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Temat na czasie
Bogusław Hutek, lider górniczej
Solidarności: – Skoro jest dobrze,
oczekujemy wzrostu płac.
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na rynku stali, węgla
i koksu
Jastrzębska Spółka Węglowa.
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Uroczystości
w 13. rocznicę
katastrofy w kopalni
Halemba
Ruda Śląska.
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Priorytety dla
czystego powietrza
Rozmowa z Tomaszem Bednarkiem, prezesem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
strona 9

Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa: – Wyniki górnictwa po dziewięciu miesiącach tego roku są słabsze, niż oczekiwano, ale nie
są też bardzo złe.
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Pięścią w stół

Barbórka okazją do refleksji
Niemcy, Francja, Belgia i kilka innych bogatych krajów wybrało węgiel, który można było wybrać, i teraz
ogłaszają odwrót od tego paliwa. Zużycie węgla radykalnie ograniczają państwa, które mogą wytwarzać
energię z wiatru i słońca, ponieważ mają odpowiednie
warunki klimatyczne. W Unii Europejskiej oskarża się
Polskę o to, że jest jednym z największych trucicieli,
bo mamy kopalnie węgla i energetykę węglową. Proponuję, aby pochylić się nad obiektywnymi danymi.

Z

daniem specjalistów zajmujących się ochroną klimatu aż jedną trzecią wyemitowanego
przez ludzi dwutlenku węgla można powiązać
z działaniami 20 firm na przestrzeni ostatnich 50 lat.
Na liście znajdują się państwowe firmy na czele z saudyjskim koncernem paliwowym Aramco, Gazpromem
i National Iranian Oil Company. Są także firmy z Chin,
Indii, Wenezueli i Brazylii. Wśród największych trucicieli są także Royal Dutch Shell, BP i ExxonMobil.
Każda z tych firm jest bogatsza niż niejedno dobrze
rozwinięte państwo. Teraz okazuje się, że kilka miliardów ludzi żyjących na Ziemi musi ponosić koszty
ich działalności. A może tak ktoś wpadłby na pomysł,
że koszty zmian klimatycznych i związane z ochroną
klimatu mają ponosić przede wszystkim te firmy? Już
słyszę raban, że przecież to zabiłoby je finansowo.
Jednak nikt nie zwraca uwagi na przedstawicieli Polski,
którzy nie chcą dużo – chcą, abyśmy mieli czas i środki

TADEUSZ
MOTOWIDŁO
przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka

Najwięksi
drenowali
i niszczyli planetę.
Teraz też chcą być
najwięksi i nas
drenować.

do dostosowania się do narzucanych nam unormowań
związanych z emisją gazów cieplarnianych. My musimy. Nie muszą USA, Rosja, Chiny, Arabia Saudyjska,
Indie i ponad setka państw, w których nie obowiązują
normy i regulacje Unii Europejskiej.
Znalazłem dane, z których wynika, że za 78 proc.
wszystkich emisji gazów powodujących efekt cieplarniany odpowiadają kraje grupy G20. To największe
gospodarki na świecie. Polski nie ma w tej grupie,
jednak od nas wymaga się, abyśmy odpowiadali za największych i najsilniejszych.
Z mojego punktu widzenia wygląda to tak: najwięksi drenowali i niszczyli planetę. Teraz też chcą być
najwięksi i nas drenować. Co nam grozi? W kilkunastu firmach globalnych skoncentruje się technologia
i produkcja instalacji do wytwarzania zielonej energii.
My będziemy pod panowaniem właścicieli globalnych
koncernów. Od nich będzie zależało, czy będziemy
mogli korzystać z prądu, czy nie. To nie są puste hasła ani straszenie jakimś wymyślonym spiskiem. Tak
działają firmy dążące do globalnego podziału wpływów.
Nie ma we współczesnym świecie lepszego sposobu
na uzyskanie wielkich wpływów niż dystrybucja energii.
Barbórka jest okazją do refleksji. Życzę nam, abyśmy znaleźli czas na przemyślenie informacji, jakimi
zalewają nas różnego rodzaju źródła kreujące się na autorytety, i umieli z tej powodzi wybierać fakty, a nie
propagandę. 
l

Kij w mrowisko

Św. Barbaro, zmuś do myślenia
Tylko święta Barbara może nam pomóc i skłonić
do myślenia elity kierujące Unią Europejską. Bez interwencji świętej trudno będzie także w Polsce. Kiedy
będziemy świętować dzień naszej patronki, westchnijmy do niej głęboko, bo któż inny tak dobrze rozumie
brać górniczą.

Z

obawą obserwuję rozwój wydarzeń wokół górnictwa, hutnictwa i energetyki węglowej. Zastanawiam się, dlaczego rozsądni ludzie łatwo ulegają ułudzie. Tą ułudą jest przekaz informujący, że jak
skasujemy w Europie górnictwo węgla kamiennego
i energetykę węglową, to będziemy zdrowi, szczęśliwi
i bogaci. Ponieważ w rugowaniu węgla z gospodarki są pewne sukcesy, zaczyna się proces wypychania
hutnictwa, przemysłu cementowego, wkrótce czeka
to przemysł chemiczny, petrochemię i rolnictwo. Wezmą się także za każdy rodzaj transportu. Rozumiem,
że trzeba chronić klimat, przyrodę i ludzi przed zatruciem. Jednak czy narzucana nam droga do osiągnięcia
tego celu nie jest przypadkiem ślepą uliczką albo drogą
nad przepaść?
Sprawiedliwa transformacja – tak nazywa się propozycje zmierzające do zastąpienia górnictwa i energetyki
węglowej innymi gałęziami przemysłu. Żeby to zrobić,
potrzebne są pieniądze. Kilka krajów UE je ma i dlatego wciąż podbijają stawkę. Stawkę kosztów. W czasie
minionych kilku lat ustalili technicznie niemożliwe
do spełnienia normy emisji dla energetyki węglowej,
hutnictwa i innych gałęzi przemysłu. Kto ich nie spełnia,
ten ma płacić, a w perspektywie zamykać interes.
Nie neguję potrzeby ograniczania emisji gazów
powodujących zmiany klimatu. Jednak chciałbym
zwrócić uwagę, że żyjemy na planecie, która wciąż
nas zaskakuje. Rozwijamy się w sposób, który zmienia środowisko naturalne. Dzieje się tak od tysiącleci.
Czasem dowiadujemy się rzeczy, które wydają się nieprawdopodobne. Podam przykład.
Ludzie zmienili rozkład masy naszej planety.
To z kolei powoduje, że minimalnie zmienia się oś

PAWEŁ
KOŁODZIEJ
przewodniczący
FZZG JSW SA

Tylko święta
Barbara może
nam pomóc
i skłonić
do myślenia
elity kierujące
Unią Europejską.
Bez interwencji
świętej trudno
będzie także
w Polsce.

obrotu Ziemi. To z kolei może doprowadzić do tego,
że Europa będzie pokryta grubą lodową czapą. Wszystko przez to, że Chiny budują na potęgę wieżowce,
wylewając miliardy ton betonu, a na przykład Indie
w ekstremalnie szybkim tempie eksploatują wody podziemne. Zmiany w porównaniu z masą Ziemi są minimalne, ale wystarczające, aby wpłynąć na oś obrotu
naszej planety. Wiem, że to brzmi jak głupi żart, ale
na poważnym kanale naukowo-przyrodniczym był
film na ten temat. W dodatku podano receptę. Żeby
zrównoważyć między innymi przechył spowodowany
w Chinach, należałoby na drugim końcu globu rozpocząć wielkie inwestycje, wybudować bardzo dużo wieżowców, co pozwoliłoby przywrócić korzystny układ
osi obrotu Ziemi. W Indiach nie ma innej rady, jak tylko
ograniczyć pobieranie wody z podziemnych ujęć, aby
natura sama wyrównała ciężary. Nie mnie oceniać, jak
bardzo to realne informacje. Wiem natomiast, że gigantyczne budowy na miarę chińskich przedsięwzięć
wiążą się z olbrzymią emisją gazów cieplarnianych.
Ponieważ był to film popularnonaukowy o osi obrotu
Ziemi i zagrożeniach wynikających z minimalnej jej
zmiany, o ociepleniu klimatu nikt nie wspominał.
Nie jest moim zamiarem kpienie z bardzo poważnych zagrożeń. Jednak zastanawiam się, na ile możemy
im zapobiec. A może trzeba byłoby włożyć więcej
wysiłku w to, aby jakoś przystosować się do przewidywanych zmian? I teraz rodzi się poważne pytanie:
lepiej się przystosujemy, gdy będziemy biedni czy
gdy będziemy zamożni? Czy można przystosować się
do zmian, na które mamy minimalny wpływ za życia
jednego pokolenia?
Każde z tych pytań można uznać za niemądre. Jednak takie pytania zadają społeczeństwa krajów znacznie
bogatszych i bardziej przywiązanych do idei gospodarki
zeroemisyjnej. Trwające od roku protesty we Francji
czy protesty rolników w Holandii to głosy ludzi, którzy
mówią: Chrońcie klimat, ale nie naszym kosztem. Jaką
propozycję dla nich ma Unia Europejska?
l

Komentuje Grzegorz Matusiak
poseł RP

Silesia 2030

R

ozpoczęło się wygaszanie wielkiego pieca
w krakowskiej hucie ArcelorMittal. To namacalny
skutek polityki Unii Europejskiej. Wielkie obciążenia
za emisję gazów cieplarnianych i napływ do UE taniej stali
spowodowały, że właściciel zdecydował się na przerwanie
produkcji. Huta ArcelorMittal w Krakowie to dawna
Nowa Huta, kiedyś kombinat zatrudniający kilkadziesiąt
tysięcy osób. Po prywatyzacji zatrudnienie w niej spadło
radykalnie, ale i tak kilka tysięcy rodzin utrzymywało się
z pracy w hucie albo z kooperacji z nią. Koncern stalowy
zapewnia, że zwolnień nie będzie. Pracownicy będą
dowożeni do pracy do innych hut, zajmą się konserwacją
urządzeń i wyłączonego pieca, część przejdzie
na emerytury albo dostanie znacznie większe postojowe,
niż wynikałoby to z przepisów prawa.

Z

wiązki zawodowe zgłaszają stanowczy sprzeciw
i informują, że poprawa sytuacji przemysłu stalowego
wymaga działań na forum europejskim. Alarmują, że dalsza
stagnacja w decyzjach i działaniach, jakie powinny zostać
podjęte przez UE w obszarze europejskiego hutnictwa,
może spowodować upadek tej gałęzi przemysłu w Europie.
Podałem najbardziej aktualną informację na temat
sytuacji hutnictwa w Polsce, ale przecież podobne decyzje
zapadły albo zapadną we Francji, Niemczech, Hiszpanii
i we Włoszech. Hutnictwo cierpi z powodu spowolnienia
gospodarki, ale przede wszystkim z powodu importu
taniej stali z krajów, które nie przejmują się ograniczeniami
wynikającymi z unijnej polityki ochrony klimatu.
To oznacza, że nie ekonomia wykończyła hutę w Krakowie,
ale urzędnicze decyzje. Jednak teraz to żaden dramat.
Raptem jeden wielki piec w jednej hucie. Dramat może
zacząć się wkrótce.

N

owa przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula
von der Leyen zapewnia, że w ciągu 100 dni
swojego działania Komisja przedstawi Zielony Ład
dla Europy. To pierwsze prawo o klimacie. Takiego
dokumentu do tej pory nie mieliśmy. Były zbiory intencji,
rekomendacji i politycznych deklaracji, ale nie prawnych
zobowiązań. Między innymi o tym i o zagrożeniach
wynikających z restrykcyjnej polityki klimatycznej
Unii Europejskiej rozmawialiśmy w czasie konferencji
zorganizowanej przez byłego wiceministra energii,
a obecnie europosła Grzegorza Tobiszowskiego. Nazwa
konferencji była symboliczna – Silesia 2030. Co z nami
będzie za 10 lat? Czy mamy szansę utrzymać poziom
życia, rozwijać się zgodnie z ambicjami i możliwościami,
czy też grozi nam ekonomiczna ruina przez to,
że prowadzi się gigantycznie niekorzystną politykę
klimatyczną dla przemysłu?

J

aką będziemy mieć energetykę za 10 lat? Jaki będzie
nasz region? Co można zrobić, aby ponieść jak najmniej
strat? Śląsk jest największym regionem górniczym w Unii
Europejskiej. Czy straci swój przemysłowy charakter?

U

nia Europejska chce stać się pierwszym
kontynentem neutralnym dla klimatu, choć
trwają spory dotyczące daty osiągnięcia tego celu.
Polska kwestionowała wcześniej możliwość osiągnięcia
neutralności do 2050 roku. Przedstawiciele naszego rządu
tłumaczyli także, że należy wziąć pod uwagę historyczne
uwarunkowania. Nasza gospodarka jest oparta na węglu.
Nie możemy w tempie najbardziej rozwiniętych państw
UE przestawić się na odnawialne źródła energii. Musimy
także mieć duże wsparcie z budżetu unijnego, aby
stworzyć nowe miejsca pracy i rozwinąć nowe gałęzie
przemysłu. Dyskusja na ten temat ma powrócić podczas
unijnego szczytu w grudniu tego roku. Potrzebujemy
solidarności ponad politycznymi podziałami, aby
wywalczyć jak najkorzystniejsze decyzje. 
l
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Jastrzębska Spółka Węglowa

Spowolnienie na rynku stali,
węgla i koksu
Grupa Kapitałowa JSW po dziewięciu miesiącach 2019 roku osiągnęła wynik netto w wysokości 704,4 mln złotych. Produkcja węgla
i koksu wyniosła w tym czasie odpowiednio
10,9 mln ton i 2,5 mln ton.

EBITDA za dziewięć miesięcy 2019
roku ukształtowała się na poziomie
1,8 mld złotych (bez zdarzeń jednorazowych). Produkcja węgla w tym czasie wyniosła ponad 10,9 mln ton i była nieznacznie niższa w porównaniu do analogicznego
okresu 2018 roku, co jest zgodne z założeniami produkcyjnymi Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Produkcja koksu w omawianym
okresie wyniosła 2,5 mln ton i była niższa
o ponad 7 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Należy zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku – do końca trzeciego kwartału –
w Grupie Kapitałowej funkcjonowała jeszcze
koksownia Dębieńsko.
Ceny węgla koksowego i koksu utrzymywały się na podobnym poziomie co w roku
ubiegłym. Średnia cena węgla koksowego

wyniosła 676,72 złotych za tonę i była niespełna o 3 proc. wyższa niż w analogicznym
okresie roku ubiegłego. Taki sam wzrost ceny
dotyczył koksu, który osiągnął wartość 1115,17
złotych za tonę.
– Sytuacja na rynku węgla koksowego
i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych, a cykle koniunkturalne
pokazują duże wahania cen w tych sektorach.
Od początku tego roku obserwujemy niższe
zapotrzebowanie na stal na rynku europejskim, co przekłada się w sposób bezpośredni także na ceny koksu i węgli koksowych.
Dodatkowo wystąpiły pewne niekorzystne
zjawiska spowodowane brakiem skutecznej
ochrony europejskiego rynku stali – wyjaśnia Rafał Pasieka, zastępca prezesa zarządu
JSW ds. handlu, i dodaje: – Po okresie systematycznych wzrostów we wrześniu zanotowaliśmy także pierwszy spadek globalnej
produkcji stali w porównaniu do września
2018 roku.
Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki

Węglowej do odbiorców zewnętrznych zostały
zrealizowane na poziomie 3,7 mld złotych
w stosunku do 3,9 mld złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nieznaczny spadek przychodów jest wynikiem niższej sprzedaży węgla. Z kolei przychody ze sprzedaży
koksu i węglopochodnych osiągnęły kwotę
2,9 mld złotych w stosunku do 3,2 mld złotych za dziewięć miesięcy 2018 roku, co było
spowodowane niższą sprzedażą koksu. Łączne
przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej
JSW wyniosły w omawianym okresie 6,9 mld
złotych.
Pomimo pojawiających się symptomów
spowolnienia gospodarczego inwestycje
w Grupie Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki
Węglowej wciąż utrzymują się na wysokim
poziomie. Od stycznia do września tego roku
wydatki na ten cel wyniosły 1,6 mld złotych.
W tym czasie w kopalniach JSW prowadzone były kluczowe inwestycje związane
z budową nowych oraz rozbudową istniejących poziomów wydobywczych, a także
prace związane z udostępnieniem pokładów

węgla, z pogłębianiem szybów (w tym wydłużeniem wyciągu szybowego), oraz prace
przygotowawcze związane ze zwiększeniem
gospodarczego wykorzystania metanu. W listopadzie w kopalni Budryk rozpoczęto prace
drążeniowe za pomocą kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner. Zastosowana
technologia pozwoli na wzrost efektywności wykonywania wyrobisk korytarzowych,
przyspieszenie dostępności frontów wydobywczych oraz obniżenie kosztów zużycia
materiałów.
– Obserwujemy symptomy spowolnienia
na rynkach stali, węgla i koksu, dlatego przyjęliśmy, że priorytetem będą dla nas projekty
inwestycyjne o najwyższej rentowności oraz
projekty strategiczne – kluczowe wręcz dla
budowania przewagi konkurencyjnej Grupy
Kapitałowej JSW, prowadzące do optymalizacji kosztów funkcjonowania – podsumowuje
Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu JSW
ds. strategii i rozwoju.
MAT. PRAS. JSW

REKL A M A

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Sekretarz Stanu
Adam Gawęda

Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Warszawa, dnia 27 listopada 2019 r.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.

Składam wyrazy szacunku Górniczej Braci,

Zatrudnimy

Z okazji Barbórki składam wszystkim Górnikom serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności. Doceniam Wasze zaangażowanie,
pełną poświęcenia pracę i hart ducha.
Dziękuję za Wasze osiągnięcia. Waszą zasługą jest to, że spółki
górnicze rozwijają się oraz notują dobre wyniki finansowe.
Górnictwo to niezwykle ważna branża polskiej gospodarki, a węgiel
w projektowanym miksie energetycznym był i jeszcze przez wiele lat
będzie podstawowym źródłem energii i gwarancją bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
Wasz wysiłek sprawił, że na przyszłość polskiego sektora górniczego
patrzę z optymizmem.
Składam wyrazy szacunku Górnikom, Pracownikom firm
okołogórniczych i instytutów badawczych. Życzę Państwu satysfakcji
w życiu zawodowym i pomyślności w życiu rodzinnym. Niech na co
dzień Wam i Waszym rodzinom towarzyszy i błogosławi święta
Barbara – patronka Górników.
Szczęść Boże!

Sekretarz Stanu
Pełnomocnik rządu
ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Adam Gawęda

spawaczy, ślusarzy
i operatorów
obróbki skrawaniem
OFERUJEMY:
Terminowe i dobre warunki finansowe,
Nagrodę za zaangażowanie i wyniki,
Pewne godziny pracy,
Ubezpieczenie grupowe na życie,
Nagrodę coroczną wypłacaną
w lipcu,
Nagrodę kwartalną za frekwencję.
Więcej benefitów znajdziesz
na naszej stronie!

www.kariera.jzr.pl
lub zadzwoń: 32 721 51 00
Wejdź na stronę:
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Jastrzębska Spółka Węglowa

DAWID LACH / JSW SA

Konkurs bhp rozstrzygnięty
Zacięta walka o zwycięstwo trwała do ostatniej minuty. Rozstrzygnięto dziesiątą edycję
Konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA. Zwycięzcą został Jarosław Gąska
z ruchu Zofiówka, który otrzymał główną nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. W klasyfikacji drużynowej – podobnie jak w ubiegłym roku
– najlepszy okazał się zespół kopalni Pniówek.

Finał jubileuszowej edycji konkursu odbył się w Biurze Zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej. Zawody składały się z dwóch części: eliminacji i finału. Wzięło w nich udział
21 zawodników – po trzech pracowników
z każdej kopalni i ruchu.
– Bezpieczeństwo w górnictwie jest sprawą nadrzędną, stąd wiedza o przepisach bhp
powinna być jak najlepsza. Konkurs jest sposobem na to, aby ją dodatkowo pogłębiać.
Wszystkim państwu życzę powodzenia – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas
oficjalnego rozpoczęcia turnieju.
W pierwszej części konkursu uczestnicy
musieli odpowiedzieć na 30 zamkniętych pytań
wielokrotnego wyboru. Po niezwykle emocjonującej walce do ścisłego finału zakwalifikowało się
sześciu zawodników z największą liczbą punktów. W eliminacjach najlepszy wynik uzyskał

Rozstrzygnięto dziesiątą edycję Konkursu z zakresu znajomości zasad i przepisów bhp o Puchar Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Jarosław Gąska z kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, ruch Zofiówka, który ostatecznie
został zwycięzcą jubileuszowej, dziesiątej edycji
konkursu. Drugie miejsce zajął Grzegorz Błaszczyk z kopalni Pniówek, a trzecie Rafał Nowak
z tego samego zakładu. W klasyfikacji drużynowej wygrał zespół kopalni Pniówek. Zwycięzcy
dziesiątej edycji konkursu otrzymali nagrody
finansowe w łącznej wysokości 33 tys. złotych.
Laureaci odebrali nagrody z rąk Włodzimierza Hereźniaka, prezesa zarządu JSW,

Krzysztofa Króla, wiceprezesa Wyższego
Urzędu Górniczego, oraz Ryszarda Chadery,
przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach.
– Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu posiadanej wiedzy, która powinna się
przekładać na większe bezpieczeństwo pracy
w naszych kopalniach. Bezpieczeństwo naszych pracowników jest nadrzędnym celem,
jaki stawia sobie zarząd Spółki. Cykliczny konkurs bhp na tak wysokim poziomie doskonale

wpisuje się w tę strategię – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
Na zakończenie rywalizacji wręczono
nagrody laureatom internetowego konkursu
bhp, funkcjonującego od stycznia do września na platformie szkoleniowo-informacyjnej
Strefa sztygara i nie tylko. Wzięło w nim udział
ponad 200 osób.
MAT. PRAS. JSW SA

REKL A M A

DZIECKO i wypoczynek
OFERTA SPECJALNA

pakietów pobytowych
dla rodzin z dziećmi

HOTELE NAD MORZEM

Hotel *** NAT Jarosławiec
Hotel*** NAT Sarbinowo

już od 1150 zł/
7 dni osoba dorosła + dziecko

W RAMACH PAKIETÓW
OFERUJEMY:
7 dniowy pobyt dziecka i opiekuna,
noclegi w komfortowych pokojach,
wyżywienie 3 x dziennie w formie
bufetu,
specjalny program dla dzieci
gwarantujący udany wypoczynek,
a także poprawę zdrowia,
opiekę wykwalifikowanego personelu animatorów i fizjoterapeutów.
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Ruda Śląska

Modlitwą podczas mszy świętej w kościele
pw. Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej-Halembie oraz złożeniem kwiatów pod
krzyżem i tablicą z nazwiskami poległych górników upamiętniono 13. rocznicę katastrofy
w kopalni Halemba. 21 listopada 2006 roku
w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło
pod ziemią 23 pracowników.

Podczas uroczystości zarząd Polskiej
Grupy Górniczej reprezentował wiceprezes
ds. pracowniczych Jerzy Janczewski. Obecni byli także między innymi senator Dorota
Tobiszowska, pierwszy wiceprezes Wyższego
Urzędu Górniczego Krzysztof Król i prezydent
Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.
Eucharystię w intencji tragicznie zmarłych
górników odprawiono o godzinie 8 w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej w pobliżu
kopalni. W świątyni zgromadziły się rodziny
i przyjaciele ofiar katastrofy, górnicy, poczty
sztandarowe, przedstawiciele kierownictwa
kopalni (z dyrektorem kopalni Ruda Krzysztofem Kiełbiowskim), związkowcy, samorządowcy oraz mieszkańcy Rudy Śląskiej.
REKL A M A

Po mszy świętej na Cmentarzu Komunalnym przy ulicy 1 Maja uczestnicy uroczystości
w skupieniu złożyli kwiaty i zapalili znicze pod
krzyżem i tablicą ku czci górników, którzy
zginęli w kopalni Halemba. Na tablicy wyryto
około 200 imion i nazwisk, a 23 ostatnie noszą datę jednej z najtragiczniejszych katastrof
w polskim górnictwie.
Do tragedii w kopalni Halemba doszło
około godziny 16 w pokładzie 506, na głębokości 1030 metrów pod ziemią. Górnicy
kopalni oraz pracownicy zewnętrznej firmy
Mard pracowali od 18 listopada w ścianie wydobywczej przeznaczonej do likwidacji, przygotowując do wywiezienia na powierzchnię
sprzęt urabiający i obudowy. Według późniejszych ustaleń śledztwa do nieszczęścia
doszło wskutek zaniechania profilaktyki
przeciw zagrożeniom naturalnym i lekceważenia zasad bezpieczeństwa. Po zapaleniu
się i wybuchu metanu wtórnie eksplodował
pył węglowy, pustosząc wyrobisko i zabijając
pracowników.
PGG

MACIEJ DOROSIŃSKI / PGG

Uroczystości w 13. rocznicę
katastrofy w kopalni Halemba

W kopalni Halemba 21 listopada 2006 roku w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło pod
ziemią 23 pracowników
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Konferencja Górnictwo 2019. Wyniki górnictwa

Do hosp

czy d
NOWY GÓRNIK

po dziewięciu miesiącach tego roku są słabsze, niż oczekiwano,
ale nie są też bardzo złe. Produkcja wyniosła 46 mln ton węgla,
a sprzedaż 43,5 mln ton. Branża obawia się negatywnych skutków
zbliżającego się spowolnienia gospodarczego. Tanieje węgiel
energetyczny i koksowy. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej
zaostrza się. – Mamy zamiar zamknąć energetykę węglową
w hospicjum, żeby umierała sobie spokojnie, czy też transformacja
powinna przypominać sanatorium, które tę energetykę uzdrowi?
– pytał Herbert Gabryś, były poseł, wiceminister przemysłu
i handlu, a także ekspert w dziedzinie energetyki. Pytanie bardzo
istotne, ponieważ od losów energetyki węglowej zależy los kopalń
węgla energetycznego.
SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Górnictwo ma bardzo ambitne cele inwestycyjne. W tym roku wyda na ten cel grubo ponad 4 mld złotych. – Rosną koszty,
ale to naturalne, bo rozwijamy się. Optymizmem napawa realizacja bardzo dobrych
przedsięwzięć. JSW buduje kopalnię Bzie-Dębina. Jest tam bardzo potrzebny węgiel
koksowy o bardzo dobrej jakości. PGG realizuje swój plan inwestycyjny na wyrobiska
korytarzowe i w nowoczesny sprzęt. Jest
szansa na wzrost wydobycia, zmniejszanie
awaryjności i poprawę efektywności – mówił
Adam Gawęda, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa. – Trochę niepokoi zbyt
niska sprzedaż, poziom zapasów mógłby
być niższy – dodał.

N adchodzi trudny rok
Ceny węgla na świecie spadają. Pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa
zapowiedział, że branża musi przygotować
się na trudny rok. – Przeglądy złożowe i inwestycyjne przeprowadzone we wszystkich
spółkach pokazują, że dobre, przemyślane
inwestycje i poprawa efektywności to główne cele, które będą stawiane przed spółkami
wydobywczymi – powiedział Adam Gawęda.
Wiele kontrowersji wzbudziła decyzja o likwidacji Ministerstwa Energii. Na przykład
zdaniem liderów związkowych to sygnał, że tematy górnicze zostały zepchnięte na dalszy
plan i już nie będzie arbitra rozstrzygającego spory między górnictwem a energetyką.
– Absolutnie nie jest tak, że górnictwo zostało
zepchnięte na dalszy plan! Sektor górniczy
i energetyczny oraz tematy związane z polityką
ochrony klimatu są dla rządu bardzo ważne
– zapewnił wiceminister Gawęda.

Cokolwiek będzie
działo się w przyszłości
z górnictwem, doświadczenie
ostatnich dwóch lat
powinno wskazywać nam,
że element bezpieczeństwa
energetycznego
i niezależności energetycznej
powinien być kluczowy.
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej
jest zagrożeniem dla polskiego górnictwa
i energetyki węglowej. Planowane decyzje
związane z celem osiągnięcia neutralności
klimatycznej w 2050 roku mogą zdecydować
o zmierzchu w krajach UE przemysłu węglowego i energetyki wykorzystującej węgiel.

Aktualna sytuacja i przyszłość polskiego górnictwa węgla kamiennego, zmiany zachodzące wewnątrz sektora i nowe uwarunkowania zewnętrzne były tematami
debat dorocznej Konferencji Górnictwo. Konferencję od wielu lat organizuje Grupa PTWP, wydawca magazynu Nowy Przemysł i portalu WNP.PL

H istoria nauczycielką
Na świecie wydaje się dziesiątki miliardów
dolarów rocznie na inwestycje w górnictwie
węgla kamiennego. W Polsce szanse na uzyskanie pieniędzy na badania naukowe służące
zwiększeniu wydobycia węgla są niemal zerowe. Z funduszy europejskich nie można liczyć
nawet na eurocenta. Ani spółki górnicze, ani
energetyka nie mogą liczyć na przychylność
banków. Banki europejskie nie chcą finansować żadnych inwestycji, które mają jakikolwiek
związek z węglem. Finansowe restrykcje to efekt
kilkuletniej polityki antywęglowej. Banki uznały,
że oficjalne ogłaszanie, że nie będą kredytować
sektora węglowego i sektorów z nim powiązanych, jest bardzo dobrym obyczajem. To ma być
wkład sektora bankowego w ochronę klimatu.
Czy ta moda się zmieni? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że kiedy z upadającej Kompanii
Węglowej powstawała Polska Grupa Górnicza,
uznani analitycy proponowali, aby zamknąć
połowę kopalń. Powód – nie będzie zapotrzebowania na węgiel. W dodatku paliwo miało
być tanie. Rok później były pretensje, dlaczego
PGG nie zaspokaja zapotrzebowania polskiej
energetyki, a węgiel szybko zdrożał.
– Nie zrealizowaliśmy wcześniejszych zaleceń. Nie zlikwidowaliśmy połowy potencjału
produkcyjnego. Natychmiast więc zapomniano o pierwszym żądaniu likwidacji połowy

środków produkcji i zastąpiono je żądaniem
jeszcze większej podaży węgla. Półtora roku
później pojawiły się na rynku ceny węgla energetycznego w granicach 100 dolarów za tonę.
Tego też analitycy nie przewidzieli. Obecnie
cykl koniunkturalny znowu się zmienił. I oto
pojawiają się znowu hiobowe wieści o tym, jak
szybko sektor ulegnie zamknięciu i likwidacji
– mówił Tomasz Rogala.
– Cokolwiek będzie działo się w przyszłości z górnictwem, doświadczenie ostatnich dwóch lat powinno wskazywać nam,
że element bezpieczeństwa energetycznego
i niezależności energetycznej powinien być
kluczowy. Nie wolno pozostawać na jednokierunkowym źródle zasilania energetyki –
podsumował prezes PGG.

G roźna polityka

klimatyczna
Zdaniem Tomasza Rogali polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest dla górnictwa
wielkim zagrożeniem i jest nieprzewidywalna.
To znacznie większe zagrożenie niż wszystkie
zagrożenia geologiczno-górnicze pod ziemią.
– Z nimi inżynierowie potrafią sobie radzić –
stwierdził prezes PGG. – Powinniśmy do polityków kierować pytanie: Jak długo jeszcze
będziemy mogli w sposób niezakłócony prowadzić produkcję?

Dlaczego politycy są dobrym adresatem
tego pytania? Ponieważ opłaty za emisję dwutlenku węgla wykończą pośrednio polskie kopalnie, bo węgiel stanie się bardzo drogim
paliwem dla energetyki.

Mówiąc o neutralności
klimatycznej, trzeba
wyłożyć mocne argumenty
i wskazywać na solidarność
europejską, podkreślając,
że transformacja
energetyczna krajów
Europy Zachodniej, która
była prowadzona przez
kilkadziesiąt lat, miała swoją
drogę, czas i środki.
Opłaty za emisję dwutlenku węgla to tylko
początek kłopotów. Bogate kraje UE forsują
koncepcję neutralności klimatycznej, którą należałoby osiągnąć do 20150 roku. Aby
ją zrealizować w polskiej energetyce, trzeba
wydać na ten cel 130–140 mld euro. W całej
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do sanatorium
gospodarce spełnienie tego założenia wyniesie
około 250 mld euro. W przeliczeniu na złotówki to przynajmniej bilion złotych, które trzeba wydać w ciągu 30 lat. Dlatego w czerwcu
Polska nie poparła takiej propozycji, uznając
ją za zbyt kosztowną dla polskiej gospodarki
i niemożliwą dla nas do osiągnięcia z punktu
widzenia technicznego. W grudniu ma być
kolejny szczyt unijny poświęcony tematowi
neutralności klimatycznej.
– Mówiąc o neutralności klimatycznej,
trzeba wyłożyć mocne argumenty i wskazywać na solidarność europejską, podkreślając,
że transformacja energetyczna krajów Europy
Zachodniej, która była prowadzona przez kilkadziesiąt lat, miała swoją drogę, czas i środki
– powiedział wiceminister Gawęda. – Uważam, że osiągnięcie porozumienia w sprawie
neutralności klimatycznej na najbliższym
REKL A M A

szczycie będzie trudne – mówił wiceminister Gawęda.
– Proszę tego nie traktować jako pewnik. Moim zdaniem będziemy twardo stawiali warunki, dlatego w grudniu może nie
dojść do rozstrzygających decyzji. Podkreślam, że to moja opinia, a ostateczne stanowisko jest przygotowywane przez rząd przy
udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych
i nowego Ministerstwa Klimatu – tłumaczył
wiceminister.
Polskie koszty osiągnięcia neutralności klimatycznej wynoszą około biliona złotych. Unia
Europejska proponuje na wsparcie wszystkich
regionów górniczych w Europie 5 mld euro
(trochę ponad 20 mld złotych). Dla Śląska przypadłoby w najlepszym razie około 4 mld złotych.
Zdaniem polskich analityków region poniósłby
koszty w wysokości ponad 200 mld złotych.

– Myślę, że ten argument będzie przemawiał do wyobraźni. To nie mogą być środki
budżetowe, bo takimi nie dysponujemy, zaś
gdybyśmy chcieli skorzystać ze środków unijnych, to okazuje się, że one w żaden sposób nie
wspierają procesów transformacji energetycznej. Dlatego musiałyby być na to dodatkowe
środki – tłumaczył wiceminister Gawęda. Jego
zdaniem 15–20 mld euro byłoby już ambitną
kwotą. Wtedy można byłoby realizować część
niezbędnych przedsięwzięć.
Zdaniem prezesa PGG Tomasza Rogali
w UE nadużywa się pojęcia „sprawiedliwa
transformacja”. – W wielu miejscach mamy
do czynienia z likwidacją, a nie transformacją. Nawet dużo silniejsza od naszej
gospodarka niemiecka ma spore problemy
w transformowaniu górnictwa – powiedział
prezes PGG.

W ęglokoks z PGG
Tomasz Heryszek, prezes Węglokoksu,
zapowiedział w czasie konferencji Górnictwo
2019, że możliwe są rozmowy z Polską Grupą
Górniczą na temat wspólnej polityki handlowej. Węglokoks jest akcjonariuszem PGG,
dlatego jest zainteresowany wzrostem wartości tej firmy. Takie rozmowy już się toczyły,
jednak wciąż nie ma ostatecznych decyzji.
Obie firmy mogłyby prowadzić wspólną politykę eksportową i importową. Pełniłyby także
rolę gwaranta dostaw paliwa dla elektrowni
węglowych. Chociaż nikt tego oficjalnie nie
powiedział, byłby to najskuteczniejszy sposób na ograniczenie importu z Rosji, którym
do niedawna zajmowały się między innymi
spółki zależne od energetyki.
l
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Polska Grupa Górnicza

Gdzie podwyżki,
skoro jest dobrze?
Przedstawiciele dziewięciu górniczych central
związkowych działających w Polskiej Grupie
Górniczej przyszli 27 listopada do siedziby
spółki. Domagali się natychmiastowych rozmów o podwyżkach. Zapowiedzieli, że nie
opuszczą budynku przed uzyskaniem gwarancji realizacji ich postulatów.

W PGG trwa spór zbiorowy. Przedstawiciele załogi domagają się między innymi
12-proc. podwyżki płac od 2020 roku i włączenia tak zwanych dodatków gwarantowanych
do składników wynagrodzenia, na podstawie
których jest obliczana wypłata barbórkowa
i nagroda roczna nazywana popularnie „czternastką”. Zarząd PGG obliczył, że realizacja
tych postulatów kosztowałaby Grupę około
610 mln złotych rocznie. Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności, w czasie konferencji Górnictwo 2019 informował, że skoro PGG
miała w zeszłym roku około pół miliarda złotych zysku, a mówiło się, że w tym roku może
być to nawet 800 mln złotych, to podwyżki
należą się załodze. Z nieoficjalnych informacji wynika, że ostatecznie zysk PGG w tym

Bogusław Hutek, lider górniczej Solidarności: –
Skoro jest dobrze, oczekujemy wzrostu płac
roku będzie poniżej 200 mln złotych. Spółka
ma także do spłacenia obligacje na kwotę 2,2
mld złotych oraz inne zobowiązania, także
liczone w miliardach złotych.

Zarząd PGG jest zwolennikiem podziału
pieniędzy wypracowanych, a nie prognozowanych. 22 listopada prezes Tomasz Rogala,
w czasie konferencji Górnictwo 2019, zapewnił,
że dialog z przedstawicielami załogi będzie prowadzony, jednak ustalenia o podziale pieniędzy
najlepiej przyjmować po wypracowaniu zysku.
Liderzy związkowi nie chcą czekać
do przyszłego roku. W czasie debaty górniczej
22 listopada Bogusław Hutek, przewodniczący
górniczej Solidarności, mówił między innymi:
– Nie należy robić sensacji z tego, że związki
zawodowe weszły w spór zbiorowy. To normalna procedura, choć od kilku lat nieużywana. Czy załodze należą się podwyżki? PGG
była przedstawiana przed każdymi wyborami
jako przykład sukcesu gospodarczego. Teraz
załoga oczekuje udziału w zyskach. Nic w tym
dziwnego, bo pracownicy zarabiają najmniej
spośród wszystkich grup węglowych.
Wieczorem 27 listopada zarząd PGG
opublikował oświadczenie. „W dniu 27 listopada br. odbyły się spotkania zarządu
PGG ze stroną społeczną dotyczące postulowanej przez związki zawodowe podwyżki

wynagrodzeń na 2020 rok. Zarząd PGG
przedstawił wstępne założenia dotyczące planu techniczno-ekonomicznego na rok 2020
wraz ze szczegółowym wykazem inwestycji
w poszczególnych kopalniach.
Zarząd PGG stoi na stanowisku, że bezpiecznym rozwiązaniem jest kontynuowanie
rozmów o podziale środków po wypracowaniu
zysku.
Jednocześnie zarząd PGG informuje,
że w latach 2017–2019 spółka przeznaczyła
na wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników 1 mld 95 mln złotych powyżej wydatków
planowanych przy tworzeniu PGG. Ponadto PGG jest zobligowana do spłaty obligacji
w wysokości 2,2 mld złotych.
W celu jak najszybszego rozwiązania
sporu spółka zaproponowała sporządzenie
protokołu rozbieżności oraz powołanie mediatora. Strona związkowa odmówiła podpisania
protokołu i oświadczyła, że jej przedstawiciele
pozostaną w budynku PGG”.
Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego
Górnika, związkowcy czekali na rozpoczęcie
rozmów.
ST

REKL A M A

Z okazji tradycyjnego górniczego
święta – pragniemy przekazać wszystkim
pracownikom kopalń, spółek węglowych
i instytucji związanych z górnictwem
wyrazy szacunku i uznania za kolejny rok
trudnej i odpowiedzialnej górniczej pracy.
Życzymy Wam wszelkiej
pomyślności oraz zdrowia.
Z górniczym „Szczęść Boże”
Zarząd WĘGLOKOKS S.A.
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozmowa z T omaszem B ednarkiem , prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Priorytety dla czystego powietrza
XXNowy Górnik: Gdyby miał pan dzisiaj
podsumować tegoroczną działalność Funduszu, to co znalazłoby się po stronie sukcesów i jakie działania zamierzacie zintensyfikować w przyszłym roku?
Tomasz Bednarek: W 2019 roku główne zainteresowanie i siły kierowaliśmy na działania
związane z niską emisją, w tym szczególnie
na realizację programu Czyste Powietrze,
największego rządowego programu walki
ze smogiem. Uruchomiono go we wrześniu
2018 roku i od tego momentu cieszy się niesłabnącą popularnością. W bieżącym roku
rozpoczęliśmy podpisywanie umów i wypłatę
środków z tego programu. Wraz z rozpoczęciem jego realizacji musieliśmy przestawić
działalność Funduszu na obsługę klientów
indywidualnych, aby sprostać dużemu zainteresowaniu. Wpłynęło do nas blisko 12 tys.
wniosków – to niemal czterokrotnie więcej niż
klientów indywidualnych, których obsługiwaliśmy w ostatniej edycji naszego regionalnego
programu Smog Stop.
Rok 2019 przyniósł nam też rozwój współpracy z pozostałymi 15 Wojewódzkimi Funduszami oraz Narodowym Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umożliwiło to pozyskanie z NFOŚIGW dodatkowych
środków na ochronę środowiska w naszym
województwie. Dzięki nim uruchomiliśmy
wdrażanie innych (obok programu Czyste
Powietrze) krajowych programów, takich jak:
Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ogólnopolski program
regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich
wapnowanie, Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. To niewątpliwy
sukces, że wspólnie udało nam się wdrożyć
kilka programów i skoordynować działania,
bo one w jeszcze większym stopniu wpłyną
na poprawę stanu środowiska w naszym regionie. Myślę, że nie tylko w przyszłym roku, ale
także w kolejnych latach wymienione przeze
mnie programy, a zwłaszcza program Czyste
Powietrze, będą wyznaczały główne kierunki
funkcjonowania naszego Funduszu. Chcemy

Mamy podpisane umowy z 22 gminami, zarówno wiejskimi, jak i miejskimi, jak na przykład Jaworzno czy Żory. Akces do współpracy
we wdrażaniu programu Czyste Powietrze
można ciągle zgłaszać. Szkolimy pracowników
gminnych, którzy są jednocześnie lokalnymi
ambasadorami programu i gminnymi doradcami energetycznymi, z których wskazówek
i wiedzy mogą korzystać mieszkańcy, zarządcy
budynków, spółdzielni mieszkaniowych oraz
przedsiębiorcy.
XXCzy gminne programy ograniczenia niskiej emisji, realizowane przy wsparciu Funduszu, odeszły do lamusa wraz ze startem
ogólnopolskiego Czystego Powietrza?
– Są ciągle aktualne i od lat utrzymują
się na podobnym poziomie. Dla porównania przypomnę, że w 2017 roku mieliśmy ich
w województwie śląskim 44, w 2018 roku realizowano ich 50, a obecnie 40. Wiele gmin
korzysta z różnych instrumentów do walki
ze smogiem, takim przykładem są Katowice,
Pszczyna i Rybnik. Dziś możliwości finansowania działań związanych z ograniczaniem
niskiej emisji jest wiele. Obok już wymienionych warto wspomnieć o poddziałaniu 1.7.1
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, którego zakres rozszerzyliśmy w tym
roku o finansowanie termomodernizacji
budynków wielorodzinnych komunalnych,
które wcześniej nie były nim objęte. Zainteresowanie tymi środkami jest bardzo duże,
a w odpowiedzi na nasz konkurs wpłynęło
kilkadziesiąt wniosków na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania przekraczającą
200 mln złotych.

także uruchamiać kolejne programy związane
między innymi ze zwiększaniem efektywności
energetycznej, w tym nową ofertę dla małych
i średnich przedsiębiorstw.
XX 19 września minął rok od rozpoczęcia
programu Czyste Powietrze, jak pan ocenia
jego realizację w województwie śląskim?

WFOŚiGW w Katowicach

Nowy wóz dla OSP
w Mokrem
15 listopada 2019 roku strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Mokrem otrzymali nowy
wóz ratowniczo-gaśniczy. Zakup samochodu był możliwy między innymi dzięki dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 50 tys. złotych. W wydarzeniu wzięli
udział: Adam Lewandowski, zastępca prezesa
WFOŚiGW w Katowicach, Bogdan Jędrocha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego
PSP, Damian Krawczyk, komendant powiatowy PSP w Mikołowie oraz władze Mikołowa.

Nowy średni wóz może służyć w każdej
akcji ratowniczo-gaśniczej, przy wypadkach

drogowych, powodziach i usuwaniu innych
miejscowych zagrożeń. Ma zbiorniki na
3500 litrów wody, 350 litrów środka pianotwórczego oraz ma autopompę o wydajności
2960 litrów/minutę. Wóz jest wyposażony
w szybkie natarcie z 60-metrowym wężem,
pneumatyczny maszt oświetleniowy i automatyczne zraszacze do gaszenia traw. Jego
zakup oprócz WFOŚiGW w Katowicach dofinansowały NFOŚiGW, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, władze województwa śląskiego oraz gminy Mikołów.
Łączny koszt samochodu wyniósł 762 600
złotych.
l

– Jak wspomniałem, od uruchomienia
programu zgłoszono do niego już blisko
12 tys. wniosków, na łączną kwotę ok. 216
mln złotych, w tym 173 mln dofinansowania
i 43 mln w ramach pożyczek. Co ważne, około
70 proc. wniosków zostało już rozpatrzonych
i mają wydaną decyzję o finansowaniu. Połowa
złożonych wniosków obejmuje kompleksowe
działania w zakresie wymiany źródła ciepła
i jednocześnie termomodernizacji budynków.
Zamierzenia dotyczące wyłącznie termomodernizacji, bez wymiany źródła ciepła zgłosiło
około 10 proc. wnioskodawców.
XXProgram Czyste Powietrze był kilkakrotnie aktualizowany, jaki był cel dokonywanych zmian?
– Celem aktualizacji było zwiększenie
dostępności programu. Pierwsza zmiana, na początku bieżącego roku, dotyczyła
uwzględnienia w naszym dofinansowaniu
ulgi termomodernizacyjnej przysługującej
podatnikom w ramach rocznych rozliczeń PIT.
W lipcu uproszczono procedurę dokumentacyjną, zmieniono wzór formularza, umowę
dwustronną zastąpiono wydaniem decyzji
po rozpatrzeniu wniosków oraz zrezygnowano z finansowania wstecz, czyli inwestycji
zakończonych przed ich zgłoszeniem do programu. Od lipca prowadzimy także współpracę z gminami w przyjmowaniu i obsłudze
wnioskodawców oraz tworzenia punktów
konsultacyjnych w miejscowościach oddalonych od naszej siedziby w Katowicach lub
oddziałów w Bielsku-Białej i Częstochowie.

XXA jak jest w innych gminach o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu według
raportów WHO czy Polskiego Alarmu Smogowego, na przykład w Żywcu, do którego
jeździmy wypoczywać, a wdychamy smog?
– Żywiec od dwóch lat nie korzysta
z naszych środków w ramach PONE. Trudno mi wypowiadać się za władze miasta, być
może ma ono własne źródła finansowania
takich zadań. Dodam, że w ramach programu
Czyste Powietrze z Żywca wpłynęło do tej
pory 86 wniosków, a z całego powiatu żywieckiego 616.
XXBył pan jednym z ekspertów panelu „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. OZE – chwilowy trend czy
zmiana świadomości” podczas 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Jakie są szanse na rozwój niekonwencjonalnej energetyki?
– Duże, ponieważ są podstawy ustawowe,
finansowe i motywacja do rozwoju tego typu
energetyki. Przedsiębiorcy są zainteresowani
byciem konsumentem i producentem energii
jednocześnie, ponieważ to znacznie zmniejsza wydatki na prąd. Dodatkowym impulsem
są spadające koszty takich inwestycji. W ostatnim czasie najbardziej popularna z asortymentu OZE jest fotowoltaika. Zapewne ten trend
utrzyma się w przyszłym roku. Jak wspominałem, nasz Fundusz przygotowuje własną,
regionalną ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw, która będzie dodatkową zachętą
do podejmowania zadań w zakresie poprawy
efektywności energetycznej.
Rozmawiała: JOLANTA TALARCZYK
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M O T O R Y Z A C J A
Informacje motoryzacyjne

Samochód jest piękny, kształtny i wysmakowany
Ekolodzy nie będą go jednak kochać. Pod
maską ma wolnossący silnik V8 o pojemności 5 litrów, który jest sparowany z dziesięciostopniową, automatyczną skrzynią
DirectShift. Aby silnik V8 Lexusa LC 500
Convertible sprawiał jeszcze więcej przyjemności podczas jazdy z opuszczonym dachem,
generator akustyczny transmituje dźwięk
silnika do wnętrza, zaś zawór wydechowy
dodatkowo wzmacnia potężne brzmienie
silnika.

1100 Wh/kg na poziomie materiału i 500
Wh/kg na poziomie ogniwa. To dwukrotnie większa gęstość niż obecnie, co pozwoli
zmniejszyć masę baterii, przez co i całego
ciągnika. Według informacji firmy mają one
być o 5000 funtów (około 2,27 tony) lżejsze
od konkurentów z tej samej wielkości bateriami. Zasięg wyposażonych w te baterie
akumulatorowych ciężarówek Nikola Motor
ma sięgać 800 km.
Amerykańska firma zapowiada także
dalszą redukcję masy baterii przez zmianę ich budowy baterii. Nowe mają być
o 40 proc. lżejsze. Co więcej, zastosowanie innego rodzaju chemii niż w bateriach
litowo-jonowych ma także o połowę zmniejszyć ich cenę. Baterie mają być pokazane
w przyszłym roku.

P rzełom

w samochodowych
bateriach ?
Jednym z najsłabszych elementów samochodów elektrycznych jest zestaw akumulatorów – ciężki i mało wydajny. To trudność
zwłaszcza w wypadku aut dostawczych i ciężarowych, które mają przewozić bardzo ciężkie
ładunki. Według Samuela Furfaiego, profesora uniwersytetu w Brukseli, chcąc zapewnić
elektrycznemu Fiatowi Ducato (dostawczak
do 3,5 tony) taki sam zasięg, jaki ma spalinowy, trzeba mu zamontować 2,4 tony baterii!
A co dopiero myśleć o ciężarówkach.
Jeden z producentów samochodów ciężarowych z alternatywnymi napędami, amerykańska firma Nikola Motor, twierdzi, że udało
jej się rozwiązać ten problem
Poinformowała, że testuje nowe baterie,
które mają zapewniać gęstość energetyczną

W S zklanej M anufakturze
w D reźnie ruszy
produkcja elektrycznych
V olkswagenów

Szklana Manufaktura to bardzo specyficzny zakład, zbudowany na początku XXI
wieku. Miała wprowadzić całkiem nową jakość
w świat Volkswagena – wytwarzano w niej
superluksusowe modele Phaeton w warunkach
przypominających laboratorium medyczne
(czystość i staranność) i reality show. Pracownicy mogli być cały czas obserwowani

przez zwiedzających i czekających na odbiór
swoich aut klientów przez całkowicie szklane
ściany. Eksperyment nie wyszedł – Phaeton
nie wprowadził Volkswagena w świat luksusowych marek. Produkcję przerwano w 2016
roku bez tworzenia następcy.
W fabryce znajdują się między innymi
restauracja, sale konferencyjne i olbrzymie
foyer, w którym można organizować koncerty
i wystawy. Ciekawostką jest system transportowy, wykorzystujący przejeżdżające przez
centrum miasta specjalne, dostawcze tramwaje. Dzięki temu uniknięto zwiększonego
ruchu samochodów ciężarowych.
Phaeton zniknął, ale zbudowana
za ogromne pieniądze fabryka została. Przez
jakiś czas służyła jako miejsce szkoleń, centrum informacji na temat elektromobilności,
miejsce produkcji elektrycznych wersji Golfa, gdzie przekazuje się je klientom. Obecnie
wydaje się tam 1300 samochodów rocznie,
a ma ich być więcej. Za rok mają zacząć z niej
wyjeżdżać elektryczne samochody ID.3, a potem może kolejne auta z tej rodziny.
Produkcja ID.3 ruszyła niedawno w Zwickau. Drezno jest położone w Saksonii, która ma się stać podstawą elektromobilności
w koncernie. Jest stąd około 100 km do Zwickau, a do obydwu fabryk jest mniej więcej
taka sama droga z Salzgitter, gdzie Volkswagen
i Northvolt budują zakład baterii.

PIOTR MYSZOR

MATERIAŁY PRASOWE

Samochód jest piękny, kształtny i wysmakowany. Lexus LC 500 Convertible ma długość
4760 mm, szerokość 1920 mm i wysokość
1350 mm. Odległość między osiami wynosi
2870 mm. Aby utrzymać piękną sylwetkę samochodu po otwarciu dachu, jego konstrukcja
po złożeniu jest chowana pod zintegrowaną
pokrywą. Miękki dach jest czterowarstwowy, aby zapewnić odpowiednie wygłuszenie
i utrzymanie temperatury, kiedy jest zamknięty, i łatwo schować się w tylnej części samochodu, by nie zniszczyć jego sylwetki, kiedy
jest zamknięty.
Dach można otwierać i zamykać również
podczas jazdy z prędkością do 50 km/h, zaś
animacja wyświetlana na ekranie pomiędzy
zegarami pozwala kierowcy obserwować pozycję dachu bez odwracania głowy. Otwarcie trwa 15 sekund, a zamknięcie o sekundę
dłużej.
Samochód jest znakomicie wyposażony
– ma na przykład Lexus Climate Concierge,
który automatycznie dostosowuje pracę klimatyzacji oraz podgrzewania foteli, okolic szyi
i kierownicy, w zależności od tego, czy dach
jest złożony, czy nie.

Dach można otwierać i zamykać również podczas jazdy z prędkością do 50 km/h

Zasięg wyposażonych w nowe baterie akumulatorowych ciężarówek Nikola Motor ma sięgać 800 km

MATERIAŁY PRASOWE

W Polsce zaczynamy myśleć o wymianie opon
na zimowe, ale w Kalifornii myślą o lecie. Jak
zawsze zresztą. Lexus pokazał tam sportowy
kabriolet, który na drogi ma wyjechać latem
przyszłego roku.

MATERIAŁY PRASOWE

MATERIAŁY PRASOWE

Piękny i fatalny

W fabryce znajdują się między innymi restauracja, sale konferencyjne i olbrzymie foyer
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Prawie 63 proc. Polaków twierdzi, że ich
zakupy odzieży odbywają się w przemyślany sposób. Aż 54 proc. jest w stanie
zapłacić wyższą cenę za ubrania wyprodukowane w Polsce – wynika z badania firmy
KPMG. 49 proc. deklaruje, że może zapłacić
do 10 proc. więcej. Kwotę do 20 proc. na korzyść rodzimej produkcji deklaruje co czwarty.
Około 80 proc. Polaków dokonuje zakupu
nowego ubrania lub obuwia przynajmniej raz
na kwartał, z czego 37 proc. twierdzi, że robi
to przynajmniej raz w miesiącu, w większości przeznaczając na ten cel nie więcej niż
150 złotych. Rośnie popularność zakupów online – już 16 proc. badanych dokonuje wszystkich zakupów odzieży i obuwia w internecie
ze względu na oszczędność czasu. Konsumenci wykazują coraz większą troskę o ochronę
środowiska, co trzeci respondent jest skłonny
zapłacić więcej za produkt wyprodukowany
w ekologiczny sposób.
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styczny. GUS podał dane o prawdziwych wynagrodzeniach Polaków. Podaje je raz na dwa
lata, ponieważ nie jest to suma wynagrodzeń
podzielona przez liczbę pracowników, tylko
zbiera się dane konkretnie zatrudnionych. Nie
ma więc przekłamań związanych z zarobkami
najwyżej zarabiającej kadry menadżerskiej.
W październiku 2018 roku środkowe miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto dla
osób zatrudnionych w jednostkach o liczbie
pracujących powyżej dziewięciu osób wyniosło 4094,98 złotych, czyli pracownik przy
umowie o pracę otrzymywał na rękę 2975
złotych. Jednocześnie 10 proc. najniżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie ogółem
brutto co najwyżej w wysokości 2224,17 złotych. Z kolei 10 proc. najwyżej zarabiających
otrzymało wynagrodzenie ogółem brutto
co najmniej w wysokości 8239,84 złotych.
Płacę minimalną odbierało 7,6 proc. zatrudnionych, czyli około 638 tys. osób. Wart podkreślenia jest fakt, że kobiety zarabiały gorzej.
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tej najlepiej opłacanych pracowników
w Polsce – wyliczył Główny Urząd Staty-
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to znaczy, że jesteś wśród jednej dziesią-
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 12 dadzą rozwiązanie krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „Jesienna szaruga”.
Nagrodę wylosowała: Maria Kowalska.

Piwo przez wieki

Do ustawy odniósł się Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce
Browary Polskie. Przypomniał, że wzrost akcyzy będzie trzy razy wyższy niż planowany
we wrześniu tego roku przy sporządzaniu
budżetu. Przedstawiciele koncernów zwracali
uwagę, że większa podwyżka niż zaplanowana
doprowadzi do zmniejszenia wpływu gospodarczego branży, zmniejszenia wielkości produkcji
i utraty miejsc pracy. Produkcja i sprzedaż piwa
tworzą w polskiej gospodarce 157 tys. miejsc pracy – w produkcji opakowań, transporcie, handlu,
gastronomii i rolnictwie. Reprezentanci Browarów Polskich obawiają się, że możliwe zmniejszenie produkcji piwa dotknie zwłaszcza dwie
grupy pracowników. Pierwsza to 22 tys. osób
zatrudnionych w rolnictwie i przetwórstwie

spożywczym, które dostarczają polskiemu browarnictwu chmiel i zboża. Druga to pracownicy
handlu, w którym piwo zapewnia utrzymanie
48 tys. osób, najczęściej w małych punktach,
bo piwo sprzedawane jest w Polsce w przeważającej części w sklepach małoformatowych,
prowadzonych przez rodziny.
Pracodawcy przywołują też podobną sytuację z 2009 roku. Po podwyżce akcyzy od piwa
jego rynek zmniejszył się wtedy o 4 proc.,
zatrudnienie w produkcji i sprzedaży zmalało o 24 proc., a wpływy do budżetu okazały
się dwukrotnie niższe, niż zakładano. Trzy
lata zajęło branży piwowarskiej odbudowanie
rynku do poziomu sprzed podwyżki. W 2019
roku dochodzą jeszcze takie ryzykowne czynniki jak wzrost kosztów surowców i energii,
a także kosztów pracy. Przedstawiciele branży
piwnej pokazują przykład Niemiec, w których akcyza jest dwuipółkrotnie niższa, mimo
że są one dużo większym i bogatszym rynkiem. W ten sposób polskie piwo może stać
się niekonkurencyjne.

C o nagle …
Eksperci z organizacji Pracodawcy RP
zwracają również uwagę na to, że projekt ustawy został przesłany do Sejmu bez wcześniejszych konsultacji. Niezapowiedziana zmiana
może zdestabilizować funkcjonowanie całego
sektora piwnego, ponieważ w planach na 2020
rok browary opierały się na zapowiedzianej

ARCHIWUM

W 2020 roku droższe piwo?
Sejm przegłosował ustawę, która zakłada
podniesienie akcyzy na alkohol. Od 1 stycznia 2020 roku podatek wzrośnie o 10 proc.
– z 5704 złotych do 6275 złotych od 1 hektolitra. Ministerstwo Finansów przewiduje,
że podwyżka akcyzy przełoży się na wzrost
ceny puszki piwa o 5–6 groszy. Eksperci
z branży piwnej ostrzegają jednak, że podwyżka będzie znacznie wyższa, ponieważ
akcyza to tylko niewielka część ostatecznej
ceny. Zmiany w prawie krytykują też konsumenci, którzy nie dowierzają, by główną
przyczyną nowej ustawy była troska rządzących o ich zdrowie…
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podwyżce akcyzy o 3 proc. Jej ponadtrzykrotne zwiększenie na półtora miesiąca przed
końcem roku uniemożliwia im właściwe zaplanowanie produkcji, sprzedaży czy zakupu
surowców, szczególnie że w piwowarstwie
robi się plany z wielomiesięcznym, a często
rocznym wyprzedzeniem.

W bieżącym roku sprzedający auta czekali na nabywcę średnio 42 dni. Najszybciej sprzedawały się używane Fiaty Seicento
(około 20 dni) – wynika z analizy AAA AUTO.
Około 30 dni nowego właściciela znajdowały
między innymi Peugeoty 206, Renault Thalia,
Seaty Cordoba i Fiaty Punto. Z kolei najdłużej,
60 dni i więcej, oczekiwały na sprzedaż używane Suzuki Vitara, BMW 6, Porsche Cayenne
czy Mercedesy S. Najdłużej z oferowanych
aut sprzedawały się Volkswageny Crafter –
aż 71 dni.
D W U T Y G O D N I K

Z niedowierzaniem
Agencja Badań Rynku i Opinii SW Research przeprowadziła badania, z których
wynika, że Polacy są przeciwni podwyżce
akcyzy na piwo. 64,2 proc. respondentów
obawia się, że podniesienie stawek doprowadzi do wzrostu cen. Prawie 60 proc. uważa,
że główną przyczyną podwyżki jest konieczność zwiększenia wpływów do budżetu państwa, a 21 proc. wskazuje realizację obietnic
wyborczych. Tylko 14,4 proc. respondentów
przyjmuje, że celem podwyżki są względy
zdrowotne. Większość ankietowanych twierdzi, że podwyżka akcyzy na alkohol powinna
w większym stopniu dotyczyć wódki niż piwa
(27,5 proc.) albo być równa dla obydwu rodzajów alkoholu (26,5 proc.).
MAREK KOWALIK
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