się sytuacja Spółki
do SRK było jednym z punktów podpisa-
nego 29 sierpnia 2016 roku porozumienia 
pomiędzy zarządem JSW a obligatariusza-
mi w sprawie spłaty obligacji na kwotę ok. 
1,3 mld złotych. Uzgodniono obniżenie pier-
wotnej kwoty spłaty obligacji w początkowym 
okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, 
czyli do 2025 roku.

Zarząd JSW SA już wiele miesięcy temu 
zapowiadał przeniesienie ruchu Jas-Mos 
do SRK. Podobne zapowiedzi były też na te-
mat przyszłości kopalni Krupiński. Spółka 
realizuje politykę koncentracji sił i środków 
w kopalniach, w których można stosunkowo 
szybko uzyskać bardzo dobre wyniki. Poprawa 
efektywności i wzrost udziału węgla koksowe-
go w ogólnym wydobyciu jest dla Spółki prio-
rytetem. Dzięki przekazaniu ruchu Jas-Mos 
do SRK wzrośnie zaangażowanie w przedsię-
wzięcia poprawiające wynik finansowy JSW. 
Przekazanie Krupińskiego do SRK spowodu-
je, że część maszyn i urządzeń z tej kopalni 
zostanie przeniesiona do kopalń, w których 
trwają intensywne prace. Ponieważ w Kru-
pińskim pracuje bardzo dobra załoga, jest 
już przygotowywany plan alokacji wszystkich 
pracowników.

stawKą jest 440 mln 
złotych

Z przeprowadzonych analiz wynika, 
że dzięki przekazaniu do spółki restruk-
turyzacyjnej Jas-Mos i Krupińskiego tyl-
ko w 2017 roku JSW zaoszczędzi prawie 
440 mln złotych. W Spółce nie będzie zwol-
nień. Do SRK wraz z majątkiem Jas-Mos 
i Krupińskiego ma przejść około 2,5 tys. pra-
cowników. Skorzystają oni z tzw. programu 
osłonowego. W zależności od stażu pracy 
i zawodu chcących skorzystać z programu 
są to urlopy górnicze albo jednorazowe 
odprawy. Pracownicy przechodzą do SRK 
dobrowolnie, a koszty programu pokrywa 
Skarb Państwa. ST
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 XNowy GórNik: Kopalnia Mysłowice-We-
soła ma być jednym z dwóch filarów Kato-
wickiego Holdingu Węglowego. Na razie 
wasz filar się tli. Nawet nie wiadomo, w ilu 
miejscach i gdzie.
Edward Paździorko: 
– To nieprawda, że nie 
wiemy, z czym mamy 
do czynienia. Ma pan 
jednak rację, że w wie-
lu miejscach występuje 
potencjalne zagrożenie 
pożarowe. Są miejsca, 
w których mamy do czynienia z tzw. pola-
mi pożarowymi, ale na dzisiaj nie zagrażają 
załodze. Nie ma pan racji, że nikt nad tym 
nie panuje. Kopalnia prowadzi eksploatację 
w pięciu polach. Występują w nich podobne 
zagrożenia, które wynikają z warunków geo-
logiczno-górniczych i z błędów popełnionych 
w czasie prowadzenia robót górniczych. 

Przeanalizowaliśmy sytuację i wiemy, ja-
kie zagrożenia wynikają z zaniechań z prze-
szłości, jakie zagrożenia występują aktualnie 
i co nam grozi w przyszłości. Analizy prze-
prowadzał zespół inżynierów, którzy mieli 
określić stan faktyczny. Nie rozliczamy po-
przedników. Do tematu podeszliśmy w sposób 
inżynierski – to znaczy określiliśmy problemy 
i ustaliliśmy sposoby ich rozwiązania.

Najpilniejszym zadaniem jest przygoto-
wanie kopalni Mysłowice-Wesoła do pełnienia 
funkcji jednego z filarów Holdingu. Nie mówi-
my, że z miesiąca na miesiąc kopalnia zacznie 
bić rekordy wydobycia. Pokazujemy, co trze-
ba zrobić, żeby zminimalizować zagrożenia 
i osiągnąć taki etap rozwoju, kiedy będziemy 
mogli prowadzić stabilne wydobycie. To waż-
ne, bo w planach spółki Mysłowice-Wesoła 
obok Murcek-Staszica jest drugim filarem 
KHW SA. Mamy około 240 kilometrów wyro-
bisk do utrzymania, w których pracują ludzie. 
Wiemy, że musimy przebudować fronty robót 
tak, by problemy jednej partii, w której praca 
trwa albo została zakończona, nie wywierały 
negatywnego wpływu na inne rejony kopalni.

Kopalnia ma dobry wysokokaloryczny wę-
giel. Grube pokłady są na pewno atutem. Ale 
dopóki nie zostanie dobudowana instalacja 
podsadzkowa dla szybszego zamykania szczel-
nymi korkami likwidowanych rejonów, nie 
można tam bezpiecznie zwiększać wydobycia.

 XNie można, bo tli się nawet tam, gdzie 
już nie ma wydobycia i rejon powinien być 
zabezpieczony.

– Żeby zapewnić bezpieczeństwo 
i utrzymać zdolności wydobywcze, wracamy 

do rejonów, w których wydobycie zostało 
zakończone. Naprawiamy błędy. Wracając 
do pańskiej tezy, że nie wiemy, gdzie wystę-
pują zagrożenia pożarowe, jeszcze raz podkre-
ślam – wiemy. Mamy natomiast do czynienia, 
mówiąc obrazowo, ale niezbyt technicznie, 
z przeciągami. Powietrze z zagrożonych rejo-
nów w sposób niekontrolowany przemieszcza 
się przez zroby. To powoduje, że szkodliwe 
gazy mogą dotrzeć w rejony, w których teo-
retycznie nie powinno ich być. Strumień po-
wietrza może działać szkodliwie. Musimy wal-
czyć z potencjalnym zagrożeniem pożarowym 
i z niekontrolowanym przepływem powietrza. 

Podjęliśmy decyzję o odbudowie systemu 
zamulania zrobów zawałowych, by ograni-
czyć występujące w nich zagrożenie poża-
rowe. Stworzyliśmy oddział podsadzkowy, 
który wspiera działania przeciwpożarowe. 
System rurociągów służących do podawania 
mieszaniny zmulającej jest szczelny i w razie 
potrzeby może być wykorzystany do podawa-
nia azotu i dwutlenku węgla, aby zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się zagrożenia. Część prac 
trwa, część jest w fazie przygotowania. Gdy 
uporamy się z największymi zagrożeniami, 
zdolności wydobywcze kopalni Wesoła wzro-
sną, a praca stanie się mniej męcząca. Należy 
także zaznaczyć, że skoro fedrujemy coraz 
głębiej, trzeba równolegle rozbudowywać kli-
matyzację i udoskonalać transport.

 X Holding ma pecha. Teoretycznie jest spół-
ką z wielkim potencjałem. Kiedy już zaczyna 
podnosić się z kolan, wydarza się coś złego 
i znów walczycie o przeżycie. Żeby prze-
żyć, na przykład zarzyna się taką kopalnię 
jak Wesoła, bo natychmiast potrzebny jest 
wynik bez względu na koszty, które trzeba 
będzie ponieść np. za rok. Może pan otwo-
rzyć parasol ochronny nad Wesołą i uchro-
nić ją na przyszłość przed taką polityką?

– Nie uchronię kopalni przed złymi zda-
rzeniami wynikającymi z sił natury.

 X Chodzi mi o ochronę kopalni przed poli-
tyką lekceważenia sił natury.

– Uważam, że plany przygotowane dla 
Wesołej spełniają ten warunek. Nie szarżu-
jemy. Nie planujemy na przykład wydoby-
cia w jednym roku na poziomie 4,5 mln ton, 
po czym miałoby się okazać, że w następnym 
roku wydobędziemy 2,5 mln ton, bo zarżnę-
liśmy kopalnię. Z optymalizacji planu wyni-
ka, że kopalnia powinna wydobywać rocznie 
ok. 3,5 mln ton węgla. To poziom racjonalny, 
który nie powinien powodować, że w jednym 
roku będziemy bić rekordy, a w następnym 
stawiać kopalnię na nogi. Oczywiście, w za-
leżności od koniunktury i niespodziewanych 

zdarzeń ten wynik może być wyższy lub 
niższy o około 10 proc. To naturalne wah-
nięcia w pracy górniczej. Nie przewidzimy 
wszystkiego.

Naszym podstawowym założeniem było 
opracowanie planu realnego. W identyczny 
sposób potraktowaliśmy kopalnię Murcki-
-Staszic, która ma być drugim filarem KHW. 
Wydobycie docelowe ma być trochę wyższe, 
ale zachowujemy optymalny margines. Pla-
nujemy bezpiecznie, ponieważ nie chodzi 
o zdobywanie szczytów, ale o stabilizację. 
Tylko wtedy można przygotowywać realne 
plany techniczno-ekonomiczne na każdy rok. 
Oczywiście, moglibyśmy przyjąć założenia 
superoptymistyczne, zaplanować dla Wesołej 
np. 4,5 mln ton, dla Murcek-Staszica 5 mln 
ton, ale górnicy pracują coraz głębiej i w coraz 
trudniejszych warunkach. Musimy rozwiązy-
wać problemy wentylacyjne. Nie możemy dla 
optymistycznego wyniku szafować ludzkim 
życiem.

 X Jest pan optymistą czy pesymistą?

– Jestem optymistą, ale liczę się z pesymi-
stycznymi możliwościami. W analizach biorę 
je pod uwagę.

 X Pozostańmy przy pańskim optymizmie. 
Sądzi pan, że potencjalnym inwestorom, 
którzy mają objąć udziały w KHW i stwo-
rzyć Polski Holding Węglowy, uda się wy-
tłumaczyć, że lepiej jest jeść małą łyżecz-
ką i mieć stałe, ale nie oszałamiające zyski, 
niż czerpać chochlą wyłącznie dla efektu 
ekonomicznego?

– Wiedza inżynierska podpowiada, 
że nasza propozycja jest racjonalna. Nie 
wiem, jak ją ocenią analitycy działający 
na zlecenie inwestorów. Nasz zespół godził 
sztukę górniczą z potrzebami ekonomii. 
Przygotowaliśmy założenia, które są możli-
we do realizacji i przyniosą zyski. Oczywiście 
można na papierze założyć, że wydamy tro-
chę więcej pieniędzy na inwestycje i wtedy 
zaczniemy bić rekordy. Jednak trzeba poli-
czyć, ile one będą kosztowały i czy można 
je bić w każdym roku.

KatowicKi Holding węglowy. Od emocji bardzo 
dużo zależy. – Jeżeli zapanuje atmosfera „a niech się wali”, wtedy 
żaden plan naprawy firmy się nie powiedzie. Pracownicy KHW 

są bardzo dobrze wykształceni i uświadomieni. Nie tylko w biurze 
zarządu, ale bardzo często pod ziemią, w przodkach, rozmawiam 

z górnikami o trendach na globalnym rynku węgla, o cenach, 
o polityce klimatycznej i koncepcjach rozwoju energetyki. Górnicy 

wiedzą, że nie jesteśmy wyspą odizolowaną od świata. Zdają 
sobie sprawę z tego, co od nas zależy, a co zależy od światowych 

tendencji. Jednak oprócz wiedzy na ludzkie zachowania 
wpływa nastawienie psychiczne. Jeżeli załoga straci wiarę 

w sens podejmowanych działań, nic nam się nie uda. Zachęcam 
do myślenia w kategoriach: „Moja firma, moja brygada, mój 

sztygar i szef, moje stanowisko pracy”. Jeżeli zaczniemy myśleć: 
„To jest moje”, wtedy będziemy dbać o swoją własność – mówi 

w rozmowie z Nowym Górnikiem Edward Paździorko, naczelny 
inżynier Katowickiego Holdingu Węglowego.

Poświęcić wygodę,
aby wzmocnić firmę

Najpilniejszym zadaniem jest przygotowanie kopalni Mysłowice-Wesoła do pełnienia funkcji jednego z filarów Holdingu
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Poświęcić wygodę,
aby wzmocnić firmę

W pana pytaniu jest bardzo niebezpiecz-
ny podtekst. Otóż zakłada pan, że inwestorzy 
wyłożą swoje pieniądze po to, żeby nieracjo-
nalnymi oczekiwaniami zniszczyć Holding. 
Oni będą inwestować po to, żeby KHW działał 
i przynosił im korzyści w dłuższej perspekty-
wie czasowej. Mamy plany, które zawierają 
mechanizmy bezpieczeństwa technicznego 
i ekonomicznego. Są one realne także dlatego, 
że zdajemy sobie sprawę z kolosalnej odpowie-
dzialności społecznej. Od Holdingu zależy ży-
cie dziesiątków tysięcy ludzi, kilkunastu tysięcy 
rodzin górniczych i mieszkańców gmin, które 
czerpią korzyści z KHW SA. Jestem przeko-
nany, że w podobny sposób myślą inwestorzy.

 XMożna w górnictwie pogodzić sztukę gór-
niczą z ekonomią?

– Jeżeli chcemy żyć, musimy godzić na-
sze propozycje z oczekiwaniami ekonomistów. 
Wszystkie plany mają na celu naprawę firmy. 
To dla nas najważniejszy cel. Mysłowice-Weso-
ła jest kopalnią strategiczną, stąd nasze wielkie 
zaangażowanie w jej ratowanie.

 X Zamiast tam topić pieniądze, można 
je dać do kopalń, w których będą lepiej 
wykorzystane.

– Naprawa kopalni Mysłowice-Wesoła 
to dobrze wydane pieniądze. Katowicki Hol-
ding Węglowy w swojej strategii do 2026–2030 
roku przyjął, że ta kopalnia będzie jednym 
z filarów spółki. Udostępnione zasoby złoża 
to ponad 152 mln ton. Mamy koncesję do 2020 
roku i zasoby w jej ramach są na poziomie 
45 mln ton. Czynione są starania o pozyskanie 
koncesji na dalsze lata. Warunki górniczo-geo-
logiczne są trudne, ale zasoby i jakość węgla 
uzasadniają decyzję o tym, że kopalnia będzie 
podporą dla spółki w przyszłości.

 XGórnicy z mniejszych kopalń uważają 
inaczej.

– Część pracowników obawia się zmian. 
Rozumiem ich, ale zarząd robi wszystko, aby 
wyjaśniać wątpliwości i uspokajać nastroje. 
Dlatego apeluję, żeby załoga zasięgała infor-
macji u źródła, a nie wierzyła w plotki. Jedni 
rozumieją naszą sytuację i rozmawiamy z nimi 
o sposobach rozwiązania konkretnych proble-
mów. Jednak jedna grupa wszystko neguje. 
Podobnie jest na przykład w przypadku dba-
łości o maszyny i urządzenia. Większość pra-
cowników dba o powierzony im sprzęt. Mimo 
to wciąż zdarzają się przypadki niedbałości.

 X Jak ograniczać skutki tego sposobu 
myślenia?

– Informować, przekonywać, tłumaczyć 
zasadność każdej decyzji. Trzeba mówić za-
łodze jasno, czego chcemy i do czego dążymy.

 X Proszę powiedzieć, czego pan chce 
i do czego dąży. Proszę to powiedzieć 
po ludzku, bez nowomowy inżyniera.

– Chcę, żeby Holding istniał bardzo dłu-
go. Chciałbym, żeby dzieci, a nawet wnuki 
pracujących górników mogły być zatrudnione 
w kopalniach KHW. Nie chcę doprowadzić 
do upadku regionu, który żyje z KHW. Chciał-
bym, żeby rodziny górnicze mogły kształcić 
swoje dzieci, żeby emeryci mogli spotkać się 
przynajmniej raz w roku w kopalni i powie-
dzieć, że warto było ratować firmę. Chciał-
bym, żeby udało się zrealizować plany służące 
ratowaniu Holdingu i stworzeniu stabilnych 
fundamentów pod rozwój. Uważam, że tego 
chce cała załoga i dlatego chciałbym, żebyśmy 
zjednoczyli siły, aby osiągnąć te cele.

 X Co należy zrobić, żeby je osiągnąć?
– Warto się uczyć, szkolić i poszerzać 

swoją wiedzę. Trzeba czasem poświęcić wy-
godę po to, aby wzmocnić firmę. Nie należy 
obawiać się łączenia kopalń, bo to jeden z ele-
mentów dochodzenia do rentowności. Nie 
ma powodu, aby obawiać się zmian. Nikt nie 
straci pracy. Trzeba szukać informacji u prze-
łożonych. Nie należy słuchać plotek. Warto 

utożsamiać się z firmą. Praca w kopalni to nie 
pańszczyzna. To miejsce pracy, o które trzeba 
dbać, bo tylko wtedy przetrwamy.

 X Jak na technokratę to bardzo emocjonal-
ne argumenty.

– Od emocji bardzo dużo zależy. Jeżeli 
zapanuje atmosfera „a niech się wali”, wtedy 
żaden plan naprawy firmy się nie powiedzie. 
Pracownicy KHW są bardzo dobrze wy-
kształceni i uświadomieni. Nie tylko w biu-
rze zarządu, ale bardzo często pod ziemią, 
w przodkach, rozmawiam z górnikami o tren-
dach na globalnym rynku węgla, o cenach, 
o polityce klimatycznej, koncepcjach rozwoju 
energetyki. Górnicy wiedzą, że nie jesteśmy 
wyspą odizolowaną od świata. Zdają sobie 
sprawę z tego, co od nas zależy, a co zależy 
od światowych tendencji. 

Jednak oprócz wiedzy na ludzkie zacho-
wania wpływa nastawienie psychiczne. Jeżeli 
załoga straci wiarę w sens podejmowanych 
działań, nic nam się nie uda. Zachęcam do my-
ślenia w kategoriach: „Moja firma, moja bryga-
da, mój sztygar i szef, moje stanowisko pracy”. 
Jeżeli zaczniemy myśleć: „To jest moje”, wtedy 
będziemy dbać o swoją własność. Przyjmuje-
my zasadę, że na stanowiskach kierowniczych 
wszystkich szczebli powinni pracować ludzie, 

którzy potrafią swoją wiedzę przekazywać 
i zjednywać sobie zwolenników. To nie są ar-
gumenty emocjonalne. To racjonalne podsta-
wy zmian, jakie trzeba przeprowadzić. Warto 
myśleć w kategoriach firmy, a nie tylko jednej 
kopalni. Warto realizować plan naprawczy, 
bo alternatywą jest upadek. Warto dobrze 
organizować pracę, bo wtedy będą efekty.

 X Będziecie szukać ludzi, którzy potrafią 
przekonać załogę, że warto? Daleko ode-
szliśmy od tematów technicznych, zaczyna-
my rozważać, co warto, a czego nie warto.

– Tylko pozornie odbiegliśmy od głów-
nego wątku. Warto inwestować pieniądze 
i skupiać siły na Wesołej, bo ona ma być jed-
nym z filarów, od którego będzie zależał los 
spółki. Warto koncentrować się na stworzeniu 
połączeń dołowych między kopalniami Wu-
jek i Staszic oraz Wieczorek i Staszic, żeby 
powstał jeden wielki i efektywny zakład gór-
niczy. Warto przygotować do tego łączenia 
infrastrukturę na powierzchni. Połączenie nie 
stanowi zagrożenia dla pracowników. Tym, 
którzy chcą odejść na świadczenie z pakietu 
osłonowego, warto na to pozwolić. Robimy 
to po to, aby firma istniała i żeby każdego 10 
dnia miesiąca była wypłata.

 l

Najpilniejszym zadaniem jest przygotowanie kopalni Mysłowice-Wesoła do pełnienia funkcji jednego z filarów Holdingu
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Katowicki Holding Węglowy podpisał z ban-
kami wstępne porozumienie na temat wy-
kupu obligacji wartych ponad 1 mld złotych. 
KHW spłacał w terminie jedynie odsetki, ale 
nie był w stanie wykupić obligacji. Wstępne 
porozumienie, zwane umową standstill, roz-
poczyna proces przygotowania do restruktu-
ryzacji zadłużenia i naprawy spółki górniczej. 
Holding nie komentuje informacji na temat 
umowy.

Właściwa umowa o restrukturyzacji naj-
prawdopodobniej zostanie podpisana pod 
koniec tego roku. Holding wyemitował w 2012 
roku obligacje warte około 1 mld złotych, któ-
re objęło konsorcjum pięciu banków. Były 
to obligacje pięcioletnie, z dwuletnim okre-
sem karencji i trzyletnim czasem na spłaty. 
Ich zabezpieczeniem są hipoteki na majątku 
pozaprodukcyjnym oraz zastawy rejestrowe. 
Ponieważ KHW wciąż trwa w kryzysie, aby za-
chować płynność finansową, musi porozumieć 
się z bankami. Ratunkiem dla firmy ma być 

grupa inwestorów i utworzenie z KHW Pol-
skiego Holdingu Węglowego. Inwestorzy 
(Enea, Węglokoks i TF Silesia) mają zasilić 
Holding kwotą ok. 700 mln złotych poprzez 
jego dokapitalizowanie lub wniesienie kapitału 
do spółki celowej z udziałem KHW. Docelowo 
Holding będzie działać pod szyldem Polskiego 
Holdingu Węglowego. Resort energii rozważa 
też połączenie KHW ze spółką Węglokoks 
Kraj, do której należy kopalnia Bobrek-Pieka-
ry. Plany naprawcze KHW zakładają, że fila-
rami, na których będzie się opierać, staną się 
kopalnie Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic. 

Trwa analiza sytuacji ruchu Śląsk. Związki 
zawodowe nie zgadzają się, aby został przeka-
zany w najbliższym czasie Spółce Restruktu-
ryzacji Kopalń. Zgodnie z wynikami audytu 
przeprowadzonego w KHW Śląsk powinien 
trafić do SRK. Jedną z ważnych uwag audy-
torów było stwierdzenie, że poprzedni zarząd 
wbrew opiniom ekspertów nie zdecydował się 
na zaprzestanie wydobycia w Śląsku.

ST 

Katowicki Holding Węglowy

Wstępne porozumienie 
z bankami
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Jak bezpiecznie pozbywać się elektrośmieci

Elektrograty non grata
Najnowsze badania podają, że rocznie w Pol-
sce z samych przetworzonych starych lodó-
wek mogłoby powstać 30 tys. samochodów 
i 850 wagonów kolejowych. Nasz problem 
z elektrośmieciami, czyli niedziałającymi 
urządzeniami elektrycznymi i elektronicz-
nymi, ma dwa źródła. Pierwsze to wykształ-
cony jeszcze w czasach komunistycznych na-
wyk przechowywania wszystkich urządzeń 
„na wszelki wypadek”. Drugie to podążanie 
za trendami i nadmierne kupowanie dóbr 
w realiach gospodarki rynkowej. Tymczasem 
sprzętu elektronicznego nie można bezkarnie 
wyrzucać bez konsekwencji dla środowiska 
naturalnego.

Co roku Polacy wytwarzają ok. 200 tys. 
ton elektrośmieci. Większość z nich to tzw. 
duże AGD (zmywarki, lodówki, pralki). 
80 proc. z nich nadaje się do recyklingu, ale 
na razie przetwarzanych jest tylko 60 proc. 
Tymczasem według Eurostatu zużyte urządze-
nia są najszybciej rosnącym typem odpadów 
z przyrostem 5 proc. rocznie. Zepsuty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny (ZSEE) łatwo 
rozpoznać, bo na każdym widnieje symbol 
przekreślonego kosza na śmieci oznaczają-
cy, że nie można tych urządzeń wyrzucać 
do przydomowych śmietników – są odpadami 
niebezpiecznymi. Stanowią duże zagrożenie 
dla środowiska i ludzi, ponieważ firmy wy-
korzystują do ich produkcji różne szkodliwe 
substancje, jak rtęć, brom czy kadm.

Rtęć, stosowana w świetlówkach, 
po przedostaniu się do zbiorników wodnych, 
a później do organizmu człowieka, może spo-
wodować zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, 
koordynacji ruchów i połykania. Związki 
bromu, powszechnie wykorzystywane przy 
produkcji komputerów, powodują u ludzi 
i zwierząt schorzenia układu rozrodczego 
oraz problemy neurologiczne. Innym pier-
wiastkiem zawartym w sprzęcie elektrycznym 
jest kadm, który nieodpowiednio składowany 
zaburza czynności nerek, powoduje chorobę 
nadciśnieniową i zmiany nowotworowe. Fre-
on, związek znany jako jeden z winowajców 
globalnego ocieplenia – niszczy powłokę ozo-
nową – wciąż jest zawarty w wielu starszych 
lodówkach i klimatyzatorach. Podobnie azbest 
– niby wiedza o jego rakotwórczym działaniu 

na układ oddechowy jest powszechna, a mimo 
to urządzenia, w których jest wykorzysty-
wany jako izolator, wciąż są niewłaściwie 
utylizowane.

Nowa elektroustawa

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym z września 2015 
roku nakłada na sklepy z elektroniką obowią-
zek przyjmowania od klientów elektrośmieci. 
Dostawcy i dystrybutorzy tego rodzaju urzą-
dzeń będą też prawnie zobowiązani do nieod-
płatnego odbioru starego sprzętu przy kupnie 
bądź dostawie nowego. W przypadku małych 
elektroodpadów (gdy żaden z wymiarów nie 
przekracza 25 centymetrów) każdy sklep o po-
wierzchni co najmniej 400 metrów kwadrato-
wych musi je przyjąć bez konieczności zakupu 
nowego sprzętu. 

Ustawa jednak nakłada też obowiązki 
na konsumentów. Zgodnie z nią urządzenia, 
do których działania potrzebny jest dopływ 
prądu elektrycznego lub obecność pól elek-
tromagnetycznych, poddawane są obowiąz-
kowi zbierania, odzysku i recyklingu. Zatem 
wszelki sprzęt, jak lodówki, pralki, zmywarki, 
mikrofalówki, po zużyciu nie może być wyrzu-
cany do zwykłych koszy na śmieci, tylko musi 
trafiać do punktów odbioru elektrośmieci. 
Za wyrzucenie ich do śmietnika grozi kara 
grzywny do 5 tys. złotych.

Od stycznia 2018 roku ustawa wprowa-
dza podział sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego na sześć grup (do końca przyszłego 
roku nadal będzie obowiązywał podział na 10 
grup). Z roku na rok ma też rosnąć odsetek 
odzyskiwanych urządzeń. Ustawa zakłada, 
że w latach 2016–2020 poziom ten będzie 
wynosić nie mniej niż 40 proc. masy sprzętu 
wprowadzonego w trzech poprzednich latach, 
a od 2021 roku – 65 proc. masy sprzętu wpro-
wadzonego w trzech poprzednich latach lub 
85 proc. wytworzonego zużytego sprzętu. Tak 
szczegółowe uregulowania są podyktowane 
dążeniem do osiągnięcia poziomu odzysku 
elektrośmieci jak w zachodnich krajach Unii 
Europejskiej.

PuNkty odbioru

Zatroskany o przyrodę obywatel może 
pozbyć się zepsutych albo starych urządzeń 

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

16 października – 
Światowy Dzień 

Żywności
Ziemia może wyżywić 12 mld ludzi, 

a każdy z nich mógłby otrzymać co najmniej 
2700 kalorii dziennie, mimo to liczba nie-
dożywionych sięga 840 mln osób. Podczas 
Światowego Dnia Żywności kładzie się na-
cisk na kwestie dystrybucji jedzenia w krajach 
ubogiego Południa i problem jego wyrzuca-
nia i marnotrawienia w państwach bogatego 
Południa. Na początku tego tysiąclecia ONZ 
wyznaczyła sobie cel zmniejszenia liczby gło-
dujących do 2015 roku o połowę, co okazało 
się pobożnym życzeniem.

18 października – 
Światowy Dzień 

Monitoringu Wód
Głównym celem tego święta jest popu-

laryzacja wiedzy na temat współzależności 
występujących na poziomie zlewni, czyli ob-
szarów, z których wody spływają do jednego 
punktu danej rzeki (jeziora, bagna). Obchody 
są poprzedzone miesięcznymi obserwacjami 
lokalnych zlewni. Dzień wprowadziła w 2002 
roku – roku czystej wody – America’s Clean 
Water Foundation. Obecnie obchodzony jest 
na całym świecie.
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elektronicznych i elektrycznych na cztery 
sposoby. Najłatwiej będzie, o czym była już 
mowa, oddać je do sklepu podczas zakupu 
nowego sprzętu tego samego typu. Może też 
odwieźć je do gminnego punktu zbierania 
elektrośmieci. Informacje kontaktowe po-
winny być dostępne w urzędzie gminy. Punk-
ty przyjmują dowolną ilość elektroodpadów. 
Trzecim rozwiązaniem jest zostawienie sprzę-
tu w serwisie zajmującym się naprawą zepsu-
tych urządzeń, ale tylko gdy koszt naprawy jest 
wyższy niż cena zakupu nowego urządzenia 
lub gdy czynności serwisowe są nieskuteczne. 
Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest 
korzystanie z usług prywatnych firm, których 
namiary można znaleźć w Internecie. Po skon-
taktowaniu się z działającym w naszym regio-
nie przedsiębiorcą możemy nieodpłatnie lub 
za niewielką kwotę oddać mu zużyte urządze-
nia. Powinny być jedynie odłączone od prądu 
i opróżnione. Oprócz dużych elektrośmieci 
firmy zabiorą też małe odpady, np. suszarki, 
radia itp.

Decydując się na ostatnie rozwiązanie, 
trzeba sprawdzić wiarygodność kontrahenta, 
ponieważ polską plagą są skupy złomu i oso-
by nielegalnie zbierające i demontujące stare 
urządzenia. Tak zwana mafia śmieciowa wy-
montowuje jedynie cenne elementy (metale 
kolorowe, złom), a resztę składników, zawie-
rających metale ciężkie czy freon, wyrzuca 
na wysypiska. Stąd trafiają one do gleb, wód 
i powietrza. Dlatego należy starannie wybrać, 
komu przekazujemy elektroodpady. Tylko za-
kłady przetwarzania, punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w gminie 
oraz odbierający odpady komunalne od wła-
ścicieli nieruchomości będą mogli zbierać 
niekompletne elektroodpady oraz ich części.

długa droga 
elektrośmieci

Elektroodpady powinny być segregowa-
ne, a następnie poddane procesom odzysku, 
recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących 
substancji. Uzyskane tak produkty przekazuje 
się do zakładów przetwarzania, dzięki czemu 
mogą być wykorzystywane do produkcji no-
wych przedmiotów, np. mebli, nowych urzą-
dzeń RTV i AGD czy części do samochodów. 
Można powtórnie wykorzystać ok. 90 proc. 
składników urządzeń elektrycznych i elektro-
nicznych. Cały proces zaczyna się od naszych 
decyzji przy pozbywaniu się sprzętu. Jeśli nie 
wiemy, czy dane urządzenie może wylądo-
wać w koszu, szukajmy komunikatu na opa-
kowaniu lub w instrukcji obsługi. Producent 
powinien informować na temat szkodliwości 
substancji wykorzystanych w budowie urzą-
dzenia i jego wpływu na środowisko natu-
ralne. Jeśli sami nie znajdziemy, zapytajmy 
o to sprzedawcę.

Gdy już wiemy, że powinniśmy bez-
piecznie pozbyć się starego sprzętu, ad-
resy i telefony do miejsc gromadzenia 
elektrośmieci znajdziemy na stronach inter-
netowych gmin. Są one prawnie zobowiąza-
ne informować o lokalizacji punktów zbiórki 
tego typu odpadów, ale również o sklepach 
specjalizujących się w sprzedaży RTV/AGD. 
Na terenie każdej gminy powinien się znaj-
dować taki punkt. Warto też brać udział 
w organizowanych co jakiś czas przez gmi-
ny zbiórkach, o których są z odpowiednim 
wyprzedzeniem zawiadamiani ich miesz-
kańcy. Oddanie sprzętu do punktu zbiórki 
jest bezpłatne.

 l
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Nazwa jest w gamie Suzuki od dawna, ale 
jeszcze nigdy Ignis nie był tak wyrazistym 
i interesującym samochodem jak w generacji 
pokazanej podczas targów w Paryżu.

Mały crossover ma sporo elementów 
stylizacyjnych nawiązujących do innych 
modeli Suzuki, jak Cervo i pierwszej gene-
racji Vitary czy Swifta z poprzedniej. Za-
stosowano wiele elementów wykonanych 
z lekkiej stali o sporej wytrzymałości, co po-
zwoliło uzyskać niską masę własną samo-
chodu przy zachowaniu dużej sztywności 
konstrukcyjnej.

Bardzo ciekawe jest wyposażenie samo-
chodu, w większości niestety opcjonalne. 
Kierowca może oczywiście podłączyć swój 
smartfon do pokładowego systemu i uzyskać 
dostęp do kompatybilnych aplikacji poprzez 
ekran dotykowy modelu Ignis, a także korzy-
stać z nawigacji.

Na pokładzie modelu Ignis znalazły się 
także kamery stereo, które wykrywają obiekty 
znajdujące się przed samochodem, ustalając 
ich rozmiar i kształt. Dzięki temu możliwe jest 
wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań, 
jak system zapobiegania kolizjom Dual Came-
ra Brake Support (DCBS), system ostrzegania 
o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu 
oraz system ostrzegania o niekontrolowanych 
ruchach samochodu.

Nowy Ignis jest napędzany silnikiem ben-
zynowym 1,2 DualJet, zapewniającym dobre 
osiągi i wysoką wydajność paliwową. Jednost-
ka ta może współpracować z układem SHVS 
(Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) typu „mild 
hybrid”, wyposażonym w alternator zespolony 
z rozrusznikiem ISG. Wspiera on pracę silnika 
podczas przyspieszania oraz odzyskuje energię 
z hamowania. Suzuki Ignis trafi do europej-
skich salonów Suzuki w styczniu 2017 roku.

Mercedes 
na trudne drogi

Samochód terenowy to nie jest, ale Mer-
cedes E All-Terrain da sobie radę także poza 
asfaltowymi drogami. Zawieszenie pneuma-
tyczne pozwala na wybór jednej z trzech po-
zycji, od standardowej do podniesionej o 35 
milimetrów. Prześwit waha się od 121 do 156 
milimetrów. Klasa E All-Terrain jest o 29 mili-
metrów wyższa od klasy E Kombi, z czego 14 
milimetrów przypada na większy profil opon, 
a kolejne 15 milimetrów na bazowe podwyż-
szenie pneumatycznego zawieszenia. Nie tylko 
wzrostem All-Terrain różni się od standardo-
wego E. Wyróżnikiem są „terenowe” elementy 
stylizacji nadwozia, częściowo zaczerpnięte 
z modeli SUV tej marki.

Samochód pojawi się na drogach wio-
sną 2017 roku. Debiutuje w wersji E 220 d 
4MATIC (194 KM) napędzanej nowym, 

czterocylindrowym silnikiem Diesla. Wkrót-
ce dołączy do niej odmiana z jednostką sze-
ściocylindrową, również wysokoprężną. 
Oba warianty standardowo otrzymają nową, 
dziewięciobiegową przekładnię automatyczną 
9G-TRONIC.

Klasa E All-Terrain jest seryjnie wyposa-
żona w system Dynamic Select. Pozwala on 
na wybór jednego z pięciu trybów jazdy, róż-
niących się ustawieniami silnika, przekładni, 
ESP® oraz układu kierowniczego. Wśród nich 
jest specjalny program All-Terrain, pochodzą-
cy z modelu GLE.

civic w trzech osobach

Podczas salonu samochodowego w Pa-
ryżu debiutowała nowa Honda Civic w kil-
ku wersjach, m.in. sportowej Type-R, choć 
na razie tylko w wersji prototypowej. Sprzedaż 
ruszy wiosną.

Nowy Civic hatchback, który został za-
projektowany z myślą o Europie, produkowa-
ny jest w angielskim Swindon i przeznaczony 
na rynki globalne. Od poprzedniej generacji 
nową Hondę Civic hatchback odróżnia m.in. 
szersze, dłuższe, a zarazem niższe nadwozie. 
Wewnątrz poprawiono jakość materiałów 
oraz obniżono pozycję foteli (o 35 milimetrów 
w porównaniu z obecną generacją modelu). 
Honda jak zwykle skupiła się na właściwo-
ściach jezdnych i komforcie prowadzenia 

samochodu. Po raz pierwszy w Hondzie 
segmentu C w standardowym wyposażeniu 
pojawi się pakiet rozwiązań wspomagających 
kierowcę – Honda Sensing.

Hatchbackowi towarzyszyła europejska, 
czterodrzwiowa wersja sedan. Wariant ten, 
produkowany w tureckich zakładach Hondy 
w Gebze, jest dostępny od końca 2015 roku. 
Na europejskie drogi wyjedzie także wiosną 
przyszłego roku.

W drugiej połowie roku 2017 do gamy 
ma dołączyć wersja Type-R, w Paryżu poka-
zywana jako prototyp wskazujący kierunki 
rozwoju tej wersji. Inaczej mówiąc – z tym 
samochodem wszystko się jeszcze zdarzyć 
może.

Przy okazji prezentacji nowych modeli 
Honda pochwaliła się sukcesami rynkowymi. 
– W 2016 roku Honda zanotowała na euro-
pejskim rynku wyraźny, 31-procentowy wzrost 
sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Dzięki temu, w gronie czołowych producen-
tów, Honda jest liderem dynamiki wzrostu 
w Europie, utrzymując wyraźną tendencję 
wzrostową na pięciu największych europej-
skich rynkach (Wielka Brytania, Niemcy, 
Hiszpania, Włochy oraz Francja). Co więcej, 
60 proc. nabywców to nowi klienci – powie-
dział Katsushi Inoue, prezes i dyrektor gene-
ralny Honda Motor Europe.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Nowa dusza Ignisa

Mały crossover Suzuki Ignis Bardzo ciekawe jest wyposażenie samochodu, w większości niestety opcjonalne

Samochód terenowy to nie jest, ale Mercedes E All-Terrain da sobie radę także poza asfaltowymi drogami Podczas salonu samochodowego w Paryżu debiutowała nowa Honda Civic
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Podróże marzeń

Kopenhaga wyznacza trendy
Kopenhaga wygrywa w rankingach na najlep-
sze miejsce do życia. Deptaki i place, mosty 
czy ścieżki rowerowe – wszystko powstało 
z myślą o mieszkańcach, którzy mają dobrze 
się czuć w przestrzeni publicznej. I jak tu się 
dziwić, że stolica Danii uznana została za naj-
lepiej zaprojektowane miasto w Europie?

Kopenhaska Noma jest jak Święty Gra-
al wśród restauracji. Od kilku lat smakosze 
z całego świata przyjeżdżają do stolicy Danii 
tylko po to, żeby zjeść tu kolację. Mimo że re-
zerwacji trzeba dokonać z pięciomiesięcznym 
wyprzedzeniem, a posiłek dla jednej osoby 
kosztuje prawie 1200 złotych, chętnych nie 
brakuje. Nad przygotowaniem potraw czuwa 
René Redzepi, słynący z nietuzinkowego po-
dejścia do kuchni nordyckiej. W menu tatar 
z mrówkami, marynowane jaja przepiórek, 
jeżowce i homary podawane z kwiatem lawen-
dy. Wszystko przygotowane z sezonowych, 
ekologicznych produktów sprowadzanych 
z całej Skandynawii.

Kolorowe Kamienice

Kto nie chce wydawać fortuny w Nomie, 
powinien wybrać się na Strøget – najdłuższy 
i najstarszy deptak w Europie. Ze znajdują-
cej się u jego wylotu piekarni Lagkagehuset 
od rana unosi się zapach świeżego pieczy-
wa. Przed południem można wpaść tutaj 

na aromatyczną kawę z kanelsnegle – puszy- 
stymi bułeczkami cynamonowymi, a w po-
rze lunchu zjeść minipizzę lub smørrebrød 
– tradycyjne kanapki na ciemnym, razowym 
chlebie ze śledziem, łososiem czy krewetkami.

Na Strøget można kupić niemal wszyst-
ko – począwszy od hot dogów z cebulową 
posypką, a skończywszy na porcelanie Royal 
Copenhagen, na której jada królowa Danii. 
Wędrując w kierunku Starego Miasta, dociera-
my do portowego zaułku Nyhavn. Znajdujące 
się tutaj kolorowe kamienice mieściły niegdyś 
spelunki dla marynarzy i hotele z pokojami 
na godziny. Dziś to najmodniejsza część mia-
sta, pełna klimatycznych knajpek, winiarni 
i restauracji.

najdłuższy bar 
na świeżym powietrzu

Z kawiarnianych ogródków i zacumowa-
nych w pobliżu łódek słychać brzęk kieliszków 
i gwar rozmów, a mieszkańcy przekonują, 
że jest to „najdłuższy bar w Kopenhadze”. 
Spośród położonych tutaj domów warto zwró-
cić uwagę na kamienicę z numerem 18, którą 
przez jakiś czas zamieszkiwał Hans Christian 
Andersen.

Duński bajkopisarz stworzył postać Małej 
Syrenki, której pomnik jest symbolem Kopen-
hagi. Bohaterka opowieści, zakochana w ziem-
skim księciu, wyrzekła się syreniego głosu, 

by zamienić ogon na nogi. Wykonaną z brązu 
rzeźbę ufundował Carl Jacobsen, właściciel 
browaru Carlsberg. Znany filantrop, zauro-
czony baletnicą Ellen Price, tańczącą główną 
rolę w balecie na podstawie baśni Andersena, 
zamówił posąg. Tancerka użyczyła Syrence 
rysów twarzy, nie zgodziła się jednak pozować 
nago. Swoje kształty rzeźba zawdzięcza więc 
żonie rzeźbiarza – Eline.

wolne miasto christiania

Pomnik stał się ikoną na miarę Statuy 
Wolności, odwiedzaną co roku przez półtora 
miliona turystów. Ku zaskoczeniu mieszkań-
ców w 2004 roku Syrenka obudziła się ubrana 
w islamską burkę. Był to protest przeciwko 
przystąpieniu Turcji do Unii Europejskiej.

Większość przyjezdnych męczy tubylców 
pytaniami o Christianię – słynne Wolne Mia-
sto, gdzie można legalnie palić marihuanę. 
Została założona na początku lat 70. na te-
renie byłych koszar wojskowych i nie pod-
legała prawu duńskiemu ani europejskiemu. 
Zamieszkujący osadę hipisi kultywowali ideały 
wspólnej własności, wolności i życia zgodnie 
z zasadami ekologii. Stanowiło to coraz więk-
szy problem dla władz, dlatego jej mieszkańcy 
od kilku lat są przesiedlani. Dzisiejsza Chri-
stiania jest wspaniałym parkiem w centrum 
Kopenhagi – miasta stworzonego po to, żeby 
z niego korzystać.

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Wizytę w Kopenhadze naj-
lepiej zaplanować na okres pomiędzy ma-
jem a sierpniem, kiedy na ogół jest pogod-
nie, a w mieście odbywa się wiele wydarzeń 
kulturalnych.

Język: Językiem urzędowym jest duń-
ski, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Korona duńska; 1 korona = 0,57 
złotego.

Wiza: Nie jest wymagana. Do przekroczenia 
granicy wystarczy paszport lub dowód osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Zaszalej w ogrodach Tivoli – drugim naj-
starszym parku rozrywki na świecie. Na od-
wiedzających czekają liczne karuzele, kolejki, 
strzelnice i diabelskie młyny oraz pięknie za-
aranżowane tereny zielone z 400 tys. kwiatów.

Zobacz zmianę warty przed rezydencją 
rodziny królewskiej. Odbywa się codziennie 
w południe, jeśli tylko królowa Małgorzata II 
znajduje się w pałacu. Wybierz się w rejs po ko-
penhaskich kanałach, podczas którego można 
zobaczyć miasto z nieco innej perspektywy. 
Jego trasa biegnie wzdłuż pomnika Syrenki 
i budynku Opery. MAGDALENA CHROMIK

W jednej z kolorowych kamienic przy porcie Nyhavn mieszkał Hans Christian Andersen Pomnik Małej Syrenki w Kopenhadze obchodził niedawno setne urodziny

Kopenhaski deptak Strøget jest najdłuższą ulicą handlową w Europie

M
A

G
D

A
LE

N
A

 C
H

RO
M

IK



11W W W . N O W Y G O R N I K . P L 1 6 – 3 1  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 1 6

R O Z M A I T O Ś C I

Piwo przez wieki

Szampański jubileusz Żywca

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polacy są świadomi ryzyka zachorowa-
nia na chorobę nowotworową. 40 proc. 
ocenia to prawdopodobieństwo jako wyso-
kie – wynika z badania zrealizowanego przez 
Kantar Millward Brown. Świadomość moż-
liwości zachorowania na raka oraz licznych 
problemów, jakie niesie ze sobą ta choroba, 
przekłada się na potrzebę posiadania zabez-
pieczenia. Zainteresowanie ubezpieczeniem 
na wypadek choroby nowotworowej wyraża 
co piąty Polak. Na rynku pojawiły się onko-
polisy obejmujące długą listę nowotworów. 
W przypadku rozpoznania raka złośliwego 
klienci mogą otrzymać do 100 proc. sumy 
ubezpieczenia oraz 20 proc. sumy ubez-
pieczenia w przypadku nowotworu in situ. 
Środki finansowe osoba ubezpieczona może 
przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami, 
np. na prywatne wizyty u lekarza specjalisty, 
zakup leków nierefundowanych, zakup terapii 
uzupełniających czy leczenie za granicą. On-
kopolisa to również usługi assistance. 

zobowiązania Polaków z tytułu kredy-
tów mieszkaniowych Przekroczyły 436 
mld złotych – Podaje biuro informacji 
kredytowej. Należą one do 3,583 mln Po-
laków, którzy posiadali 3,991 mln kredytów 
mieszkaniowych. Na jednego kredytobior-
cę przypadało 1,1 kredytu i 112 tys. złotych 
średniej kwoty zadłużenia do spłaty. 73 proc. 
kredytobiorców mieszkaniowych w Polsce 
posiada kredyty złotówkowe, a 27 proc. kre-
dyty walutowe. Bardzo dobrze spłacają oni 
posiadane kredyty. Tylko 1,2 proc. kredyto-
biorców nie obsługuje terminowo zobowiązań 
hipotecznych. Suma zaległości kredytobior-
ców hipotecznych – z tytułu wszystkich po-
siadanych produktów kredytowych – wynosi 
18 mld złotych, co stanowi 4,1 proc. łącznego 
zadłużenia – podaje BIK.

wiele szwedzkich firm rozPoczęło te-
stowanie sześciogodzinnego dnia Pracy. 
Wszystko po to, by zwiększyć efektywność 
pracowników i by uczynić ich bardziej szczę-
śliwymi. Dzięki temu zatrudnieni rzadziej 
zmieniają pracę i rośnie ich wydajność. Za-
kłady Toyoty w Göteborgu przeszły na ten 
system pracy już 13 lat temu. Ośmiogodzinny 
dzień pracy nie jest tak efektywny, jak mogłoby 
się wydawać, ponieważ skoncentrowanie się 
na pracy przez osiem godzin jest bardzo trud-
ne. Potrzebne są przerwy i sposoby na relaks 
– co wpływa na wydajność, a także na życie 
prywatne, na które po ośmiu godzinach bra-
kuje czasu albo siły. W czasie sześciogodzin-
nego dnia pracy pracownicy nie mają dostępu 
do mediów społecznościowych, a spotkania 
i przerwy są ograniczone do minimum. Pra-
cownicy są jednak zadowoleni i bardziej skon-
centrowani na pracy i konkretnych zadaniach.

Krzyżówka panoramiczna nr 20

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Przemysł górniczy”.  
Nagrodę wylosowała: teresa Żmuda z katowic.

Jesienią Arcyksiążęcy Browar w Żywcu, z oka-
zji 160. rocznicy swojego powstania, prowa-
dzi szeroko zakrojoną kampanię reklamo-
wą. Obejmuje ona zarówno typowe akcje 
promocyjne, jak również premierę nowego 
piwa Szampańskie i otwarcie zrewitalizowa-
nego Muzeum Browaru. Pod hasłem „Chce 
się Ż od 160 lat” koncern chce przypomnieć, 
że niezależnie od historycznych zawieruch 
– rozbiorów, wojen, zmian granic i sojuszy – 
żywieckie piwa były częścią codziennego ży-
cia kilku pokoleń Polaków. Swoją żywotność 
browar ma zawdzięczać trzem czynnikom – 
tradycji, pasji i miejscu.

Pomysłodawcą i fundatorem browaru był 
arcyksiążę Albrecht Fryderyk Habsburg, dla 
którego zbudowanie uznanej wytwórni piw 
było spełnieniem marzeń. Prace konstruk-
cyjne na terenie dawnej gorzelni rozpoczęły 
się w połowie XIX wieku, ale dopiero w 1856 
roku zarejestrowano nową firmę i od tego 
momentu pisze się jej historię. Browar według 
projektu miał być samowystarczalny – posia-
dać własną warzelnię, słodownię, spichlerze 
jęczmienia i słodu, susznię, laboratorium, halę 
maszyn, chłodnię, kotłownię, leżakownię, 
bednarnię, a także własne ujęcie źródlanej, 
krystalicznie czystej wody z rzeki Leśna. 

Żywiecka szkoła 
Piwowarska

Koncern z Żywca podkreśla w no-
wych reklamach, że stare tradycje warzenia 
piwa nie tylko nie zostały odrzucone, ale 

są kontynuowane i wzbogacane. Arcyksiążę 
Albrecht zatrudnił najlepszych piwowarów 
z Czech, Cieszyna i Austrii, jak Henryk Bauer 
czy Juliusz Wagner, którzy przywieźli ze sobą 
nowe piwne style – marcowe, bock i porter. 
Tajniki fachu przechodziły z pokolenia na po-
kolenie, z mistrza na ucznia, dlatego w 2014 
roku browar mógł nawiązać do tradycji i za-
proponować klientom nowe-stare piwa, jak 
Białe, APA, czy właśnie Bock, Porter i Mar-
cowe. Obecne władze browaru deklarują, 
że poszanowanie tradycji browarniczej łączą 
z myśleniem perspektywicznym i poszukiwa-
niem nowych inspiracji.

muzeum browaru Żywiec

Otwarte z okazji poprzedniej okrągłej – 
150. – rocznicy browaru muzeum na tegorocz-
ną objawiło się przed zwiedzającymi w nowej 
odsłonie. W ostatnich miesiącach mieszcząca 
się w dawnych piwnicach leżakowych browaru 
placówka była remontowana. Od 4 październi-
ka zaprasza do odnowionych pomieszczeń eks-
pozycyjnych, w których zainstalowano więcej 
multimedialnych i interaktywnych rozwiązań. 
Przygotowane atrakcje angażują wszystkie zmy-
sły – goście mogą, oprócz tradycyjnego oglą-
dania starych receptur i butelek oraz słuchania 
o dawnych zwyczajach i legendach, dotykać 
i fotografować. Najważniejsze zmysły piwo-
sza, czyli węch i smak, wykorzystają podczas 
degustacji piwa prosto z browaru. W ciągu 
roku muzeum, jedna z największych i najno-
wocześniejszych polskich placówek tego typu, 
przyjmuje ok. 100 tys. gości z Polski i zagranicy.

szamPański limit
Urodziny żywieckiego koncernu byłyby nie-

pełne, gdyby zabrakło na nich okolicznościo-
wego trunku. We wrześniu na rynku zadebiu-
towało limitowane piwo Żywiec Szampańskie, 
które jest współczesną wariacją XIX-wiecznego 
stylu, warzonego też w 1892 roku w Browarze 
w Żywcu. Gatunek ten wyróżniał się użytymi 
w procesie fermentacji drożdżami szampański-
mi i aromatycznymi chmielami. Za granatową 
etykietą z jubileuszową pieczątką znajdziemy 
jasnozłote, silnie wysycone piwo i – jak sama 
nazwa wskazuje – mocno musujące. W smaku 
nie poczujemy goryczki, odnajdziemy za to ko-
lendrę i estry owocowe.

Piwny Projekt śląskich 
studentów

Browar ReCraft we współpracy z pomysło-
wymi studentami Wydziału Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego uwarzył 
piwo BioWar. To jasne piwo górnej fermentacji 
w stylu Polish Ale nachmielono rodzimymi 
chmielami – Puławskim oraz Oktawią.

Śląscy żacy Michał Krzyżowski i Henry 
Shelonzek stworzyli projekt BioWar, w ra-
mach którego izolowali ze środowiska droż-
dże, a następnie selekcjonowali je pod kątem 
potencjalnego zastosowania ich w przemyśle. 
Ze wszystkich zebranych szczepów najbardziej 
obiecujący okazał się szczep pobrany z owo-
ców ponad 50-letniej jabłoni. To właśnie on 
wykorzystany został przez browarnika Alek-
sandra Stefaniuka do uwarzenia piwa. 

 MAREK KOWALIK
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MOJ S.A. Katowice

Reprezentatywne Organizacje Związkowe działające w JSW 
SA nie akceptują decyzji o przeniesieniu kopalni Krupiński 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej do Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń. Konsekwencją tego faktu będzie likwidacja tej ko-
palni. Takie stanowisko zostało przesłane między innymi do 
premier Beaty Szydło. Publikujemy obszerne fragmenty sta-
nowiska związkowców. 

1. Opracowania, w których wykazano trwałą nierentow-
ność KWK Krupiński, są już całkowicie nieaktualne, ponieważ 
były tworzone w oparciu o dane z przełomu lat 2015/2016, 
czyli w sytuacji, gdy ceny na rynkach węgla osiągały swoje 
minima (ceny węgla energetycznego w portach ARA 45 do-
larów za tonę). Aktualnie ceny węgla w portach ARA, które 
mają decydujący wpływ na ceny węgla energetycznego w Eu-
ropie, osiągnęły poziom 68,10 dolarów za tonę, ceny tego 
węgla na rynku australijskim 79,70 dolarów za tonę (dane z 30 
września 2016 roku). Węgiel typu 34 (semi- soft) na rynku 
australijskim osiąga ceny niewiele mniejsze od cen węgla kok-
sującego typu hard (35) – na koniec września cena ta osiągnęła 
poziom 207,50 dolarów amerykańskich za tonę i w dalszym 
ciągu rośnie. Cena na tym rynku będzie decydowała o cenach 
węgla koksującego w 2017 roku, ale już w IV kwartale tego 
roku rynek spodziewa się cen znacznie przekraczających po-
ziom 130 dolarów za tonę. Według Agencji Bloomberg deficyt 
na rynku węgla koksowego wyniesie w bieżącym roku ok. 8 
mln ton, natomiast w 2017 roku szacowany deficyt wyniesie 
ok. 4 mln ton, co będzie sprzyjać umocnieniu się wysokich 
cen tego węgla. To właśnie obecna sytuacja rynkowa spowo-
dowała bardzo duży wzrost cen akcji JSW SA, do poziomu 56 
złotych za akcję. Polepszająca się koniunktura na rynku węgla 
koksującego i energetycznego powoduje, że decyzja o likwidacji 

kopalni Krupiński już w styczniu 2017 roku jest całkowicie 
nieracjonalna i ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Kopalnia obecnie produkuje węgiel energetyczny 
(60 proc. przerobionego urobku) i węgiel koksujący typu se-
mi-soft (typ 34) w 40 proc. Proporcje te przy dokończeniu 
modernizacji zakładu przeróbczego (inwestycja o koszcie 
ok. 8 mln złotych) i wejściu w lepsze pokłady poprawią się 
do wartości 52–55 proc. – węgiel energetyczny i 45–48 proc. 
– droższy węgiel koksujący typu 34.

3. Niezrozumiałe jest pominięcie przy podjęciu decyzji 
o likwidacji kopalni Krupiński opracowania firmowanego przez 
kierownictwo tej kopalni o tytule „Koncepcja funkcjonowania 
kopalni Krupiński uwzględniająca zrównoważenie wydatków 
i przychodów kopalni od 2018 roku”, w której przy cenach osią-
ganych w połowie roku 2016 wykazano osiągnięcie zysków 
już w 2018 roku. Przy aktualnych cenach węgla energetycz-
nego i koksującego typu 34 jest duże prawdopodobieństwo, 
że kopalnia może uzyskać dodatnie przepływy finansowe już 
w pierwszym półroczu 2017 roku! Konieczne inwestycje w latach 
2017‒2021 oszacowano na niewiele ponad 80 mln złotych, a ceny 
węgla pozwolą na prowadzenie wydobycia także po 2021 roku.

4. Kopalnia Krupiński posiada udokumentowane i niewy-
eksploatowane zasoby węgla koksującego najwyższej jakości 
typu hard (35.1) w partii południowej, na wschód od partii 
południowej i obszarze górniczym Suszec IV osiągającego 
najwyższe ceny rynkowe (przy obecnej cenie dolara 3,84 złotych 
jest to prawie 800 złotych za tonę). Dla porównania aktualny 
koszt wydobycia jednej tony węgla kopalni Krupiński oscyluje 
w granicach 210-260 złotych za tonę i jest jednym z najniż-
szych w JSW SA. Kwota 300 mln złotych, którą tak szafuje 
się w mediach, konieczna jest na inwestycje umożliwiające 
wydobycie tego najlepszej jakości węgla koksującego typu 

hard (35.1) osiągającego najwyższe ceny na rynku. Inwestycja 
ta gwarantowałaby osiągnięcie rentowności kopalni na naj-
bliższe kilkanaście, a nie kilka lat, a zwrot kosztów inwestycji 
w udostępnienie tych złóż może nastąpić w krótkim okresie.

5. Kopalnia Krupiński nie graniczy z żadnym czynnym 
zakładem górniczym i nie ma perspektyw zachowania dostę-
pu do większości złoża węgla energetycznego i koksującego 
typu 34. Można rozważyć wydobycie niewielkiej części złoża 
przy udziale infrastruktury kopalni Pniówek, ale do węgla typu 
35.1 nie ma dostępu żadna z istniejących kopalń, bo te pokłady 
są oddzielone uskokiem tektonicznym. Złoże to będzie więc 
bezpowrotnie stracone. Warto podkreślić, że tego typu węgiel, 
mający najlepsze perspektywy w przyszłości, ma bardzo duże 
znaczenie, patrząc z perspektywy bezpieczeństwa surowcowego 
naszego kraju, a jego zasoby w Polsce są bardzo ograniczone.

7. Kopalnia Krupiński ma złoża sięgające 48 mln ton naj-
wyższej jakości węgla koksowego oraz koncesję na wydobycie 
do 2030 roku. Przy obecnym wydobyciu na poziomie 2 mln 
ton rocznie i koszcie wydobycia niewiele przekraczającym 
200 złotych za tonę kopalnia ma perspektywę opłacalnego 
funkcjonowania co najmniej przez kilkanaście lat.

Mając powyższe na uwadze, Reprezentatywne Organizacje 
Związkowe działające w JSW SA stwierdzają, że w chwili obec-
nej decyzja o likwidacji kopalni Krupiński jest przedwczesna 
i całkowicie nieuzasadniona. Decyzja w sprawie przyszłości 
KWK Krupiński może zostać podjęta dopiero po przeprowa-
dzeniu nowych analiz sytuacji na rynkach węgla i kształtowania 
się przyszłej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa w aktual-
nych realiach rynkowych. Ostateczna decyzja co do dalszego 
funkcjonowania tej kopalni powinna zapaść po dokonaniu 
pełnej analizy sytuacji ekonomicznej JSW SA oraz KWK Kru-
piński po pierwszym półroczu 2017 roku. l

R E K L A M A

Stanowisko Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w sprawie KWK Krupiński

Nie zamykajcie kopalNi
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