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Jak to spiąć

P rzez kilka tygodni byliśmy świadkami gorącej dys-
kusji na temat możliwego polskiego weta w sprawie 

budżetu unijnego, który miał być powiązany z inter-
pretacją zasad praworządności. Bez względu na poglą-
dy na ten temat była to dobra szkoła zaangażowania 
w sprawy nas dotyczące, ponieważ mieliśmy okazję 
nie tylko się spierać, ale także poznać mechanizmy 
rządzące polityką na szczeblu unijnym. Dyplomatyczna 
rozgrywka zakończyła się kompromisem. Nie przegrali 
przeciwnicy powiązania zasad praworządności z bu-
dżetem unijnym ani zwolennicy takiego rozwiązania, 
bo niejasne propozycje zostały doprecyzowane. 

Jednak w cieniu tych gorących sporów pozostała rzecz 
bardzo istotna – podczas szczytu Rady Europejskiej 

szefowie rządów krajów członkowskich Unii Euro-
pejskiej przyjęli nowy cel redukcji CO2 dla UE na rok 
2030. Rada zadecydowała, że wyniesie on co najmniej 
55 proc. w stosunku do roku 1990. Dotychczas wynosił 
40 proc. To oznacza, że nieźle oberwiemy. Co praw-
da mamy dostać 16 mld złotych na realizacje inwe-
stycji, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy 
i nowe przedsięwzięcia gospodarcze na Śląsku, ale czy 
to wystarczy?

Dwa lata temu, kiedy dyskutowano o znaczeniu gór-
nictwa, Tomasz Rogala, prezes PGG, przedstawił 

koszt odejścia od niego. Jeśli ma to być transformacja, 
a nie likwidacja sektora węglowego, to będzie to praw-
dziwe wyzwanie, wymagające ogromnego nakładu 
pracy i kosztów. Alternatywa byłaby bowiem kosztow-
na. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach obliczył, 
że potrzeba około 50 mld euro, aby zastąpić utracone 
miejsca pracy w górnictwie węglowym miejscami pracy 
w innych dojrzałych sektorach przemysłowych, takich 
jak motoryzacja. Jeśli byłaby to klasyczna likwidacja 
bez tego odtworzenia, to koszty transformacji byłyby 
dużo wyższe. Rzeczywistość wygląda tak: mamy do-
stać 16 mld złotych na coś, co będzie kosztować ponad 
200 mld złotych. Jak to wszystko spiąć?� •

Wspólnie, a nie oddzielnie

P rzywódcy Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie 
w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych do 2030 roku. Komisja Euro-
pejska przedstawi rozwiązania, dzięki którym między 
innymi polski przemysł nie zostanie wykończony przez 
tanią konkurencję z krajów, które nie chronią klimatu 
i środowiska naturalnego. Chodzi o tak zwaną opłatę 
graniczną, czyli inaczej nazwane cło, na towary spoza 
UE. Poza tym Polska dostanie znacznie więcej pieniędzy 
na transformację.

N ie mamy wyjścia. Jesteśmy w grupie państw two-
rzących Unię Europejską. Jak długo w niej jesteśmy, 

tak długo musimy realizować stawiane cele. Wiem, 
że na rząd sypią się gromy, bo za słabo broni kopalń. 
Przypominam tylko, że gdyby nie błyskawiczne działa-
nia rozpoczęte po wygranych wyborach w 2015 roku, 
po górnictwie byłoby tylko wspomnienie. Teraz zamiast 
dyskutować, jak najłagodniej zrealizować niewygodne 
dla nas cele, zastanawialibyśmy się, co zrobić z olbrzy-
mią zapaścią gospodarczą w naszym regionie. Opo-
zycja wytyka nam, że pieniądze przeznaczone wtedy 
na ratowanie górnictwa to marnotrawstwo. Po stokroć 
nie! Opozycja zarzucała nam, że stawiając na ratowa-
nie górnictwa i na energetykę węglową, zatruwamy 
środowisko naturalne, trujemy powietrze w polskich 
miastach i nie dbamy o ekologię. Teraz, kiedy zostały 
przyjęte ambitne cele klimatyczne, zapewne też bę-
dziemy winni. Jeszcze nie wiem czego, ale zapewne 
specjaliści od przypinania łatek coś wymyślą. 

Do strony społecznej apeluję, aby działała wspólnie 
ze stroną rządową. Szukajmy wspólnie, a nie od-

dzielnie. Przed nami olbrzymi wysiłek. Konflikty będą 
służyły jedynie tym, którzy dawno chcieli rozwiązać 
problemy górnictwa w stylu Margaret Thatcher. Jestem 
przekonany, że łagodna transformacja jest lepszym 
rozwiązaniem niż radykalna likwidacja, którą ostatni 
raz chciano nam zorganizować w 2015 roku. 

� •

T A D E U S Z � M O T O W I D Ł O
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Kij w mrowisko

F E L I E T O N

Gdzie się podziali tamci 
fachowcy?
Różni specjaliści wyjaśniają w mediach, co firmy powinny 
robić, zlecając pracę zdalną. Jak wyposażać mieszkania, 
jakie odbierać oświadczenia, jak organizować pomoc 
psychologiczną, by „zdalni” przeżyli rozłąkę ze swoimi 
biurkami. Jakie mają prawa i obowiązki, co będzie opo-
datkowane. Czy wolno pracować zdalnie w trakcie kwa-
rantanny i na jakich warunkach.

Dotyczy to jednak sfery ogólnej. Pomijane natomiast 
jest to, że nie wystarczy przenieść człowieka z kompu-
terem, nawet dając mu bezpieczny dostęp do zasobów 
sieciowych, by wypełniał on swoje obowiązki tak jak 
w miejscu stałej pracy. 

Większość pracowników biurowych – bez obrazy, 
bo też się do nich zaliczam – nie ma przyzwyczajenia 
samoorganizacji, pilnowania, co trzeba zrobić. To po-
woduje spadek wydajności. 

Bo u większości jest wyrobione latami przyzwycza-
jenie pracy grupowej – przejście do kolegi, zapytanie 
o jakiś szczegół czy sposób załatwiania tematu… Gdy 
brak kontaktu osobistego, członkowie grupy dogadują 
się gorzej. 

Taki sam problem ma znaczna część kierowników, 
naczelników, dyrektorów i prezesów. Chcą, by firma 
czy urząd działały zgodnie z często bardzo słusznymi 
wyobrażeniami. Ale bez ich wkładu pracy w zmianę 
organizacji. Wściekają się, gdy sprawy nie idą, jak po-
winny, tylko swojej roli w tym nie widzą. Oni są od kie-
rowania, od spraw wyższych. Jak pracować, ludzie 
winni wiedzieć sami. 

Skoro nie wiedzą, zostaje pytanie: gdzie się podziały 
tysiące absolwentów od zarządzania przedsiębiorstwa-
mi, organizacji pracy w nich, wypuszczanych przez 
uczelnie ekonomiczne? Przecież to oni powinni właśnie 
teraz wykorzystać zdobywaną latami wiedzę. 

Nie robią tego? Co za szkoda!
 ZBIGNIEW KORWIN
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W połowie grudnia strony zawartego 
we wrześniu porozumienia w sprawie 
transformacji górnictwa ponownie usiadły 
do rozmów. Optymiści są rozczarowani. Na 
razie trudno ocenić, czy zawarcie porozu-
mienia nastąpi w styczniu przyszłego roku. 

ZROBIĆ WSZYSTKO, 
CO MOŻLIWE

Od połowy października kluczowe 
dla przyszłej umowy zagadnienia były 
dyskutowane w zespołach roboczych 
w spółkach węglowych oraz na szczeblu 
centralnym. Teraz czas na przeanalizo-
wanie wypracowanych rekomendacji 
i próbę zredagowania tekstu umowy, 
który niebawem ma zaproponować Mi-
nisterstwo Aktywów Państwowych. Na 
spotkaniu 15 grudnia nie doszło do tego. 

SZANSA W CZYSTYCH 
TECHNOLOGIACH 
WĘGLOWYCH
Szczegółowe rekomendacje zespo-

łów roboczych nie zostały oficjalnie 
ogłoszone, choć 15 grudnia zostały 
zaprezentowane. Najwięcej wiadomo 
o ustaleniach zespołu ds. czystych tech-
nologii węglowych, którego członkami 
byli – oprócz ekspertów między innymi 

z Głównego Instytutu Górnictwa – także 
wiceminister Soboń i przewodniczący 
Kolorz. – To jest znakomicie wykonana 
praca; mamy przeanalizowane wszyst-
kie technologie, mamy rekomendacje 
bądź ich brak, wszystko jest poparte 
solidną pracą zespołu. Ten dokument 
z pewnością będzie częścią umowy spo-
łecznej – mówił na początku grudnia  
w Katowicach Soboń. W ocenie szefa 
regionalnej „S” wykorzystanie czystych 
technologii węglowych mogłoby zapew-
nić zbyt dla co najmniej kilku milionów 
ton węgla rocznie. Chodzi między inny-
mi o zgazowywanie węgla, produkcję 
metanolu i paliw bezdymnych, a także 
inwestycje w technologie wychwytywa-
nia i utylizacji CO2.

ZGAZOWANIE DLA CHEMII 
I BŁĘKITNY WĘGIEL – TAK, GAZ 
Z WĘGLA DLA ENERGETYKI – NIE
 – Od wdrożenia w naszym kraju 

czystych technologii węglowych będzie 
zależeć, czy to porozumienie uda się zre-
alizować i przeprowadzić spokojną trans-
formację sektora do 2049 roku – uważa 
Dominik Kolorz, wskazując, że rynek dla 
węgla w energetyce będzie się kurczył.

Najbardziej obiecującym – według 
związkowców – projektem w raporcie 

zespołu jest produkcja gazu SNG (sub-
stytutu gazu naturalnego) z węgla. Jak 
wskazali eksperci, to technologia gotowa 
do wdrożenia na przemysłową skalę, 
która w polskich warunkach umożliwi-
łaby zagospodarowanie 5–10 mln ton 
węgla rocznie. Inną technologią, któ-
ra pozwoliłaby zagospodarować około  
3 mln ton węgla rocznie, a także przyczy-
niłaby się do walki ze smogiem, jest roz-
wój produkcji paliw bezdymnych. To pa-
liwa węglowe przeznaczone do celów 
grzewczych, które poprzez odpowiednią 
obróbkę termiczną w przemysłowych 
układach pozbawiane są części lotnych, 
odpowiedzialnych za tzw. niską emisję. 
Jednym z takich paliw jest produkowa-
ny od kilku lat na niewielką skalę tzw. 
błękitny węgiel. Wśród rekomendacji 
znalazły się również projekty z zakresu 
produkcji metanolu z węgla oraz insta-
lacje wychwytywania dwutlenku węgla 
(CCS i CCU). Rekomendacji nie uzyskała 
natomiast – jako zbyt kosztowna – roz-
wijana w Chinach i Japonii technologia 
IGCC, czyli wysokosprawne i niskoemi-
syjne bloki energetyczne gazowo-paro-
we ze zintegrowanym zgazowywaniem 
węgla. – Jako Solidarność złożyliśmy 
w tej sprawie zdanie odrębne – podkre-
ślił lider związku.

PGG CZEKA NA POMOC

Podczas grudniowej wizyty w Kato-
wicach wiceminister Soboń był także py-
tany, czy i kiedy Polska Grupa Górnicza 
dostanie wsparcie z Polskiego Funduszu 
Rozwoju w ramach tarczy finansowej 
dla dużych firm – chodzi łącznie o 1,750 
mld złotych pożyczek. – Wnioski są cały 
czas procedowane. Myślę, że zakończy 
się to sukcesem, choć trzeba powiedzieć, 
że nie jest to operacja prosta. Chodzi 
o duże pieniądze, które są w tej chwili 
procedowane przez PGG. To są kwestie 
pomiędzy PGG a PFR, tu nie ma roli 
Ministerstwa Aktywów Państwowych, 
ale oczywiście interesuję się tą sprawą 
i liczę, że zakończy się ona sukcesem 
– ocenił wiceszef MAP, według którego 
sytuacja finansowa największej górni-
czej firmy jest niełatwa, jednak – jak mó-
wił – „nie ma żadnych powodów, żeby 
wzbudzać jakieś emocje”. Artur Soboń 
przypomniał, że rynek węgla energe-
tycznego skurczył się o około 7 mln ton, 
co musiało przełożyć się na kondycję 
jego producentów. MH

Harmonogram dalszych prac nad programem 
dla górnictwa nakreślono 15 grudnia 
w Katowicach. Czytaj na s. 4

ARTUR SOBOŃ: Nie zmarnowaliśmy i nie zmarnujemy ani jednego dnia

W drodze do umowy społecznej
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Gorąca zima w górnictwie
Zimowe miesiące będą kluczowe dla prac 
nad szczegółowym planem transforma-
cji górnictwa. W drugiej połowie lutego 
związki, pracodawcy i przedstawiciele 
rządu powinni podpisać umowę społecz-
ną, która określi przyszłość sektora węglo-
wego na najbliższe trzy dekady. Jeżeli tak 
się stanie, jeszcze w tym samym miesiącu 
rząd rozpocznie procedurę tzw. prenoty-
fikacji, by w marcu już oficjalnie złożyć 
wszystkie dokumenty w Komisji Europej-
skiej. Ta rozpatrzy polski wniosek i oceni, 
czy kopalnie będą mogły liczyć na publicz-
ne wsparcie do 2049 roku.

POCZĄTEK NEGOCJACJI  
13 STYCZNIA

Harmonogram dalszych prac nad 
programem dla górnictwa nakreślono 
15 grudnia w Katowicach. Data rozmów, 
którym przewodniczył wiceminister 
aktywów państwowych Artur Soboń, 
nie była przypadkowa – we wrześnio-
wym porozumieniu związkowców 
z rządem ustalono, że w tym terminie 
powstanie umowa społeczna zawiera-
jąca szczegóły transformacji. Umowy 
nie ma, choć jest naszkicowany przez 
resort aktywów wstępny projekt. Ten 
i inne dokumenty – m.in. rekomendacje 
zespołów roboczych, które przez kilka 
miesięcy pracowały w spółkach węglo-
wych – związkowcy będą analizowali do  
13 stycznia, kiedy zaplanowano kolejne 
spotkanie. Ma to być początek właści-
wych negocjacji.

AMBITNE CELE 
– NOWE OBAWY
– W związku z tym, że prenotyfika-

cja jest planowana przez rząd na drugą 

połowę lutego, to wydaje się, że do tego 
czasu musi dojść do podpisania umowy 
społecznej. Mamy nadzieję, że nie nastą-
pią ze strony rządu żadne niespodziewa-
ne wydarzenia, jak chociażby konkluzje 
niedawnego szczytu europejskiego – oce-
nia szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności 
Dominik Kolorz. Chodzi o uzgodnione 
przez państwa Unii zwiększenie celu re-
dukcji emisji CO2 z 40 do 55 proc. do 2030 
roku. – Chcemy dopytać, jak to będzie 
skutkowało dla energetyki i jak szybko 
energetyka będzie chciała odejść od wę-
gla kamiennego – czy szybciej, czy w tym 
tempie, które zostało określone i które 
pozwoli, że kopalnie dotrwają do 2049 
roku – wyjaśniał przed rozmowami szef 
górniczej „S” Bogusław Hutek.

TRANSFORMACJA GÓRNICTWA 
WE WŁASNYM TEMPIE
Obawy związkowców rozwiewał mi-

nister klimatu Michał Kurtyka. Jak rela-
cjonowali, minister uspokajał, że zmiana 
celu redukcji emisji, który będzie rozli-
czany w skali całej Unii, a nie poszczegól-
nych państw, nie oznacza przyspieszenia 
tempa odchodzenia od węgla w polskiej 
energetyce i nie wyklucza postulowa-
nych przez stronę społeczną inwestycji 
w niskoemisyjne technologie węglowe. 
Związkowcy usłyszeli też, że wszystkie 
ustalenia z wrześniowego porozumie-
nia są obowiązujące, a data wygaszenia 
ostatniej kopalni węgla energetycznego 
– 2049 rok – jest sztywna.

MECHANIZM WSPARCIA 
– OBIEKTYWNY I OPARTY 
NA KOSZTACH
Ministerstwo Aktywów Państwo-

wych zaprezentowało związkowcom 

proponowany mechanizm finansowania 
górnictwa w okresie transformacji. – Bę-
dzie on obiektywny, owskaźnikowany, 
pokazujący realne koszty i pokazujący 
zakres udzielanej pomocy publicznej, 
tak aby wypełniał te wszystkie kryteria, 
jakie wobec dozwolonej pomocy publicz-
nej wymaga UE – tłumaczył wiceminister 
Soboń, choć szczegółów proponowanego 
rozwiązania nie zdradził. – Pokazali-
śmy, w jaki sposób wyobrażamy sobie 
mechanizm wsparcia, który chcemy 
zaproponować do notyfikacji KE, oraz 
co przed nami, czyli jakie dokumenty, 
jak szczegółowe – do poziomu programu 
operacyjnego dla każdej z kopalń – mu-
simy opracować, aby ta notyfikacja się 
udała – relacjonował pełnomocnik rządu 
ds. transformacji spółek energetycznych 
i górnictwa węglowego. – Mam przeko-
nanie, że Komisja Europejska rozumie 
to, co robimy, jest życzliwa; oczywiście 
dopytująca o szczegóły, ale życzliwa 
co do kierunku, który wspólnie przyję-
liśmy – dodał Soboń.

TRUDNA DROGA 
DO NOTYFIKACJI
W ciągu ośmiu najbliższych tygodni 

plany i rekomendacje wypracowane 
w ostatnich tygodniach przez zespoły 

robocze w spółkach węglowych oceni 
i zweryfikuje powołany przez MAP do-
radca techniczny, którym będzie Głów-
ny Instytut Górnictwa. Biznesplany 
górniczych spółek ma także weryfiko-
wać doradca finansowy. Do uzgodnie-
nia pozostały m.in. wielkość progno-
zowanego zapotrzebowania na węgiel 
energetyczny, finalne programy opera-
cyjne każdej kopalni oraz szczegółowe 
zasady udzielania dopłat. Ostatni etap 
prac to prenotyfikacja i notyfikacja 
programu transformacji w Komisji 
Europejskiej.

WSPARCIE TAKŻE 
DLA ENERGETYKI
Podczas spotkania w Katowicach wi-

ceminister Soboń zadeklarował, że tak-
że energetyka oparta na węglu powinna 
być objęta pomocą publiczną. W marcu 
MAP ma przedstawić strategię separa-
cji węglowych aktywów wytwórczych 
grup energetycznych do odrębnego pod-
miotu lub podmiotów. Obecnie kwe-
stie związane ze strategią transformacji 
energetyki omawiają zespoły robocze 
w firmach energetycznych – ds. wy-
twarzania energii, dystrybucji, obrotu 
i ciepłownictwa.

MH

Z końcem marca powinien być przygotowany komplet dokumentów dla Komisji Europejskiej związanych 
z notyfikacją pomocy publicznej
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Po dwóch latach od wydania decyzji śro-
dowiskowej określającej warunki wydoby-
cia węgla ze złoża Imielin Północ General-
ny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił 
w całości postanowienie swojego regio-
nalnego oddziału, uznając, że poczynione 
przez regionalną dyrekcję w Katowicach 
ustalenia były niewystarczające do roz-
strzygnięcia sprawy. Tym samym procedu-
ra, która była już na etapie postępowania 
koncesyjnego w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska, prawdopodobnie wydłuży 
się nawet o kilka lat. Polska Grupa Górni-
cza chciała sięgnąć po złoża w Imielinie 
po 2025 roku.

POTRZEBNE NOWE ANALIZY

Teraz RDOŚ w Katowicach 
ma ponownie rozpatrzyć sprawę. 
 – Regionalny dyrektor zobowiązany 
jest do przeprowadzenia postępowa-
nia dowodowego w pełnym zakresie 

faktycznym i prawnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem okoliczności wymie-
nionych w decyzji GDOŚ – tłumaczy 
rzecznik Generalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska Piotr Otrębski. Chodzi 
między innymi o szczegółowe ustalenie 
zakresu przedsięwzięcia oraz jego wpły-
wu na możliwość zagospodarowania 
obszarów zgodnie z postanowieniami 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. RDOŚ ma również 
ponownie przeanalizować wpływ in-
westycji na obszary Natura 2000 oraz 
jednolite części wód, a także zbadać kwe-
stię innych wariantów realizacji przed-
sięwzięcia. Wśród przesłanek uchylenia 
decyzji RDOŚ były między innymi: nie-
wystarczająca analiza alternatywnych 
wariantów inwestycji, brak porównania 
ich oddziaływania na środowisko oraz 
niewystarczające uzasadnienie warian-
tu preferowanego przez PGG. Za uchy-
bienie GDOŚ uznał też niedokładne 

zdefiniowanie przestrzeni prowadzenia 
działalności górniczej.

ZŁOŻE IMIELIN 
TO PRZYSZŁOŚĆ PIASTA 
I ZIEMOWITA
Przedstawiciele PGG są ostrożni 

w komentarzach do decyzji GDOŚ. – Ana-
lizujemy skutki uchylenia decyzji środo-
wiskowej – mówi rzecznik spółki Tomasz 
Głogowski, zapewniając, że firma nadal 
jest zainteresowana eksploatacją węgla 
ze złoża Imielin, gdzie znajduje się oko-
ło 70 mln ton wysokiej jakości surow-
ca. PGG planowała sięgnięcie po złoże 
Imielin po 2025 roku, można się jednak 
spodziewać, że samo wydanie i uprawo-
mocnienie się nowej decyzji środowi-
skowej, a potem postępowanie konce-
syjne potrwają jeszcze kilka lat. Kolejne 
lata to przygotowanie i udostępnienie 
złoża. Zgodnie z zawartym we wrze-
śniu porozumieniem społecznym ruch 

Piast miałby zakończyć wydobycie wę-
gla w roku 2035, a ruch Ziemowit dwa 
lata później. Gdyby okazało się, że nie-
możliwa jest eksploatacja złoża Imielin 
Północ, obydwa zakłady musiałyby być 
zamknięte wcześniej.

SPOŁECZNICY ŚWIĘTUJĄ 
SUKCES
Z uchylenia decyzji środowiskowej 

cieszą się ekolodzy i społecznicy z dzie-
więciotysięcznego Imielina, od lat prote-
stujący przeciwko eksploatacji tego złoża 
w obawie przed szkodami górniczymi. 
– Cieszy nas, że GDOŚ stanęła po stro-
nie środowiska w sporze mieszkańców 
Imielina z PGG. Największym skarbem 
Imielina nie jest zasiarczony węgiel, ale 
dwa zbiorniki wody pitnej, zagrożone 
dewastacją, jeśli kopalnia zacznie eks-
ploatację – powiedziała Alicja Zdziechie-
wicz ze Stowarzyszenia Zielony Imielin.

 •
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Złoże Imielin Północ do ponownej analizy

Już w przyszłym roku Tauron Wydoby-
cie formalnie połączy ze sobą kopalnie 
Sobieski w Jaworznie i Janina w Libiążu. 
Rok później obydwa zakłady również pod 
względem technicznym mają być kopalnią 
zespoloną. – Połączenie pozwoli lepiej 
wykorzystać majątek i potencjał ludzki 
obu kopalń – ocenia prezes spółki Tomasz 
Cudny. Osobno nadal działać będzie za-
kład górniczy Brzeszcze. W nowej struk-
turze kopalnie Tauronu mają wydobywać 
od 3,5 do 5 mln ton węgla rocznie.

KLUCZOWE POROZUMIENIE 
W SPRAWIE TRANSFORMACJI

1 grudnia ze związkowcami z Grupy 
Tauron spotkał się wiceszef Ministerstwa 
Aktywów Państwowych Artur Soboń, 
zapewniając, że Grupa jest istotnym pod-
miotem w planie transformacji energe-
tycznej nie tylko ze względu na skalę 
prowadzonej działalności, ale i rodzaj 
aktywów, jakimi dysponuje. – Z jednej 
strony są to trzy duże zakłady górni-
cze położone w Małopolsce i na Śląsku, 
z drugiej największy w Polsce segment 

dystrybucyjny – mówił po spotkaniu 
pełnomocnik rządu ds. transforma-
cji spółek energetycznych i górnictwa 
węglowego. Ocenił, że wypracowanie 
efektywnego porozumienia ze stroną 
społeczną w energetyce i górnictwie jest 
kluczowe dla sfinansowania transfor-
macji polskiej energetyki, która zagwa-
rantuje spełnienie stawianych przez UE 
celów klimatycznych. Soboń podkreślił, 
że w ramach prac nad strategią dla ener-
getyki prowadzone będą również roz-
mowy ze stroną społeczną tego sektora.

PLAN NAPRAWCZY ZAKŁADA 
POŁĄCZENIE KOPALŃ
Niezależnie od trwających rozmów 

na temat transformacji sektora węglo-
wego i energetycznego swój plan na-
prawczy realizuje Tauron Wydobycie. 
– Pracujemy na bazie programu napraw-
czego. Jednym z jego elementów jest 
inna struktura organizacyjna w naszej 
spółce. Będzie ona polegać na połącze-
niu dwóch zakładów, które eksploatują 
i produkują paliwa o bardzo podobnych 
parametrach – mówimy o zakładzie 

górniczym Janina i zakładzie górniczym 
Sobieski – wyjaśnia prezes Tomasz Cud-
ny. – Planujemy w 2021 roku administra-
cyjne połączenie tych dwóch zakładów. 
Po przeprowadzeniu pewnych analiz 
co do posiadanych złóż i miejsc eksplo-
atacji w 2022 roku kopalnia powinna już 
funkcjonować jako kopalnia zespolona 
– dodaje.

KOPALNIA ZESPOLONA DA 
ELASTYCZNOŚĆ I POPRAWI 
EFEKTYWNOŚĆ
Podstawowymi celami powiązania 

dwóch samodzielnych dotąd zakładów 
są odpowiednie wykorzystanie mająt-
ku, potencjału ludzkiego oraz elastycz-
ne dostosowanie się do potrzeb rynku.  
– Przy takim układzie jesteśmy w stanie 
wydobywać – oczywiście razem z zakła-
dem górniczym Brzeszcze – od 3,5 do  
5 mln ton węgla, w zależności od potrzeb 
rynku, który obsługujemy i na który nasz 
węgiel jest dedykowany – wskazuje pre-
zes Tauronu Wydobycie, przekonując, 
że w ramach kopalni zespolonej lep-
sza będzie między innymi koordynacja 

wykorzystania majątku, a wiele prac, 
które dziś wykonują w kopalniach firmy 
obce, będzie można zrobić własnymi 
siłami.

JANINA NIE NA SPRZEDAŻ
W zeszłym roku Grupa Tauron ana-

lizowała możliwość sprzedaży kopalni 
Janina, ale nic z tego nie wyszło. Jani-
na ma największe w Polsce złoża węgla 
energetycznego, szacowane na 2,1 mld 
ton. Produkuje między innymi paliwo 
o obniżonej zawartości chloru, przezna-
czone na przykład dla uruchomionego 
w listopadzie br. nowego bloku energe-
tycznego o mocy 910 megawatów w Ja-
worznie. W kopalni kończy się budowa 
nowego poziomu 800 m, zaawansowana 
obecnie w 90 proc. – inwestycja ma za-
kończyć się w trzecim kwartale przy-
szłego roku. W jej ramach niedawno 
uruchomiono zjazd ludzi jedną z naj-
większych klatek szybowych w Polsce. 
Ta wysoka na cztery piętra konstrukcja 
mieści jednorazowo 200 osób lub 24 tony 
materiałów.

 MH

TOMASZ CUDNY: Połączenie pozwoli lepiej wykorzystać majątek i potencjał ludzki obu kopalń

Sobieski i Janina będą kopalnią zespoloną
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TOMASZ ROGALA: POLSKI PROGRAM ODCHODZENIA OD WĘGLA JEST REALNY 

I ROZSĄDNY – Transformacja energetyczna tylko wtedy będzie 
udana i sprawiedliwa, jeżeli zaspokoimy oczekiwania 

pracowników odnośnie do zapewnienia im alternatywnych, 
bezpiecznych i dobrze płatnych miejsc pracy w dojrzałych 

przedsiębiorstwach – przekonuje prezes Polskiej Grupy 
Górniczej Tomasz Rogala. W wywiadzie dla Nowego Górnika 

szef największej w Unii Europejskiej węglowej spółki 
ocenia, że warunkiem skuteczności przemian jest rozłożenie 

transformacji w czasie i zagwarantowanie odpowiedniej pomocy 
publicznej na jej realizację.

Porozumienie społeczne
R O Z M A W I A � H A N N A � K R Z Y Ż O W S K A

NOWY GÓRNIK: Czy ma pan pewność, że uda 
się przekonać Komisję Europejską do pol-
skiego programu redukcji mocy produkcyj-
nych w węglu z subsydiowaniem kopalń 
do 2049 roku?

TOMASZ ROGALA: – Musimy przekonać Ko-
misję Europejską, że rozpisany na pra-
wie trzy dekady plan wygaszania sek-
tora górniczego jest rozsądny i realny. 
To jednocześnie potężne wyzwanie, 
którego skala wynika z dwóch podsta-
wowych przesłanek: odmiennego niż 
w większości krajów Unii punktu począt-
kowego naszej transformacji energetycz-
nej oraz liczby ludzi – przede wszystkim 
na Śląsku – związanych z tym sektorem. 
Trzeba też pamiętać, że stopniowe, a nie 
gwałtowne zamykanie kopalń jest ko-
nieczne dla bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski i zapewnienia gospodarce 
wystarczającej ilości energii w kolejnych 
dekadach. Zanim bowiem zostaną w peł-
ni zrealizowane zamierzenia dotyczące 
uruchomienia elektrowni jądrowej czy 
energetyki wiatrowej na morzu, węgiel 
nadal będzie potrzebny.

Jakie argumenty będą najistotniejsze 
w rozmowach z Komisją Europejską?

– Po pierwsze, polski program jest 
mocno osadzony w realiach prognozowa-
nego krajowego zapotrzebowania na wę-
giel. Po drugie, stopień intensyfikacji gór-
niczej, czyli udział węgla kamiennego 
w miksie energetycznym, jest w Polsce 
znacząco większy niż w innych krajach 
Unii. Tym samym wysiłek transformacji 
jest dla nas dużo cięższy i potrzebujemy 
większego zrozumienia dla zachodzących 
procesów. Założone w polskim progra-
mie restrukturyzacji tempo odchodzenia 
od węgla wcale nie jest zbyt wolne – wy-
nika po prostu ze stopnia intensyfikacji 
węglowej. A trzeba pamiętać, że opar-
cie polskiej energetyki niemal w cało-
ści na węglu wynikało z uwarunkowań 
historycznych i przynależności Polski 

do bloku wschodniego. W minionych 
trzech dekadach, w ujęciu procentowym, 
zmniejszyliśmy udział węgla w miksie 
podobnie jak wszystkie kraje UE, a roz-
poczynaliśmy z zupełnie innego punktu 
startowego. Mimo tego opłaty związane 
z emisją CO2 dotykają głównie nas, two-
rząc największy, niezawiniony przez nas 
koszt związany z transformacją.

Od czego zależy skuteczność 
transformacji?

– Przede wszystkim od przyjętego 
tempa zmian oraz możliwości ich sfi-
nansowania. Im mniej będzie pieniędzy 
– także tych unijnych – tym czas trans-
formacji będzie dłuższy. Przesądza o tym 
przede wszystkim skala wyzwań, jakie 
przed nami stoją. W Polsce na każde  
100 tys. zatrudnionych związanych z wę-
glem jest około 1250 miejsc pracy wobec 
150 osób zatrudnionych w tym sektorze 
średnio w UE. Na Śląsku z górnictwem 
związanych jest około 7 tys. na każde  
100 tys. zatrudnionych. Szybkie za-
mknięcie kopalń bez stworzenia al-
ternatywnych miejsc pracy mogłoby 
skutkować nawet 50-proc. bezrobociem 
na przykład w powiatach rybnickim, 
wodzisławskim czy bieruńsko-lędziń-
skim. W budżetach niektórych gmin, 
jak Marklowice czy Chełm Śląski, jedna 
czwarta środków to wpływy z górnictwa.

Największym wyzwaniem jest zapewnie-
nie alternatywnych miejsc pracy?

Zdecydowanie tak. Transformacja 
energetyczna tylko wtedy będzie uda-
na, sprawiedliwa i akceptowalna spo-
łecznie, jeżeli zaspokoimy oczekiwania 
pracowników odnośnie do zapewnienia 
im alternatywnych, bezpiecznych i do-
brze płatnych miejsc pracy w dojrzałych 
przedsiębiorstwach, a to wymaga czasu 
oraz wieloletnich, kosztowych inwestycji. 
Aby zobrazować skalę tego wyzwania, 
wystarczy powiedzieć, że 90 proc. sprzętu 
dla kopalń za kilka miliardów złotych 
rocznie produkowane jest na miejscu, 
w regionie. Problem polega więc nie tylko 
na zamykaniu kopalń, ale też na budowie 
nowych zakładów, co może zająć wiele 
lat. Komisja Europejska ma tego świado-
mość, o czym mówił również komisarz 
Frans Timmermans, odpowiedzialny 
za projekt Europejskiego Zielonego Ładu. 
Sprawiedliwy przebieg procesu transfor-
macji jest w interesie wszystkich i wyma-
ga tworzenia nowych i równoważnych 
– a więc także odpowiednio wynagradza-
nych – miejsc pracy na Górnym Śląsku.

Rozpisana na blisko 30 lat transformacja 
oznacza dla budżetu niebagatelne koszty, 
szacowane na ponad 20 mld złotych w cią-
gu najbliższych 10 lat…

– Szacujemy, że subwencje na pokry-
cie kosztów transformacji górnictwa wę-
gla kamiennego w Polsce w przeliczeniu 

na tonę węgla będą około czterokrotnie 
niższe niż w Niemczech, które w ciągu 20 
lat, za zgodą Komisji Europejskiej, wyda-
ły na subwencje dla górnictwa około 42 
mld euro, co daje 98 euro w przeliczeniu 
na jedną tonę węgla rocznie. W Polsce, 
jak wstępnie wyliczyliśmy, transformacja 
może kosztować budżet około 4,7 mld 
euro w ciągu 10 lat, czyli średnio 23 euro 
na tonę rocznie. Zakładamy więc przeka-
zanie tylko jednej czwartej tych środków, 
które wydatkowały wcześniej Niemcy, 
gdzie stopień intensyfikacji węgla w sys-
temie był dużo niższy. W naszym progra-
mie nie ma nic nadzwyczajnego, co nie 
byłoby przyjętą wcześniej w Unii prak-
tyką. Dlatego mam nadzieję i uważam, 
że program powinien być notyfikowany. 
Dzięki temu będziemy w stanie prze-
prowadzić wygaszenie mocy polskiego 
górnictwa węglowego w sposób uporząd-
kowany, a jednocześnie uwzględniający 
wymagania i decyzje polityczne UE. Waż-
ne, żeby proces ten przebiegał stopnio-
wo i z myślą nie tylko o kopalniach, ale 
również o wszystkich interesariuszach 
– dostawcach kopalń.

– Na jakie wsparcie możemy liczyć ze stro-
ny Unii Europejskiej?

Na razie jedyna w miarę skonkretyzo-
wana pula to środki z unijnego Funduszu 
Sprawiedliwej Transformacji, którego 
łączna wartość dla ponad 40 regionów 
górniczych w UE wynosi 7,5 mld euro. 
Ostrożnie przyjmujemy, że możemy li-
czyć na około 20 proc. wartości tego fun-
duszu, czyli – w rozłożeniu na 10 lat – 
około 200 mln euro rocznie. W zamian 
decydujemy się na zamknięcie biznesu, 
który daje 20 razy więcej, bo 4 mld euro 
przepływów finansowych rocznie. Z pew-
nością same unijne środki nie wystarczą 
na kompleksowe łagodzenie skutków pol-
skiej transformacji, w tym kosztowną 
budowę nowych fabryk, gdzie znajdą 
zatrudnienie odchodzący górnicy.

– Jak duża będzie skala redukcji 
zatrudnienia?

Z naszych symulacji wynika, że przy 
stopniowej realizacji zarysowanego 
we wrześniu programu transformacji 
za dwie dekady w kopalniach PGG będzie 
pracować 14,4 tys. osób zamiast obecnych 
niespełna 40 tys. pracowników. Ale miej-
sca pracy bezpośrednio w kopalniach 
to tylko część problemu; trzeba pamię-
tać, że wraz z kooperantami górnictwo 
daje w regionie ok. 200 tys. dodatkowych 
miejsc pracy. Aż 40 proc. miejsc pracy 
w przemyśle na Śląsku jest generowa-
nych właśnie przez ten sektor, zaś wy-
nagrodzenia w górnictwie są o 65 proc. 
wyższe niż średnie płace w pozostałym 
przemyśle w regionie. Dlatego najwięk-
szym wyzwaniem transformacji jest za-
pewnienie trwałego łańcucha wartości 
na obecnym poziomie.

– 15 grudnia wznowione zostaną rozmo-
wy na temat kształtu umowy społecznej, 
która przesądzi o szczegółach transforma-
cji i zostanie przedłożona do notyfikacji 
w Komisji Europejskiej. Czego oczekuje 
pan po tych rozmowach?

Przede wszystkim szczegółów, które 
rozwieją wątpliwości i pozwolą na wypra-
cowanie najlepszych rozwiązań. Materia 
jest na tyle wrażliwa, że trudno dziś za-
kładać szybkie zakończenie tych rozmów; 
być może rozciągną się one na pierwszy 
kwartał przyszłego roku. Ale najistot-
niejszy jest ich pozytywny efekt. Chodzi 
o to, żeby strony wyszły z przekonaniem, 
że zrobiliśmy wszystko, co w tym momen-
cie można było zrobić, żeby zabezpieczyć 
interesy wszystkich zainteresowanych. 
Warto przy tym podkreślić, że program, 
nad którym pracujemy, przewiduje cały 
zestaw działań osłonowych dla pracow-
ników. Już we wrześniu zakładaliśmy, 
że górnicy zatrudnieni dziś na dole kopalń 
mają gwarancję pracy. Program przewi-
duje takie działanie kopalń, żeby oni mogli 
dopracować do emerytury, a jednocześnie 
rozciąga się w czasie tak, żeby w miejsce 
wygaszanych miejsc pracy powstawały 
nowe poza górnictwem. Teraz będzie-
my pracować nad szczegółami umowy, 
dbając o to, by żadna ze stron nie wyszła 
z rozmów z poczuciem przegranej. To zbyt 
ważna sprawa dla całego regionu.

Jak obecnie przedstawia się sytuacja eko-
nomiczna PGG?

– Jest trudna. W głównej mierze to na-
stępstwo ogromnej zmiany w zakresie 
zapotrzebowania na węgiel energetycz-
ny. Nie jest tajemnicą, że zmniejszyło się 
ono niemalże o 7 mln ton na przestrzeni 
roku. Naszym zadaniem jest dostosować 
produkcję do tego, co będzie się działo 
w przyszłym okresie, czyli do zapotrze-
bowania na węgiel. Natomiast w dłuż-
szej perspektywie procesu transformacji 
konieczne jest nie tylko dostosowanie 
linii popytowej, ale też konsekwentne 
wygaszanie kopalń na osi czasu według 
nakreślonego harmonogramu oraz ta-
kie dostosowanie kosztów, by ponosić 
tylko wydatki konieczne i uzasadnione. 
Już teraz – także pod wpływem kryzysu 
związanego z pandemią – zrezygnowa-
liśmy z wielu planowanych wcześniej 
inwestycji, na przykład głębienia szy-
bów czy wykonania nowych przekopów, 
z których uzysk nastąpiłby za wiele lat. 
Ograniczenia inwestycji dały kilkaset 
milionów złotych oszczędności.

– Czy wynagrodzenia pracowników nie 
są zagrożone?

W grudniu wypłaciliśmy całej, bli-
sko 40-tysięcznej załodze nagrodę bar-
bórkową, nie ma również zagrożenia dla 
styczniowych wypłat. Pracujemy nad 
tym, by w pełni zabezpieczyć wypłatę  
14. pensji w lutym. Trzeba pamiętać, 

podstawą sprawiedliwej transformacji
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Porozumienie społeczne
że tegoroczne załamanie rynku zmniej-
szyło nasze przychody o ponad 2 mld 
złotych. Wszystko to jest pochodną zda-
rzeń rynkowych, a to właśnie przycho-
dy decydują o zdolności do regulowania 
świadczeń pracowniczych. Im mniej 
produktów lokujemy na rynku, tym go-
rzej dla tych świadczeń. Rozmawiamy 
też z Polskim Funduszem Rozwoju o po-
nad 1,7 mld złotych wsparcia z tarczy 
finansowej dla dużych firm. Liczymy 
na pozytywny efekt tych rozmów, uzu-
pełniamy dokumentację i odpowiadamy 
na pytania PFR. We wniosku niezbicie 
wykazaliśmy, jak olbrzymi wpływ na sy-
tuację PGG miały ograniczenia produk-
cyjne – zwłaszcza w maju i czerwcu 
– związane z COVID-19. Przyczyny obec-
nych trudności są niezawinione przez 
spółkę – mają typowo zewnętrzny cha-
rakter związany z sytuacją na rynku 
i pandemią.

 •

podstawą sprawiedliwej transformacji
Technologie wykorzystywane w dyspozy-
torniach kopalń Polskiej Grupy Górniczej 
oraz funkcjonowanie najnowocześniej-
szego szybu w kopalni Jankowice-ROW 
zaprezentowano w najnowszym odcinku 
„Informatora Górniczego” TVT.

– Z tego miejsca prowadzony jest 
ruch zakładu górniczego, ze szczególną 
dbałością o bezpieczeństwo pracujących 
na dole górników – mówi Tadeusz Strą-
czak, nadsztygar ds. teletechniki, auto-
matyki oraz gazometrii kopalni Marcel 
(ROW). Służą temu rozbudowane systemy 
łączności zakładowej i dyspozytorskiej 
oraz alarmowania oparte na systemie 

Hetman. Stacja Geofizyki Górniczej ko-
palni Marcel używa trzech niezależnych 
systemów sejsmologicznych do rejestracji 
i analizy wstrząsów generowanych w gó-
rotworze. Równolegle w stacji pracują też 
dwa systemy sejsmoakustyczne.

Najnowocześniejszy w PGG SA szyb 
działa w ruchu Jankowice kopalni ROW. 
Uruchomienie szybu nr 8 nastąpiło 
w 2004 roku dla przedziału wschodniego 
i w 2006 roku w przedziale zachodnim.

– Szyb w przedziale wschodnim 
wyposażony jest w dwupiętrową klatkę 
wielkogabarytową z przeciwciężarem. 
Jej dużą zaletą jest możliwość transpor-
towania maszyn i urządzeń o sporej 

masie dochodzącej nawet do 18 t – opi-
suje Grzegorz Oleś, sztygar oddziałowy 
kopalni ROW Ruch Jankowice. Rozmiary 
przedziału szybowego i klatki pozwalają 
na transport elementów o dużych gaba-
rytach, na przykład sześciometrowych 
rur, bezpośrednio na dół kopalni, w bez-
pieczny sposób. Klatka jednocześnie po-
trafi zabrać 120 osób, po 60 na każde 
piętro. W przedziale zachodnim szybu 
nr 8 działają dwie czteropiętrowe klatki 
o pojemności do 80 osób, transportujące 
ciężary do 10 t.

Szyb udostępniony jest obecnie 
do głębokości 731,3 m, trwają prace 
zmierzające do poziomu 1103,7 m. •

P O L S K A � G R U P A � G Ó R N I C Z A

Technologie dyspozytorni i szybów
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Prawie miliard złotych dotacji mają otrzy-
mać w sumie w najbliższych siedmiu la-
tach zabytkowe kopalnie soli w Wielicz-
ce i Bochni, podziemne obiekty Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, likwido-
wana kopalnia siarki Machów oraz Spółka 
Restrukturyzacji Kopalń, która przejmie 
bytomską pompownię Bolko. 27 listopa-
da Sejm znowelizował ustawę o dotacji 
dla tych podmiotów, przedłużając ich fi-
nansowanie do końca 2027 roku. Projekt 
poparły wszystkie kluby i koła poselskie, 
żaden poseł nie był przeciw. – To poparcie 
to przejaw troski o zabytki naszej kultu-
ry gospodarczej – mówił w Sejmie spra-
wozdawca przygotowanego przez MAP 
projektu, były minister energii Krzysztof 
Tchórzewski.

Budżet państwa – tak jak dotąd – bę-
dzie finansował przede wszystkim prace 
zabezpieczające, likwidacyjne i odwad-
niające w objętych ustawą zakładach. 
– Brak zabezpieczenia jest zagroże-
niem katastrofy górniczej, zagrożeniem 

bezpieczeństwa. To są środki, które 
są wyłącznie w ten sposób wykorzysty-
wane – tłumaczył posłom wiceminister 
aktywów państwowych Artur Soboń. 

DOTACJE BEZ BARW 
POLITYCZNYCH
Poprzednia ustawa umożliwiająca 

przekazywanie dotacji wygasa z koń-
cem tego roku, dlatego prace legislacyjne 
nad nowelizacją mają zakończyć się do  
31 grudnia, by nowa regulacja natych-
miast weszła w życie. Wobec poparcia 
wszystkich opcji politycznych termin 
ten nie jest zagrożony. – Niezależnie kto 
rządzi, a kto jest w opozycji, trzeba te do-
tacje wypłacać, wspierać te inwestycje, 
zabezpieczać – zapewniał w sejmowej 
debacie poseł Stefan Krajewski z klu-
bu Koalicji Polskiej – PSL. Dotacje dla 
górniczych muzeów poparła też Kon-
federacja, której poseł Robert Winnicki 
nawiązał w dyskusji do dnia dzisiejsze-
go górnictwa, wytykając PiS, że za jego 
rządów trwa „historyczna operacja 

przekształcenia polskiego górnictwa 
w jedno wielkie muzeum”. – Zostaniecie 
zapamiętani jako ten rząd, który poło-
żył ostatecznie kres polskim tradycjom 
górniczym, zwłaszcza na Śląsku – mówił 
w parlamencie Winnicki.

PONAD PÓŁ MILIARDA DLA 
WIELICZKI
Nowelizacja zakłada, że najwięcej 

środków (550 mln złotych w siedem lat) 
otrzyma kopalnia soli w Wieliczce, dla 
której przewidziano po 85 mln złotych 
rocznie w latach 2021–2024 oraz po  
70 mln złotych w latach 2025–2027. Dla 
kopalni soli Bochnia przewidziano po-
nad 173,2 mln złotych w ciągu siedmiu 
lat, a dla likwidowanej kopalni siarki 
Machów, gdzie konieczne jest głównie 
zabezpieczenie terenów w sąsiedztwie 
zamienionego w zbiornik wodny wyro-
biska Piaseczno – w sumie 35 mln zło-
tych, po 5 mln złotych rocznie. Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w ra-
mach którego działają między innymi 

zabytkowa kopalnia Guido i Sztolnia 
Królowa Luiza, w latach 2021–2027 do-
stanie łącznie niespełna 131,4 mln zło-
tych dotacji, a Spółka Restrukturyzacji 
Kopalń – 107,5 mln złotych.

SRK PRZEJMIE POMPOWNIĘ 
BOLKO
Dotacja dla SRK będzie przezna-

czona na działalność centralnej pom-
powni Bolko w Bytomiu, którą jeszcze 
w tym roku spółka restrukturyzacyjna 
ma kupić za kilkanaście milionów zło-
tych od Grupy Kapitałowej Orzeł Biały. 
Pompownia odwadnia dawne wyrobi-
ska rud cynku i ołowiu, zabezpiecza-
jąc przed zalaniem nie tylko pobliskie 
kopalnie węgla, ale też część Bytomia 
i Piekar Śląskich. W nowelizacji prze-
widziano również 2 mln złotych dota-
cji na siedem lat dla Agencji Rozwoju 
Przemysłu, której katowicki oddział 
monitoruje sytuację w górnictwie i ry-
nek węgla.

MH

TCHÓRZEWSKI: To przejaw troski o zabytki naszej kultury gospodarczej

Prawie 1 mld złotych  
dla zabytkowych kopalń i SRK
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Produkcja węgla kamiennego w USA może 
w tym roku spaść do około 520 mln ton. 
To wydobycie podobne do poziomów 
z drugiej połowy lat 60. ubiegłego wie-
ku. Amerykańscy związkowcy uważają, 
że na łagodzenie skutków transformacji 
dla pracowników sektorów związanych 
z węglem trzeba 1 bln dol. 

Według listopadowej prognozy Agen-
cji Informacji Energetycznych (EIA) przy 
Departamencie Energii USA produkcja 
węgla w tym kraju spadnie w 2020 roku 
do 520,6 mln ton. 

Do 5 grudnia tego roku wydobycie 
węgla w Stanach Zjednoczonych wy-
niosło 501 mln ton, co w porównaniu 
z tym samym okresem ubiegłego roku 
oznacza spadek o 24,3 proc. rok do roku. 
A to już nie był dobry rok. W porów-
naniu do 2018 roku produkcja spadła 
o 6,6 proc., do 706,3 mln ton. 

Według Agencji Informacji Energe-
tycznych (EIA) był to już piąty z rzędu 
rok spadku produkcji, która w tym cza-
sie obniżyła się niemal o jedną trzecią. 
Od 2009 roku, kiedy amerykańskie gór-
nictwo osiągnęło maksimum swoich 
mocy produkcyjnych, sięgających wów-
czas 1,407 mld ton, a produkcja wyniosła 
1,074 mld ton, to spadek nawet o 35 proc. 

WRAZ Z PRODUKCJĄ SPADAJĄ 
TAKŻE MOCE PRODUKCYJNE
W roku 2019 moce produkcyjne 

amerykańskiego górnictwa wynosiły już 

tylko 1,009 mld ton, co w porównaniu 
z 2009 rokiem oznacza spadek o 28 proc. 
Spadek produkcji większy niż redukcja 
mocy to także wynik mniejszego wyko-
rzystania mocy produkcyjnych. Podczas 
gdy średnia w latach 2000–2014 wynosi-
ła 82 proc., w ubiegłym roku wykorzy-
stanie mocy spadło do 72 proc. Możliwe 
więc, że w tym roku osiągnie minimum, 
przebijając rok 2016, kiedy zanotowano 
rekordowo niskie 68 proc. 

KORONAWIRUS TO NIEJEDYNY 
WINOWAJCA
Oczywiście listę winnych tego stanu 

rzeczy otwiera pandemia koronawirusa, 
ale to tylko jeden z czynników. Wśród 
kolejnych EIA wymienia zmniejszone 
zapotrzebowanie ze strony producen-
tów energii i niskie ceny gazu ziemnego, 
sprzyjające wypieraniu węgla z rynku.

W tym roku zużycie sektora energe-
tycznego w USA ma spaść do 442,5 mln 
ton, podczas gdy w ubiegłym roku wyno-
siło 538,6 mln ton. Nieco lepszy ma być 
przyszły rok, w którym zapotrzebowa-
nie ze strony energetyki jest szacowane 
na 545,9 mln ton. Wzrost ten ma być 
między innymi wynikiem wzrostu cen 
gazu ziemnego, który stanie się mniejszą 
niż dziś konkurencją dla węgla. 

UDZIAŁ WĘGLA W PRODUKCJI 
ENERGII NADAL BĘDZIE MALAŁ
Wzrośnie tym samym także udział 

węgla w całości generacji energii w USA. 

W tym roku wyniesie prawdopodobnie 
20,2 proc., podczas gdy przed rokiem 
sięgał 24,3 proc. W przyszłym roku 
ma wrócić na ten poziom, dochodząc 
do 24,8 proc. W porównaniu ze stanem 
sprzed dekady to jednak i tak spadek 
o połowę – w 2010 roku udział węgla 
wynosił 44,8 proc. 

Stale rośnie natomiast udział OZE. 
W roku 2019 wynosił 17,5 proc., w tym 
roku ma sięgnąć 19,8 proc., a w przy-
szłym wzrosnąć do 21,7 proc. 

Taki trend raczej się utrzyma. Nie-
dawno firma American Electric Power, 
która dostarcza prąd 5,5 mln mieszkań-
com 11 stanów, zapowiedziała zreduko-
wanie do 2028 roku swoich mocy w ge-
neracji energii z węgla o 1,63 GW. 

ZWIĄZKOWCY NAMAWIAJĄ 
BIDENA NA PRZEJĘCIE PLANU 
JEGO KONKURENTA
Wszystko wygląda także na to, 

że próby odwrócenia wyników wyborów 
przez Donalda Trumpa nie powiodą się 
i politykę USA zacznie kształtować Joe 
Biden, a on już zapowiedział, że do roku 

2035 amerykańska energetyka ma osią-
gnąć zeroemisyjność pod względem 
emisji CO2. 

Amerykańscy związkowcy z Utility 
Workers Union of America wskazują, 
że trwająca transformacja energetyczna 
powoduje coraz większe spustoszenie 
w regionach związanych z górnictwem. 
– Proszę spojrzeć na Środkowy Zachód 
czy Apallachy, a zobaczycie pustoszejące 
krajobrazy i ekonomiczną dewastację. 
To nie jest coś, co można przywrócić 
za 10 mln dolarów – powiedział Lee An-
derson, dyrektor działu relacji z rządem 
UWUA. 

Związkowcy namawiają Bidena 
do przejęcia planu zapowiadanego przez 
jego partyjnego konkurenta w tegorocz-
nych wyborach prezydenckich – Bernie-
go Sandersa. Zapowiadał on wydanie  
1,3 bln dolarów na wsparcie pracow-
ników sektora wydobywczego i innych 
przemysłów zależnych od węgla, obej-
mujące między innymi zapewnienie 
im przebranżowienia i nowych miejsc 
pracy. 

PIOTR MYSZOR

Górnictwo węglowe w USA

Produkcja węgla w Ameryce cofnęła się 
o ponad pół wieku
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Badania przeprowadzone przez Nielsena 
pokazują, że ponad dwie trzecie respon-
dentów na świecie (68 proc.) jest skłon-
nych dzielić się lub wynajmować swoje 
osobiste rzeczy w celu uzyskania korzy-
ści finansowych. Jak więc wyglądałoby 
nasze życie bez posiadania większości 
przedmiotów?

Wyobraźmy sobie życie nie tylko bez 
własnego samochodu, ale także bez ko-
siarki (przy założeniu, że mamy ogród), 
wiertarki albo młotka. W świecie, gdzie 
wszystkie te rzeczy bez wielkiego pro-
blemu można szybko i łatwo wynająć 
za niewielką opłatą. A gdyby pójść jesz-
cze dalej i pomyśleć o wypożyczaniu 
ubrań czy nawet łóżka? Z opłatami do-
kładnie za to, czego w danym momencie 
używasz – i nic więcej. Czy taki w pełni 
wypożyczany świat byłby lepszy i bar-
dziej ekologiczny?

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA. Na tym wła-
śnie opiera się „sharing economy” (eko-
nomia współdzielenia). W ostatnich 
latach wzrosła popularność usług opar-
tych na współwłasności, które polega-
ją na udzielaniu innym tymczasowego 
dostępu do fizycznego mienia. Pomysł 
zakłada, że współdzielenie umożliwia 
konsumentom korzystanie z produk-
tów bez płacenia pełnej kwoty, co daje 
im tym samym dostęp do szerszej gamy 
produktów przy jednoczesnym oszczę-
dzaniu pieniędzy. W swoim założeniu 
współdzielenie jest również bardziej 
zrównoważone: jeśli mniej ludzi musi 
kupować dobra fizyczne, do wytwo-
rzenia tych produktów potrzeba mniej 
zasobów.

POCZĄTKI KONCEPCJI. Idea ekonomii 
współdzielenia ma już ponad dekadę. 

Termin został użyty po raz pierwszy 
po 2007 roku. Wtedy pojawił się za-
równo iPhone, telefon marki Apple, jak 
i ogólnoświatowy kryzys. iPhone pomógł 
w umieszczeniu internetu w kieszeniach 
jego nabywców, a kryzys sprawił, że ży-
cie wielu osób znacząco się zmieniło. 
Te dwa wydarzenia wpłynęły na poja-
wienie się ekonomii współdzielenia: 
konsumenci szukali nowych sposobów 
oszczędzania, pracownicy szukali no-
wych sposobów zarabiania, a smartfony 
dały im nowe sposoby przeprowadzania 
transakcji.

OSIEMDZIESIĄT PROCENT RZECZY W NASZYCH 
DOMACH JEST UŻYWANYCH RZADZIEJ NIŻ RAZ W MIE-
SIĄCU. Wyobraź sobie, że przedmioty 
używane rzadziej nie byłyby własno-
ścią poszczególnych osób, ale byłyby 
dzielone między grupę ludzi, przez 
co popyt na nie byłby mniejszy. Są-
siedzi mogliby na przykład dzielić się 
sporadycznie wykorzystywanymi elek-
tronarzędziami, zmniejszając potrzebę 
posiadania własnego zestawu przez po-
jedyncze gospodarstwa domowe. Po-
tencjalnie 80 proc. tych przedmiotów 
używanych rzadziej niż raz w miesiącu 
można by udostępniać lub wypożyczać 
na okres użytkowania, zmniejszając za-
chowania konsumenckie ludzi na całym 
świecie.

Tu tkwi clou całego przedsięwzię-
cia – zwiększenie wykorzystania istnie-
jących towarów i zmniejszenie popy-
tu na nowe przynosi znaczne korzyści 
dla środowiska. Niektóre usługi oparte 
na ekonomii współdzielenia już teraz 
całkowicie zmieniły rynek i doprowadzi-
ły do sytuacji, w której konsumenci mają 
mniejszą potrzebę posiadania rzeczy 
osobistych.

Mowa tu przede wszystkim o usłu-
gach takich jak Netflix, HBO Go, Amazon 
Prime i podobne platformy streamingu 
filmów i programów, które zmniejszają 
zapotrzebowanie na fizyczne kopie DVD, 
redukując obciążenie środowiska powo-
dowane ich produkcją.

Na początkowej fali entuzjazmu eko-
nomii współdzielenia wypłynęło także 
kilka start-upów „udostępniających”, 
takich jak Uber (przewozy) i Airbnb 
(krótkoterminowy wynajem miesz-
kań). Okazuje się, że ludzie chętnie pła-
cą za pokoje lub przejażdżki, są jednak 
mniej zachwyceni wypożyczaniem play-
station lub elektronarzędzi.

POZYTYWNY WPŁYW. Zatem gospodar-
ka dzielenia się ma pozytywny wpływ 
na środowisko poprzez redukcję całko-
witych wymaganych zasobów i pomaga 
zredukować zanieczyszczenia, emisje 
i ślad węglowy. W sektorze transportu 
wspólne korzystanie z pojazdów (jak po-
pularny w Polsce BlaBlaCar) może chro-
nić na środowisko, zmniejszając liczbę 
przejechanych kilometrów. Takie wspól-
ne działania mogą również stymulować 
długotrwałe zmiany w zachowaniu kon-
sumentów, przenosząc osobiste wybory 
transportowe z własności na zaspokaja-
nie popytu. Podobnie systemy rowerów 
publicznych mogą zmniejszyć wykorzy-
stanie pojazdów silnikowych, które zwy-
kle zużywają produkty ropopochodne 
i generują emisje. Dzielenie się towara-
mi i usługami może również przynosić 
korzyści zdrowotne. Wdrożenie progra-
mów rowerów publicznych zwiększa 
skłonność do korzystania z dwóch kółek 
wśród osób mieszkających w regionach, 
w których dostępne są te usługi. Przewi-
duje się, że rocznie uniknie się ponad 

10 tys. przedwczesnych zgonów, jeśli 
wszystkie europejskie miasta osiągną 
cel jednej czwartej (25 proc.) wszystkich 
podróży rowerowych.

JAKI JEST WPŁYW EKONOMII WSPÓŁDZIELENIA 
NA ŚRODOWISKO? Koncepcja współdzielenia 
na większą skalę jest jednak na tyle mło-
da, że trudno w pełni ocenić jej wpływ 
na środowisko ze względu na złożo-
ność tego nowego segmentu przemy-
słu. Teoretycznie dzięki współdzieleniu 
lub wynajmowaniu przedmiotów zapo-
trzebowanie na towary i usługi będzie 
mniejsze niż wcześniej, co spowoduje 
zmniejszenie produkcji. Przy mniejszej 
produkcji towarów mniej ścieków bę-
dzie emitowanych do środowiska oraz 
zredukowana zostanie emisja CO2 i pa-
liw kopalnych. 

Jednocześnie indywidualni konsu-
menci korzystający z usług wynajmu 
przez Airbnb mają mniejszy wpływ 
na środowisko, niż gdyby mieli mieszkać 
w dużym hotelu, a sama firma opisuje, 
że oferuje zrównoważoną turystykę po-
przez współdzielenie domu, która jest 
lepszą alternatywą niż duże sieci hoteli. 
Airbnb i Uber czy podobne im serwisy 
pociągają za sobą jednak wiele innych 
zmian, które nie pozostają bez wpływu 
na tkankę społeczną.

Na odpowiedź, czy ekonomia współ-
dzielenia będzie się rozwijać i czy jest 
przyszłościowa, musimy jeszcze pocze-
kać. Warto jednak wspomnieć, że z przy-
toczonych na początku badań Nielsena 
wynika, że dwie trzecie respondentów 
na całym świecie jest otwartych na ko-
rzystanie z produktów i usług innych 
osób w społeczności. I nie jest to domena 
tylko młodych. 

 •

Ochrona przyrody

Pożyczanie zamiast posiadania

WFOŚiGW w Katowicach

Kapsuła czasu na Ptasiej Wyspie
Dobiega końca budowa wyspy dla pta-
ków na Jeziorze Goczałkowickim. Pro-
jekt jest na etapie odbiorów technicznych. 
W konstrukcji wyspy przedstawiciele Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Katowicach oraz Górnośląskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów, które za-
rządza zbiornikiem, 3 grudnia uroczyście 
umieścili Kapsułę Czasu z przesłaniem dla 
potomnych. Budowa Ptasiej Wyspy, którą 
sfinansował katowicki fundusz, pochłonie 
ponad 1,2 mln złotych.

– Jezioro Goczałkowickie to jedno 
z tych nielicznych miejsc na mapie woje-
wództwa śląskiego, które jest siedliskiem 
wielu gatunków rzadkich zwierząt. Je-
śli my nie zapewnimy im spokojnego 
funkcjonowania i rozwoju – wiele z nich 
może wkrótce wyginąć. Dlatego naszym 
obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby 
zachować ciągłość gatunków dla następ-
nych pokoleń – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach. 

Przesłanie dla następnych pokoleń 
znalazło się w Kapsule Czasu umiesz-
czonej w konstrukcji wyspy. Trafiły tam 
materiały przygotowane przez instytucje 
mające duży wkład w jej powstanie. Jej 
budowa została zlecona przez Regional-
ną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Ka-
towicach. Środki na wykonanie – po-
nad 1,2 mln złotych – pochodzą z dotacji 
WFOŚiGW w Katowicach. Nieoceniony 
wkład w powstanie wyspy ma również 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów zarządzające zbiornikiem. Kapsuła 
została zasypana żwirem, na którym 
wiosną ptaki wyprowadzą swoje pierw-
sze lęgi. 

Wyspa ma pomóc przede wszystkim 
rybitwom rzecznym, których gniazda 
do tej pory były często zalewane w okre-
sie lipcowych opadów deszczu, kiedy 
na Jeziorze Goczałkowickim podnosi 
się poziom wody. Brzegi wyspy zabez-
pieczono tak, aby silne falowanie, pły-
wające kry lodowe i wysokie poziomy 
piętrzenia wody nie uszkodziły ich i nie 
powodowały zalewania.

– Dzięki temu wyspa będzie wynu-
rzona nawet przy najwyższych stanach 
wód, co pozwoli ptakom bezpiecznie 
wyprowadzać swoje lęgi. Takie rozwią-
zanie zostało w naszym regionie zasto-
sowane po raz pierwszy i mam nadzieję, 
że nie ostatni, bo jesteśmy przekonani, 
że wyspa zostanie z sukcesem licznie 
zasiedlona przez ptaki – mówi Miro-
sława Mierczyk-Sawicka, p.o. Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach.

Ptasia Wyspa powstała w rejonie 
ujścia Wisły do zbiornika i ma po-
wierzchnię około 450 mkw. Jej budowa 
jest częścią projektu LIFE.VISTULA.PL, 
którego głównym celem jest zabezpie-
czenie siedlisk ptaków, w szczególności 
ślepowrona i rybitwy rzecznej, w ob-
szarach Natura 2000 położonych w Do-
linie Górnej Wisły. Całość tego projektu 
jest finansowana głównie ze środków 
Unii Europejskiej i Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

 •

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Krzyżówka panoramiczna nr 24/1
TYLKO 36 PROC. POLAKÓW ZAMIERZA ZASZCZEPIĆ 
SIĘ NA COVID-19. Zdecydowany sprzeciw 
wobec przyjęcia szczepionki deklaru-
je 27 proc. ankietowanych, a kolejnych 
20 proc. raczej nie zamierza się szczepić 
– wynika z badania CBOS. Zdecydowaną 
wolę zaszczepienia zapowiada 16 proc. 
Polaków, raczej zamierza przejść ten 
zabieg 20 proc. respondentów. Jeszcze 
nie podjęło decyzji w tej kwestii 17 proc. 
ankietowanych. Z przeciwników szcze-
pionki 69 proc. obawia się skutków 
ubocznych, a 30 proc. unika szczepień. 
Jedna czwarta ma wątpliwości co do sku-
teczności szczepionki, a 11 proc. uważa, 
że COVID-19 nie jest groźną chorobą. 

O 1,22 MLD ZŁOTYCH (DO 34,38 MLD ZŁOTYCH) 
PODWYŻSZYŁY SIĘ ZALEGŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW. 
W II i III kwartale zaległości widocz-
ne w Rejestrze Dłużników BIG InfoMo-
nitor znacznie wzrosły. Jednocześnie 
rozłożyły się bardzo nierównomiernie 
pomiędzy sektorami i branżami. Najbar-
dziej ucierpiały branże dotknięte ogra-
niczeniami wynikającymi z pandemii: 
rekreacja, turystyka, kultura i transport. 
Od maja pomogły im tarcza antykry-
zysowa i możliwość przełożenia spłaty 
rat kredytów o trzy lub sześć miesięcy, 
a także większe zaangażowanie przed-
siębiorców w ściąganie należności oraz 
ograniczenie sprzedaży z odroczonym 
terminem. Poza tym firmy same stara-
ły się, o ile to możliwe, płacić na czas, 
by nie narażać dostawców na utratę 
płynności finansowej, a siebie na prze-
rwanie łańcucha dostaw.

ROBOTY PANASONIC DOSTARCZĄ ZAKUPY. Od wy-
buchu pandemii w Japonii rośnie popyt 
na usługi świadczone bez udziału ludzi. 
W lutym w mieście Fujisawa w Japonii 
autonomiczne roboty rozpoczną dostar-
czanie żywności i towarów pierwszej 
potrzeby z okolicznych sklepów. Roboty 
poruszają się z prędkością do 4 km/h 
i są w stanie samodzielnie omijać prze-
szkody. W razie konieczności mogą być 
też sterowane zdalnie. •

Saga o ratowaniu zagrożonego Browaru 
Zamkowego w Cieszynie dobiegła końca 
– wreszcie znalazł się na niego kupiec. 
Wcześniej ofertę kupna 174-letniej le-
gendy polskiego piwowarstwa składali 
byli posłowie Marek Jakubiak oraz Janusz 
Palikot, działający w branży alkoholowej. 
Ostatecznie nowym właścicielem browaru 
stała się grupa lokalnych przedsiębiorców 
działających na terenie Śląska Cieszyń-
skiego. Strony deklarują wolę zawarcia 
umowy nabycia udziałów jeszcze w tym 
roku. 

Pierwszego grudnia Grupa Żywiec, 
dotychczasowy właściciel browaru, po-
informowała o podpisaniu listu inten-
cyjnego dotyczącego zamiaru sprze-
daży 100 proc. udziałów. Nabywcą 
jest Felix Investments Sp. z o.o., która 
reprezentuje rodzinę Ledów. Przedsię-
biorcy ci działają na Śląsku Cieszyń-
skim oraz w innych rejonach połu-
dniowej Polski w różnych branżach. 
W ubiegłym roku kupili zakłady mię-
sne w Bielsku-Białej, w których prze-
stawili model produkcji na całkowicie 
tradycyjne metody. Od 20 lat przywra-
cają do dawnej świetności zabytkowy 
pałac z XVIII wieku w Jedlinie-Zdro-
ju na Dolnym Śląsku, w którym pro-
wadzą muzeum, hotel, sale balowe, 
a od 2014 roku także browar. Mają 
więc już doświadczenie w piwowar-
stwie – trunki warzone w Browarze 

Jedlinka są regularnie wyróżnia-
ne nagrodami.

Prezes Grupy Żywiec po pod-
pisaniu porozumienia z Felix 
Investments Sp. z o.o. podkreślał, 
że bardzo zależało im na tym, aby Bro-
war Zamkowy Cieszyn zyskał inwesto-
ra, który będzie chciał zachować nie 
tylko jego dotychczasową działalność 
i pracowników, ale także wyjątko-
wy charakter. Wyraził zadowolenie, 
że jego nabywcą będzie firma rodzinna, 
która działa na terenie Śląska Cieszyń-
skiego. Partner ten podziela szacunek 
Grupy do tradycji, a dotychczasowymi 
projektami udowodnił, że potrafi roz-
wijać historyczne miejsca, nadając im 
nowe przeznaczenie. Działania rodziny 
Ledów skupiają się wokół gastronomii, 
hotelarstwa i piwowarstwa, więc zakup 
cieszyńskiego browaru będzie kolej-
nym krokiem w ich rozwoju.

NASZE DROGIE 
PIWO
Z raportu agencji Hiper-Com Poland 

oraz Grupy BLIX wynika, że w ostat-
nim czasie mocno wzrosły ceny piwa. 
Najpopularniejsze piwa zdrożały śred-
nio o 5 proc. – w tegorocznym sezo-
nie letnim średnia cena półlitrowego 
napoju wyniosła 2,61 złotych, czyli 
14 groszy więcej niż w analogicznym 
okresie 2019 roku. Najboleśniej jednak 
podwyżkę odczuli miłośnicy polskich 

browarów rzemieślniczych. 
Warzą one piwo niepaste-
ryzowane, z krótkim termi-

nem przydatności do spożycia. 
Od końca zeszłego roku stale ro-

sną koszty produkcji piwa – akcyza, 
prąd, media i koszty pracy. Podwyż-
kom sprzyjały też trendy na rynku piw 
rzemieślniczych. Po pierwsze, modne 
ostatnio trunki z większą ilością chmie-
lu są droższe w produkcji. Po drugie, 
stosowane w zyskujących na popular-
ności piwach w stylu pastry sour i pa-
stry stout składniki są kosztowne. 

Z powodu pandemii koronawirusa 
część browarów kraftowych nie miała 
jednak innego wyjścia, jak sprzeda-
wać bardzo tanio albo po kosztach, 
ponieważ wiele z nich miało proble-
my z pozbyciem się zalegającego towa-
ru. Ogłaszały wyprzedaże, w ramach 
których przy zakupie wskazanej ilo-
ści nabywcy otrzymywali promocję 
na zakup kolejnych partii. Niestety 
mimo licznych promocji średnio piwo 
kosztowało więcej, ponieważ sklepy 
i otwarte po pierwszym lockdownie 
lokale, próbując zrekompensować so-
bie straty, znacznie podniosły ceny dla 
konsumentów. Pociechą dla browarów 
może być informacja, że w nowym pro-
jekcie resort finansów zaproponował 
przedłużenie terminu obowiązywania 
zwolnienia z akcyzy dla przetermino-
wanego piwa. MAREK KOWALIK
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 14 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy nadsyłać na adres naszej redakcji.
Wśród autorów poprawnych rozwiązań rozlosujemy nagrodę.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi:
ŚWIĘTUJ Z NAMI
Nagrodę wylosował: ZBIGNIEW KOTAS.
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