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Temat na czasie
Michał Szypuła, dyrektor
ZWP JSW SA.: – Jesteśmy
na etapie, kiedy każda
maska przeciwpyłowa jest
na wagę złota. Nie chodzi
tylko o cenę, ale przede
wszystkim dostępność.
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PGG. Po majówce czas na decyzje

Nowe narzędzie w walce o suwerenność polskiej i europejskiej
gospodarki.
STRONA 3



Jesteśmy kulą u nogi rządu

– Programu dla górnictwa nie ma,
gdzieś w planach jest restrukturyzacja PGG. W takich warunkach nie
chcemy się godzić na redukcje wynagrodzenia. Jeżeli mamy to zrobić,
chcemy mieć pewność, że to uratuje
spółkę. Dziś mamy wrażenie, że poza
nami nikomu na tym nie zależy, że
polski węgiel jest kulą u nogi naszego
rządu – mówi Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w Polskiej
Grupie Górniczej.

STRONA 4

Koronawirus pogrzebie
amerykańskie górnictwo?

Górnictwo w USA.
STRONA 8

Przychodzi dealer do klienta…
Informacje motoryzacyjne.



STRONA 9

Pat i siła wyższa

Tydzień, który związki zawodowe przeznaczyły na namysł nad propozycją pakietu osłonowego
w Polskiej Grupie Górniczej, został ostatecznie stracony. Nie ustają działania zarządu dla
ratowania spółki, lecz szansa na uzyskanie 70 mln złotych pomocy rządowej w ramach tarczy
antykryzysowej znalazła się w zawieszeniu. Po majowym weekendzie będą kolejne rozmowy.
Jednak w zupełnie innej sytuacji. Spółka coraz bardziej cierpi z powodu koronawirusa. Ogłoszono
siłę wyższą. Ograniczono roboty przygotowawcze, zerwano z powodu siły wyższej wiele kontraktów
z dostawcami usług, materiałów i maszyn. Kiedy zamykaliśmy ten numer Nowego Górnika,
sytuacja była patowa.

WIĘCEJ NA S. 4–5
ARCHIWUM PGG

Węglowe cło
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Kij w mrowisko

Pięścią w stół
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poseł RP

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka

Świat po pandemii

W

arto choć na chwilę wyrwać się z politycznego
zamętu, aby zastanowić się, jak będzie wyglądał
świat po pandemii koronawirusa. Nie ma wątpliwości,
że globalna katastrofa będzie miała wpływ nie tylko
na państwa, ale także na każdego mieszkańca Ziemi.
Na pewno świat kiedyś otrząśnie się z szoku, jaki nam
towarzyszy. Jednak im wcześniej to się stanie, tym
lepiej dla zwykłych zjadaczy chleba. Właśnie w tej
sprawie prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym
do przywódców Europy zaproponował pięciopunktowy
plan. Dotyczy on między innymi gospodarki, sposobów
wychodzenia z kryzysu, służby zdrowia, współpracy
międzynarodowej i bezpieczeństwa militarnego.

P

rezydent zwraca uwagę, że wybuch pandemii
wymusił podjęcie szybkich decyzji, których
głównym celem było maksymalne ograniczenie liczby
zachorowań i ocalenie jak największej liczby ludzi. „Bez
wątpienia obecna nadzwyczajna sytuacja pokazała,
że w przypadku kryzysów globalnych odległość
geograficzna, bogactwo, siła armii to niejedyne sposoby
zapewnienia skutecznej ochrony dla naszych obywateli
i państw” – stwierdził prezydent. Jego zdaniem
nadszedł czas, aby wspólnie zastanowić się, jak
będą wyglądały świat i współpraca międzynarodowa
po pokonaniu pandemii koronawirusa.

A

ndrzej Duda podkreślił, że gospodarcze działania
ratunkowe podejmowane przez rządy powinny
w większym stopniu zadbać nie tylko o wysoki wzrost
PKB, ale też zrównoważony rozwój państw w innych
wymiarach, w tym w zakresie sprawiedliwego
i efektywnego podziału środków finansowych pomiędzy
potrzebujących. „Konieczne obecnie jest nadanie
nowego impulsu do pobudzenia produkcji w Europie,
czego efektem powinno być między innymi skrócenie
łańcuchów dostaw” — stwierdził prezydent. Moim
zdaniem to wyraźny sygnał, że powinniśmy stawiać nie
tylko na globalizację, ale także na to, co możemy sami
wyprodukować.  •

FELIETON

Wirus i węgiel
Zagrożenie pandemią skłoniło niektóre miasta do zlikwidowania opłat parkingowych oraz zachęcania mieszkańców, by nie korzystali z komunikacji publicznej. Logiczne,
w końcu stykają się w niej większe grupy ludzi, więc ryzyko
zakażenia wyraźnie rośnie.
Tak zwani ekolodzy nie zaprotestowali, w większości rozumiejąc, że istnieje coś, co nazywa się hierarchią
potrzeb. Na ewentualne powikłania po wirusie umiera
się szybciej niż w efekcie wdychania cząsteczek smogu.
Podobna argumentacja nie dociera jednak w wypadku wybierania źródeł elektryczności i ciepła. Ludzie urodzeni i wychowani na centralnym ogrzewaniu
sieciowym nie są w stanie zrozumieć problemów tych,
którzy muszą sami zapewnić sobie odpowiednią temperaturę w domach – paląc w piecach. Ludzie z odpowiednim poziomem dochodów nie widzą także problemu
w zastępowaniu węgla – najtańszego paliwa – gazem.
Wprawdzie część średnio zarabiających, żyjących
w blokach, zaczyna odczuwać podwyżki kosztów ogrzewania, na razie jednak udaje się przekierować ich
niezadowolenie na rosnącą cenę węgla. Porównania
z kosztem pracy ciepłowni zasilanych gazem jeszcze
nie mają. A inaczej czyta się o czymś, co jest abstrakcją,
dopóki nie trzeba samemu za to płacić.
Równie łatwo, miło i przyjemnie opowiada się,
że dla ratowania ojczyzny przed smogiem wystarczy
zamknąć polskie kopalnie, a węgiel importować. Patrząc na chwilowe rozwiązania, ponad połowa „ekspertów” zachwyca się oszczędnościami osiąganymi
dzięki importowi.
Jednak na pytania o cenę węgla dla – w skali światowej – średnio małego odbiorcy, jakim jest Polska, po zakończeniu w niej wydobycia ci sami eksperci pozwalają
wybrać odpowiedź. Jedni twierdzą, że będzie taniej,
drudzy, że wyraźnie drożej. Jedynym, co nie wywołuje
rozbieżności, jest świadomość wzrostu opłat za spalanie
paliw kopalnych w Unii Europejskiej. W tym bowiem
jest nadzieja na wykończenie węgla w Europie. 
ZK

Pogorszenie sytuacji
na rynku węglowym

Można przypuszczać, że ta sytuacja jest zapowiedzią poważnej depresji rosyjskiego przemysłu
węglowego, bowiem najostrzejsze spadki produkcji
węgla energetycznego odnotowane zostały w rejonie Krasnojarska – o 44,1 proc. rok do roku. Inny
duży producent tego typu węgla, SDS-Ugol, zmniejszył
produkcję o 28,4 proc. do 4,6 mln ton w pierwszym
kwartale tego roku. Z kolei producenci węgla koksującego zwiększają wydobycie. Najlepsze wyniki
w okresie styczeń–marzec osiągnął kuzbaski Mechel,
gdzie produkcja węgla koksującego wzrosła o 90,4
proc. rdr (do 2,82 mln ton), a całkowita produkcja
zwiększyła się o 46,5 proc., osiągając 5,16 mln ton.
Taltek produkujący węgiel energetyczny i koksujący
w tym okresie zwiększył produkcję o 12 proc., osiągając poziom 1,5 mln ton.
•

S

ytuacja jest wyjątkowa. Dlatego potrzebne
są wyjątkowe działania. Z niepokojem śledzę
informacje na temat górnictwa. Każdy dzień to porcja
wieści mrożących krew w żyłach. Chyba najgorsze
w tym wszystkim jest to, że wciąż nie ma realnych
pomysłów na rozwiązanie najważniejszych
problemów. Rozumiem, że w czasie pandemii trudno
oczekiwać, że ktoś wyjdzie i przedstawi precyzyjny
plan działania. Jednak dobrze byłoby wskazać
chociaż zasadnicze kierunki. Na razie zasadniczym
kierunkiem jest szukanie jakiejkolwiek koncepcji.
Strona społeczna obawia się jednego – stan pandemii
może być wykorzystany do walki z górnictwem
węgla kamiennego. Podkreślam to po raz kolejny, ale
tylko dlatego, aby uzmysłowić poziom zagrożenia.
Najgorsze jest to, że nie mamy alternatywy. Przecież
w obecnej sytuacji nie stać nas na wspieranie zielonej
energetyki, która bez dotacji wciąż jest droga. Nie
możemy pozwolić sobie na utratę miejsc pracy, bo i tak
bezrobocie w najbliższym czasie będzie rosło. Piszę te
słowa z ciężkim sercem, ponieważ intuicja podpowiada
jedno – jeśli skasujemy sobie górnictwo, w sprawach
bezpieczeństwa energetycznego będziemy bezradni.

B

yłoby inaczej, gdybyśmy na poważnie zainteresowali
się bezemisyjnymi technologiami wykorzystania
węgla w energetyce. Takie technologie są możliwe.
Mają je Japończycy, pracują nad nimi Amerykanie. Nie
tak dawno na łamach Nowego Górnika ukazała się
rozmowa z prof. Stanisławem Pruskiem, dyrektorem
naczelnym Głównego Instytutu Górnictwa. Informował
w niej o pracach Japończyków na ten temat i o ich
sukcesach. To powinno wielu dać do myślenia. Skoro
Japonia, która nie ma węgla, korzysta z niego i rozwija
technologie węglowe, to powinniśmy poważnie się nad
tym zastanowić. Nie rozwiążemy naszych problemów,
rezygnując z tego paliwa, a możemy wiele z nich
rozwiązać dzięki racjonalnemu wykorzystaniu naszego
naturalnego skarbu. 
•
NEKROLOG

ROSJA

Wydobycie węgla w Rosji spada. W pierwszym kwartale 2020 roku wyniosło 99,2 mln ton – to spadek aż
o 9,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku – wynika z raportu Argus Media.

Nie rezygnujmy ze skarbu

Pragniemy złożyć
najszczersze kondolencje
Prezesowi

Tomaszowi Rogali
Panu Prezesowi

Tomaszowi Rogali
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składa
zespół redakcji

Nowego Górnika

w związku z odejściem

Ojca
Chcieliśmy wyrazić nasze
najgłębsze współczucie,
a jednocześnie żywimy nadzieję,
że dobre wspomnienia pomogą
złagodzić ból straty.
Zarząd, Rada Nadzorcza
i pracownicy
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NOWE NAR ZĘDZIE W WALCE O SUWERENNOŚĆ POL SKIE J I EUROPE JSKIE J GOSPODARKI

Węglowe cło
Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki w skali globalnej. Od tej reguły może pojawić się wyjątek
przywracający częściową równowagę handlową. Komisja Europejska chce wprowadzić podatek na produkty z importu, których
wytworzenie powoduje emisję dwutlenku
węgla. Ciekawie brzmi propozycja premiera
Mateusza Morawieckiego, aby rozpocząć
od programu pilotażowego dla stali, cementu i nawozów. Z ramienia Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów zostałam
kontrsprawozdawcą tego projektu.
Na razie wszystkie klimatyczne restrykcje nakładane przez Unię Europejską skierowane są do wewnątrz. Prawne,
technologiczne i finansowe obostrzenia
dotyczą tylko państw członkowskich,
które muszą ograniczać węgiel w gospodarce, a kolejny na czarnej liście jest
gaz. Dotychczas w UE zwyciężało przekonanie, że jeśli na naszym podwórku
zaczniemy przykręcać „zieloną” śrubę,
tym śladem pójdzie cały świat. W dobie globalizacji i wolnego handlu jest
to pobożne życzenie. Rynek nie toleruje
próżni. Jeśli coś jest zakazane w Europie, nie ma przeszkód, aby powstało
gdzieś indziej i wróciło na nasz rynek

w formie gotowego produktu. I tak się
dzieje. Na kraje członkowskie nakładane
są kolejne redukcje dwutlenku węgla,
a jednocześnie rośnie import produktów wysokoemisyjnych. Nie ma to nic
wspólnego z duchem porozumienia paryskiego i wypacza unijną politykę klimatyczną, której głównym założeniem
jest walka z globalnym ociepleniem.

UE ELIMINUJE WĘGIEL
Z WŁASNEJ GOSPODARKI
Technologie obarczone „zielonymi”
restrykcjami są droższe. Na dłuższą metę
doprowadzi to do tego, że europejscy
producenci zostaną wyrzuceni z własnego rynku, bo na ich miejsce wejdą firmy
z krajów, które nie mają klimatycznych
skrupułów. Taki mechanizm działa między innymi w sektorze stali. O światowy
prymat w tej branży walczą Chiny i USA.
Kiedy między gospodarczymi gigantami
wybuchła wojna handlowa, europejski
rynek zalała tańsza i dobrej jakości stal.
W konsekwencji Bruksela musiała wprowadzić kontyngenty importowe, aby nie
doprowadzić do całkowitego upadku europejskiego stalownictwa.
Dwutlenek węgla, z którym walczy
Unia Europejska, jest ukryty nie tylko
w stali, ale też w wielu innych produktach

importowanych na nasz rynek w masowych ilościach, jak choćby cement albo
nawozy. Przykładów jest więcej. Polski
Komitet Energii Elektrycznej ocenia,
że w latach 2017–2019 import prądu spoza Unii Europejskiej wzrósł o 700 proc.
Ponieważ został on wytworzony w instalacjach niepodlegających klimatycznym
rygorom – gdzieś na świecie wyemitowano 11 mln ton dwutlenku węgla.

UE MUSI ZMIERZYĆ SIĘ
Z KONKURENCJĄ
Problem ten stał się szczególnie aktualny teraz, w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem. Największe
globalne potęgi pogrążają się w recesji,
co rodzi obawy, że ich polityka gospodarcza stanie się jeszcze bardziej agresywna
i raczej nie będzie oparta na „zielonych”
fundamentach. Komisja Europejska zdaje
się dostrzegać to niebezpieczeństwo i rozpoczęła prace nad mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Carbon Border
Adjustment Mechanism – CBAM). Najprościej rzecz ujmując – chodzi o podatek
nałożony na produkty z importu, których
wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Pomysł jest dobry, ale należy
wyjątkowo rozważnie przygotować jego
REKLAMA

zasady i kryteria. W Unii Europejskiej już
pojawiają się głosy, aby podatek węglowy rozszerzyć na maksymalny wachlarz
branż i produktów, aby zmusić resztę
świata do zaostrzenia klimatycznych restrykcji. Niekoniecznie tak się musi stać.
UE jest dużym graczem na globalnych
rynkach, ale nie największym. Łatwo sobie wyobrazić, że nadmierne zastosowanie nowej daniny doprowadzi do wojny
handlowej, którą przegramy.

W DYSKUSJI NAD KSZTAŁTEM
CBAM POJAWIAJĄ SIĘ TEŻ
GŁOSY ROZSĄDKU
Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego należy najpierw uruchomić
program pilotażowy, który obejmowałby trzy produkty: stal, cement i nawozy
sztuczne. Po zakończeniu tej fazy należy
przeprowadzić analizę CBAM i rozważyć
kolejne kroki. Ważne jest, aby traktować
tę sprawę z odpowiednią ostrożnością,
nie powodując niestabilności na unijnych
rynkach. Warto nad tym dobrze popracować, ponieważ cło węglowe może stać się
podstawowym narzędziem do zwiększenia suwerenności przemysłowo-technologicznej Polski i całej Unii Europejskiej.
IZABELA KLOC (PIS),
EURODEPUTOWANA
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– Programu dla górnictwa nie ma, gdzieś w planach jest restrukturyzacja PGG. W takich warunkach nie chcemy się godzić
na redukcje wynagrodzenia. Jeżeli mamy to zrobić, chcemy mieć pewność, że to uratuje spółkę. Dziś mamy wrażenie, że poza
nami nikomu na tym nie zależy, że polski węgiel jest kulą u nogi naszego rządu – mówi BOGUSŁAW HUTEK, przewodniczący
Solidarności w Polskiej Grupie Górniczej.

Jesteśmy kulą u nogi rządu
NOWY GÓRNIK: Co się dzieje w PGG, kiedy
patrzy się na to z perspektywy związków
zawodowych?

BOGUSŁAW HUTEK: – Zarząd PGG zaproponował redukcję wynagrodzenia o 20 proc.
i skrócenie czasu pracy, aby mógł skorzystać z tarczy antykryzysowej. Nie
zgodziliśmy się z tym. Zaproponowaliśmy, żeby jeden dzień w tygodniu był
postojowy, czyli płatny w wysokości
60 proc. wynagrodzenia. Zarząd tego nie
przyjął, bo choć nasza propozycja także
pozwala skorzystać z tarczy, to daje się

uzyskać z niej mniejsze środki. Powiedziano nam, że jeżeli nie zgodzimy się
na te działania, to trzeba będzie ogłosić
upadłość spółki.

Co z kontraktami spółki, z przychodami?
Zwały są pełne.
– Spotkaliśmy się z wicepremierem
Jackiem Sasinem w Warszawie i spytaliśmy, dlaczego energetyka, jeszcze przed
pandemią koronawirusa, nie odebrała
zamówionego w PGG węgla i nie zapłaciła za niego. Usłyszeliśmy, że gdyby zapłaciła, to sama miałaby problemy i mogłaby upaść. Według rządu my możemy
upaść, a oni nie. Usłyszeliśmy, że energetyka jest związana umowami międzynarodowymi dotyczącymi importu energii,
których nie da się zablokować, a żądając
tego, będziemy dążyli do wyjścia z Unii
Europejskiej.
Wychodzi na to, że dla naszego rządu znacznie ważniejszy jest mocno dotowany przez tamtejsze państwa prąd
z Niemiec czy Szwecji niż ratowanie
polskiego górnictwa. Dla mnie to jest
nie do przyjęcia.
Usłyszeliśmy także, że importu węgla nie można zablokować. Niedawno

TO NIE JEST SPÓR O PODZIAŁ ZYSKU

Musimy ratować firmę
– Zgubiliśmy gdzieś sens i poczucie,
o co toczy się dziś spór w Polskiej Grupie
Górniczej. To nie jest spór o to, że spółka
zarobiła kilkaset milionów złotych i nie
chce podzielić się z pracownikami zyskiem. To spór o to, że spółka straci setki
milionów i może za chwilę musieć zwolnić
pracowników! – tłumaczył Tomasz Rogala,
prezes PGG, goszcząc w audycjach radiowych 29 kwietnia.
W rozmowach emitowanych przez
katowickie rozgłośnie Radio eM oraz
Radio Katowice dziennikarze dopytywali o trudną sytuację górnictwa. Pytali
między innymi o szansę na zawarcie
w PGG porozumienia antykryzysowego,
którego podpisania odmówiły działające
w spółce związki zawodowe (żądając
przedstawienia do 4 maja perspektywicznego planu naprawczego dla PGG).
Stanowisko związków uniemożliwia
uzyskanie przez PGG ponad 70 mln
złotych miesięcznie pomocy publicznej
z tarczy antykryzysowej na podstawie
ustawy o COVID-19 (w zamian za zmniejszenie czasu pracy i – proporcjonalnie
– wynagrodzeń o 20 proc.).
– To marnotrawienie zasobów i możliwości, które zwiększa ryzyko upadłości
spółki. Zostało to uczciwie powiedziane
przez nas na spotkaniach ze związkami
zawodowymi – mówił Tomasz Rogala.
Podkreślił, że zarząd przedstawił już

plan ratunkowy: plan zachowawczy,
który pokazywał, w jaki sposób zarząd
chce zrównoważyć przychody z kosztami. Większość energii w Polsce produkowana jest z węgla, a nagłe zmniejszenie zapotrzebowania, które wynosi
już kilkanaście procent, automatycznie
przenosi się na surowiec dostarczany
przez PGG SA.
– Strona społeczna wie, że spółka
będzie traciła ponad 200 mln złotych
miesięcznie i że za trzy miesiące strata
wyniesie ponad 700 mln złotych. Wie,
że są to długi, które trzeba będzie spłacić. Wie, że nie będzie źródeł na pokrycie tego długu. Nie będziemy traktowani inaczej niż tysiące przedsiębiorstw
w Polsce – wyliczał prezes PGG.
Uzasadniał też nietrafność wymagania planu naprawczego w wyznaczonym
terminie. – Wymaganie planu naprawczego jest nielogiczne. Jak mamy przygotować taki dokument, jeśli nie wiemy,
co się wydarzy? Musimy być elastyczni
– to jedyny plan możliwy w kryzysie.
Mówimy o planie zachowawczym, o tym,
co zrobić, żeby ratować firmę i miejsca
pracy – argumentował Tomasz Rogala.
Prezes PGG zapowiedział, że zarząd
wykorzysta wszystkie dostępne i możliwe środki dla ratowania firmy. – Mamy
nadzieję, że strona związkowa zmieni
zdanie i podpisze porozumienie – dodał.
•

pisano o statku, który przywiózł dla PGE
blisko 186 tys. ton węgla z Kolumbii.
Dziennikarze wyjaśniali, że to węgiel
specyficzny. Nieprawda, polskie kopalnie też taki węgiel wydobywają. Przy
tej okazji pisano, że kontrakty są święte.
Z zagranicznymi kontrahentami są święte, ale z polskimi już nie?

Z każdym powinny być święte.
– Właśnie.
Niedawno czytałem komentarz analityka stwierdzającego, że PGG powinna
część swoich aktywów postawić w stan
likwidacji.
– Wicepremier Sasin powiedział,
że po wyborach przedstawi nam program restrukturyzacji Polskiej Grupy
Górniczej. Przypomnę, że już 21 kwietnia miał on zaprezentować kierunki
funkcjonowania górnictwa i energetyki. Tego jeszcze nie ma. Teraz usłyszeliśmy o restrukturyzacji PGG. Jeżeli
mamy zrzec się swojego wynagrodzenia,

to chcemy wiedzieć, że dzięki temu spółka przetrwa, tak jak to było na przykład
w przypadku zrzeczenia się czternastki.
Teraz mamy oddać część wynagrodzenia
i za kilka tygodni się dowiedzieć, co dalej
z PGG. Dlatego zdecydowaliśmy, że chcemy najpierw poznać plan restrukturyzacji. I chcemy widzieć go teraz, jeszcze
przed wyborami, by dowiedzieć się, czy
spółka ma przetrwać i w jakim kształcie.
Ludzie chcą wiedzieć, że oddając wynagrodzenie, rzeczywiście ratują swoje
miejsca pracy.
My od dawna wzywamy do rozmów
na temat przyszłości PGG, proponujemy spotkania przy okrągłym stole, przy
kwadratowym – jaki sobie wybiorą.
To nieważne. Ważne, żebyśmy poznali
plany w stosunku do spółki i całego górnictwa węgla kamiennego. Z dzisiejszych
wypowiedzi wicepremiera Jacka Sasina
i innych przedstawicieli rządu wynika,
że polski węgiel do niczego rządowi nie
jest potrzebny. Jest kulą u nogi.
PIOTR MYSZOR
REKLAMA

PEWNA I STABILNA PRACA
Dołącz do nas!
Zadbamy o bezpieczeństwo Twoje, Twojej rodziny
i Twoich finansów.
Należymy do największego producenta węgla koksowego w UE.
Poszukujemy 170 nowych pracowników.
Zatrudnimy

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:

W W W.NOW YGORNIK .PL
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Siła wyższa i związkowy sprzeciw
w Polskiej Grupie Górniczej
Tydzień, który związki zawodowe przeznaczyły na namysł nad propozycją pakietu
osłonowego w Polskiej Grupie Górniczej,
został ostatecznie stracony. Nie ustają
działania zarządu dla ratowania spółki,
lecz szansa na uzyskanie 70 mln złotych
pomocy rządowej w ramach tarczy antykryzysowej znalazła się w zawieszeniu.
Przypomnijmy, że w połowie kwietnia zarząd PGG poprosił związkową
reprezentację pracowników spółki
o podpisanie porozumienia, które oznaczałoby zgodę na wprowadzenie pakietu
ratunkowego dla firmy. Działania osłonowe miały przebiegać w trzech kierunkach. Po pierwsze – na kwartał skrócono
by o 20 proc. czas pracy (na proporcjonalnej obniżce wynagrodzeń o jedną
piątą spółka zaoszczędziłaby 55 mln
złotych miesięcznie). Po drugie, dzięki
ograniczeniu czasu pracy i wynagrodzeń – na podstawie ustawy o COVID-19
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej dopłaciłby spółce około
70 mln złotych miesięcznie. Po trzecie
– PGG ograniczyłaby bieżące wydatki
na inwestycje i bieżące kontrakty, licząc
na kolejnych 70 mln złotych miesięcznie. Efekty pakietu łącznie oszacowano
na 195 mln złotych każdego miesiąca
i 585 mln złotych po kwartale.
Zarząd uprzedził, że sytuacja największego producenta węgla kamiennego w Unii Europejskiej jest krytycznie
trudna, a straty przy bezczynności mogą
sięgnąć nawet 240 mln złotych miesięcznie, ale związki odrzuciły propozycję
porozumienia. Przedstawiły własny
pomysł na oszczędności (z przestojem
ekonomicznym przez jeden dzień w tygodniu, płatnym w wysokości 60 proc.).
Zarząd natychmiast ocenił wariant
związkowy jako nieakceptowalny, ponieważ efekt finansowy byłby niższy
o 100 mln złotych od potrzeb PGG.

FIASKO SPOTKANIA
W WARSZAWIE
W pisemnej odpowiedzi związkowcy przypomnieli, że czekają na spotkanie w Warszawie w sprawie strategii
restrukturyzacyjnej dla branży węglowej, które rząd obiecał im w lutym tego
roku. Jeszcze tego samego dnia wieczorem obietnicę potwierdził wicepremier,
minister aktywów państwowych Jacek
Sasin, zapraszając liderów organizacji
związkowych w PGG do Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w stolicy na
21 kwietnia.
Spotkanie to nie przyniosło żadnego
rozwiązania. Strona rządowa podtrzymała diagnozę zarządu PGG i oceniła,
że jedynym ratunkiem dla spółki będzie wdrożenie pakietu osłonowego.
Po powrocie związkowcy zastanawiali się jeszcze nad swym stanowiskiem,
po czym w czwartek 23 kwietnia ostatecznie odrzucili wcześniejszą propozycję porozumienia.

Związki zażądały gwarancji,
że wyrzeczenia pracowników nie pójdą na marne, a Polska Grupa Górnicza
przetrwa kryzys. Ewentualną zgodę
na porozumienie uzależniono od przedstawienia przez Ministerstwo Aktywów
Państwowych do 4 maja planu restrukturyzacji dla PGG.
Zarząd spółki z ubolewaniem przyjął do wiadomości stanowisko strony
społecznej. W swym oświadczeniu podkreślił, że pakiet osłon, czyli plan ratunkowy, miał doraźny, pilny, tymczasowy
i zachowawczy charakter. Miał pozwolić
spółce na przetrwanie do czasu, kiedy
możliwe stanie się planowanie w jakimkolwiek dłuższym terminie.

RYNEK NIE POZWALA
NA DŁUGOFALOWE PLANY
– W tej chwili mamy nadprodukcję.
Możemy tu i teraz podjąć działania, aby
przetrwać, albo uwikłać się w spory,
do których nie zamykamy zresztą drogi.
Możemy wrócić do nich w odpowiednim
momencie – tłumaczył wcześniej w audycji Radia Piekary prezes PGG Tomasz
Rogala. – Mamy do wyboru: albo skorzystamy z narzędzia zaprojektowanego
przez polski rząd, z dopłaty 70 mln złotych, albo będziemy prowadzić rozważania, na które nie mamy czasu. Jeżeli nie
zrobimy nic, generując setki milionów
strat, to za trzy miesiące zostanie nam
postawiony zarzut, że nie skorzystaliśmy
z możliwości, która została nam przedstawiona – argumentował.
Zarząd spółki ocenił, że żądania
związków są niemożliwe do zrealizowania. Według niego pakiet osłon miał
umożliwić firmie funkcjonowanie w sytuacji kryzysowej związanej ze zmniejszeniem zapotrzebowania na węgiel.
Spadek zapotrzebowania na energię wytwarzaną z węgla wynosi już kilkanaście

procent i spółka musi elastycznie reagować, aby nie generować nadmiernych
strat finansowych na prowadzonej
działalności.
„Oczekiwanie wyrażone przez stronę
społeczną, że spółka w obecnej sytuacji
przygotuje plan restrukturyzacji, bez
ustalenia rzeczywistego zapotrzebowania na produkowany surowiec, jest
niezasadne. Nikt nie potrafi obecnie
przewidzieć tego zapotrzebowania,
a pierwsze miarodajne informacje rynkowe określające poziom zapotrzebowania powinny być dostępne w czerwcu
tego roku” – czytamy w oświadczeniu
zarządu PGG, który obciążył związki
odpowiedzialnością za nieskorzystanie
z pomocy rządowej.
„Warunkiem uzyskania pomocy
publicznej w ramach tarczy antykryzysowej jest jednak – zgodnie z ustawą
o COVID-19 – podpisanie porozumienia
z reprezentacją związkową pracowników. Stanowisko strony społecznej
uniemożliwia zatem skorzystanie z tego
rozwiązania” – stwierdzono w oświadczeniu. Zarząd zadeklarował jednocześnie, że zachowuje determinację i gotowość do wdrażania możliwych działań
ratunkowych.

SIŁA WYŻSZA I ZAWIESZENIE
CZĘŚCI UMÓW
Jedno z takich działań (fragment
pakietu osłonowego, który – w przeciwieństwie do ograniczenia czasu pracy
– nie wymaga zgody pracowników i powinien przynieść około 70 mln złotych
oszczędności miesięcznie) ogłoszono już
w czwartek 22 kwietnia, w przeddzień
odmowy podpisania porozumienia
przez związki zawodowe.
Polska Grupa Górnicza zawiadomiła współpracujące firmy o wystąpieniu tzw. siły wyższej i zapowiedziała,

że od 1 maja na miesiąc zawiesi wykonanie części kontraktów na roboty zlecone w kopalniach oraz na dzierżawę
maszyn i urządzeń górniczych. Spółka
argumentuje, że na konieczność czasowego zawieszenia wykonania umów
wpływa przede wszystkim obecna sytuacja związana z ogłoszeniem stanu
pandemii COVID-19, która przełożyła
się na wszystkie sfery działalności PGG,
co stanowi przejaw działania siły wyższej, niezależnej od stron umowy. „Okoliczności te prowadzą do przymusowego,
niemożliwego do przewidzenia wcześniej oraz niezależnego od PGG ograniczenia planowanych działań” – napisali
pełnomocnicy zarządu do partnerów
spółki.
W prawnych stosunkach gospodarczych tzw. siła wyższa (force majeure)
oznacza niezawinione i niemożliwe
do przewidzenia ani uniknięcia nagłe
zdarzenie zewnętrzne. Powołanie się
na nie może zwalniać firmę od obowiązku wykonania umowy, pod warunkiem
że związek przyczynowo-skutkowy między siłą wyższą a trudnościami przedsiębiorcy jest rzeczywisty, a zobowiązany
dochował należytej staranności (między
innymi niezwłocznie zawiadomił o zidentyfikowaniu konkretnych skutków
siły wyższej w swoim przedsiębiorstwie).
W stosunku do firm zewnętrznych
wykonujących roboty górnicze w kopalniach PGG zasadnicze znaczenie ma konieczność ograniczenia kontaktów załogi
kopalń z pracownikami innych podmiotów na terenie oddziałów Grupy. Z powodu nakazów i ograniczeń związanych
z pandemią kontynuowanie przez firmy
zewnętrzne umów na roboty górnicze
nie leży w interesie publicznym, jakim
jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przed zarażeniem – uzasadniła
PGG.
Z kolei dostawców dzierżawionych
maszyn górniczych (np. kombajnów)
spółka informuje, że w maju planuje wstrzymanie ruchu przedmiotu
dzierżawy i zawieszenie naliczania
czynszu dzierżawnego za ten okres.
Zmiany w umowach zostaną potwierdzone stosownymi aneksami, co w ocenie PGG powinno pozwolić partnerom na skorzystanie z programów
pomocy publicznej w ramach tarczy
antykryzysowej.
Polska Grupa Górnicza argumentuje,
że pandemia spowodowała istotne obniżenie zapotrzebowania na rynku energii
elektrycznej, co bezpośrednio wpłynęło
na wolumeny węgla odbierane z kopalń.
„Kluczowi odbiorcy naszego produktu
w sposób bezprecedensowy i na niespotykaną dotychczas skalę zmniejszyli
zapotrzebowanie na dostawy węgla i wezwali spółkę do renegocjowania warunków dostaw” – zawiadamia spółka.
PGG uzasadniła, że obecnie niemożliwe jest jeszcze określenie realnego poziomu kontraktów z energetyką.
TW
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ZAKŁAD WSPARCIA PRODUKCJI JSW SA. Rzadko są doceniani. Wszyscy
sobie o nich przypominają, jak czegoś brakuje. Bez nich,
w czasie pandemii, produkcja w kopalniach już dawno
byłaby wstrzymana. – Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby
w sytuacjach ekstremalnych zdobywać materiały potrzebne
bezpośrednio do produkcji lub akcji ratowniczych. Teraz okazało
się, że naszą specjalnością muszą być materiały sanitarnohigieniczne. Jeszcze kilka miesięcy temu płyn do dezynfekcji był
wykorzystywany w ilościach śladowych, a na początku pandemii
stał się niemal niedostępny. Szybkość decyzji sztabu kryzysowego
była, szczególnie na tym początkowym etapie, bezcenna – mówi
Michał Szypuła, dyrektor ZWP JSW SA, w rozmowie z Nowym
Górnikiem.
ROZMAWIA : HANNA K R Z YŻOWSK A

NOWY GÓRNIK: Załóżmy, że Zakład Wsparcia Produkcji nie pracuje przez trzy dni.
Co dzieje się w kopalniach JSW?
MICHAŁ SZYPUŁA: – Wstrzymanie pracy ZWP
oznaczałoby wstrzymanie pracy naszych
magazynów w kopalniach. To spowodowałoby braki w zaopatrzeniu materiałowym. Górnicy musieliby przerwać
pracę. W czasie pandemii skutki byłyby
widoczne niemal natychmiast, ponieważ
Zakład Wsparcia Produkcji JSW odpowiada także za zaopatrzenie górników
w środki ochrony osobistej.

Maseczki stały się towarem strategicznym?
– W górnictwie nie ma materiałów
nieważnych. Jednak w czasie pandemii
środki ochrony osobistej mają ogromne
znaczenie. Nagle okazało się, że zaczęliśmy zużywać ogromne ilości płynów
dezynfekujących, rękawiczek czy maseczek jednorazowych. Jednak ma pani
rację, maski przeciwpyłowe są towarem
strategicznym. Dlatego trzeba nimi gospodarować w sposób oszczędny.
Brakuje ich na rynku?
– Z dnia na dzień stają się towarem
coraz bardziej deficytowym.
Oprócz masek przeciwpyłowych czego
jeszcze brakuje?
– Nie mówmy o brakach, bo na razie
pracownicy Zakładu Wsparcia Produkcji
za cenę olbrzymiego wysiłku zapewniają ciągłość dostaw wszystkiego, co jest
niezbędne, aby utrzymać ruch zakładów JSW. Jednak niemal od początku
zagrożenia koronawirusem obserwujemy kłopoty producentów materiałów dla
kopalń. Nasi dostawcy mają trudności
z zaopatrzeniem w surowce, ponieważ
w czasach globalizacji komponenty
są sprowadzane z wielu krajów. Wciąż
są utrudnienia transportowe. Trzeba
wielkiej znajomości rynku i branż kooperujących z JSW, aby utrzymać ciągłość dostaw.
Często są to dostawy na styk?
– Czasem tak. Nie tak dawno w jednej z kopalń brakowało masek. Samochód z transportem dotarł jakieś dwie
godziny przed zmianą. Górnicy dostali
maski na czas.
Gdyby nie dostali, kopalnia stanęłaby.
– Nie. Dyrektorzy kopalń się wspierają. Maski dotarłyby z kopalń, w których
są jakieś zapasy. Poza tym pracownicy
ZWP na bieżąco monitorują i raportują o stanie zapasów nie tylko w magazynach, ale także w kopalniach. Codziennie analizujemy bieżące potrzeby

Jak kupić
DAWID LACH / JSW SA
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i planowane dostawy podczas posiedzeń
sztabu kryzysowego.

Kiedy sztab kryzysowy zaczynał
pracę, szybko zrobiliśmy zapasy.
Gdybyśmy zaczęli kilka dni
później, mielibyśmy olbrzymie
kłopoty. Podam prosty przykład
z namiotami, które stoją
przed każdym zakładem JSW.
Decyzja o ich zakupie została
podjęta na jednym z pierwszych
posiedzeń sztabu kryzysowego,
a już kilka dni później były nie
do zdobycia.
Jak można kupić coś, czego nie ma?
– Dodałbym jeszcze, że trzeba to kupić w ogromnych ilościach. Dla nas małe
zamówienie to na przykład kilka tysięcy jednorazowych masek ochronnych.
Kiedy sztab kryzysowy zaczynał pracę,
szybko zrobiliśmy zapasy. Gdybyśmy
zaczęli kilka dni później, mielibyśmy olbrzymie kłopoty. Podam prosty przykład
z namiotami, które stoją przed każdym
zakładem JSW. Decyzja o ich zakupie
została podjęta na jednym z pierwszych
posiedzeń sztabu kryzysowego, a już
kilka dni później były nie do zdobycia.
Do tej pory kupiliśmy ponad 80 tys. litrów płynów do dezynfekcji i 19 tys.
litrów płynów i żeli do odkażania rąk.
Nasi handlowcy zdobyli prawie 245 tys.
sztuk maseczek ochronnych, ponad
72 tys. kompletów rękawiczek i niespełna 1500 kombinezonów ochronnych.
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby
w sytuacjach ekstremalnych zdobywać materiały potrzebne bezpośrednio
do produkcji lub akcji ratowniczych.
Teraz okazało się, że naszą specjalnością muszą być materiały sanitarno-higieniczne. Jeszcze kilka miesięcy temu
płyn do dezynfekcji był wykorzystywany
w ilościach śladowych, a na początku
pandemii stał się niemal niedostępny.
Szybkość decyzji sztabu kryzysowego
była, szczególnie na tym początkowym
etapie, bezcenna.
To prawda, że maski dla górników są nawet dziesięciokrotnie droższe?
– Przypadki ofert przekraczających
kilkadziesiąt razy cenę sprzed pandemii
nie są rzadkością. Co gorsza, w większości jest to towar wątpliwej jakości, bez
wymaganych certyfikatów i dopuszczenia do pracy na dole kopalni. W czasie posiedzenia sztabu kryzysowego

Michał Szypuła, dyrektor ZWP JSW SA: – Do tej pory kupiliśmy ponad 80 tys. litrów płynów do dezynfekcji
i 19 tys. litrów płynów i żeli do odkażania rąk. Nasi handlowcy zdobyli prawie 245 tys. sztuk maseczek
ochronnych, ponad 72 tys. kompletów rękawiczek i niespełna 1500 kombinezonów ochronnych
podawałem przykład nawet kilkusetkrotnego wzrostu ceny.

Przypadki ofert przekraczających
kilkadziesiąt razy cenę sprzed
pandemii nie są rzadkością.
Co gorsza, w większości jest
to towar wątpliwej jakości, bez
wymaganych certyfikatów
i dopuszczenia do pracy na dole
kopalni. W czasie posiedzenia
sztabu kryzysowego podawałem
przykład nawet kilkusetkrotnego
wzrostu ceny.
Kupował je pan?
– Mamy dostawców, którzy oferują
certyfikowane produkty za racjonalną cenę. Jednak wzrost kosztów jest

widoczny. To naturalne w sytuacji, kiedy
popyt jest olbrzymi, a podaż wciąż zbyt
mała. Nasi dostawcy także muszą więcej
płacić za półprodukty. Jednak nie cena
jest największą barierą. Pomimo zwiększania mocy produkcyjnych firmom brakuje materiału. Pamiętajmy również,
że teraz zaopatrują przede wszystkim
służby medyczne.

Służba zdrowia ma pierwszeństwo. Na którym miejscu ważności jest JSW?
– Mamy pozycję firmy strategicznej
dla gospodarki.
JSW jest ważniejsza niż służba zdrowia?
– Nie. Taka rywalizacja byłaby bez
sensu. Nasza Spółka wspiera służbę
zdrowia. Miedzy innymi dzięki naszym
kontaktom w najtrudniejszym czasie kupiliśmy 12 400 kombinezonów
ochronnych dla lekarzy i pielęgniarek
w szpitalach leczących pacjentów zarażonych koronawirusem. Dostarczaliśmy
także kamery termowizyjne i niemal
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czego nie ma?
wszystkie rodzaje środków ochronnych
dla wielu szpitali naszego regionu. Dla
nas to zaszczyt, że dzięki takiej postawie władz JSW możemy dbać nie tylko
o pracowników kopalń, ale także o tych,
którzy odpowiadają za nasze zdrowie
i zdrowie naszych rodzin. Obecne potrzeby służby zdrowia są ogromne. Nasi
dotychczasowi producenci muszą mieć
możliwość zaopatrywania szpitali. Jeżeli będziemy racjonalnie gospodarować
środkami ochrony indywidualnej, damy
szansę służbie zdrowia. Dlatego jeszcze
raz apeluję o bardzo oszczędne i rozważne wykorzystywanie tych środków.

Jesteśmy na etapie, kiedy każda
maska przeciwpyłowa jest
na wagę złota. Nie chodzi tylko
o cenę, ale przede wszystkim
dostępność.
Mnie wciąż interesuje, co będzie w sytuacji, kiedy wyśle pan maila z informacją,
że nie ma i nie będzie masek.
– Wtedy pracownik nie zostałby
dopuszczony do pracy na stanowisku,
w którym występuje nadmierne zapylenie. W warunkach dołowych oznacza
to oczywiście postój znacznej części
kopalni. W wyjątkowych sytuacjach
w miejscach, w których nie są przekroczone odpowiednie progi NDS, kopalnia może stosować jako ochronę przed
koronawirusem maski płócienne pod
warunkiem, że mają potwierdzone
właściwości antyelektrostatyczne przy
stosowaniu w warunkach zagrożenia
metanowego oraz wybuchu pyłu węglowego. Jesteśmy na etapie, kiedy każda
maska przeciwpyłowa jest na wagę złota. Nie chodzi tylko o cenę, ale przede
wszystkim dostępność. Pytała pani, czy
można sobie wyobrazić, że z powodu
braku tego asortymentu kopalnia staje?
Pracownicy ZWP robią wszystko, aby ten
czarny scenariusz nie stał się faktem.
Jeżeli producenci nie będą w stanie spełnić naszych potrzeb, to nawet Salomon
z pustego nie naleje. Od pracowników
kopalń także zależy to, czy racjonalnie
wykorzystamy środki kupione za cenę
olbrzymich starań.
Teoretyzujemy czy mówimy o realnym
zagrożeniu?
– Nie ma żadnego buforu bezpieczeństwa. Wystąpienie braków jest
realne. Dzisiaj mamy zabezpieczenie
najwyżej na kilka dni, jutro możemy
nie mieć takiego luksusu, a pojutrze…
Nie możemy wciąż działać w trybie

awaryjnym. Zapewnianie dostaw w horyzoncie dwu–trzydniowym to zbyt duże
ryzyko, chociaż na dzisiaj nie widzę
szansy na poprawę tej sytuacji.

Górnictwo na razie kojarzy się z zagrożeniem wirusowym. Jak czuje się pan w roli
głównego higienisty-zaopatrzeniowca
Spółki?
– Wszyscy pracownicy ZWP czują
wielką odpowiedzialność za dostawy
środków służących profilaktyce wirusowej. Jednak odpowiadamy także za dostawy sprzętu, materiałów i usług potrzebnych do normalnej pracy górniczej.
Nie wstrzymaliśmy prowadzenia przetargów. Kopalnie pracują. To oznacza,
że musimy zapewnić wszystko, co jest
potrzebne do produkcji.

Jak można organizować przetarg na środki, których nie ma?
– Często kupujemy w trybie awaryjnym. Dynamika rozwoju pandemii oraz
poziom niepewności jeszcze niedawno
nie pozwalały nawet na oszacowanie wymaganych ilości. Producenci również nie
chcą stawać do przetargów, ponieważ
unikają wiązania się długoterminowymi
kontraktami. Podpisanie umowy na dostawy deficytowych środków ochrony
na rok czy dwa lata to w tej chwili misja niemożliwa. Udało się nam zawrzeć
dłuższe kontrakty na płyny do dezynfekcji. W sprawie innych środków prowadzimy rozmowy. Staramy się wykorzystać każdą okazję, aby podpisywać
długoterminowe kontrakty, ponieważ
pozwalają nam one na wynegocjowanie

niższych cen i zapewnienie większego
stopnia bezpieczeństwa dostaw.

Spotykam się z opinią, że działania w kopalniach to propaganda.
– Odkażanie newralgicznych miejsc,
mierzenie temperatury, dostępność płynów do dezynfekcji rąk, organizacja pracy pozwalająca zminimalizować ryzyko
zarażenia, maski wielorazowe i maski
jednorazowe dla wszystkich, dostępność
rękawiczek jednorazowych – to nie jest
propaganda. To fakt. Bez tych działań
poziom zagrożenia epidemicznego w kopalniach naszej Spółki byłby nieporównywalnie większy. Ochrona pracowników JSW to z pewnością nie propaganda,
ale realne działanie.
•

JASTRZĘBSK A SPÓŁK A WĘGLOWA

Górnik z Pniówka zarażony
Sanepid przekazał dyrekcji kopalni Pniówek informację o pozytywnym wyniku testu u jednego z pracowników na obecność
wirusa SARS-CoV-2. Informacja dotarła
do dyrekcji 26 kwietnia o godzinie 15.45.
Natychmiast została przekazana do wszystkich instytucji koordynujących zwalczanie
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Służby kopalniane szybko ustaliły
listę 29 osób, z którymi pracownik miał
kontakt w ciągu minionych dwóch tygodni. – Zgodnie z ustaleniami sztabu
kryzysowego JSW jesteśmy od ponad
miesiąca przygotowani do takich działań. Drobiazgowa analiza kontaktów
zarażonego pracownika jest niezbędna,
aby ustalić wszystkie osoby z kopalni
Pniówek, które powinny zostać objęte
kwarantanną. Ostateczna decyzja należy do sanepidu i służb medycznych.
My musimy zrobić wszystko, aby wpłynęły do tych służb pełne informacje – powiedział Aleksander Szymura, dyrektor
ds. pracy w kopalni Pniówek.
Informacja o pracowniku zarażonym
koronawirusem jest pierwszym potwierdzonym przypadkiem w JSW SA. – Nasz
pracownik czuje się dobrze. Przebywa
w domu. Jesteśmy z nim w stałym kontakcie – powiedział dyrektor Szymura.
Kierownictwo kopalni i biuro zarządu
JSW ściśle współpracują ze służbami sanitarnymi. Na bieżąco są przekazywane
informacje o sytuacji.
Procedury minimalizujące ryzyko
zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały

wprowadzone w JSW w połowie marca.
Są one zgodne z normami zalecanymi
przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO), Ministerstwo Zdrowia i służby
sanitarne. – Zastosowaliśmy wiele rozwiązań, które o kilkanaście dni wyprzedziły decyzje podejmowane na szczeblu
centralnym. Wynikało to ze specyfiki
pracy w kopalniach. Aby zminimalizować ryzyko zarażenia, musieliśmy wdrożyć rygorystyczne zasady profilaktyki
– powiedział Włodzimierz Hereźniak,
prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki
Węglowej.
Sztab kryzysowy JSW podjął wiele działań, aby chronić pracowników
i zminimalizować ryzyko zarażenia.
Na terenie zakładów Spółki stworzono dodatkowe punkty do mycia i dezynfekcji rąk. Ograniczono liczbę osób
w windach zjeżdżających pod ziemię
i wyjeżdżających na powierzchnię.
Górnicy używają ochronnych masek
i okularów nie tylko na stanowiskach
pracy, ale także w drodze do nich, także
na powierzchni kopalni. Systematycznie przeprowadzana jest dezynfekcja
najbardziej newralgicznych miejsc –
łaźni, lampowni, cechowni i ważnych
ciągów komunikacyjnych oraz wind
górniczych (tzw. szoli). Odkażane
są także podziemne kolejki i dworce.
Codziennie odbywa się pomiar temperatury ciała wchodzących na teren
zakładu pracowników. Kopalnie JSW
już od 23 marca pracują w specjalnym trybie trzyzmianowym, który


ma ograniczyć kontakty górników pracujących na różnych zmianach.
– Każda kopalnia JSW została przygotowana na wypadek stwierdzenia
u któregoś z pracowników zakażenia
koronawirusem. Sztab kryzysowy JSW
opracował specjalne plany podziału
na zmiany, by zabezpieczyć zakłady
na wypadek kwarantanny jakiejś grupy
pracowników. Spółka stawia bezpieczeństwo pracowników na pierwszym
miejscu, ale nasze kopalnie nie mogą
zaprzestać produkcji. Zatrzymanie wydobycia grozi unieruchomieniem, a być
może nawet zamknięciem zakładu, dlatego od połowy marca stosujemy radykalne środki ostrożności – tłumaczy
Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds.
technicznych i operacyjnych, a równocześnie szef sztabu kryzysowego
w Spółce.
– W JSW wzorowo zadziałały procedury wprowadzone na czas pandemii,
które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Pojawienie się pierwszego przypadku zarażenia pracownika
nie miało wpływu na pracę kopalni, nie
doszło do przerwy w wydobyciu. Praca
w kopalniach odbywa się zgodnie z planem przygotowanym na czas pandemii
– powiedział Artur Dyczko. – Na bieżąco wymieniamy informacje z dyrekcją
kopalni i służbami państwowymi koordynującymi akcję minimalizowania
zagrożenia pandemią – podkreślił wiceprezes JSW.
MAT. PRAS. JSW SA
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Górnictwo w USA

Koronawirus pogrzebie
amerykańskie górnictwo?
– Wszystko, co mogło się ułożyć źle
dla górnictwa w USA, ułożyło się źle –
uważa Matthew Preston, analityk ds.
węgla w Wood Mackenzie. Wyjaśnia,
że w tym roku zapotrzebowanie na węgiel spadło o 35–40 proc. w porównaniu
z ubiegłym, który już był kiepski. Zamykanie zakładów ze względu na pandemię zmniejszyło zapotrzebowanie
na energię elektryczną, a ciepła pogoda na ogrzewanie. Węgiel jest odstawiany częściej niż inne źródła energii.
– W wielu regionach kraju węgiel jest
obecnie droższy niż gaz ziemny czy
energia z wiatru i słońca. Kiedy więc
popyt spada, elektrownie węglowe
są pierwsze w kolejce do wyłączenia –
wyjaśnia Matthew Preston.
Według raportu firmy badawczej
Rhodium Group w kwietniu tego roku
po raz pierwszy z wiatru i słońca wyprodukowano w Stanach Zjednoczonych
więcej energii niż z węgla. Od połowy
marca do połowy kwietnia z węgla wyprodukowano 16,4 proc. energii w USA,
podczas gdy w tym samym okresie
ubiegłego roku udział węgla stanowił
22,5 proc.
Koronawirus to jednak tylko jeden
z gwoździ do trumny amerykańskiego
górnictwa, które pracuje głównie dla
energetyki. Według amerykańskiego
Urzędu Informacji Energetycznej w 2018
roku amerykańskie kopalnie wydobyły
756 mln ton węgla, z czego 544 mln ton

zostały wykorzystane przez elektrownie węglowe. Wyprodukowana w nich
energia stanowiła 24 proc. całości amerykańskiej generacji.
Tani gaz ziemny i coraz sprawniejsze
OZE od dawna zmniejszają znaczenie
węgla i uderzają w rentowność firm
wydobywczych. Według serwisu Steelguru od roku 2015 już sześć z siedmiu
największych amerykańskich firm górniczych musiało ogłosić bankructwo.
Według Forbesa w ciągu ostatniej
dekady 500 elektrowni węglowych zostało wyłączonych lub ich wyłączenie
już zapowiedziano. Ponadto szacunki
wskazują, że w roku 2025 ponad 85 proc.
elektrowni węglowych będzie mniej
opłacalnych niż odnawialne źródła energii w ich regionie.
Teraz koronawirus dodatkowo uderzył w opłacalność wydobycia, wymuszając wprowadzenie w kopalniach
wielu zmian wynikających z nowych
wymagań bezpieczeństwa higienicznego, w ramach których firmy skracają
zmiany i wysyłają po pracowników więcej autobusów, by zapewnić większe odstępy między ludźmi. Część kopalń w stanach Pensylwania, Illinois i Wirginia
musiała zawiesić wydobycie, a w wielu
innych górnicy pracują dwa–trzy dni
w tygodniu.
Według Steelguru w styczniu tego
roku przewidywano, że produkcja energii z węgla w tym roku spadnie w USA
o 14 proc. Teraz, kiedy koronawirus
zmniejszył zapotrzebowanie na energię, a łagodna zima na ciepło, szacunki
mówią już, że ten spadek może wynieść
nawet 25 proc., zmniejszając generację
energii z węgla do poziomu najniższego
od 55 lat.

ARCHIWUM

Zamknięcie gospodarki przez pandemię
i ciepła zima zmniejszyły zapotrzebowanie na węgiel w USA o ponad jedną trzecią. Przy czym w sytuacji amerykańskiego górnictwa to już kopanie leżącego.
I to leżącego nie nad basenem, ale raczej
nad grobem.

PIOTR MYSZOR

Fundusz Odbudowy Gospodarki

24 kwietnia podczas posiedzenia komisji
przemysłu ITRE eurodeputowany Grzegorz
Tobiszowski zadał szereg pytań komisarzowi Thierry’emu Bretonowi dotyczących
wsparcia sektora energochłonnego w czasach pandemii koronawirusa. W odpowiedzi wskazano, że dla jego przedstawicieli przewiduje się 160 mld euro pomocy,
co stanowi 10 proc. ogólnego wsparcia
gospodarki określonego na poziomie
1,6 bln euro. Jak wskazują dane przekazane przez komisarza Bretona, w Europie
działa 450 tys. przedsiębiorstw sektora
energochłonnego, łącznie zatrudniających
6 mln pracowników.

Posiedzenie komisji dotyczyło
między innymi wsparcia sektora MŚP,
Europejskiego Funduszu Odbudowy
Przemysłowej, rozwiązań w dziedzinie
IT – przede wszystkim wprowadzenia
wsparcia w walce z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, ale co równie ważne
z perspektywy polskiego i europejskiego przemysłu – sektora energochłonnego, zidentyfikowanego przez komisję ITRE jako jeden z 13 ekosystemów
przemysłowych.
Przypomnijmy, że przywódcy
państw członkowskich Unii Europejskiej
zgodzili się podczas teleszczytu na utworzenie Funduszu Odbudowy Gospodarki,

który ma pomóc w walce z wywołanym
przez pandemię koronawirusa kryzysem. Jak donosi portal euractiv.pl, nie
ma jeszcze zgody co do jego ostatecznej
wysokości, jak i źródeł finansowania.
Są też różnice zdań co do formy tej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa Europy Południowej,
przede wszystkim Włochy, Hiszpania,
Grecja czy Portugalia, ale także kilka
innych, w tym Polska, chcą, aby nowy
fundusz wypłacał bezzwrotne dotacje.
Kraje Europy Północnej, w tym Austria,
Dania, Holandia, Szwecja czy Niemcy,
wolałyby, aby fundusz udzielał preferencyjnych pożyczek. •

PIXELBAY

160 mld euro pomocy dla europejskiego
przemysłu energochłonnego
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Producenci samochodów stopniowo wracają do pracy

W samym 2019 roku powstało 910 926 sztuk popularnego SUV-a

Informacje motoryzacyjne

Przychodzi dealer do klienta…
Problemem firm motoryzacyjnych jest
to, że nawet jeżeli ich salony dealerskie i serwisy pracują, to nikt do nich nie
przychodzi, bo lockdown nie pozwala.
Firmy zaczęły więc stawiać na sprzedaż,
a przynajmniej kontakt z klientami poprzez internet.
Kia Motors Polska uruchomiła internetowy salon samochodowy, którego
zasadniczą funkcją jest wideorozmowa
z doradcą marki Kia. Można się z nim
skontaktować przez telefon lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych narzędzi online. W ten sposób, bez
wychodzenia z domu, w wirtualnym salonie możemy obejrzeć wszystkie modele i podczas prezentacji wideo poznać
detale samochodu, którym jesteśmy
zainteresowani, skonfigurować wyposażenie wybranego modelu oraz ustalić
z przedstawicielem dealera szczegóły
zakupu.
Skoda przypomniała, że od dłuższego już czasu ma wirtualny salon, w którym można pogadać z przedstawicielem
marki, oglądać samochody i uzyskiwać
wszystkie potrzebne informacje. Fiat
wprowadził podobną usługę we Włoszech, a chce ją rozszerzać także na inne
kraje.
Serwisy zaczęły szeroko stosować
dostępną dawniej tylko dla klientów
premium usługę odbioru samochodu
z domu i odstawienia go tam z powrotem, czyli opcję „door to door”.
MotoTarcza Grupy PGD odpowiada
na hasło #zostańwdomu. Pracownicy
serwisów odbiorą samochód od klienta,
a po wykonanej usłudze odwiozą go pod
dom. To dodatkowe udogodnienie może
klienta nawet nic nie kosztować.
Ponadto za wykonaną usługę nie
trzeba płacić od razu. PGD proponuje
tarczę bezpieczeństwa finansowego
w postaci kredytu na usługi, części i akcesoria, udzielaną przy minimum formalności i minimum kontaktów.
Autoryzowane stacje dealerskie
Hondy polecają swoją ofertę w ramach

programu Zaawansowany Serwis Hondy,
która łączy zalety konwencjonalnego
„door to door” z elektroniczną kontrolą stanu technicznego pojazdu (eVHC
– electronic Vehicle Health Check).
Usługa „door to door” polega na odebraniu pojazdu przez pracownika serwisu z miejsca zamieszkania lub pracy
klienta i odstawieniu go z powrotem.
Jedyny kontakt z właścicielem pojazdu
ma miejsce przy przekazaniu kluczyka,
gdyż zakres usługi serwisowej omawiany jest wcześniej telefonicznie. Kluczyk
oraz elementy pojazdu, z którymi będzie
miała styczność odbierająca go osoba,
są przez nią dezynfekowane. Przy odbiorze wykonywane są również zdjęcia
dokumentujące stan samochodu. Usługa
serwisowa rozpoczyna się od bezpłatnego wykonania diagnostyki eVHC, w wyniku której klient otrzymuje mailem
link do jej podsumowania zawierającego zdjęcia oraz film dokumentujący
wykonanie diagnostyki przez mechanika wraz z jego komentarzami na temat
ogólnego stanu technicznego samochodu
i poszczególnych części i zespołów.
W przypadku wykrycia usterek nieuwzględnionych w pierwotnym zleceniu
ich naprawa wykonywana jest wyłącznie po akceptacji właściciela pojazdu
(np. poprzez dodanie usługi do koszyka
lub wysłanie maila). Klient nie wychodząc z domu, poprzez interface na smartfonie pozostaje w interakcji z serwisem
i ma pełną kontrolę nad przebiegiem
obsługi samochodu.
Ford podobne rozwiązanie wprowadził w swoich salonach we Włoszech już
w marcu i stopniowo rozszerza je w innych krajach.
Bardzo możliwe, że część tych
udogodnień zostanie z nami także
po pandemii.

FABRYKI AUT
POWOLI RUSZAJĄ
Producenci samochodów stopniowo
wracają do pracy. 20 kwietnia wznowiła
produkcję fabryka Volvo w Torslandzie

na obrzeżach Göteborga. To największy
zakład produkcyjny marki. Do pracy
przywrócone zostały także biura centrali Volvo Cars. Częściową produkcję
wznawia także zakład belgijski. Trzy
chińskie fabryki intensywnie pracują
już od kilku tygodni.
W tym samym tygodniu do pracy
wróciły fabryki samochodów osobowych
Volkswagena w Zwickau i Bratysławie,
a w kolejnym tygodniu także inne fabryki w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii,
Rosji i USA.
W tym samym czasie wznawiały pracę zakłady spółki Volkswagen Samochody Dostawcze, między innymi w Poznaniu, Wrześni i Swarzędzu.
Ruszają także fabryki Audi, które
stopniowo wznawiały produkcję w ostatnich dniach kwietnia. Od połowy miesiąca produkcję zwiększa już fabryka
silników w węgierskim Győr.
Renault także zapowiada wznowienie produkcji. Rozpoczęły fabryki części
i podzespołów, a fabryki aut w drugiej
kolejności.
Fiat i PSA, a więc i Opel, ruszą dopiero w maju.
Wszyscy producenci musieli dostosować zakłady do nowych wymogów
higienicznych związanych z pandemią.
Maseczki, rękawiczki, a w razie potrzeby
także przyłbice – to nieodłączny element
pracy, podobnie jak poranne badanie
temperatury.
W niektórych zakładach zwiększa
się przerwy między zmianami, żeby pracownicy nie mijali się w szatni. W gliwickim Oplu część pracowników dojeżdżających własnymi autami w ogóle nie
korzysta z szatni – przyjeżdżają do pracy
już w ubraniach roboczych.
Na liniach produkcyjnych pracowników trzeba było rozsunąć na co najmniej
1,5 metra, a tam, gdzie to jest niemożliwe, stosuje się różne przesłony z tworzyw oddzielające pracowników.
W gliwickim Oplu lista czynności
i zmian podjętych w celu ochrony zdrowia pracowników to ponad 100 pozycji.

Oprócz wyżej wspomnianych środków
jest na niej między innymi zwiększenie
działania wentylacji i rezygnacja z rekuperacji, czyli ponownego wpompowywania do hali zaczerpniętego z niej powietrza po oczyszczeniu go w filtrach.
Obecnie całe powietrze z hali jest wyrzucane na zewnątrz i zastępowane nowym.

KOLEJNY REKORD TIGUANA
Volkswagen wyprodukował sześciomilionowy egzemplarz Tiguana.
W samym 2019 roku powstało 910 926
sztuk popularnego SUV-a. Oferowany
w 80 proc. krajów świata Tiguan stał
się najchętniej kupowanym samochodem marki i koncernu Volkswagen.
W Europie cieszy się on największą
popularnością wśród modeli typu SUV,
a w skali całego świata należy do grona trzech najchętniej kupowanych
aut tej klasy. Volkswagen produkuje
ten samochód w czterech fabrykach
na trzech kontynentach, w krajach należących do czterech stref czasowych.
W zeszłym roku średnio co 35 sekund
w którejś z fabryk zjeżdżał z taśmy
nowy Tiguan.
Model pierwszej generacji miał swoją premierę w 2007 roku podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego
(IAA) we Frankfurcie, W kwietniu 2016
roku na rynek trafił Tiguan drugiej generacji, a rok później pojawiła się wersja
XL z większym o 110 mm rozstawem osi
i siedmioma miejscami. Dzisiaj 55 proc.
wszystkich egzemplarzy opuszczających
bramy fabryk to właśnie Tiguany XL.
W Ameryce Volkswagen oferuje model
drugiej generacji wyłącznie w wersji
z większym rozstawem osi.
W 2020 roku Volkswagen otworzy
kolejny rozdział w jego historii, prezentując odświeżoną wersję Tiguana z licznymi zmianami technicznymi i stylizacyjnymi. Pojawi się wtedy również
dodatkowa odmiana z napędem hybrydowym typu plug-in (PHEV) przeznaczona do sprzedaży w Europie.

PIOTR MYSZOR
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Emerytura
arbara całe życie na coś czekała.
Na idealną figurę, na idealną pracę,
na idealnego mężczyznę. Żyła w zamkniętym świecie swoich wybujałych
ambicji, gardząc tym, co ją otaczało.
Pracowała w przeciętnej, dość nudnej
firmie, na mało rozwijającym biurowym stanowisku. Nie planowała niczego
zmieniać – po prostu czekała, aż wszystko samo przyjdzie.
Bo kiedyś przychodziło. Była najstarszą córką, zawsze tą najbardziej
docenianą, chlubą tatusia. Jej młodsze
rodzeństwo nauczyło się żyć w jej cieniu,
ale chyba też nigdy im to nie przeszkadzało. Basia była miła, wszędzie jej było
pełno, i na dobrą sprawę była dobra,
choć trochę zagubiona. I wbrew wielkim nadziejom rodziców – to właśnie
jej młodsze rodzeństwo robiło kariery
i założyło rodziny, a ona ciągle liczyła
na więcej…
I tak mijały jej kolejne lata, sznury
adoratorów się nie pojawiały, a z czasem
przestali się pojawiać także ci nieliczni,
którzy do niej wzdychali. Wyszły za nich
jej koleżanki z biura, ona była jednak
nadal przekonana, że zasługuje na coś
więcej. Miała pewne opory, gdy koleżanka przekonywała ją, żeby stała się
domem tymczasowym dla malutkiego
kotka znajdy. Szybko jednak przekonała
się, że była to jedna z jej lepszych życiowych decyzji – wreszcie ktoś z uwagą

słuchał jej wieczornych wynurzeń i towarzyszył przy kolacji i drinku. I tak, nie
wiadomo kiedy, minęło zawodowe życie
Barbary. Mogła przejść na wcześniejszą emeryturę i od razu z tego chętnie
skorzystała. Nie przemyślała tego jednak zbyt dobrze. W jej głowie emerytura zawsze była gdzieś daleko, a nawet
gdyby – to miała być na tyle ustawiona, żeby móc ją spędzać w luksusach
i to w ciepłym, fajnym kraju, popijając
drinka z palemką. Tymczasem rzeczywistość miała wyglądać nieco inaczej. Jej
niewielkie, dwupokojowe mieszkanko
w bloku z imprezującymi studentami
piętro wyżej nie spełniało jej wyśrubowanych standardów już wcześniej. Szybko miało się też okazać, że emerytura nie
jest zaskakująco wysoka, więc luksusowe wyjazdy mogła co najwyżej zamienić
na przedłużony weekend w Rabce albo
Ciechocinku.
Jednak pierwszy dzień emerytury nie był taki zły – wstała później niż
zwykle, zjadła niespieszne śniadanie. Drugi i trzeci też były OK – umyła
okna, posprzątała w szafie. Pod koniec
pierwszego tygodnia zaczęła jednak powoli wariować. Zadzwoniła do młodszej siostry opowiedzieć jej o tym, jak
ją to gnębi. Ceniła w niej to, że nigdy jej
nie krytykowała. I wtedy też siostra wyszła z nieoczekiwaną propozycją – planowali całą rodziną wyjechać na kilka

miesięcy, może nieco dłużej, do Stanów,
gdzie jej mąż miał robić badania. Ich
dom na przedmieściach miał stać pusty.
Barbara nieco gardziła tamtą dzielnicą – pełną świeżych dorobkiewiczów
i wrzeszczących dzieci. Teraz jednak
wydała jej się miłą alternatywą dla dni
spędzanych w nagrzanym małym mieszkanku w bloku.
Spakowała się w dwie walizki, wzięła
kota pod pachę i swoją toyotą przeprowadziła się do domu siostry. Może nie
były to tropiki, ale jednak całodzienne
czytanie książek w ogrodzie wydało się
jej całkiem miłą odmianą. Przeszkadzał
jej tylko natrętny ogrodnik sąsiadów. Jak
na złość – ubrany niechlujnie w poplamione ogrodniczki, codziennie coś wycinał, kosił, przycinał, skutecznie uprzykrzając jej popołudnia. I zagadywał.

UCIECZK A Z KRAINY GAFY

ZDROWIE

Nieco później, w innej części kraju,
pewna trzydziestoletnia kobieta nerwowo wybierała pomidory w pobliskim
sklepie. Dobrze wiedziała, że jeśli spóźni
się nawet kilka minut, spotka ją kara.
Od dwóch tygodni była dzień i noc zamknięta w dwupokojowym mieszkaniu
ze swoim katem, swoim mężem. Kobieta nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, by odejść, a cała sytuacja sprawiła,
że awantury w jej domu wybuchają czasem kilka razy dziennie.
W tym samym czasie w rodzinie,
gdzie jest pięcioro dzieci – najstarsze
powinno w tym roku zdawać maturę,
a najmłodsze chodzi do przedszkola –
trwa nieustanna wojna o ponad piętnastoletni komputer. Dzieci powinny
brać udział w internetowych lekcjach,
ale komputer działa, jak i kiedy chce,
a internet jest tak wolny, że ledwo wystarcza do ściągnięcia poczty.

PIXABAY.COM

Czas
na empatię
Kilka tygodni temu, gdy pandemia dopiero
się zaczynała, ale zostały już wprowadzone rządowe obostrzenia, do jednej z krakowskich aptek przyszedł starszy mężczyzna. Nie do końca potrafił wytłumaczyć,
czego potrzebuje, ale miał z sobą pilota
do telewizora. Po dłuższej rozmowie, przy
pomocy innej klientki, okazało się, że potrzebuje nowych baterii. Mężczyzna był
zadbany i schludnie ubrany, ale z powodu
wieku, ograniczonego dostępu do informacji i być może choroby – nie wiedział
o obecnej sytuacji w kraju i na świecie.

Mimo wszystko – miała swoje standardy,
których tym bardziej na emeryturze nie
zamierzała obniżać. Początkowo więc
udawała, że nie słyszy, później odpowiadała półsłówkami. Po dwóch tygodniach
takich podchodów sama zaprosiła go
na aperitif. Ogrodnik okazał się nie tylko
oczytany, ale też czarujący. Jedno spotkanie zamieniło się w kolejne, a Barbara –
zanim się obejrzała – całkiem straciła dla
niego głowę. I choć na początku ciągle jej
nie pasowało to, że tak „obniża swoje progi”, to po miesiącu randkowania zupełnie
odpuściła takie myślenie. Jakież było jej
zdziwienie, gdy jej nowy chłopak zaprosił ją na wyjazd nie do Rabki, ale właśnie
w jej wymarzone tropiki – bo co prawda
ogrodnikiem pasjonatem był dość kiepskim, ale z powodzeniem od lat rozwijał
swoją firmę w zupełniej innej branży… •

Wszystkie te sytuacje nie są odosobnionymi przypadkami. Ci ludzie żyją
wokół nas, są naszymi sąsiadami, może
czasem rodziną. Nadeszły bardzo ciężkie czasy dla ludzi chorych, zepchniętych na margines, biednych czy ofiar
przemocy. Rosnące bezrobocie czy coraz
wyższe ceny jedzenia w jakimś stopniu
dotkną nas wszystkich. Jednak tym bardziej ważne jest, by mieć oczy szeroko
otwarte.
Nasze własne samopoczucie i komfort są teraz ogromnie istotne. Jeśli nie
mamy mocy i ochoty, nie warto na siłę
starać przechodzić na dietę, ćwiczyć czy
uczyć się czegoś nowego. Warto jednak
reagować – jeśli wiemy, że za ścianą
dzieje się przemoc albo że niedaleko
mieszka starszy człowiek, któremu nikt
nie zrobi zakupów czy nie wyprowadzi
ukochanego pieska na spacer. Ten czas
jest szczególny, to czas szczególnej wrażliwości na potrzeby innych.
HK

Ozdrowieńcy
darują osocze
Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo, jednak większość chorych, także w Polsce,
przechodzi go dosyć łagodnie. Gdy objawy u nich ustają, stają się ozdrowieńcami. Są one poddawane dalszym badaniom
w celu znalezienia skutecznej terapii. Wiadomo, że osoby takie mają w swojej krwi
przeciwciała przeciw wirusowi SARS-CoV-2.
Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło eksperymentalną terapię z wykorzystaniem
osób, którym udało się pokonać wirusa.
Polega ona na podawaniu chorym osocza od ozdrowieńców. Resort zachęca ich,
by zgłaszali się do stacji krwiodawstwa
i oddawali krew.
W JAKI SPOSÓB OSOCZE OZDROWIEŃCÓW POMAGA CHORYM? Co prawda nie wyleczy
ono choroby, ale sprawia, że chory natychmiast otrzymuje sporą liczbę przeciwciał obronnych, których mu brak.
Mogą one wzmocnić odporność immunologiczną osób, które wciąż zmagają
się z zakażeniem, i zwiększyć ich szanse
na wyzdrowienie.
CO DZIEJE SIĘ Z OSOCZEM PO JEGO POBRANIU?
Zostanie ono poddane inaktywacji czynników chorobotwórczych, a następnie
zamrożone. Osocze będzie przechowywane w mroźniach centrum krwiodawstwa. Po oznaczeniu poziomu przeciwciał
przeciwko SARS CoV-może zostać wydane
do leczenia. Lekarz ze szpitala wypisuje zamówienie indywidualne, po czym
osocze zostaje rozmrożone, a następnie
przetoczone pacjentowi z COVID-19.

ARCHIWUM
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JAK PRZEBIEGA ZABIEG ODDANIA OSOCZA?
Wykonuje się go metodą plazmaferezy
– pobierana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane,
oraz na pozostałe elementy krwi, które
są zwrotnie przetaczane do tej samej
żyły. 650 ml osocza trafia do pojemnika,
a następnie poddawane jest szczegółowym badaniom. Zabieg przeprowadza
się w tygodniowych odstępach.
CZY WSZYSCY OZDROWIEŃCY MOGĄ ODDAWAĆ
KREW? Nie – wskazania lekarzy są takie,
że mogą to robić ludzie do maksymalnie
60. roku życia. Nie mogą oddawać osocza
również osoby, które miały transfuzję
składników krwi, ani kobiety, które kiedykolwiek były w ciąży.
JAK JESZCZE OZDROWIEŃCY MOGĄ POMÓC CHORYM? Osoby te mogą bezpiecznie opiekować się chorymi na COVID-19. Uważa się bowiem, że przynajmniej przez
jakiś czas będą odporne na ponowne
zakażenie koronawirusem. Im więcej
ozdrowieńców, tym większe możliwości terapii w domu i odciążenia lekarzy
i pielęgniarek. •
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Nagrodę wylosował: HORST REIS.

PIWO PRZEZ WIEKI

Oktober bez festu
Największy niemiecki festiwal piwa odbywa się od 210 lat. Jedynie kilka razy w jego
historii jesienią nie lało się piwo – oprócz
okresów wojen nie bawiono się hucznie
w 1854 i 1873 roku, gdy Monachium padło ofiarą epidemii cholery, i w 1923 roku,
gdy gospodarkę niszczyła hiperinflacja.
2020 rok będzie stanowił kolejną pozycję
na tej smutnej liście, ponieważ z powodu
pandemii koronawirusa władze Bawarii
zdecydowały, że święto piwa się nie odbędzie. Pierwszy raz od zakończenia drugiej
wojny światowej.

ARCHIWUM

Premier Bawarii Markus Söder i burmistrz Monachium Dieter Reiter ogłosili
tę decyzję wspólnie. Została ona podjęta
jak najpóźniej – ponieważ już pod koniec
maja lub na początku czerwca władze
Monachium zawsze zaczynają przygotowania do imprezy – wydają pozwolenia

6 NA 10 FIRM NOTOWAŁO W POŁOWIE KWIETNIA SPADEK PRZYCHODÓW, A 11 PROC. ZGŁASZA, ŻE BRAKUJE
IM FUNDUSZY, BY PRZETRWAĆ MIESIĄC – wynika
z badania przeprowadzonego na zlecenie
Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju. W najtrudniejszej sytuacji są mikrofirmy. Taka sytuacja
wynika z malejącego popytu, spadku zamówień i zatorów płatniczych. Spadek
przychodów zgłosiło 61 proc. firm, z czego w przypadku 43 proc. przedsiębiorstw
wiązało się to ze spadkiem większym
niż 25 proc. Najbardziej ucierpiały firmy z sektora handlu, notujące spadek
łącznej wartości sprzedaży o 53 proc.,
przedsiębiorstwa usługowe, wśród których 46 proc. odnotowało zmniejszenie
przychodów, oraz produkcyjne, gdzie
spadek odczuło 34 proc. firm.
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dla kelnerów i kelnerek, właścicieli
karuzel i stoisk oraz sprzedawców.
Na początku lipca na polu Theresienwiese planowano rozpoczęcie
zabudowy przestrzeni festiwalowej.
Oktoberfest 2020 miał się odbyć między
19 września i 4 października. Uznano
jednak, że przyciąganie milionów gości
na dwa tygodnie w sytuacji, w której
nie ma jeszcze szczepionki na koronawirusa, byłoby bardzo niebezpieczne.
– To dla nas bolesne, to niesamowita
szkoda – powiedział Markus Söder.
Odwołanie Oktoberfestu nie tylko
jest mocnym ciosem dla miłośników
piwa z całego świata, ale też dla gospodarki Monachium i niemieckiej branży
piwnej. Dzięki festiwalowi zarabiają zarówno wykonawcy i showmani, kelnerzy, właściciele stoisk, jak również branża hotelarska, restauracje, taksówkarze
i sprzedawcy. Według danych władz
samorządowych w 2019 roku wartość
gospodarcza Oktoberfestu wyniosła
1,23 mld euro.
To niejedyny powód do zmartwień
w niemieckim światku piwowarskim.
Nasi zachodni sąsiedzi wypijają rocznie
średnio 102 litry piwa, ustępując pod
tym względem w Europie tylko Austriakom i Czechom. Wskutek pandemii brakuje jednak rąk do pracy na plantacjach
chmielu, a wielu zbieraczy to pracownicy sezonowi z zagranicy. Branża piwowarska prowadzi więc obecnie rozmowy
z rządem, który zezwolił na przylot specjalnych samolotów czarterowych z gastarbeiterami do Niemiec. Uruchomiono
także portal internetowy dla Niemców,
którzy chcą ubiegać się o pracę w polu.

…KIEDY CZUJESZ,
ŻE ULECIAŁ GAZ
Chłodne, gorzkie, gazowane –
dla wielu piwoszy dobre piwo musi
mieć właśnie te trzy cechy. Niedługo
jednak może się okazać, że w ich ulubionym trunku zabraknie bąbelków.
Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 w kraju tym drastycznie spadł
popyt na benzynę – ludzie mniej jeżdżą. Według agencji Reutersa 34 z 45
amerykańskich fabryk zajmujących
się produkcją etanolu ograniczyła produkcję lub pracuje na najwolniejszych
obrotach. W konsekwencji tego zmniejszyła się również produkcja etanolu
wliczanego do krajowych zapasów paliwa. To z kolei powoduje, że producenci
etanolu wychwytują coraz mniej dwutlenku węgla. Gaz ten do tej pory był
sprzedawany do branży spożywczej,
której producenci nasycają nim napoje. Dotychczas dzięki temu systemowi
naczyń połączonych producenci piw
i napojów gazowanych mieli stałą dostawę dwutlenku węgla. Amerykańscy
browarnicy alarmują, że zmniejszające
się dostawy tego gazu mogą doprowadzić do wstrzymania produkcji piwa,
napojów gazowanych, a także wody
sodowej. Na domiar złego dostawcy
dwutlenku węgla – z powodu zmniejszonej podaży – podnieśli jego cenę
o około 25 proc. W związku z podwyżką
niektórzy piwowarzy rozpoczną cięcia
produkcji w ciągu dwóch lub trzech
tygodni.

MAREK KOWALIK

61 PROC. RESPONDENTÓW CBOS ZADEKLAROWAŁO,
ŻE ICH GOSPODARSTWO DOMOWE MA OSZCZĘDNOŚCI. W marcowym badaniu 38 proc. osób
przyznało, że ma do spłacenia długi, ale
zdecydowana większość nie ma problemów z ich spłacaniem, a 17 proc. ankietowanych nie ma oszczędności, tylko długi.
Z kolei 4 proc. gospodarstw domowych
ma zaległości w bieżących opłatach, zaś
1 proc. – kłopot z ich spłacaniem. W badaniu 78 proc. respondentów deklarujących posiadanie oszczędności oceniło,
że byłoby w stanie z nich żyć bez obniżania dotychczasowego poziomu życia
przynajmniej dwa miesiące. 26 proc.
oceniło, że przeżyłoby tak dłużej niż pół
roku. W ocenie 11 proc. badanych mających oszczędności starczyłoby im ich
na miesiąc, a dla 4 proc. – na jeszcze krócej. W porównaniu z poprzednim rokiem
odsetek gospodarstw deklarujących posiadanie oszczędności wzrósł o 6 pkt proc.
43 PROC. RESPONDENTÓW STWIERDZIŁO, ŻE ICH WYDATKI NA PRODUKTY I USŁUGI W CZASIE PANDEMII
SĄ TAKIE SAME JAK WCZEŚNIEJ. 37 proc. deklaruje natomiast, że ich wydatki spadły,
a 20 proc. twierdzi, że wydaje więcej
niż przed pandemią – wynika z badania
przeprowadzonego dla Panelu Ariadna.
Najbardziej oszczędne są teraz osoby
powyżej 45. roku życia. Najwięcej tych,
którzy odpowiedzieli, że wydają więcej
niż przed pandemią (po 21 proc.), było
wśród osób w przedziałach wiekowych
18–24 i 25–44. •
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