
Temat na czasie

Minister Krzysztof Tchórzewski:  
– Mogła być strata. Będzie około 
200 mln złotych 
zysku. Górnicy 
z PGG dostaną 
30 proc.  
zawieszonej 
czternastki.
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Układ w Polskiej 
Grupie Górniczej 
wzorem dla innych
Wiceminister Grzegorz 
Tobiszowski zapowiedział, 
że  w  grudniu w  Katowicach 
odbędzie się międzynarodowa 
konferencja na  temat tworzenia 
nowoczesnych układów pracy 
w  dużych firmach. Ministrowie 
energii chcieliby, żeby układ 
pracy tworzony w  PGG stał się 
wzorem dla innych spółek, któ-
rymi zarządza resort energii.

strona 4

Odpady mają 
przyszłość
Nowoczesne metody przetwa-
rzania odpadów.

strona 8

Elektryczna 
przyszłość Škody
Informacje motoryzacyjne.

strona 9

Katowice. Górnictwo 2017

Inwestować, żeby żyć
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Nie rozmawiano o kryzysie ekonomicznym. Jednym z najważniejszych problemów był kryzys 
inwestycyjny. Potrzebujemy nowych kopalń węgla kamiennego.
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Macie pieniądze, 
kupujcie 
Krupińskiego
S zef resortu energii Krzysztof Tchórzewski pierwszy 

raz w sposób jednoznaczny ostudził zapał 
wszystkich, którzy chcą zrobić interes na tworzeniu 
spółek pracowniczych przejmujących od SRK kopalnie 
przeznaczone do likwidacji. – Trzeba taką kopalnię 
kupić od SRK i zagwarantować, że inwestor będzie miał 
pieniądze na pokrycie ewentualnych strat oraz na jej 
likwidację, w tym rekultywację terenu, po zakończeniu 
wydobycia – powiedział minister Tchórzewski 20 listopada 
w czasie konferencji prasowej w PGG.

K opalnię Krupiński chce kupić tajemniczy brytyjski 
inwestor. Na razie nie wiadomo, kim jest, ile chce 

zapłacić za kopalnię i ile mógłby zainwestować w jej 
rozwój. Podobno sytuacja na rynku węgla jest bardzo 
dobra, a kopalnia przekazana przez JSW do Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń bardzo atrakcyjna, dlatego 
lada moment można spodziewać się reaktywacji 
Krupińskiego. Żeby podpisać akt notarialny, trzeba 
mieć kilkaset milionów złotych. Kolejne setki milionów 
trzeba zainwestować w kopalnie, aby mieć nadzieję, 
że inwestycja kiedyś się zwróci. 

N ie ma szans na kupienie kopalni za symboliczną 
złotówkę. Dlaczego? Ponieważ na likwidację 

Krupińskiego została przeznaczona pomoc publiczna. 
Każdy, nawet spółka pracownicza, będzie musiał 
za pośrednictwem SRK tę pomoc zwrócić. Wmawianie, 
że jakoś da się obejść ten nakaz, jest robieniem wody 
z ludzkich mózgów. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, niech 
zasięgnie informacji w koncernie energetycznym 
Tauron. Przypominam o tym, bo głośno było, że Tauron 
przejął Brzeszcze od SRK za 1 złoty plus VAT. Tak, ale 
musiał do tego jeszcze dorzucić 140 mln złotych. Sporo 
pieniędzy, chociaż Brzeszcze w SRK były krótko.

J SW przekazała Krupińskiego do SRK w marcu. 
Oddanie kopalni było jednym z warunków umowy 

z wierzycielami. Można było bronić Krupińskiego 
i doprowadzić do plajty JSW. Zamknięciu kopalni 
sprzeciwiały się związki zawodowe. Sprzeciw był tak 
zorganizowany, aby nie storpedować planów przekazania 
jej do SRK. Liderzy związkowi z kopalni i część działaczy 
branżowej Solidarności argumentowała, że Krupiński 
ma złoża węgla, które po zainwestowaniu będzie 
można opłacalnie eksploatować. Nie potwierdzały 
tego jednak analizy JSW i Ministerstwa Energii. Kilka 
małych manifestacji i kilka pism protestacyjnych nie 
miało wpływu na ostateczną decyzję. Pojawiały się także 
propozycje stworzenia spółki pracowniczej, do której 
trafiłaby kopalnia zamiast do SRK. Wtedy była szansa 
na uratowanie Krupińskiego. 

P oparcie dla inicjatywy powołania spółki pracowniczej 
jest gestem, który podkreśla sprzeciw dla zamykania 

kopalń, w których nie skończyło się złoże. To szlachetna 
postawa, ale bardzo ryzykowna. Państwo nie może sobie 
pozwolić na eksperyment ze spółką pracowniczą, która 
groszem nie śmierdzi. Nie może sobie także pozwolić 
na krzywą operację przekazywania jakiegokolwiek 
majątku takiej spółce, która później przekaże go jakiemuś 
inwestorowi. Byłoby to drażnienie Komisji Europejskiej, 
która i tak wykazuje anielską cierpliwość i robi, co może, 
aby nie widzieć decyzji podpadających pod niedozwoloną 
pomoc publiczną dla górnictwa. Jeżeli jest inwestor 
z pieniędzmi i pomysłem na kopalnię, niech ją kupi od SRK 
i robi interes. Wygibas ze spółką pracowniczą jedynie 
odbiera powagę planom reaktywacji Krupińskiego. l

Jastrzębska Spółka Węglowa wychodzi na prostą. Rok 
temu z okazji górniczego święta życzyliśmy sobie, aby 
jakoś przeżyć. Żyjemy. Z okazji Barbórki 2017 życzę, 
aby przed nami były tylko dobre lata.

N ie mamy idealnej sytuacji. Po trzech kwarta-
łach jesteśmy gwiazdorami giełdy. Kurs akcji 
wzrósł mniej więcej o 1000 proc. Zysk netto 

po dziewięciu miesiącach to 1,79 mld złotych. Znów 
jesteśmy powszechnie szanowani przez bankierów. 
Jednak są  także informacje mniej optymistyczne, 
ponieważ wyniki w trzecim kwartale były najgorsze 
w porównaniu z kwartałami pierwszym i drugim. 
Od czerwca do końca września zarobiliśmy na czysto 
tylko 360,4 mln złotych. Wciąż mamy zobowiązania 
i wciąż jesteśmy pod kuratelą banków, które spraw-
dzają, jak realizujemy program naprawczy. Chodzi 
między innymi o odtworzenie frontu robót. Mamy 
za sobą trzy lata postu inwestycyjnego. Wciąż jesteśmy 
mocno zadłużeni.

Załoga odczuwa skutki wyrzeczeń poniesionych 
dla ratowania Spółki. Zawieszenie niektórych skład-
ników wynagrodzenia odbiło się na budżetach domo-
wych. Dobrze, że reprezentatywnym organizacjom 
związkowym udało się wywalczyć dodatkowe pieniądze 

dla załogi. Bonusy na wiosnę i na koniec wakacji oraz 
powrót do naliczania barbórki według zasad sprzed 
kryzysu pozwoliły wielu rodzinom górniczym złapać 
oddech finansowy. Ale przecież nie chodzi o to, abyśmy 
od czasu do czasu łapali haust świeżego powietrza dla 
podtrzymania funkcji życiowych.

Chodzi o powrót do zasad wynagradzania sprzed 
kryzysu. Chodzi także o stworzenie dobrego i korzyst-
nego dla załogi układu pracy. Rozwój JSW nie jest 
możliwy bez zabezpieczenia środków na świadczenia 
pracownicze poprzez zawarcie nowego zakładowego 
układu zbiorowego pracy dla pracowników JSW SA, 
zagwarantowania środków na niezbędne inwestycje 
w obrębie poszczególnych zakładów Spółki i uregu-
lowania zobowiązań. Nie można preferować tylko 
wierzycieli finansowych JSW, a pomijać zasługi załogi, 
która poprzez zgodę na wyrzeczenia uratowała firmę 
przed upadłością.

Zasygnalizowałem kilka najważniejszych tematów. 
Od mądrości reprezentatywnych organizacji związ-
kowych i zarządu zależy, czy zostaną wypracowane 
rozwiązania służące firmie i załodze. Mnie pozostaje 
tylko prosić św. Barbarę o wstawiennictwo za dobrymi 
decyzjami.

 l

Pięścią w stół

Życzę dobrych lat

Z okazji Barbórki 
2017 życzę, aby 
przed nami były 
tylko dobre lata.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Są dobre wiadomości. PGNiG ogłosiło podpisanie z fir-
mą Centrica LNG Company pięcioletniego kontraktu 
na dostawy LNG z terminala w USA. Powtarzając za mi-
nistrem Krzysztofem Tchórzewskim, to przełomowa 
umowa, ponieważ jest to pierwszy kontrakt ze Stanami 
Zjednoczonymi, w którym obowiązują europejskie wa-
runki ustalania cen. Skroplony gaz będzie trafiał do ga-
zoportu w Świnoujściu. Gazoport im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego jest strategiczną inwestycją, dzięki której 
mamy szansę zerwać z dominacją Gazpromu. Rosyjska 
firma gazowa przez dziesiątki lat narzucała nam swoją 
politykę cenową. Wciąż jesteśmy krajem, który płaci 
za gaz więcej niż na przykład Niemcy. 

G az jest dla Polski ważnym paliwem. Przemysł, 
ciepłownie i odbiorcy indywidualni na pewno 
będą zwiększać jego zużycie. Dlatego tak ważne 

są także projekty dostaw gazu z Norwegii. Okazuje się, 
że między bajki można włożyć opinie o tym, że tylko 
gaz z Rosji może nam zapewnić ciągłość zaopatrzenia 
w to paliwo. Jednak istotny jest także element politycz-
ny. Mając gaz z kilku źródeł, możemy skutecznie ne-
gocjować z Gazpromem. Jeżeli będzie tanio, będziemy 
kupować także od nich.

Jednak dostawy skroplonego gazu z USA mają 
wielkie znaczenie w polskich planach współpracy 
regionalnej z państwami Trójmorza. Region państw 
od Łotwy, Litwy i Estonii do Rumunii i Bułgarii mógłby 
korzystać z gazu dostarczanego do naszych terminali 
nad Bałtykiem. Polska jest w centrum grupy państw 
między morzami: Czarnym, Adriatykiem i Bałtykiem. 
Mamy szansę zacząć czerpać korzyści polityczne i eko-
nomiczne z tego faktu.

Po podpisaniu amerykańskiego kontraktu świato-
we agencje donosiły o widocznym w rosyjskich me-
diach stanie irytacji rosyjskich polityków. Doskonale 
zdają sobie sprawę, że to, co uznawali za niemożliwe, 
jest realne. Między innymi dzięki Polsce znaczna część 
Europy może przestać być szachowana przez Gazprom. 

Grupa PGE przejęła polskie aktywa francuskiego 
koncernu EDF. Transakcję sfinalizowano dwa miesiące 
przed ustalonym terminem. Jej wartość to 4,27 mld 
złotych. PGE zapłaciła o 250 mln złotych mniej niż 

wartość EDF ustalona na koniec 2016 roku. Elektrow-
nia Rybnik i osiem elektrociepłowni w największych 
polskich aglomeracjach oraz setki kilometrów sieci 
ciepłowniczych weszło w skład polskiej grupy PGE. 
Nie muszę chyba nikomu tłumaczyć, jak wielkie zna-
czenie dla gospodarki kraju i regionu ma przejęcie 
jednej z największych elektrowni w Polsce i najwięk-
szych ciepłowni od zagranicznego koncernu. Stało się 
to w bardzo ważnym momencie.

Dzięki rozwojowi ciepłownictwa sieciowego moż-
na ograniczyć zjawisko smogu. Kogeneracja, czyli jed-
noczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, 
powoduje, że ogranicza się zatruwanie atmosfery. 
Właśnie w tym kierunku PGE chce rozwijać swoją 
działalność. To także dobra informacja dla górnictwa 
węgla kamiennego. Spalanie węgla w nowoczesnych 
elektrociepłowniach powoduje zmniejszenie emisji 
do atmosfery szkodliwych gazów. Wykorzystanie węgla 
w sposób przyjazny środowisku naturalnemu powodu-
je, że nie spada zapotrzebowanie na to paliwo.

W poprzednim numerze Nowego Górnika alar-
mowano, że unijni urzędnicy tak konstruują kolejne 
ustalenia na temat ograniczenia emisji dwutlenku 
węgla, aby pozbawić polską energetykę węglową 
możliwości finansowania z funduszy unijnych nowo-
czesnych technologii spalania węgla w elektrowniach. 
Takie rozwiązanie spowodowałoby między innymi 
krach koncepcji tak zwanego rynku mocy. Chodzi 
o to, aby część elektrowni węglowych była czymś 
w rodzaju rezerwy strategicznej na wypadek, gdyby 
brakowało energii odnawialnej. Ostatecznie pol-
skim negocjatorom udało się wywalczyć rozwiązanie, 
dzięki któremu nasze elektrownie węglowe będą 
mogły być unowocześniane zgodnie ze standardami 
unijnymi.

Trzy dobre wiadomości w listopadzie dają na-
dzieję, że wkrótce uda się nam tak prowadzić politykę 
energetyczną, aby uwzględniała ona interesy państwa 
polskiego, obywateli oraz wymagania ekologiczne, 
a jednocześnie była zgodna z oczekiwaniami naszych 
partnerów z UE. Dobrze, że partnerów z Unii stać 
od czasu do czasu na trzeźwe spojrzenie na rzeczy-
wistość. l

Między innymi 
dzięki Polsce 
znaczna część 
Europy może 
przestać być 
szachowana przez 
Gazprom.

GRZEGORZ 
JANIK
poseł RP

Kij w mrowisko

Trzy dobre wiadomości

Komentuje Sławomir Starzyński

redaktor naczelny Nowego Górnika
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Rok 2017 dla Grupy Kapitałowej JSW zapo-
wiada się jako wyjątkowo udany. Po dwóch 
latach dekoniunktury na rynku węgla i kok-
su Spółka zaczęła generować zyski. Po dzie-
więciu miesiącach osiągnęła zysk netto 
w wysokości 1791,1 mln złotych. W tym 
samym czasie ubiegłego roku GK JSW od-
notowała stratę w wysokości 286,4 mln zło-
tych netto.

Tak dobre wyniki przełożyły się na ren-
towność. EBITDA Grupy Kapitałowej 
po dziewięciu miesiącach ukształtowała się 
na poziomie 2822,1 mln złotych, podczas gdy 
w analogicznym okresie 2016 roku wyniosła 
360,9 mln złotych.

W omawianym okresie przychody Grupy 
ze sprzedaży osiągnęły poziom 6684,4 mln 
złotych, były więc o 2120,8 mln złotych wyż-
sze niż w analogicznym okresie 2016 roku. 
To efekt znacznego wzrostu cen węgla kok-
sowego i koksu.

– Jastrzębska Spółka Węglowa jako czo-
łowy producent węgla koksowego w Unii 
Europejskiej korzysta z tzw. renty geogra-
ficznej, podlega jednak ogólnym trendom 
rynku światowego. Sytuacja na rynku węgla 
koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem 

stali i wyrobów hutniczych. Cykle koniunktu-
ralne pokazują wahania cen tych produktów 
– powiedział Daniel Ozon, prezes zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Grupa Kapitałowa JSW utrzymuje stabilny 
poziom produkcji węgla i koksu. W omawia-
nym okresie produkcja węgla ogółem wyniosła 
11,3 mln ton, a produkcja koksu 2,6 mln ton. 
Udział węgla koksowego w łącznej produkcji 
węgla w okresie od 1 stycznia do 30 września 
2017 roku wyniósł 71,7 proc., podczas gdy 
w analogicznym okresie 2016 roku – 67,5 proc.

Łączna sprzedaż węgla, obejmująca do-
stawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, zo-
stała zrealizowana na poziomie 11,0 mln ton, 
a koksu – 2,6 mln ton.

Ceny podstawowych produktów od 
1 stycznia do 30 września 2017 roku były wyż-
sze od osiągniętych w analogicznym okresie 
ubiegłego roku. Średnia cena węgla wzrosła 
aż o 85,6 proc., odpowiednio cena węgla kok-
sowego była wyższa o 108,0 proc., zaś cena 
węgla do celów energetycznych o 11,3 proc.

Średnia cena koksu sprzedanego w okresie 
od 1 stycznia do 30 września 2017 roku wzrosła 
o 75,7 proc. (bez uwzględniania sprzedaży 
koksu z WZK Victoria) w stosunku do tego 
samego okresu roku ubiegłego. l

A K T U A L N O Ś C I

Zapowiada się udany rok

Ceny węgla sprzyjają JSW
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Zarządy spółek węglowych od wielu lat za-
biegały o to, aby układy zbiorowe pracy za-
wierały „zawory bezpieczeństwa” na wypadek 
kryzysu. Chodzi o takie kształtowanie płac, 
aby pracownicy mieli udział w zyskach firmy 
w czasie koniunktury i byli pewni, że w cza-
sie kryzysu ich podstawa wynagradzania nie 
będzie naruszona.

Ponieważ w  górnictwie koszty stałe 
są bardzo duże, a płace mają w nich najwięk-
szy udział, od dawna trwa dyskusja, co zrobić, 
aby spółki mogły automatycznie reagować 
na zmieniającą się sytuację rynkową. Czy 
to oznacza, że w czasie kryzysu załogi pono-
siłyby koszty ratowania spółki? Nie. W cza-
sie kryzysu załogi nie dostawałyby pieniędzy 
będących bonusem z  okazji koniunktury. 
Sytuacja byłaby jasna. Związki nie musiałyby 
zwracać się z prośbą o ratunek do załóg. Jasny 

i przejrzysty układ nie powodowałby poczucia 
krzywdy, która rodzi się w pracownikach, kie-
dy rezygnują z części wynagrodzenia.

Czy uda się stworzyć układy pracy, które 
zapewniałyby pracownikom godziwe wyna-
grodzenia i poczucie stabilności, a menedże-
rom dały możliwość szybkiego reagowania? 
Minister energii Krzysztof Tchórzewski za-
powiedział 20 listopada w czasie konferen-
cji prasowej w Katowicach, że chciałby, aby 
zarządzanie i układy pracy w podległych mu 
spółkach górniczych, energetycznych, gazo-
wych i paliwowych zawierały mechanizmy 
zabezpieczające spółki przed dekoniunkturą. 
Wzorem dla wszystkich ma być układ zbioro-
wy pracy w PGG. Minister energii Krzysztof 
Tchórzewski i wiceminister Grzegorz To-
biszowski stwierdzili, że nowy układ zbio-
rowy dla Polskiej Grupy Górniczej ma być 
wynegocjowany do połowy przyszłego roku. 

– Będziemy wprowadzali modyfikacje w in-
nych sektorach: paliwowym, gazowym i ener-
getycznym. Doświadczenia górnictwa z cza-
sów kryzysów są cenne przy przygotowywaniu 
propozycji dla innych branż, ponieważ zapaść 
podobna do zapaści w górnictwie może się 
zdarzyć w innych sektorach gospodarki. Mu-
simy wiedzieć, jak reagować, aby ograniczyć 
efekty negatywne. Chodzi o to, aby wyłapać 
sygnały świadczące o tym, że te firmy wyma-
gają pewnej restrukturyzacji – powiedział 
minister Tchórzewski.

Wiceminister Tobiszowski zapowiedział, 
że w grudniu w Katowicach odbędzie się mię-
dzynarodowa konferencja z udziałem strony 
społecznej, ekspertów i przedstawicieli bizne-
su poświęcona wypracowaniu nowoczesnych 
rozwiązań pracowniczych w dużych firmach. 
Chodzi o to, aby zagwarantować załodze bez-
pieczeństwo ekonomiczne, a jednocześnie 

gwarantujące elastyczność zarządzania w cza-
sie dekoniunktury. – Chcielibyśmy zacząć 
upowszechniać to w Polsce na podstawie 
PGG. Pokazać, jak powinny wyglądać dobre 
zapisy układu zbiorowego pracy – tłumaczył 
wiceminister Tobiszowski. Wyraził nadzieję, 
że nowy układ w PGG będzie nowoczesnym 
aktem prawnym.

Zdaniem obu ministrów firmy, którymi 
zarządza ministerstwo, nie powinny od-
stawać od firm prywatnych, jeżeli chodzi 
o  jakość zarządzania i efektywność pracy. 
Firmy prywatne szybciej reagują na sygna-
ły o dekoniunkturze i szybciej są w nich 
wdrażane decyzje służące restrukturyzacji. 
Zbyt późna restrukturyzacja jest niezwy-
kle kosztowna ekonomicznie i społecznie. 
Górnictwo przekonało się o tym w czasie 
ostatniego kryzysu.

ST

Wiceminister Grzegorz Tobiszowski zapowiedział, że w grudniu w Katowicach odbędzie się 
międzynarodowa konferencja na temat tworzenia nowoczesnych układów pracy w dużych 

firmach. Ministrowie energii chcieliby, żeby układ pracy tworzony w PGG stał się wzorem dla 
innych spółek, którymi zarządza resort energii

Układ w Polskiej Grupie Górniczej 
wzorem dla innych
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Stało się już tradycją, że spotkania barbór-
kowe organizowane przez Związek Zawodo-
wy Górników JSW SA Borynia odbywają się 
w Szczyrku. W weekend 18–19 listopada ośro-
dek Orle Gniazdo gościł 250 przedstawicieli 
górniczego stanu. Program imprezy był bo-
gaty i sprzyjał integracji górników. Spotkanie 
było też znakomitą okazją, by podsumować 
dokonania Spółki w ostatnich latach.

Otwierając uroczystości barbórkowe, 
przewodniczący ZZG JSW SA Borynia 

Zenon Dąbrowski zwrócił uwagę na pozy-
tywne zmiany, które zaszły w ostatnim roku 
w górnictwie. – Po kilku bardzo trudnych 
latach w branży nasza sytuacja się poprawiła. 
Złapaliśmy oddech i dlatego życzmy sobie 
tego, by była to trwała zmiana i byśmy w na-
stępnych latach mogli spotykać się w jesz-
cze lepszych humorach. Przed nami wiele 
pracy, ale uczciwa, ciężka praca przynosi 
efekty – powiedział przewodniczący Dąbrow-
ski. – Życzę, aby optymizm, który zawitał 
po ogłoszeniu wyników finansowych Spółki, 

utrzymał się przez koleje lata i aby praca 
górników była właściwie doceniana. Z oka-
zji nadchodzącej Barbórki życzę wszystkim 
górniczego szczęścia, zdrowia i bezpiecznej 
pracy – dodał przewodniczący.

Po otwarciu spotkania przyszedł czas 
na wręczenie odznaczeń zasłużonym gór-
nikom i  działaczom. Prezydium OPZZ 
przyznało Honorowe Odznaki Za Zasłu-
gi dla OPZZ. Srebrne otrzymali Mariusz 
Twardzik, Robert Mendrak i Krzysztof Ko-
walczyk, a złotymi wyróżniono Sławomira 

Lukaszczyka i Stanisława Toczka. Odzna-
czenie Zasłużony dla Federacji ZZG JSW 
SA otrzymali Marek Gaszka, Artur Wojtków, 
Jarosław Antończyk, Kazimierz Masłowski, 
Jacek Karolewski, Kazimiera Kuliberta, Eu-
geniusz Woźnica i Jan Basta.

Po części oficjalnej rozpoczęła się naj-
bardziej wyczekiwana część spotkania, czyli 
karczma piwna, na której brać górnicza zgod-
nie się bawiła i hucznie celebrowała swoje 
święto. 

l

Związek Zawodowy Górników JSW SA Borynia

Barbórka w Szczyrku
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Ministrowie energii Krzysztof Tchórzewski 
i Grzegorz Tobiszowski brali udział w posie-
dzeniu zespołu monitorującego powołanego 
do oceny postępów naprawy PGG i osiąga-
nych wyników ekonomicznych. – Zgodnie 
z porozumieniem z kwietnia 2016 roku pod-
jęliśmy wspólnie decyzję o wypłacie 30 proc. 
zawieszonego dotychczas świadczenia w po-
staci 14. pensji. Jest to symboliczny sposób 
podziękowania załodze za poniesione wyrze-
czenia, kiedy to pracownicy zrzekli się świad-
czeń na ponad miliard złotych, aby pomóc 
firmie – poinformował minister Tchórzewski 
na konferencji prasowej.

Polska Grupa Górnicza ma znacznie lep-
sze wyniki finansowe, niż zakładano w biz-
nesplanie. Na zakończenie tego roku spo-
dziewano się straty. Z prognoz na podstawie 
dotychczasowych wyników i planowanych 
przychodów do końca roku wynika, że PGG 
zakończy rok zyskiem netto około 200 mln 
złotych. – Sytuacja PGG poprawia się z mie-
siąca na miesiąc. Z wielką przyjemnością 
uczestniczyłem w posiedzeniu zespołu, któ-
ry mógł pozytywnie ocenić dotychczasowe 
wysiłki załogi i zarządu firmy – powiedział 
minister Tchórzewski

Polska Grupa Górnicza została stwo-
rzona z kopalń dawnej Kompanii Węglo-
wej. Na wiosnę tego roku do PGG włączono 

kopalnie należące do KHW. Obie spółki były 
praktycznie bankrutami. Wielu analityków 
uważało, że PGG szybko padnie. – Niedo-
inwestowane kopalnie, wielkie długi i tani 
węgiel to nie najlepszy posag dla firmy startu-
jącej na trudnym rynku węglowym – mówili. 
Renomowana grupa analityków wprost twier-
dziła, że w Polsce będzie zapotrzebowanie 
najwyżej na połowę wydobycia planowanego 
przez PGG. Teraz okazuje się, że gdyby ko-
palnie PGG wydobyły w tym roku o kilka 
milionów ton węgla więcej, znaleźliby się 
nabywcy na paliwo.

– PGG jest trudnym przedsięwzię-
ciem. Upłynęło kilka miesięcy od dołączenia 
do PGG kopalń KHW. Grupa integruje się, 
poprawia się organizacja pracy. Wiele wskazu-
je na to, że w przyszłym roku, po przeprowa-
dzeniu kolejnych procesów naprawczych, zysk 

przekroczy pół miliarda złotych – powiedział 
minister Tchórzewski.

Czy zysk PGG to wyłącznie efekt wzrostu 
cen na węgiel energetyczny? Zdaniem mini-
stra Tchórzewskiego wzrost cen to za mało, 
aby osiągnąć dobry wynik i mieć perspekty-
wę na jeszcze wyższe zyski. – Podwyżka cen 
węgla to za mało. Kopalnie muszą realizo-
wać plany wydobywcze. Przez sześć, a nawet 
10 miesięcy tego roku PGG rozwiązywała 
problemy ze ścianami wydobywczymi. Te-
raz pracują nowe ściany, w przyszłym roku 
górnicy rozpoczną prace w kolejnych. Widać 
poprawę sytuacji. Zapasy węgla na zwałach 
przy elektrowniach rosną. Minister Grzegorz 
Tobiszowski musiał trochę ręcznie sterować 
przewozami kolejowymi. Poradziliśmy sobie. 
Nie ma dzisiaj problemów z węglem – poin-
formował minister energii. ST

Mogła być strata. Będzie około 200 mln złotych zysku. Górnicy z PGG dostaną 30 proc. 
zawieszonej czternastki

Sytuacja stabilna, 
restrukturyzacja trwa

Liderzy 
związkowi 
o wypłacie 
czternastki
Bogusław Hutek, li-
der NsZZ solidar-
Ność Pgg: Miesiąc 
temu na  stole negocja-
cyjnym było zero. Teraz 
wychodzimy po drugiej 
turze negocjacji i mamy 
30 proc. czternastki. Jest 
sukces. Od przyszłego roku wracamy do zasad 
wynagradzania sprzed porozumienia o cza-
sowym zawieszeniu niektórych składników 
plac. Jednak trzeba pamiętać, że w czasie, gdy 
płace rosły w innych firmach, u nas zmalały 
średnio o ok. 20 proc. Musimy rozmawiać 
o zasadach wynagradzania między innymi 
dlatego, że brakuje chętnych do pracy pod 
ziemią.

PrZemysław skuPiN, 
lider wZZ sierPień 80: 
Miesiąc temu wyniki fi-
nansowe nie pozwalały 
na podjęcie decyzji o wy-
płacie. Teraz, po podsu-
mowaniu wyników za 10 
miesięcy i  na  podsta-
wie prognoz na listopad i grudzień, wiemy, 
że spółka może sobie pozwolić na wypłatę 
części czternastki. Załoga poniosła duże wy-
rzeczenia. Ponieważ sytuacja w spółce jest 
lepsza, niż przewidywały to plany, uważam, 
że należało załodze zrekompensować część 
wyrzeczeń. 
 l

N
O

W
Y 

G
Ó

RN
IK

Grupa integruje się, 
poprawia się organizacja 
pracy. Wiele wskazuje 
na to, że w przyszłym 
roku, po przeprowadzeniu 
kolejnych procesów 
naprawczych, zysk przekroczy 
pół miliarda złotych.

R E K L A M A

Polska Grupa Górnicza ma znacznie lepsze wyniki finansowe, niż zakładano w biznesplanie
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Konferencja Górnictwo 2017

Inwestować, żeby żyć
Nie rozmawiano o kryzysie ekonomicznym. 
Jednym z najważniejszych problemów był 
kryzys inwestycyjny. Potrzebujemy nowych 
kopalń węgla kamiennego. Istniejące kopal-
nie muszą kupować maszyny i urządzenia. 
Trzeba udostępniać nowe rejony wydobywcze 
i zastanowić się, jak zaspokoić oczekiwania 
energetyki. Uczestnicy konferencji nie narze-
kali na import węgla. – Żeby zaspokoić po-
trzeby rynku, konieczny jest wzrost importu 
węgla, w tym także z Rosji – mówili paneliści 
na konferencji Górnictwo 2017. Nie było głosu 
sprzeciwu. Przez kilka minionych lat na każdej 
konferencji z cyklu Górnictwo dominowała 
krytyka importu. Węgiel z Rosji miał dobić 
polskie górnictwo. W tym roku największymi 
zagrożeniami dla górnictwa są brak koncesji 
i kilkuletnie opóźnienia inwestycyjne. 

Do  2020 roku wygasną 32 koncesje 
na wydobycie węgla kamiennego i brunatne-
go. Może się okazać, że z tego powodu mniej 
więcej połowa polskiego górnictwa zostanie 
pozbawiona możliwości eksploatacji złóż. Pro-
ces uzyskania koncesji na wydobycie może 
trwać siedem lat. Do tego trzeba dodać kilka 
lat poświęconych na formalności związane 
z koncesją na rozpoznanie złoża.

Czy możliwa jest sytuacja, że górnictwo, 
które oparło się kryzysowi, zostanie pokonane 
przez procedury? Czy import węgla będzie 
jedynym sposobem na zaspokojenie popytu 
na węgiel? Teoretycznie polskie porty i kolej 
są przygotowane, aby poradzić sobie nawet 
z ok. 50 mln ton węgla sprowadzanego w ciągu 
roku z zagranicy. W takim razie w jakim celu 
ponoszono wielkie koszty naprawiania bran-
ży, która za kilka lat nie będzie mogła dzia-
łać? – Musimy usprawnić proces koncesyjny. 
Zróbmy to na wzór niemiecki. Tam wystarczą 
dwa lata, aby załatwić wszystkie formalności 
potrzebne do rozpoczęcia wydobycia węgla 
brunatnego z nowej odkrywki. U nas nawet 
kilkanaście lat to za mało – mówił prof. Zbi-
gniew Kasztelewicz z AGH.

Droga przez mękę

Śląsk na węglu stoi. Taki stereotyp funk-
cjonuje w Polsce. Jednak, zdaniem uczest-
ników konferencji, na  Śląsku najtrudniej 
o  akceptację dla nowych kopalń, a  nawet 
dla korzystania z nowych rejonów wydo-
bywczych. Wynika to między innymi z tego, 

że samorządy mogą bardzo długo blokować 
wszystkie przedsięwzięcia. Państwo, wła-
ściciel złóż, oddało zbyt wiele kompetencji 
na poziom lokalny. Jeżeli nie zostaną przy-
jęte ustawy na wzór ustawy autostradowej, 
która przyspieszyła proces wywłaszczania 
pod budowę dróg, górnictwo w Polsce nie 
będzie mogło się rozwijać. Żaden inwestor 
nie zdecyduje się na kilkunastoletnią drogę 
przez mękę po to, aby rozpocząć wydobycie 
węgla. – Gdyby nie było ustawy autostrado-
wej, wciąż nie mielibyśmy autostrad. Jeżeli 
nie będzie ustawy chroniącej złoża surowców 
i gwarantującej rozsądne terminy załatwiania 
formalności, nie będzie górnictwa – mówił 
prof. Kasztelewicz.

Import? NIc straszNego

W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku 
górnicy wydobyli o ponad 3 mln ton węgla 
mniej niż w tym samym czasie w 2016 roku. 
Import węgla w porównywalnych okresach 
wzrósł o 2 mln ton. – W minionym roku w cią-
gu dziewięciu miesięcy kupiliśmy 4 mln ton 
węgla. W tym roku – 6 mln ton. Wzrost im-
portu o 2 mln ton, czyli o tyle, ile Bogdanka 
wydobywa w ciągu kwartału, nie jest czymś 
nadzwyczajnym – mówił Krzysztof Szlaga, 
prezes LW Bogdanka. – Import nie powinien 
martwić, jeżeli jest niewielki niedobór węgla. 
Taka sytuacja daje polskim kopalniom komfort 
pracy pełną parą, optymalizacji jednostko-
wego kosztu produkcji oraz gwarancję zbytu 
wydobytego węgla. 

Jednak to zjawisko zawiera w sobie także 
niebezpieczeństwo. Polskie kopalnie nie miały 
czasu dostosować się do wymagań rynku, zbyt 
szybko musiały zmierzyć się z konkurencją. 
Większy import węgla może powodować kło-
poty transportowe. Jednak można do tego od-
powiednio się przygotować. Niemcy importują 
większość potrzebnego węgla kamiennego 
i nie mają problemów logistycznych.

trzeba sIę przyzwyczaIć

– Uważam, że  z  niedoborem węgla 
energetycznego w  Polsce będziemy mieli 
do czynienia przez wiele lat. Powinniśmy się 
przyzwyczaić, że będziemy importować gru-
be sorty i miały – powiedział prezes Szlaga. 
Janusz Steinhoff uważa, że wzrost importu 
węgla do Polski jest bardzo prawdopodobny. 
– Nic nie wskazuje na to, by nowe inwestycje 

równoważyły poziom redukcji mocy wydo-
bywczych w kopalniach, które muszą być zli-
kwidowane, ponieważ kończą się ich zasoby 
węgla. Chociaż jesteśmy skazani na import 
węgla, musimy też inwestować w rodzime 
górnictwo. Jednak nawet zwiększenie inwe-
stycji nie spowoduje, że będziemy mieli szan-
sę na samowystarczalność w zaspokojeniu 
popytu na węgiel energetyczny – powiedział 
Janusz Steinhoff.

Janusz Olszowski, prezes GIPH, zwrócił 
uwagę na problemy z koncesjami. Nie cho-
dzi tylko o inwestycje od podstaw, o budowę 
nowych kopalń. Do 2020 roku wygasną 32 
koncesje na wydobycie węgla kamiennego 
i brunatnego. – Sprawa powinna być zała-
twiona systemowo. Inwestor nie wybuduje 
kopalni, jeśli przez siedem lat będzie starał 
się o koncesję na eksploatację, a wcześniej 
o koncesję na rozpoznanie złoża – powiedział 
prezes Izby. Przy takich terminach trudno 
zbudować sensowny biznesplan. Co z tego, 
że Polska ma bardzo bogate zasoby węgla, sko-
ro bez inwestycji nie będziemy mogli z niego 
korzystać. Będziemy mieć elektrownie wę-
glowe kupujące węgiel kamienny za granicą.

w poszukIwaNIu seNsu

Czy w takim razie jest sens inwestowa-
nia w energetykę węglową i w restruktury-
zację górnictwa? – Mamy wszystkie atuty 
potrzebne do rozwijania górnictwa węglowego 
w Polsce. Mamy trzy markowe uczelnie: AGH 
w Krakowie, Politechnikę Śląską w Gliwicach, 
Politechnikę Wrocławską i 200 profesorów 
specjalizujących się w różnych dziedzinach 
związanych z górnictwem. Mamy świetnych 

specjalistów w firmach projektowych i firmach 
zaplecza górniczego. Nie wykorzystujemy 
wielkiego potencjału, ponieważ nie ma wy-
starczająco wielu inwestycji w Polsce – mówił 
prof. Kasztelewicz.

Węgla można byłoby więcej wydobyć 
i więcej sprzedać, ale na kopalniach odbija 
się kryzys ostatnich lat. Bez inwestycji, któ-
re trzeba rozpocząć natychmiast, nie będzie 
przyszłości. Zgodnie z założeniami rządowego 
programu dla górnictwa w 2030 roku Polska 
będzie potrzebować ok. 70 mln ton węgla 
rocznie w scenariuszu bazowym. W scena-
riuszu rozwojowym zapotrzebowanie może 
wynieść 85 mln ton, a w scenariuszu mini-
malnym co najmniej 54–55 mln ton rocznie.

– Węgiel będzie potrzebny. Musimy na-
tychmiast podjąć działania, aby go nie zabra-
kło – powiedział Janusz Olszowski, prezes 
GIPH.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

 `Udział w debacie pt. „Restrukturyzacja 
i strategia. Wizja polskiego górnictwa w roku 
2030”, otwierającej przygotowaną przez Grupę 
PTWP konferencję, wzięli udział: Adam Gawęda, 
senator RP, Michal Heřman, prezes PG Silesia, 
Zbigniew Kasztelewicz z Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, Janusz Olszowski, 
prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
Krzysztof Sitarski, poseł na Sejm RP, Janusz 
Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki 
w latach 1997–2001, Krzysztof Szlaga, prezes 
spółki Lubelski Węgiel Bogdanka. Rozmowę 
prowadzili: Jacek Ziarno, redaktor naczelny 
Nowego Przemysłu, i publicysta NP/WNP.PL Jerzy 
Dudała.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski nie 
mógł uczestniczyć w Konferencji Górnictwo 
2017 zorganizowanej w Katowicach przez 
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębior-
czości. W przesłaniu do uczestników pogra-
tulował śląskim spółkom górniczym, że po-
konały kryzys.

– Chciałbym państwa zapewnić, że pol-
skie górnictwo ma przed sobą przyszłość. 

W  perspektywie negocjowanej z  Komisją 
Europejską zakładamy, że na pewno nawet 
w najbliższych dziesiątkach lat nie zmniejszy-
my produkcji energii elektrycznej z węgla ka-
miennego. (…) Oczekiwania wobec górnictwa 
będą duże. Nie możecie zmniejszyć produkcji, 
nie możecie zmniejszyć wydobycia  – mówił 
minister Tchórzewski. 

l

Krzysztof Tchórzewski

Nie możecie zmniejszyć 
wydobycia
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Z niedoborem węgla energetycznego w Polsce będziemy mieli do czynienia przez wiele lat
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nowoczesne metody przetwarzania odpadów

Odpady mają przyszłość
Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym 
(z ang. circular economy) zakłada odzyski-
wanie z odpadów najbardziej wartościowych 
surowców i  przetwarzanie ich ponownie 
na produkty. Zastosowanie nowoczesnych 
metod przetwarzania odpadów powoduje, 
że nie marnotrawi się ograniczonych zaso-
bów naturalnych, dzięki ich wysokiej efek-
tywności nie zanieczyszcza się środowiska 
i oszczędza się energię. Innowacyjne roz-
wiązania są też przyjazne dla lokalnych spo-
łeczności, ponieważ minimalizują koszty po-
noszone na logistykę i transport odpadów, 
przy ich zastosowaniu nie dochodzi do emisji 
przykrych zapachów i nie są one uciążliwe 
dla otoczenia.

W  sierpniu br. Narodowe Centrum 
Badań i  Rozwoju rozstrzygnęło pierwszy 
konkurs programu sektorowego Innowacyj-
ny Recykling. Dofinansowanie uzyskało 12 
nowatorskich projektów dotyczących tech-
nologii odzysku. Programowi przyświecała 
myśl, że efektywne wykorzystanie odpadów 
jest cechą nowoczesnej gospodarki, w której 
ważne miejsce zajmuje troska o środowisko 
naturalne. Recykling z jednej strony otwiera 
nowe perspektywy ekonomiczne, ponieważ 
rośnie skala możliwości wykorzystywania 
odpadów, z drugiej zaś to realne działanie 
tu i teraz na rzecz poprawy najbliższego śro-
dowiska. Nie da się przecenić rozwiązań, które 
pozwolą nam zarówno dokonać rozwojowego 
skoku, jak i przyczynią się do poprawy jakości 
powietrza, wody czy gleby.

Dofinansowanie przyznane przez NCBiR 
zostanie przeznaczone m.in. na projekty do-
tyczące rozwoju technologii odzysku metali 
(chrom, aluminium, miedź), superstopów 
i metali ziem rzadkich, ale też technologii 
pozwalających wykorzystywać odpady szkla-
ne, drewniane, a nawet gruz budowlany. Moż-
na je wykorzystać ponownie, np. do budowy 
dróg i wałów przeciwpowodziowych, z ko-
rzyścią zarówno dla gospodarki, jak i dla śro-
dowiska. Recykling, jako jedna z najbardziej 

powszechnych form ochrony środowiska na-
turalnego, przyczynia się do poprawy jakości 
wody, gleby i powietrza w Polsce. Pozwala 
również czerpać krajowym przedsiębiorcom 
korzyści z pełnego wykorzystania odpadów, 
m.in. z drewna, szkła, metali nieżelaznych czy 
odpadów z węgla kamiennego.

Odpady w budOwnictwie

Jedną z branż, w której powstaje wiele 
nowoczesnych metod recyklingu materiałów 
w przetwarzaniu odpadów, jest budownictwo. 
W całej masie odpadów budowlanych domi-
nują odpady zmieszane zawierające zarówno 
frakcje organiczne (tworzywa sztuczne, drew-
no, gips), jak i nieorganiczne (beton, meta-
le, cegły, ceramika budowlana). Corocznie 
w Polsce wytwarzanych jest ok. 4 mln ton 
odpadów budowlanych, co stanowi blisko 
4 proc. odpadów z sektora przemysłowego. 
Zgodnie z uregulowaniami Unii Europejskiej 
do 2020 roku aż 70 proc. ich masy ma być 
poddawanych recyklingowi lub przeznaczo-
nych do powtórnego użycia. 

Obecny poziom recyklingu odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych w krajach Unii 
jest wysoki i wynosi ok. 60 proc., podczas gdy 
w Polsce to zaledwie 15–30 proc. Wysoki po-
ziom osiągnięto głównie dzięki wykorzystaniu 
wytwarzanego kruszywa i frakcji drobniejszych 
do niskowartościowych zastosowań w budow-
nictwie lądowym i wodnym, np. do podbudowy 
dróg, fundamentów czy parkingów. Właściwie 
wysegregowana frakcja drewna może znaleźć 
zastosowanie w produkcji kompozytów tworzy-
wo–drewno (WPC), stanowiąc nawet 50 proc. 
niezbędnych surowców.

wydajna utylizacja

Nowoczesne przetwarzanie odpadów jest 
coraz częściej stosowane w produkcji mięsnej. 
Jednym z miejsc, które wykorzystuje nowe 
technologie recyklingu, jest zakład utylizacyj-
no-produkcyjny Michna z Pelplina. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej przekazał ponad 78 mln złotych 

na budowę najnowocześniejszego w Polsce 
i Europie zakładu utylizacji odpadów poubo-
jowych. Zakład będzie miał zminimalizowa-
ne zapotrzebowanie na energię elektryczną, 
wodę i gaz dzięki zastosowaniu innowacyjnej 
technologii niskotemperaturowego renderin-
gu. Metoda ta, w połączeniu z technologią 
produkcji biogazu oraz spalania odorów, po-
zwoli na uzyskanie mączek mięsno-kostnych, 
kostnych oraz z krwi o podwyższonej zawar-
tości białka i czystych tłuszczy pochodze-
nia zwierzęcego, jednocześnie ograniczając 
niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia 
na środowisko naturalne.

nOwOczesna jsw
Szansy w nowych metodach przetwarza-

nia odpadów szukają również spółki węglo-
we. W sierpniu przedstawiciele Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej podpisali list intencyjny 
w sprawie współpracy pomiędzy Spółką i fir-
mą Haldex w zakresie innowacyjnych metod 
zagospodarowania odpadów wydobywczych. 
Współpraca ma polegać na wymianie pomy-
słów związanych z gospodarką odpadami 
wydobywczymi i odzyskiem z nich węgla. 
Partnerzy zobowiązali się do  współpracy 
w zakresie wypracowywania koncepcji m.in. 
ekonomicznego wykorzystania mułów i flo-
tokoncentratów, czyli odpadów po procesie 
uszlachetniania węgla. Jeden z pomysłów 
zakłada też wykorzystanie kamienia kopal-
nianego jako surowca do produkcji kruszyw 
budowlanych.

palenie gumy

Efektywnie i ekologicznie można wyko-
rzystać nawet takie zużyte wyroby jak pospoli-
te opony, które do tej pory raczej kojarzyły się 
z nielegalnym paleniem w piecu. Ze względu 
na rozwój motoryzacji ponad 70 proc. wszyst-
kich odpadów gumowych stanowią zużyte 
opony. Co roku w Polsce jest produkowa-
nych ok. 180 tys. ton opon, co pomoże nam 
uzmysłowić skalę problemu. Istnieją trzy 
metody zagospodarowania zużytych opon 

samochodowych: recykling energetyczny, 
zastosowanie całych opon i recykling mate-
riałowy. Pierwsza metoda polega na spalaniu 
zużytych opon w celu wykorzystania wydzie-
lającego się w tym procesie ciepła. Wartość 
opałowa gumy jest zbliżona do wartości opa-
łowej węgla. Całe zużyte opony lub ich części 
mogą być użyte m.in. do budowy ścian opo-
rowych, przepustów i nasypów drogowych, 
wzmacniania podłoża gruntowego czy też 
zabezpieczenia skarp rowów. W recyklingu 
materiałowym wykorzystuje się odpady bez-
pośrednio lub po ich przetworzeniu. Stosu-
je się metodę rozdrabniania gumy, w której 
wyniku otrzymuje się produkt zawierający 
gumę, włókna i stal. Po oddzieleniu włókien 
i kawałków stali frakcję gumową należy prze-
siać, po czym dodatkowo rozdrobnić.

ekO biOOdpady

Ostatnim krzykiem ekologicznej mody 
jest technologia przekształcania bioodpadów 
opracowana przez niemieckich naukowców, 
zwana Thermo-Catalytic Reforming. Wyko-
rzystywane są przy jej użyciu różnego rodzaju 
odpady organiczne, m.in. bioodpady komu-
nalne (wyrzucane w gospodarstwach domo-
wych), bioodpady przemysłowe (np. z fabryk) 
oraz odpady rolnicze (typu obornik). Dzięki 
tej technologii można również przetwarzać 
osady ściekowe i odpady pofermentacyjne 
z biogazowni i zakładów produkujących bio-
etanol. Najpierw bioodpady są wysuszane, 
po czym trafiają do przenośnika, w którym 
bez udziału tlenu następuje cieplny rozpad 
w temperaturze ok. 400–500ºC. Na tym etapie 
powstają biowęgiel i lotne związki organiczne. 
Kolejnym etapem jest katalityczny reforming, 
w ramach którego uzyskane produkty podle-
gają dalszej transformacji przy temperaturach 
rzędu 600–750ºC. Wynikiem tego procesu jest 
gotowy biowęgiel, natomiast gazy są konden-
sowane i oczyszczane, dzięki czemu uzyskuje 
się gaz syntezowy i bioolej. Wszystkie pro-
dukty tego procesu są gotowe do powtórnego 
wykorzystania.  l

A
RC

H
IW

U
M

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod przetwarzania odpadów nie marnotrawi się zasobów 
naturalnych Obecny poziom recyklingu odpadów w Polsce to zaledwie 15–30 proc.
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Żaden z producentów polskiego węgla ka-
miennego nie ma powodów do narzekań. 
Zaświeciło słońce koniunktury. Popyt i ceny 
mają tendencję wzrostową. O zaspokojeniu 
potrzeb krajowych, zwłaszcza dla sektora 
socjalno-bytowego, bez importu węgla nie 
ma jednak mowy. Twierdzenie o samowy-
starczalności węglowej Polski nie znajduje 
obecnie uzasadnienia – import nie maleje.

Firmy węglowe zakończą rok na plusie, 
niektóre na sporym. Do końca września br. 
wydobyto łącznie 48,9 mln ton węgla. Z tego 
39,4 mln ton to węgiel energetyczny, a 9,5 mln 
ton przypadło na węgiel koksowy. Sprzedaż 
jest większa od produkcji. Przykopalniane 
zwały już nie straszą. Plotki, że węgla zabrak-
nie dla elektrowni w związku z perturbacja-
mi kolejowymi i brakiem węglarek, można 
już chyba włożyć między bajki. Agencja Re-
zerw Materiałowych, która skupowała węgiel 
w 2016 roku, zasila podaż rynkową.

– W  pierwszych trzech kwartałach 
bieżącego roku sprzedaż węgla kamienne-
go przewyższyła produkcję o 400 tys. ton. 
Prawdopodobnie 2017 rok zamknie się wy-
dobyciem i sprzedażą węgla na poziomie 
66–67 mln ton. Obecnie w kopalniach węgla 
kamiennego jest czynnych 84 ścian wydo-
bywczych ze średnią wydajnością z jednej 
3023 ton na dobę. Produkcja jest o 6 proc. 

mniejsza niż w roku ubiegłym, co wynika 
z prowadzonej restrukturyzacji górnictwa 
węglowego. Do SRK przekazano kopalnie 
Krupiński, Makoszowy i Wieczorek I. Tylko 
z tych dwóch pierwszych kopalń nie ma już 
2,5 mln ton produkcji, a Wieczorek II fe-
druje nadal, przekazując węgiel do Murcek-
-Staszica. Największym odbiorcą węgla jest 
energetyka zawodowa i przemysłowa, które 
kupiły do końca września 24,9 mln ton, choć 
na obu tych kierunkach odnotowano spadek 
sprzedaży o około 0,6 mln ton w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku. 
Był on jednak rekompensowany dostawami 
z tzw. depozytów magazynowych. Dlatego 
też produkcja energii elektrycznej z węgla ka-
miennego utrzymała się na ubiegłorocznym 
poziomie, tj. 59,0 TWh – wyjaśnia Henryk 
Paszcza, dyrektor katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Katowicka ARP monitoruje sytuację 
na rynku węglowym i wszystkie jednostki pro-
dukcyjne, łącznie z prywatnymi, prowadzące 
wydobycie węgla kamiennego w naszym kraju. 
Z danych ARP wynika, że zapasy na składach 
zmniejszyły się na koniec września do 2,2 mln 
ton, w tym 1,7 mln ton węgla energetycznego 
i 1,4 mln ton węgla koksowego. 

Już pięć województw podjęło aktywną 
walkę z niską emisją, co wiąże się z zakazem 
spalania w domowych piecach mułów i flotów. 

Niesie to za sobą rosnące zapotrzebowanie 
na węgiel sortymentów grubych, średnich 
i drobnych oraz tzw. paliw kwalifikowanych 
(ekogroszków).

– W Polskiej Grupie Górniczej i Węglo-
koksie Kraj oraz Tauronie Wydobycie urucho-
miono nowe linie do produkcji ekogroszków, 
co przyniosło już wzrost sprzedaży tego ro-
dzaju paliwa po dziewięciu miesiącach br. 
do ponad 400 tys. ton.

Sprzedaż sortymentów grubych po trzech 
kwartałach wynosiła 3,4 mln ton i  była 
o 3,2 proc. większa niż w analogicznym okre-
sie roku ubiegłego. Sprzedaż sortymentów 
drobnych i średnich zwiększyła się znacznie, 
o blisko 27 proc., czyli osiągnęła ponad 2,0 
mln ton – wylicza Henryk Paszcza.

– Rynek krajowy staje się bardziej wyma-
gający, co dla producentów węgla jest nieko-
rzystne, ponieważ muszą oni poddawać go 
głębszemu wzbogacaniu w zakładach prze-
róbki. Ale innego wyjścia nie ma, ponieważ 
Polskę wiążą również zobowiązania unijne 
w zakresie zmniejszenia emisji, którym trzeba 
sprostać. Ożywienie cenowe na światowym 
rynku węgla przyniosło korzystne zmiany 
producentom. W portach ARA za tonę wę-
gla trzeba płacić ok. 94 dolary (czyli ok. 350 
złotych), a za tonę węgla koksowego 160–170 
dolarów (ok. 650 złotych). W Polsce średnia 
cena węgla wzrosła o 33 proc. w porównaniu 

do ub.r. i wynosiła na koniec września 309 
złotych za  tonę (węgla energetycznego 
235 zł/t). Węgiel koksowy na polskim rynku 
podrożał o 200 proc. (tona na koniec wrze-
śnia kosztowała 633 złotych). Oznacza to, 
że ogółem przychody ze sprzedaży polskie-
go węgla wyniosły po trzech kwartałach br. 
15,2 mld złotych, czyli były wyższe od ubie-
głorocznych o ponad 22 proc. Największy 
udział finansowy w tej sprzedaży – 38 proc. 
– ma węgiel koksowy.

– Po dziewięciu miesiącach tego roku 
wynik finansowy netto górnictwa jest nad 
kreską – wyniósł 1,66 mld złotych zysku. 
Od lat nie było tak dobrze. Wszyscy polscy 
producenci węgla odetchnęli z ulgą. JSW stać 
już na tworzenie funduszu stabilizacyjnego, 
na który chce przeznaczyć 1,5 mld złotych, 
bo koniunktura nigdy nie jest wieczna i trze-
ba się przygotować na spadki cen. PGG jest 
także na plusie – na koniec września spółka 
wypracowała zysk kilkudziesięciu milionów 
złotych – dodaje Henryk Paszcza.

Jak prognozuje ARP, tegoroczny import 
przekroczy 10 mln ton węgla, czyli będzie więk-
szy niż w 2016 roku, gdy sprowadzono 8 mln 
ton (za dziewięć miesięcy br. – 8,4 mln ton). 
Kierunki importu wciąż są te same, najwięcej 
węgla sprowadzimy z Rosji (5,5 mln ton), Au-
stralii, USA i Kolumbii.

 JOLANTA TALARCZYK

Górnictwo węglowe złapało głęboki oddech

Ceny i popyt poszły w górę

R E K L A M A
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Już za trzy lata Škoda zacznie produkować sa-
mochody napędzane wyłącznie energią elek-
tryczną. Wcześniej, w roku 2019, zacznie pro-
dukować komponenty napędu elektrycznego 
dla układów hybrydowych typu plug-in. Wy-
twarzanie podzespołów i samochodów z na-
pędem elektrycznym stanowi jeden z filarów 
strategii rozwoju marki w najbliższych latach.

– Przyszłość Škody będzie elektryczna. 
Planujemy wprowadzić do 2025 roku pięć 
elektrycznych samochodów w różnych seg-
mentach – mówi Bernhard Maier, dyrektor ge-
neralny Škoda Auto. Produkcję samochodów 
elektrycznych w fabryce w Mladá Boleslav, już 
w 2019 roku, poprzedzi wytwarzanie kompo-
nentów do napędów hybrydowych typu plug-
-in, które będą dostarczane do samochodów 
szeregu marek Grupy Volkswagen.

Pierwszą Škodą, do której taki napęd tra-
fi, będzie Superb, którego produkcja ma się 
rozpocząć w roku 2020. Poza tym Škoda za-
prezentowała już swoją wizję elektrycznego, 
autonomicznego pojazdu poprzez model 

koncepcyjny Vision E na tegorocznej edycji 
targów motoryzacyjnych w Szanghaju.

Elektryfikacja gamy modelowej Škody 
i produkcja podzespołów napędów elektrycz-
nych dla całej Grupy Volkswagen należą do fi-
larów koncernowej Strategii 2025. Pozostałe 
części planu obejmują między innymi digi-
talizację produktów i procesów produkcji, 
zdobywanie nowych rynków i rozszerzenie 
działalności biznesowej marki o szeroki wa-
chlarz usług z zakresu mobilności.

RekoRdowy popyt 
na Lexusy

Nowy Lexus LS jeszcze się w Europie nie 
pojawił, ale w Japonii już bije rynkowe re-
kordy. Zamówienia sięgnęły już 9500 sztuk, 
podczas gdy firma planowała sprzedaż 600 
sztuk miesięcznie. Złożone dotąd zamówienia 
przekraczają więc te plany o 1600 proc.!

W Europie nowy samochód ma się poja-
wić w końcu tego roku. Jest zbudowany na no-
wej platformie, która ma zapewniać „najwyż-
szy w historii modelu LS poziom własności 

jezdnych i komfortu”. Nowa linia nadwozia 
łączy sylwetkę stylowego coupe z przestronno-
ścią prestiżowej limuzyny. Bardzo ciekawe jest 
wzornictwo tego auta, w którym Lexus bardzo 
dosłownie sięga po elementy wypływające 
z japońskiej tradycji zdobniczej.

Pod maskę trafi zupełnie nowa jednostka 
napędowa V6 twin-turbo o mocy 421 lub 417 
KM, współpracująca z nową 10-stopniową au-
tomatyczną skrzynią biegów. W Japonii niemal 
trzy czwarte zamówień dotyczy jednak wersji 
hybrydowej, łączącej silnik V6 o pojemności 
3,5 litra z dwoma silnikami elektrycznymi. 
Układ ma moc 359 KM.

eLektRyki Mitsubishi 
będą oddawały pRąd

Mitsubishi Motors Corporation rozpo-
częło w Amsterdamie wdrażanie pilotażowego 
interfejsu Pojazd–Sieć (V2G). Ma to pozwolić 
lepiej zrównoważyć szczytowe zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną, co umożliwi pojaz-
dom elektrycznym nie tylko pobieranie energii, 
ale również zwrot jej nadwyżki do sieci.

Dla kierowców samochodów elektrycz-
nych oznacza to potencjalne korzyści finan-
sowe dzięki sprzedaży zwracanej energii. 
Pilotażowy program będzie wykorzystywał 
platformę do ładowania samochodów elek-
trycznych Nuvve’s Grid Integrated Vehicle 
(GIVe). W Holandii jest użytkowanych ponad 
25 tys. pojazdów Mitsubishi Outlander PHEV.

Możliwość wykorzystywania w domach 
energii z akumulatorów samochodów elek-
trycznych to od dawna jeden z zapowiada-
nych plusów tej technologii. Niedawno te-
sty tego typu systemu zaczęła także Honda. 
Pewnie pomogłoby wprowadzenie różnych 
cen energii na dzień i noc – wówczas część 
użytkowników na pewno starałaby się ła-
dować auta w ciągu nocy, a w dzień wyko-
rzystywać także tę część energii, której nie 
zużyją na przejazdy. Z drugiej strony, już 
sobie wyobrażam przedsiębiorczych Pola-
ków, którzy zaczęliby się na potęgę ładować 
w pracy, bo za darmo, aby wykorzystywać 
tę energię wieczorem w domu.

 PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Elektryczna przyszłość Škody

Škoda zamierza wprowadzić do 2025 roku pięć elektrycznych samochodów w różnych segmentach Nowy Lexus LS jeszcze się w Europie nie pojawił

Nowa linia nadwozia łączy sylwetkę stylowego coupe z przestronnością prestiżowej limuzyny Mitsubishi rozpoczęło w Amsterdamie wdrażanie pilotażowego interfejsu Pojazd–Sieć (V2G)
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Piwo przez wieki

Samoobsługa to nie bagatela

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Według 44 proc. polakóW sytuacja 
mieszkanioWa W naszym kraju zmierza 
W dobrym kierunku. Takie są wyniki ba-
dania ING Banku Śląskiego. Korzystniejszy 
bilans opinii w Europie odnotowano jedynie 
w Holandii. Trzy czwarte Polaków jest zado-
wolonych ze swojej sytuacji mieszkaniowej. 
Optymizm wynika ze zwiększonych inwesty-
cji, gdyż w Polsce buduje się i oddaje do użytku 
dużą liczbę mieszkań (w 2016 roku – 170 tys., 
tyle co przed kryzysem finansowym z 2008 
roku). Do niedawna ceny były bardzo stabilne 
pomimo rekordowego popytu. Polska powoli 
zaspokaja duży deficyt mieszkań, a dodatkowo 
poprawiła się ich dostępność. 

W październiku zrobiliśmy o 8 proc. Więk-
sze zakupy niż rok temu – Wykazują dane 
zebrane przez gus. Dynamika wzrostu wy-
datków w sklepach na wysokim poziomie wraz 
z wysokim wzrostem w przemyśle i budownic-
twie daje duże szanse na utrzymanie mocnego 
wzrostu gospodarczego z trzeciego kwartału. 
Powodami wzrostu sprzedaży są niskie bez-
robocie, wzrost pensji i zatrudnienia. W skali 
roku podwyżki były przeciętnie na poziomie 
7,4 proc. – to najwyższa dynamika płac od pię-
ciu lat. Przeciętna wysokość wynagrodzenia 
w średnich i dużych firmach wyniosła w paź-
dzierniku 4574,35 złotych brutto, czyli na rękę 
około 3254 złotych.

średni zysk z lokat miesięcznych z Wkła-
dem W Wysokości 10 tys. złotych Wyniósł 
W listopadzie 0,96 proc. Najkorzystniejszy 
depozyt na jeden miesiąc można otworzyć 
w eurobanku. Lokata LOGujesz – LOKujesz 
gwarantuje klientom z dostępem do banko-
wości mobilnej tego banku 3,5 proc. zysku 
w skali roku. Przeciętne odsetki, jakie można 
osiągnąć na depozytach kwartalnych, nie-
znacznie rosną. Od sierpnia br. osiągnęły one 
poziom 1,73 proc. w skali roku. Na lokatach 
półrocznych średnio można zarobić 1,6 proc. 
w skali roku.

ilość energii zużyWana do tzW. Wyko-
pyWania bitcoinóW użyta w tym roku jest 
większa niż roczne zużycie energii w 160 
krajach świata – wynika z analizy przepro-
wadzonej przez serwis PowerCompare.co.uk. 
Zaangażowanie komputerów w wykopywanie 
bitcoinów jest w tym roku tak duże, że zużyta 
na ten cel energia jest większa niż roczne zu-
życie energii przez Irlandię i przez większość 
państw Afryki. Łącznie w 2017 roku na wyko-
panie bitcoinów zużyto 29,05 TWh energii 
elektrycznej. Najwięcej „kopalni” bitcoinów 
istnieje w Chinach – wynika z danych Matie-
go Greenspana, analityka z platformy eToro, 
którego cytuje Business Insider.

Krzyżówka panoramiczna nr 23

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „program dla górnictWa”.  
Nagrodę wylosował: a. gacek z gliWic.

Wnętrze legendarnej gliwickiej restauracji 
Bagatela zmienia swoje oblicze. W przyszłym 
roku w nieczynnym od dwóch lat lokalu po-
wstanie druga w Polsce i pierwsza na Śląsku 
samoobsługowa piwiarnia. To piąte i naresz-
cie udane podejście do zagospodarowania lo-
kalu przy ulicy Wyszyńskiego. Tym sposobem 
gastronomiczny charakter kamienicy zostanie 
zachowany – serwowano w niej potrawy i roz-
lewano rozmaite trunki od lat 50. XX wieku.

Od połowy XIX wieku kamienica przy 
Wyszyńskiego to ważne miejsce na mapie Gli-
wic. Przy ówczesnej Tarnowitzerstrasse działał 
wówczas popularny hotel Zur goldenen Gans 
(Pod Złotą Gęsią). Zatrzymywali się w nim 
znali pisarze i politycy, jak m.in. Julian Ursyn 
Niemcewicz, Honoriusz Balzak, Wincenty Pol 
i Józef Ignacy Kraszewski. Trzej pierwsi mu-
sieli pozostawić po sobie niezapomniane wra-
żenia, ponieważ ich wizyty upamiętnia tablica 
umieszczona przed wejściem do restauracji.

Po drugiej wojnie światowej, w  latach 
50., w zabytkowej kamienicy zaczęła działać 
restauracja Bagatela. Szybko wrosła w krajo-
braz Gliwic i stała się chętnie odwiedzanym 
miejscem. Słynęła szczególnie z dancingów 
i balów karnawałowych. Jednak przez wiele 
lat jej wystrój się nie zmieniał – gości wciąż 
witały boazeria na ścianach, przykurzone 

firany i naczynia rodem z baru mlecznego – 
i z czasem jej blask zaczął przygasać. W ostat-
nich latach do Bagateli zachodzili już tylko 
najwierniejsi bywalcy, którzy wciąż czuli się 
w niej jak za dawnych lat. Kres tej historii 
przyszedł w 2014 roku, gdy okazało się, że ka-
mienica nie należy do gliwickich spółdzielców, 
tylko do miasta. Zrezygnowali z najmu lokalu 
i w styczniu 2015 roku legendarna restauracja 
została zamknięta.

piWne zrób to sam

W połowie 2017 roku Szymon Bulan-
da i Tomasz Rudel, właściciele firmy Instel, 
wydzierżawili opustoszały lokal. W dawnej 
Bagateli chcą otworzyć samoobsługowy multi-
tap. Jego obsługa ma być bardzo prosta – z 10 
nalewaków klient według własnego uznania 
naleje sobie piwo, prosecco, wino białe lub 
czerwone. Zapłaci za tyle, za ile sobie naleje. 
Będzie to drugi w Polsce, po warszawskim The 
Alchemist Gastro, pub tego typu. Z kranów 
mają się lać przede wszystkim polskie piwa 
rzemieślnicze.

Pomysłowi restauratorzy są nie tylko 
smakoszami piwa, ale również inżynierami. 
Sami wymyślili sposób, w jaki klienci będą 
płacić za nalane trunki. Po wejściu do pubu 
każdy gość otrzyma kartę, która będzie 
pełnić funkcję elektronicznej portmonetki. 

Cena za piwo będzie odliczana po każdym 
napełnieniu szklanki i przyłożeniu karty 
do czytnika. Początkowo kartę będzie można 
doładować tylko przy barze, ale docelowo 
również przez Internet. Elektroniczna port-
monetka to niejedyny wynalazek gliwickich 
przedsiębiorców. Obok kranów będzie za-
instalowany wyświetlacz, który poinformuje 
nas o stanie konta i cenie wybranego piwa. 
Znajdziemy też na nim podstawowe infor-
macje o trunku: składzie, sposobie fermen-
tacji i pochodzeniu.

Wielka aktualizacja

Zanim jednak pierwszy klient napeł-
ni swój kufel i przyłoży kartę do czytnika, 
w  lokalu po  restauracji Bagatela trzeba 
przeprowadzić gruntowny remont. Wystrój 
trzypoziomowej restauracji ma tchnąć no-
woczesnością, ale nie uciekać od tradycji. 
Wnętrza zyskają surowy, industrialny klimat, 
który nadadzą im ceglana faktura ścian i że-
lazne ożebrowania murów. XXI wiek zawita 
do starej kamienicy także w kwestii podejścia 
do klientów niepełnosprawnych – toalety zo-
staną dostosowane do ich potrzeb, a wejścia 
do szerokości wózka inwalidzkiego. Wielkie 
otwarcie gliwickiego multitapu planowane 
jest na wiosnę 2018 roku.

 MAREK KOWALIK
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W Jastrzębskiej Spółce Węglowej rusza właśnie program ba-
dawczy realizowany przy współpracy z Wydziałem Górnictwa 
i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Program potrwa dwa lata i będzie koordynowany przez JSW 
Innowacje. W tym czasie naukowcy dokonają analizy i wska-
żą obszary, w których możliwa będzie poprawa efektywności 
prowadzonego procesu produkcyjnego w JSW.

Realizowany program badawczy jest ogromnym przedsię-
wzięciem. Składają się na niego trzy obszary: górniczy, gdzie 
kluczową kwestią będzie optymalizacja robót przygotowaw-
czych, po drugie, przeróbka, a po trzecie – odpady.

Naukowcy zwracają uwagę, że głównym celem projektu 
w obszarze górniczym będzie obniżenie kosztów drążenia 
i utrzymywania wyrobisk górniczych, a także zastosowanie 
obudowy kotwiowej. Naukowcy stawiają Jastrzębską Spółkę 
Węglową za przykład tego, jak należy dbać o ochronę środo-
wiska. Jednocześnie przekonują, że w górnictwie można zrobić 
więcej, aby było jeszcze lepiej postrzegane. – Musimy odejść 
od sposobu myślenia o odpadach jako materiale, który należy 
gdzieś ulokować. Musimy myśleć, jakie produkty możemy 
z nich wykorzystać na własne potrzeby, żeby mogły przynieść 
korzyść. Zatem produktowe podejście do odpadów pogórni-
czych i rekultywacji może przyczynić się do poprawy wizerunku 
górnictwa. To jest nośny temat i górnictwo powinno pokazać, 

że bierze w tym aktywny udział – podkreśla dr inż. Radosław 
Pomykała, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Górnictwa 
i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej.

We wszystkich obszarach podstawową kwestią będzie 
poprawa bezpieczeństwa, wydajności robót i polepszenie 
komfortu załogi. Górnictwo jest jedno, zagrożenia podobne, 
a koszty wysokie, dlatego naukowcy i praktycy mają nad czym 
pracować. – Bardzo ważne jest to, aby ktoś kompleksowo 
przejrzał nasze dotychczasowe doświadczenia i odniósł się 
do nich w kontekście tego, co zrobiono w całej branży tak 
w kraju, jak i za granicą. Wszystkie działania mają mieć realne 
przełożenie na koszt produkcji i bezpieczeństwo pracowników. 
I to również dla JSW jest najistotniejsze – powiedział Tomasz 
Śledź, zastępca prezesa zarządu ds. technicznych. Jastrzębska 
Spółka Węglowa jest zainteresowana rozwiązaniami, które 
sprawdziły się w Bogdance czy Tauronie Wydobycie. – Te 
nasze spotkania są kluczowe, ponieważ jesteśmy na styku 
nauki i praktyki. Chodzi głównie o wymianę doświadczeń. Jak 
wiadomo, głównym ośrodkiem kosztowym dla JSW jest dół, 
co jest bezpośrednio związane z produkcją i wydobyciem. Jeżeli 
wraz ze wzrostem głębokości i komplikacjami geologicznymi 
nie podejmiemy działań redukujących ten koszt, to w pewnym 
momencie możemy spotkać się ze ścianą, która uniemożli-
wi nam normalne funkcjonowanie – powiedział dr inż. Zbi-
gniew Rak z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii 

Górniczo-Hutniczej. – Współpraca z otoczeniem naukowym 
to paliwo, które napędza nas do działania. Chcemy uniknąć 
sytuacji, w której powstają wielomilionowe projekty badawcze, 
które nie będą miały żadnego zastosowania. Zawsze patrzymy 
na interes zakładów JSW i chcemy, aby te rozwiązania miały 
implementację w przemyśle – podsumował Jacek Srokowski, 
zastępca prezesa JSW Innowacje. Dzięki współpracy środowisk 
naukowych, praktyków i inżynierów zostaną wypracowane 
konkretne rozwiązania odpowiadające potrzebom Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Niektóre programy z pewnością znajdą 
zastosowanie w kopalniach JSW.

– Ograniczenie kosztów wydobycia oraz przyspieszenie 
prac przygotowawczych w kopalniach JSW będzie możliwe 
w przyszłości tylko dzięki zastosowaniu techniki kotwienia 
i zmniejszeniu wydobycia kamienia. Wiemy o tym i dlatego 
powołaliśmy do życia programy EFEKTYWNOŚĆ i JAKOŚĆ. 
Światowym rynkiem surowców mineralnych rządzą cykle 
koniunkturalne. W związku z tym chcemy przygotować Spół-
kę do kolejnego cyklu niższych cen. Musimy otworzyć się 
na zmiany, które w mojej ocenie są szansą. Musimy praktycznie 
wdrożyć w życie nowe i sprawdzone rozwiązania dla dobra nas 
wszystkich, a zwłaszcza bezpieczeństwa JSW. Stać nas na to, 
dlatego zróbmy to teraz – powiedział w podsumowaniu dys-
kusji z naukowcami Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu 
JSW ds. strategii i rozwoju.  JSW SA

Wspólny program badawczy AGH i JSW

W górnictWie można  
zrobić Więcej
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