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Więcej węgla – więcej optymizmu
W pierwszych pięciu miesiącach 
tego roku kopalnie Polskiej Grupy 
Górniczej wydobyły prawie 10 mln 
ton węgla – około 800 tys. ton wię-
cej niż w podobnym czasie rok 
wcześniej i przeszło pół miliona 
ton ponad to, co ostrożnie zakłada-
ła spółka w swoim początkowym 
planie.

STRONA 3

W PGG trwa kampania „Stan 
epidemii – dobre praktyki”

Informacja i edukacja na temat 
COVID-19.� STRONA 5

Prezydent podpisał ustawę 
licznikową
Świadome zużycie energii to niższe 
rachunki za prąd?
� STRONA 5

Powstaje plan transformacji 
Zagłębia Bełchatowskiego
Elektrownia Bełchatów ma pracować 

do 2036 roku.
STRONA 8

Oto nowa Honda Civic
Informacje motoryzacyjne.

STRONA 9

FIRMY OKOŁOGÓRNICZE. Niekompletna umowa

Czekają na wsparcie
Koncepcji utworzenia systemu wsparcia specjalistycznych przedsiębiorstw górniczych węgla 
kamiennego oraz gmin górniczych poświęcony jest jeden z załączników do umowy społecznej 

w sprawie transformacji górnictwa. System ma między innymi zapewnić – jak napisano w załączniku 
– funkcjonowanie przedsiębiorstw okołogórniczych do momentu pełnej realizacji strategii 

wygaszenia kopalń węgla kamiennego w Polsce w celu zachowania łańcucha dostaw. Zapowiedziano 
także przygotowanie optymalnej strategii współpracy ze stroną społeczną, uwzględniającej 

możliwość przebranżowienia w celu zachowania/utrzymania miejsc pracy na Śląsku. Zdaniem 
przedstawicieli firm okołogórniczych podpisana w końcu maja umowa społeczna w sprawie 

transformacji górnictwa nie rozwiązuje problemów branży, która oczekuje systemowego wsparcia 
i pomocy w przeprofilowaniu działalności.

WIĘCEJ NA S. 4

S. 6–7

Temat na czasie
Tomasz Rogala, prezes PGG SA: – Umowa 
społeczna dla 
górnictwa węgla 
kamiennego zapobiega 
niekontrolowanemu 
odchodzeniu od 
górnictwa. Zapobiega 
katastrofie w regionie.
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Niesprawiedliwa 
transformacja
K to zapłaci za sprawiedliwą transformację energetycz-

ną? W ciągu około ośmiu miesięcy cena uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla wzrosła o prawie 80 proc. 
Nawet ceny złota w czasie niepewności na rynkach 
finansowych nie rosną tak szybko. 

P roblem polega na tym, że zostaliśmy wtłoczeni w spe-
kulacyjne błędne koło. Ponieważ w naszych warun-

kach energia cieplna dostarczana przez ciepłownie 
i elektrociepłownie była najtańsza, jeżeli była wytwa-
rzana z węgla, tę działalność niszczy się poprzez pod-
noszenie cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. 

C iepłownicy doszli do wniosku, że trzeba przestawić 
się na gaz ziemny. Jego spalaniu towarzyszy niższa 

emisja dwutlenku węgla. Gaz drożeje, a to oznacza, 
że energia cieplna też zdrożeje. Nieważne, z jakiego 
paliwa będą korzystać ciepłownicy, ważne, że zawsze 
będzie drogo. 

N ie opłaca się wytwarzać ciepła z węgla kamiennego, 
bo drożeją pozwolenia. Nie opłaca się wytwarzanie 

z gazu, bo drożeje gaz. Jednak jak jest zima, mieszkania 
i domy trzeba ogrzać. W takiej sytuacji ludzie zapłacą 
nawet za drogą energię. Zapłacą ci, którzy korzystają 
z ciepła sieciowego, czyli są podłączeni do ciepłowni. 
Jeżeli właściciele domów ogrzewanych indywidualnie 
czują się spokojni, to są w błędzie. W Brukseli całkiem 
poważnie rozważa się wprowadzenie opłat za emisję 
dwutlenku węgla w sektorach transportu i budynków 
mieszkalnych. 

B ruksela wymyśliła podatki, które nie dotkną bogatego 
zachodu, tylko biedny wschód Europy. Coraz wyraź-

niej widać, że najbogatsi w Unii Europejskiej wymyślili, 
jak dbać o klimat za pieniądze biednych. Ten proceder 
nazwali sprawiedliwą transformacją energetyczną.

 •

Walczą z węglem 

Komisja Europejska walczy z węglem i kopalniami 
węgla kamiennego. Koronny dowód – sześć śląskich 

miast jest zagrożonych utratą z unijnego funduszu  
2 mld złotych na sprawiedliwą transformację ener-
getyczną. Dlaczego? Bo w Mysłowicach w listopadzie 
ubiegłego roku wydano koncesję na wydobycie węgla 
dla planowanej kopalni Brzezinka 3. A dlaczego sześć 
miast ma ucierpieć? Ponieważ Mysłowice wchodzą 
w skład subregionu katowickiego, do którego należą 
jeszcze Katowice, Ruda Śląska, Chorzów, Siemianowice 
Śląskie i Świętochłowice.

T rudno ocenić, czy odebranie pieniędzy to tylko 
groźba bez pokrycia, czy też realne zagrożenie, 

ponieważ w żadnych oficjalnych dokumentach nie 
ma mowy o odbieraniu pieniędzy tym, którzy wyda-
ją pozytywną opinię firmom chcącym wydobywać 
węgiel. Poza tym trzeba podkreślić, że to nie gmina 
wydaje koncesję. Wydaje ją minister klimatu i śro-
dowiska, a firma chcąca prowadzić wydobycie musi 
spełnić szereg warunków. Procedury zmierzające 
do uzyskania koncesji dla kopalni w Mysłowicach 
rozpoczęły się w 2012 roku. 

Mnie mimo wszystko nie uspokaja informacja o tym, 
że nie ma jednoznacznego dokumentu informują-

cego, że pieniądze można odebrać. Już wielokrotnie 
okazywało się bowiem, że Komisja Europejska potrafi 
tak manipulować ramami prawnymi obowiązującymi 
w Unii Europejskiej, że niemożliwe staje się możliwe. 
Przywiązanie urzędników do stałości reguł jest żadne. 

C zy można jakoś rozwiązać ten problem? Ponoć wła-
dze Mysłowic mogą spowalniać wydanie decyzji 

na budowę dróg i budynków. Teoretycznie marszałek 
województwa mógłby nie wydać pozytywnych decyzji 
związanych z hydrologią. To wstrzymałoby inwestycję. 
Wtedy firma, która dostała koncesję, weszłaby w spór 
z państwem polskim o odszkodowanie. Zapewne wy-
grałaby.  •

F E L I E T O N

Co nas niszczy
Czy zastanawialiście się nad fatalnym wpływem wywie-
ranym na gospodarkę przez rowerzystów? 

Rowerzysta wydaje na zakup pojazdu zdecydo-
wanie mniej niż właściciel auta, przez co zwykle nie 
korzysta z kredytu, osłabiając banki. Nie kupuje paliwa, 
olejów, płynu do chłodnicy, do klimatyzacji, a nawet 
do spryskiwacza. Nie jeździ na regularne przeglądy. 
Naprawy jego pojazdu (te, których nie wykonuje sam) 
kosztują mniej niż naprawy samochodu. Tracą przez 
to pracę tysiące ludzi!

Nie korzysta z płatnych parkingów, a nawet jeśli, 
to i tak płaci grosze w porównaniu z użytkownikiem 
samochodu. Powodowane przez rowerzystów wypadki 
nie mają silnego wpływu na rozwój ubezpieczeń. Ro-
wer nie wymaga autostrad. Wystarcza mu, gdy może 
zagarniać chodniki, czym utrudnia życie nie tylko pie-
szym, ale też samochodom, którym coraz trudniej jest 
parkować w miastach.

Jazda rowerem poprawia kondycję. Tymczasem 
ludzie zdrowsi chorują mniej, a przynajmniej lżej niż 
pozostali. Kupują mniej lekarstw, nie odwiedzają tak 
często lekarzy, rzadziej trafiają do szpitali. Nie wpły-
wają więc na postęp w medycynie. 

Tymczasem, jak wyliczono, każdy nowy fast food 
generuje co najmniej 30 nowych miejsc pracy – dla 
kardiologów, dentystów, specjalistów od odchudzania 
i zrównoważonych diet. I są to wszystko miejsca poza 
samym fast foodem oraz jego siecią dostaw! 

Wniosek jest prosty – aby utrzymać rozwój, trzeba 
odstawić rowery. A także przyjrzeć się jeszcze gorszej 
pladze niszczącej ekonomię. Pieszym, którzy przecież 
nawet nie kupują rowerów. 

Wyliczenia powyższe przypisywane są anonimo-
wemu (co można zrozumieć) menedżerowi szybko 
rosnącej instytucji finansowej – Euro Exim Banku. 
 ZBIGNIEW KORWIN
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Pięścią w stół

GLOBALNY HANDEL WĘGLEM TRANSPORTOWANYM DROGĄ MOR-
SKĄ wzrośnie w tym roku o ponad 5 proc., do 1,21 mld 
ton: w tym 947 mln ton węgla energetycznego (wzrost 
o 4 proc.) i 263 mln ton węgla koksowego (wzrost 
o 6 proc.). W 2022 roku spodziewany jest dalszy wzrost 
wolumenu handlu, pomimo programów dekarbonizacji 
– prognozuje stowarzyszenie operatorów węglowych 
Assocarboni.

NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU WĘGLA MAJ BYŁ MIESIĄCEM 
O NIENOTOWANEJ WCZEŚNIEJ w tym roku dynamice wzrostu 
cen tego surowca, głównie ze względu na jego ogra-
niczoną podaż. Wzrost cen był większy w obszarze 
Azji-Pacyfiku, mniejszy w obszarze Atlantyku – wynika 
z comiesięcznego opracowania katowickiego oddziału 
Agencji Rozwoju Przemysłu.

NALEŻĄCA DO GRUPY PKN ORLEN ENERGA podpisała aneks 
do kontraktu z GE na budowę elektrowni Ostro-
łęka C. Zgodnie z porozumieniem zamiast bloku 
na węgiel powstanie tam blok parowo-gazowy o mocy  
745 MW za około 2,5 mld złotych. Jednocześnie pod-
pisano umowy w sprawie rozliczenia – bez naliczania 
kar – zarzuconego projektu bloku węglowego; całkowita 
kwota, jaką Energa zapłaci wykonawcy tego projektu, 
nie przekroczy 1,35 mld złotych netto.

SEJM UCHWALIŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O RYNKU MOCY, dającą 
przedsiębiorstwom energochłonnym – między innymi 
hutom, cementowniom i papierniom – możliwość ob-
niżenia opłaty mocowej. Będą oni płacić mniej, gdy ich 
profil zużycia będzie odpowiednio płaski, tj. różnice 
między poborem w godzinach szczytu i poza nimi będą 
odpowiednio małe.

W PERSPEKTYWIE 2030 ROKU BANK PEKAO chce osiągnąć 
neutralność klimatyczną. W najbliższych latach chce 
także zorganizować finansowanie tzw. projektów zrów-
noważonych na kwotę co najmniej 30 mld złotych 
– wynika z przedstawionej w czerwcu strategii zrów-
noważonego rozwoju banku do 2024 roku.

W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH PIĘCIU LAT SIEĆ CIEPŁOWNICZA SPÓŁKI 
TAURON CIEPŁO zostanie rozbudowana poprzez przyłącze-
nie do niej nowych odbiorców, zamawiających blisko 
122 megawaty mocy cieplnej – podała firma, która jest 
największym dostawcą ciepła sieciowego w aglomeracji 
śląsko-dąbrowskiej. W najbliższych latach Tauron za-
mierza przyłączać do sieci około 45 MW ciepła rocznie, 
w tym około 20 proc. w ramach programów likwidacji 
smogu.

OD 2022 ROKU NOWI PROSUMENCI NIE BĘDĄ JUŻ MOGLI KORZY-
STAĆ Z TZW. OPUSTÓW – zakłada przekazany do konsultacji 

projekt nowelizacji ustawy o OZE. Dziś prosumenci 
mogą odbierać z sieci 80 proc. oddanej do niej energii 
elektrycznej bez dodatkowych opłat w półrocznym 
okresie rozliczenia. Po zmianach dodatkową energię 
na własne potrzeby będą musieli kupić, ponosząc pełne 
opłaty.

JESZCZE W TYM ROKU CAŁE OŚWIETLENIE ULICZNE W BYTOMIU 
ma być oparte na energooszczędnej technologii ledo-
wej. Dzięki umowie ze spółką Tauron Nowe Technologie 
miasto będzie jednym z pierwszych w Polsce, gdzie 
wymienione zostaną wszystkie oprawy oświetleniowe. 
Miejski Zarząd Dróg i Mostów wymienił dotąd 2,6 tys. 
opraw, a dalsze ponad 7,6 tys. ma niebawem wymienić 
Tauron.

POLSKO-CZESKIE ROZMOWY W SPRAWIE KOPALNI WĘGLA BRUNAT-
NEGO TURÓW będą kontynuowane na przełomie czerwca 
i lipca. Obu stronom zależy na polubownym zakończe-
niu sporu. Jednak zarówno skala, jak i poziom szcze-
gółowości prowadzonych rozmów wymagają czasu 
i dogłębnego zaangażowania ekspertów – informuje 
minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Roko-
wania mają doprowadzić do powstania umowy mię-
dzyrządowej określającej warunki, na jakich Czechy 
wycofają skargę na Polskę do TSUE.   •

B Y Ł O , � N I E � M I N Ę Ł O

Subiektywny przegląd wydarzeń
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W pierwszych pięciu miesiącach tego roku 
kopalnie Polskiej Grupy Górniczej wydo-
były prawie 10 mln ton węgla – około  
800 tys. ton więcej niż w podobnym czasie 
rok wcześniej i przeszło pół miliona ton 
ponad to, co ostrożnie zakładała spółka 
w swoim początkowym planie. Większa 
sprzedaż w połączeniu z utrzymaniem 
poziomu cen węgla i konsekwentną ob-
niżką kosztów produkcji przyniosły firmie 
0,5 mld złotych zysku operacyjnego EBIT-
DA, choć w prognozach zakładano wy-
nik niewiele powyżej zera. I choć w ogól-
nym rachunku PGG jest wciąż na minusie, 
w największej górniczej firmie powiało 
optymizmem.

OSTROŻNIE I KONSEKWENTNIE

– W warunkach utrzymującej się 
pandemii plan techniczno-ekonomicz-
ny dla kopalń PGG w pierwszych pięciu 
miesiącach tego roku zakładał bardzo 
ostrożnie poprawę wyników finanso-
wo-produkcyjnych; tymczasem okazały 
się one lepsze zarówno od zakładanych, 
jak i lepsze w porównaniu do wyników 
uzyskanych w analogicznym okresie 
roku ubiegłego. Obserwujemy poprawę 
wyników PGG praktycznie we wszyst-
kich segmentach. Wpływają na to przede 
wszystkim wzrost sprzedaży węgla 
i przychodów, utrzymanie poziomu cen 
oraz konsekwentne prowadzenie pro-
gramów oszczędnościowych – wyjaśnia 
prezes PGG Tomasz Rogala, oceniając, 
że 2021 rok będzie dla firmy znacząco 
lepszy od poprzedniego, kiedy w produk-
cję i przychody uderzył pandemiczny 
i rynkowy kryzys. W tym roku jest lepiej, 
niż można było oczekiwać – do końca 
maja PGG uzyskała 3,1 mld złotych przy-
chodów. – Utrzymaliśmy ceny w rela-
cjach z naszymi głównymi klientami 
z sektora przemysłowego, udało nam 
się zachować przychody. Około 60 proc. 
naszych umów z odbiorcami opartych 
jest na relacjach długoterminowych – 
podkreśla prezes Rogala i przypomina, 
że ostatnie miesiące to także lepszy 
czas dla węgla na międzynarodowych 
rynkach, gdzie ceny przebiły poziom 
100 dolarów za tonę.

MILIONY POWYŻEJ PLANU
W pierwszych pięciu miesiącach 

roku wydłużony sezon grzewczy spo-
wodował znaczący wzrost sprzedaży 
sortymentów grubych i średnich, więcej 
sprzedano też węgla koksowego. Wobec 
porównywalnego okresu przed rokiem 
wielkość sprzedaży węgla z PGG wzrosła 
o 9,2 proc., a przychody ze sprzedaży 
o 7,9 proc. (227 mln złotych). W stosunku 
do planów z początku roku przychody 
były wyższe o 10,9 proc. (303 mln zło-
tych). W efekcie zysk operacyjny EBITDA 
(bez zdarzeń jednorazowych) był wyż-
szy od planowanego o 344 mln złotych, 
a od ubiegłorocznego (za pięć miesięcy) 
o 67 mln złotych (ponad 15 proc.). Wy-
nik netto był lepszy od planowanego 
o 315 mln złotych, a od ubiegłoroczne-
go o 99 mln złotych (ponad 28 proc.). 
Poprawa wyników nie byłaby jednak 
tak widoczna, gdyby nie konsekwent-
na obniżka kosztów. W okresie pięciu 

miesięcy koszty wynagrodzeń i tzw. 
materialnego zabezpieczenia produkcji 
były o 117 mln złotych niższe od zakła-
danych oraz 39 mln złotych mniejsze 
niż w porównywalnym okresie przed ro-
kiem. Koszty materiałów i usług spadły 
rok do roku o 38 mln złotych (4,9 proc.), 
a w stosunku do pierwotnego planu były 
niższe o 144 mln złotych. – Nasze koszty 
są dziś najniższe w Górnośląskim Zagłę-
biu Węglowym. W okresie od stycznia 
do kwietnia jednostkowy koszt produk-
cji węgla w PGG był niższy od kosztów 
pozostałych podmiotów sektora węglo-
wego o 23,68 złotych – poinformował 
prezes spółki. Z opublikowanego przez 
Grupę zestawienia wynika, że w ubie-
głym roku koszt produkcji tony węgla 
w PGG wyniósł 356,19 złotych wobec  
366,46 złotych na tonę średnio w sekto-
rze węglowym, zaś w pierwszych czte-
rech miesiącach tego roku średni koszt 
w PGG to 327,54 złotych za tonę wobec 
341,06 złotych średnio w sektorze. Na in-
westycje PGG wydała w ciągu pięciu mie-
sięcy 913,4 mln złotych – najwięcej 
(441,2 mln złotych) na przygotowanie 
nowych ścian wydobywczych, a także 
na zakup maszyn i urządzeń (255,2 mln 
złotych) oraz na kontynuację tzw. in-
westycji kluczowych (217 mln złotych).

SKUTECZNA TRANSFORMACJA 
TO CZAS I PIENIĄDZE
Zarząd PGG potwierdza, że pierwsze 

miesiące roku pozwalają na optymizm 
w prognozowaniu wyników firmy w ca-
łym 2021 roku, choć raczej nie ma szans 
na to, by Grupa zamknęła rok wynikiem 
dodatnim. Z całą pewnością natomiast 
będzie musiała radzić sobie bez publicz-
nych subwencji, które – jeżeli zgodzi się 
na to Komisja Europejska – mogłyby za-
cząć obowiązywać od przyszłego roku. 
Kilka miesięcy temu spółka dostała 
1 mld złotych pożyczki w ramach tzw. 
tarczy finansowej Polskiego Funduszu 

Rozwoju dla dużych firm. Prezes Tomasz 
Rogala uważa, że KE powinna zaaprobo-
wać rozwiązania zawarte w podpisanej 
w końcu maja w Katowicach umowie 
społecznej dla górnictwa, rozkładającej 
proces transformacji w czasie do koń-
ca 2049 roku. – Transformacja górnic-
twa to proces długotrwały, wymagają-
cy znacznych nakładów finansowych, 
utworzenia odpowiedniej liczby nowych 
miejsc pracy, a także wymagający akcep-
tacji społecznej – tym samym wymaga 
on odpowiedniego czasu – tłumaczył 
prezes podczas czerwcowej konferencji 
prasowej w siedzibie największej górni-
czej spółki. Zdaniem Rogali nie ma prze-
słanek do skracania zaproponowanego 
w umowie tempa odchodzenia od wę-
gla, ponieważ wynika ono z zawartego 
w Polityce Energetycznej Polski harmo-
nogramu uruchamiania nowych źródeł 
energii – gazowych, jądrowych i odna-
wialnych. – Zrównoważone przejście 
na inne źródła energii wymaga czasu. 
Zgodnie z PEP najwięcej nowych źródeł 
ma pojawić się za około 10–15 lat – wte-
dy też będzie znacząco mniej kopalń, 
ponieważ procesy te są skorelowane. 
Dlatego, biorąc pod uwagę realne prze-
chodzenie na inne źródła, nie sądzę, 
by mogło urzeczywistnić się znaczące 
skracanie terminów działania kopalń – 
tłumaczył prezes PGG.

POLSKA OBARCZONA 
BALASTEM HISTORII
Według Tomasza Rogali argumenta-

mi w rozmowach z Komisją Europejską, 
które w finalną fazę wejdą prawdopo-
dobnie po wakacjach, mogą być zarówno 
skala wyzwań społecznych związanych 
z transformacją sektora węglowego, jak 
i odmienny niż w innych krajach Unii 
punkt startowy polskiej transformacji. 
– Historyczne uwarunkowania sprawiły, 
że udział węgla w miksie energetycz-
nym Polski jest najwyższy w całej UE. 

Odejście Polski od węgla wiąże się z nie-
współmiernie dużym wysiłkiem w po-
równaniu do pozostałych krajów Unii, 
zaś odmienny punkt startowy sprawia, 
że rosnące obecnie już powyżej 50 euro 
za tonę ceny uprawnień do emisji CO2 
dotykają Polskę w szczególny sposób – 
tłumaczył prezes.

WĘGIEL DAJE TYSIĄCE MIEJSC 
PRACY
W Polsce z górnictwem i energe-

tyką węglową powiązanych jest około  
330 tys. miejsc pracy. W tym w górnic-
twie węgla kamiennego pracuje około 
80 tys. osób, a kolejne 10 tys. w sektorze 
węgla brunatnego. Do tego dochodzi 
około 180 tys. miejsc pracy w otoczeniu. 
Energetyka oparta na węglu kamien-
nym zatrudnia około 15 tys. osób, zaś 
elektrownie na węgiel brunatny kolejne 
6 tys.; w otoczeniu elektrowni pracuje 
dalsze 40 tys. ludzi. Na Śląsku na każde 
100 tys. miejsc pracy aż 7 tys. związanych 
jest – bezpośrednio lub pośrednio – z wę-
glem, a średnio w Polsce węgiel generuje  
1250 miejsc pracy na 100 tys. zatrudnio-
nych. Średnio w Unii Europejskiej (bez 
Polski) to ledwie 150 miejsc pracy. W Pol-
sce znajduje się 51 proc. wszystkich po-
wiązanych z węglem miejsc pracy w UE. 
Ale rzecz nie tylko w liczbie miejsc pra-
cy, ale i w jakości. Obecnie średnie mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w gór-
nictwie to około 9 tys. złotych wobec 
5,4 tys. złotych średniej w przemyśle oraz  
5,7 tys. złotych na przykład w motoryza-
cji. Sprawiedliwa transformacja powin-
na zapewnić miejsca pracy o zbliżonym 
poziomie wynagrodzeń. Na podstawie 
kosztów inwestycji na przykład w sekto-
rze automotive wyliczono, że stworzenie 
alternatywnych miejsc pracy dla całej 
załogi Polskiej Grupy Górniczej koszto-
wałoby nawet 350 mld złotych, co w krót-
kim czasie byłoby nie do udźwignięcia.

MH

Początek roku w PGG znacząco lepszy od spodziewanego

Więcej węgla – więcej optymizmu
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Tomasz Rogala, prezes PGG SA: Rok 2021 będzie dla firmy znacząco lepszy od poprzedniego, kiedy w produkcję i przychody uderzył pandemiczny i rynkowy kryzys.
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Koncepcji utworzenia systemu wsparcia 
specjalistycznych przedsiębiorstw gór-
niczych węgla kamiennego oraz gmin 
górniczych poświęcony jest jeden z za-
łączników do umowy społecznej w spra-
wie transformacji górnictwa. System 
ma między innymi zapewnić – jak napisa-
no w załączniku – funkcjonowanie przed-
siębiorstw okołogórniczych do momentu 
pełnej realizacji strategii wygaszenia ko-
palń węgla kamiennego w Polsce w celu 
zachowania łańcucha dostaw. Zapowie-
dziano także przygotowanie optymalnej 
strategii współpracy ze stroną społeczną, 
uwzględniającej możliwość przebranżo-
wienia w celu zachowania/utrzymania 
miejsc pracy na Śląsku. 

– Mamy nadzieję, że rząd da nam 
szansę i wesprze w skutecznym włą-
czeniu się w budowę nowego ładu 
energetycznego. To wymaga konkret-
nych rozwiązań prawnych, które będą 
uwzględniać polskie firmy, między inny-
mi z sektora okołogórniczego, w plano-
wanych procesach inwestycyjnych. Dla 
projektów związanych z transformacją 
energetyczną Polski powinien powstać 
gwarantowany poziom tzw. local con-
tent, uwzględniający oraz pozwalają-
cy realizować istotną część inwestycji 
opartą na potencjale i możliwościach 
wytwórczych rodzimych firm – mówi 
prezes Famuru Mirosław Bendzera. 
Również przedstawiciele innych firm 
kooperujących z kopalniami nie mają 
wątpliwości, że podpisana w końcu maja 
umowa społeczna w sprawie transfor-
macji górnictwa nie rozwiązuje proble-
mów branży okołogórniczej, która ocze-
kuje systemowego wsparcia i pomocy 
w przeprofilowaniu działalności.

SUKCES? NIE DLA NAS!
Czy umowa społeczna pozwoli fir-

mom okołogórniczym na przystosowa-
nie się do nowych realiów?

– Dla branży okołogórniczej trudno 
uznać tę umowę za sukces. Z perspek-
tywy biznesowej brak rozwiązań syste-
mowych nadal pozostaje dużym wyzwa-
niem, zwłaszcza że system wsparcia dla 
firm z tego sektora ma dopiero powstać 
i uwzględnić odpowiednie regulacje oraz 
zasady – w tym te dotyczące pomocy 
publicznej. Wymienione zaś w załączni-
ku do umowy potencjalne instrumenty 
i działania to jedynie katalog istnieją-
cych już narzędzi – skomentowali kilka 
dni po podpisaniu umowy społecznej 
przedstawiciele kilku wiodących firm 
zaplecza górniczego. 

ZAPLECZE GÓRNICZE CHCE 
WŁĄCZENIA W ZIELONY ŁAD
Szefowie Famuru, Fasingu i firmy 

Becker-Warkop uważają, że mimo me-
dialnego sukcesu parafowania umowy 
społecznej wciąż brakuje zdecydowanej 
wizji, w jakim kierunku firmy zaple-
cza górniczego miałyby dywersyfiko-
wać swoje usługi i portfolio oraz które 

obszary są priorytetowe dla państwa. – 
Branża w dalszym ciągu czeka na wska-
zanie możliwości uczestnictwa w inwe-
stycjach związanych z nowym ładem 
energetycznym. Przy tak silnej zależno-
ści świadczonych usług na rzecz wytwa-
rzania energii z węgla projekt Nowego 
Zielonego Ładu oraz działania związane 
z nim to naturalny kierunek, w którym 
mogłyby zostać włączone firmy oko-
łogórnicze. Inne, ale również możliwe 
drogi rozwoju po przebranżowieniu 
to między innymi inwestycje związane 
z rozwojem transportu, utylizacją odpa-
dów, rozwoju górnictwa innych kopalń 
czy produkcji paliw ekologicznych – wy-
liczają reprezentanci okołogórniczych 
spółek, wskazując, iż wskazanie sekto-
rów priorytetowych, na podstawie analiz 
i dostępnych źródeł finansowania, leży 
po stronie rządowej. Decyzje te są o tyle 
istotne, że sektor mógłby przystąpić 
do wdrażania nowych rozwiązań, ma-
jąc jasno określone zasady współpracy 
z państwem – wyjaśniają.

LOCAL CONTENT – SZANSĄ 
NA PRZEPROFILOWANIE 
DZIAŁALNOŚCI
– Jednym z postulatów jest wdroże-

nie zasady określonego udziału kom-
ponentów wyprodukowanych przez 
krajowy przemysł przy realizacji in-
westycji związanych z transformacją 
energetyczną, co może być szansą dla 
polskich firm okołogórniczych. Local 
content może znacząco przyczynić się 
do udanej dywersyfikacji działalności 

tych podmiotów – wyjaśnia Wojciech 
Zasadni z firmy Becker-Warkop. Na ra-
zie – jak wskazuje prezes Grupy Fasing, 
Zdzisław Bik – nie zaproponowano żad-
nych rozwiązań czy mechanizmów, 
o których byłoby wiadomo, że na pew-
no będą realizowane. – Mocno rozcza-
rowujący jest fakt, iż w zasadzie wszyst-
kie decyzje są uzależnione od Komisji 
Europejskiej. Żałuję, że nie podjęto 
jeszcze rozmów z Komisją na przykład 
na temat pomocy publicznej dla dużych 
przedsiębiorstw. Zgodnie z unijnymi 
przepisami pomoc dla tych podmio-
tów może stanowić do 25 proc. kosztów 
przedsięwzięcia. To mało jak na czas 
transformacji – uważa Zdzisław Bik. 
Również powołanie funduszu restruk-
turyzacji przedsiębiorstw branży oko-
łogórniczej szefowie firm tego sektora 
oceniają na razie jako mglistą zapo-
wiedź. Wskazują, że jak dotąd nie zo-
stała określona jego wielkość, a źródła 
jego finansowania i tak zależą w ol-
brzymiej mierze od decyzji UE.

FAMUR CHCE BYĆ LIDEREM 
ZIELONEJ TRANSFORMACJI
Pozytywnie branża okołogórnicza 

przyjęła pomysł powołania Rady Koordy-
nacyjnej ds. Sprawiedliwej Transforma-
cji. – Mamy nadzieję na znaczącą repre-
zentację firm okołogórniczych w Radzie 
Koordynacyjnej. Tylko przedsiębiorcy 
mogą precyzyjnie wskazać, jakie pro-
blemy napotykają, starając się pozyskać 
fundusze unijne, oraz określić, jakiego 
wsparcia oczekują – zarówno w ujęciu 

systemowym, jak i na przykład progów 
dofinansowania projektów – mówi szef 
Famuru Mirosław Bendzera. Podkreśla, 
że potrzebne są rozwiązania ułatwiające 
przedsiębiorstwom, związanym dotąd 
z górnictwem czy energetyką konwen-
cjonalną, zmianę profilu działalności, 
a tym samym utrzymanie setek wyso-
ko wykwalifikowanych miejsc pracy. 
Famur rozpoczął proces transformacji, 
nie czekając na oczekiwane systemowe 
rozwiązania. We współpracy ze swo-
im właścicielem, spółką TDJ, oraz firmą 
Projekt Solartechnik chce dynamicznie 
rozwijać fotowoltaikę. Do końca 2024 
roku co najmniej 70 proc. przychodów 
grupy ma pochodzić spoza sektora węgla 
energetycznego. – Grupa chce stać się 
liderem zielonej transformacji wśród 
przedsiębiorstw polskiego zaplecza oko-
łogórniczego. Pierwszym etapem jest 
wejście w sektor fotowoltaiczny na ba-
zie połączonych zasobów i kompetencji 
Projekt Solartechnik, TDJ i Grupy Famur 
– ogłosił Famur, rezygnując jednocze-
śnie na przykład z planu zaangażowa-
nia w górnictwie skał twardych. Dzięki 
konsolidacji potencjału tych trzech firm 
w portfelu grupy ma się znaleźć ponad 
1 GW mocy projektów fotowoltaicznych. 
Portfel ten – jak podał Famur – obejmuje 
około 130 MW w projektach z wygrany-
mi aukcjami w latach 2019 i 2020, które 
są w trakcie budowy i mają być gotowe 
do końca tego roku, a także ponad 840 
MW w projektach będących w trakcie 
rozwoju.

HANNA KRZYŻOWSKA

Umowa społeczna nie rozwiązuje palących problemów branży okołogórniczej

Partnerzy kopalń: Mamy nadzieję, 
że rząd da nam szansę

Czy umowa społeczna pozwoli firmom okołogórniczym na przystosowanie się do nowych realiów? Nie wystarczy powiedzieć: Radźcie sobie
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Za niespełna osiem lat co najmniej 
w czterech na pięć gospodarstw domo-
wych ma być tzw. inteligentny licznik 
energii, dający możliwość zdalnego od-
czytu oraz weryfikacji zużycia prądu 
w czasie rzeczywistym. Stosowną no-
welizację Prawa energetycznego, nazy-
waną potocznie ustawą licznikową, pod-
pisał właśnie prezydent Andrzej Duda. 
– Ta ustawa ma wymiar symboliczny 
dla polskiej energetyki. Jest zapowiedzią 
ogromnych zmian, w centrum których 
znajdzie się odbiorca energii – jego po-
trzeby i aktywność na rynkach ener-
gii przyszłości. Wejście w życie ustawy 
zainicjuje zmianę modelu krajowego, 
scentralizowanego rynku energii i całe-
go naszego dotychczasowego myślenia 
o energetyce – komentuje minister kli-
matu i środowiska Michał Kurtyka.

WYGODA DLA ODBIORCY, 
ZASTRZYK DLA GOSPODARKI

Za instalację inteligentnych liczni-
ków będą odpowiedzialni operatorzy 
systemów dystrybucyjnych (OSD), zgod-
nie z zawartym w ustawie harmonogra-
mem. Do końca 2023 roku taki licznik 
będzie miało co najmniej 15 proc. od-
biorców danego OSD, dwa lata później 
– 35 proc., w końcu 2027 roku co naj-
mniej 65 proc., a do końca 2028 roku 
– minimum 80 proc. odbiorców. Dane 
z liczników o pobranej z sieci i odda-
nej do niej energii będą sumowane co  
15 minut. – Inteligentne opomiarowa-
nie wyposaży konsumenta w wiedzę 
i możliwość weryfikacji swojego zu-
życia prądu w czasie rzeczywistym, 
a nie, jak to jest teraz, po kilku miesią-
cach. Takie liczniki mogą też skłonić 
do oszczędności i przez to doprowa-
dzić do obniżenia własnych rachun-
ków – wyjaśnia szef resortu klimatu. 
Ministerstwo szacuje, że instalacja 
inteligentnego opomiarowania ener-
gii elektrycznej w Polsce wiąże się 

z kontraktami o wartości łącznie ponad 
7 mld złotych.

ŚWIADOMY KONSUMENT – 
NIŻSZY RACHUNEK
Instalacja inteligentnych liczników 

to niejedyna zmiana mająca podnieść 
świadomość użytkowników energii i za-
chęcić ich do bardziej odpowiedzialnego 
– a w konsekwencji tańszego – korzysta-
nia z niej. Już w przyszłym roku ma być 
wdrożona nowa faktura, dzięki której 
konsument ma wiedzieć, za co dokład-
nie płaci i jaka jest struktura opłat – ile 
płaci na przykład za energię ze źródeł 
odnawialnych czy jaka jest opłata prze-
syłowa. Resort klimatu i środowiska pra-
cuje także nad umożliwieniem zmia-
ny sprzedawcy energii w 24 godziny. 
W wyborze ma pomóc porównywarka 
ofert sprzedawców prądu, prowadzo-
na przez Urząd Regulacji Energetyki. 
Ma to wymusić większą konkurencję 
na rynku i przyczynić się do spadku cen. 

Docelowo – dzięki tzw. taryfom dyna-
micznym – odbiorcy mają aktywnie za-
rządzać zużyciem prądu, a prosumenci 
zyskają większą swobodę i więcej opcji 
dysponowania wyprodukowanym przez 
siebie prądem. Gdy system będzie pro-
dukował dużo taniej energii, również jej 
ceny mają być niższe, natomiast kiedy 
cena będzie wyższa – konsument powi-
nien korzystać z własnych zasobów lub 
ograniczać zużycie. Na rynku mają się 
pojawić agregatorzy działający w imie-
niu większej grupy odbiorców, oferujący 
im lepsze warunki uczestnictwa w rynku 
i inwestujący np. w magazyny energii. 
Uzupełnieniem ministerialnego pakietu 
ma być ochrona wykluczonych, czyli 
wsparcie najbardziej potrzebujących 
odbiorców prądu. Planowane są również 
zmiany w ustawie o elektromobilności, 
mające zdynamizować elektryfikację 
transportu.

MH

Polska Grupa Górnicza SA we współpra-
cy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wza-
jemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń 
Wzajemnych (TUW PZUW) realizuje kam-
panię edukacyjno-informacyjną pod na-
zwą „Stan epidemii – dobre praktyki”. 

Projekt obejmuje cykl szkoleń dla 
przedstawicieli grup pracowniczych 
oraz akcję informacyjną skierowaną 
do wszystkich pracowników Spółki. 
Przedsięwzięciu, które potrwa do grud-
nia, towarzyszy kampania informacyj-
na w ogólnopolskich i lokalnych me-
diach. Głównym celem projektu jest 
wypracowanie optymalnych praktyk 
organizacyjnych i zarządczych, które 
pomogą ograniczać ryzyko zarażeń i za-
chorowań spowodowanych przez wirusa 
SARS-COV-2. 

– Zdrowie pracowników, ich spokój 
i poczucie bezpieczeństwa są najważ-
niejsze. Dlatego zaangażowaliśmy się 
we wsparcie szczytnego projektu Polskiej 
Grupy Górniczej. Ze względu na specy-
fikę pracy górników pandemia dotknę-
ła ich w szczególnie dotkliwy sposób. 
Ze złych doświadczeń chcemy wycią-
gać dobre wnioski i zapobiegać zagro-
żeniom na przyszłość. Temu ma służyć 
projekt, który wspieramy tym chętniej, 
że idea ubezpieczeń wzajemnych pole-
ga właśnie na solidarności i wzajemnej 
pomocy. Z dużym zaangażowaniem nie-
śliśmy ją w krytycznym okresie pande-
mii i z chęcią oferujemy Polskiej Grupie 
Górniczej, z którą łączy nas wieloletnia 
bliska współpraca – mówi prezes TUW 
PZUW Rafał Kiliński. 

Pierwsze spotkania szkoleniowe 
dla pracowników odbyły się w połowie 
czerwca, a cały cykl szkoleniowy zakoń-
czy się w październiku br. Tematyka 
warsztatów dotyczy funkcjonowania 
zakładów górniczych w warunkach 
zagrożenia epidemicznego, zwłaszcza 
bezpieczeństwa załogi, zaangażowania 
pracowników w rozwiązywanie kryzy-
sów i metod radzenia sobie ze stresem, 
a także rzetelnej i efektywnej komuni-
kacji kryzysowej, w tym zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się fałszywych in-
formacji. Ponadto część szkoleń skiero-
wana do kadry kierowniczej uświada-
mia o jej roli w rozwiązywaniu sytuacji 
kryzysowych.

Szkolenia odbywają się z zachowa-
niem wszelkich procedur reżimu sani-
tarnego. Na zajęciach uczestnicy spoty-
kają się w około 25- osobowych grupach. 
Warsztaty trwają sześć godzin i obejmu-
ją część teoretyczną i praktyczną. Część 
praktyczna to ćwiczenia prowadzone 
z podziałem na pięcioosobowe grupy 
tematyczne.  

Uczestnicy szkoleń mają okazję 
do skonfrontowania teorii z praktyką. 
Poznają potencjalne zagrożenia i pro-
blemy oraz możliwe konsekwencje wy-
nikające z istniejących zagrożeń. Uczą 
się, w jaki sposób rozwiązywać trudne 
sytuacje wywołane między innymi przez 
plotki.

Tematyka warsztatów dotyczy 
funkcjonowania zakładów 
górniczych w warunkach 
zagrożenia epidemicznego, 
zwłaszcza bezpieczeństwa 
załogi i metod radzenia sobie 
ze stresem, a także rzetelnej 
i efektywnej komunikacji 
kryzysowej, w tym zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się fałszywych 
informacji.

– Kryzys, którego doświadczyliśmy 
wskutek pandemii, zwrócił uwagę na po-
trzebę wypracowania odpowiednich 
standardów i procedur postępowania 
w podobnych sytuacjach. Niosą one ry-
zyko dłuższych przestojów w zakładach 
Polskiej Grupy Górniczej. Zatrzymanie 
pracy kopalń może się wiązać nie tylko 
z negatywnymi ekonomicznymi skutka-
mi, ale i zagrożeniem dla bezpieczeń-
stwa pracy górników, zwiększając ryzy-
ko naturalnych zagrożeń. Dlatego PGG, 
największy producent węgla kamienne-
go w Europie, przy wsparciu TUW PZUW 
rozpoczyna kampanię na rzecz dobrych 
praktyk, które w krytycznych sytuacjach 
mają nam zapewnić efektywne działa-
nie i chronić pracowników – wyjaśnia 
Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy 
Górniczej SA.  •

Informacja i edukacja na temat COVID-19

W PGG trwa kampania 
„Stan epidemii – dobre praktyki”

Można ograniczać ryzyko zarażeń i zachorowań. Istotna jest rzetelna informacja i zapobieganie 
rozpowszechnianiu fałszywych informacji
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Świadome zużycie energii to niższe rachunki za prąd? 

Prezydent podpisał ustawę licznikową
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Na Śląsku na każde 100 tys. miejsc pracy 
aż 7 tys. związanych jest – bezpośred-
nio lub pośrednio – z górnictwem. Śred-
nio w Polsce przemysł węglowy generuje 
1250 miejsc pracy na 100 tys. zatrudnio-
nych, natomiast w Unii Europejskiej śred-
nio to zaledwie 150 miejsc pracy. W Polsce 
znajduje się 51 proc. wszystkich powiąza-
nych z węglem miejsc pracy w UE. Gwał-
towne zamknięcie kopalń bez stworze-
nia alternatywnych miejsc pracy mogłoby 
skutkować nawet 40-proc. bezrobociem 
na przykład w powiatach rybnickim, wo-
dzisławskim czy bieruńsko-lędzińskim. 
W Rudzie Śląskiej bezrobocie mogłoby 
wzrosnąć do 30 proc., a w powiecie mi-
kołowskim do ponad 15 proc.

Trzeba utrzymać delikatną równo-
wagę między ekonomią, potrzebami spo-
łecznymi i zachowaniem przemysłowego 
charakteru regionu. Polska Grupa Górni-
cza, dzięki umowie społecznej, wciąż jest 
firmą, która gwarantuje zachowanie tej 
równowagi. Umowa społeczna zapewnia 
PGG pierwszoplanową rolę w procesie 
sprawiedliwej transformacji. To oczywi-
ste, że z roku na rok nie powstanie żaden 
organizm ekonomiczny, który będzie 
mógł pełnić podobną rolę jak PGG. 

Gdyby nie było umowy społecznej, 
niekontrolowane odchodzenie od gór-
nictwa byłoby katastrofą. W regionie jest 
wiele miejsc, które zubożały po tym, jak 
niewidzialna ręka rynku zdecydowała, 
że kopalnia, od której zależał los spo-
łeczności lokalnej, została zamknięta. 
Przykłady można mnożyć – Bytom, dziel-
nica Sosnowca Kazimierz po zamknięciu 
kopalni Kazimierz-Juliusz, Niwka po za-
mknięciu kopalni Niwka-Modrzejów. 

Wszędzie scenariusz był podobny – 
ubywało sklepów i lokali usługowych. 
Przybywało lombardów i sklepów 
z odzieżą używaną. 

Po tym, gdy na przełomie wie-
ków dzięki odprawom z górnictwa 
w niespełna cztery lata odeszło ponad 
100 tys. osób, na ulicach Śląska było wi-
dać chwilowy dobrobyt – Lanosy pro-
dukowane przez Daewoo kupowane 
za pieniądze z odpraw. Restrukturyzacja 
pod rządami AWS–UW powiodła się tak 
bardzo, że do tej pory są widoczne jej 
skutki. Bytom stał się ikoną tego proce-
su jako miasto przez lata chwiejące się 
nad przepaścią. W pierwszym kwartale  
2020 roku w Katowicach odbyła się kon-
ferencja na temat koniecznej transfor-
macji z udziałem przedstawicieli Komisji 
Europejskiej. Jej organizatorzy zaprosili 
gości z KE do Bytomia, aby zobaczyli, 
jak może się skończyć restrukturyzacja 

bez planu utrzymania potencjału go-
spodarczego. Niewiele brakowało, a za-
kończyłaby się poważnym wypadkiem. 
Jeden z zaproszonych gości wpadł jedną 
nogą do studzienki kanału burzowego. 
Ktoś ukradł metalową pokrywę, a otwór 
zasłonił dużym kartonem. Szaber me-
talowych pokryw przez bezrobotnych 
zbieraczy złomu świadczył o zapaści 
pogórniczych dzielnic.

KOCHANE, KIEDY ODCHODZĄ
Z kopalniami jest zastanawiająca sy-

tuacja. Jeżeli wiadomo, że będą działać, 
są źródłem problemów dla społeczności 
lokalnych. Jeżeli pojawia się informacja, 
że któraś z nich może zostać zamknięta, 
okazuje się, że społeczność lokalna jej 
broni. Dlaczego? Ponieważ zanim ukuto 
pojęcie CSR (społeczna odpowiedzial-
ność biznesu), górnictwo prowadziło 
taką politykę. Nieważne, czy kopalnie 
były prywatne, czy państwowe. One nie 
mogły istnieć bez społeczności lokalnej. 
Społeczność lokalna, która stworzyła się 
na obszarze oddziaływania kopalni, nie 
mogła bez niej istnieć. 

Trzeba utrzymać delikatną 
równowagę między ekonomią, 
potrzebami społecznymi 
i zachowaniem przemysłowego 
charakteru regionu. Polska 
Grupa Górnicza, dzięki umowie 
społecznej, wciąż jest firmą, 
która gwarantuje zachowanie tej 
równowagi. 

Przez długie lata tworzyła się sym-
bioza idealna między kopalnią a społecz-
nością. Był w Polsce czas, kiedy uzna-
wano to za wadę, a nie zaletę. Kopalnia 
miała fedrować, przynosić zyski i nie 
zajmować się sprawami społecznymi, 
ponieważ to nie była działalność bizne-
sowa, tylko socjalna. Ale nawet wtedy 
kopalnie, wbrew oficjalnej doktrynie, 
dalej pełniły rolę zakładów społecznie 
odpowiedzialnych. 

CO POZA GÓRNICTWEM?
Nie tylko górnictwo decyduje o po-

tencjale przemysłowym Śląska, ale bez 
niego będzie on znacząco mniejszy. Jed-
nak nie tylko zmniejszenie potencjału 
ekonomicznego jest istotne. Znacznie 
ważniejsze jest, że zostanie przerwany 
łańcuch wartości, który był budowany 
przez dziesiątki lat. Trzeba wziąć pod 
uwagę, że Polska Grupa Górnicza zasila 

gospodarkę regionu przynajmniej 10 
mld złotych każdego roku. Są w tym pen-
sje pracowników, inwestycje i usługi, 
wynagrodzenia dla ośrodków naukowo-
-badawczych, podatki płacone samorzą-
dom i instytucjom centralnym. To bar-
dzo skomplikowany system powiązań. 
W wielu gminach budżety zależą od po-
datków płaconych przez kopalnie. 

Żeby region nie odczuł negatywnych 
skutków, a pracownicy sektora górnicze-
go mieli porównywalne zarobki, trzeba 
stworzyć kilkadziesiąt tysięcy miejsc 
pracy, które spełnią następujące wa-
runki: będą to miejsca stabilne, dobrze 
płatne, z dobrym systemem socjalnym. 
Od kilku lat jest lansowana koncepcja, 
że taką rolę mogą spełniać firmy specja-
lizujące się w zielonej energetyce. Czy 
rzeczywiście? 

SAMOZATRUDNIENIE 
I SEZONOWOŚĆ 
Co może zaproponować górnikom 

firma instalująca panele fotowoltaiczne? 
Najczęściej pracownik powinien praco-
wać na samozatrudnieniu. Czas pracy 
nienormowany. W tym przypadku ozna-
cza, że ekipa montażowa dostaje zadanie 
i zapłatę za jego wykonanie. Zarobki bar-
dzo dobre, nawet do około 12 tys. złotych 

miesięcznie na rękę. Ale tylko w bardzo 
dobrym miesiącu. Standardem jest około 
7 tys. złotych miesięcznie. Po zapłaceniu 
wszystkich obowiązkowych danin sza-
łu finansowego nie ma. Poza tym jest 
to praca sezonowa. Ile trwa sezon? Jak 
zima jest łagodna, praktycznie prawie 
cały rok. Wszystko zależy od pogody. 

Nawet bardzo dobry elektryk, me-
chatronik i elektronik nie może liczyć 
na etat. To propozycja atrakcyjna dla 
młodych, silnych i niezastanawiających 
się zbytnio nad przyszłością. W tej bran-
ży ryzykiem jest nie tylko sezonowość. 
Nie wiadomo, jak długo będzie trwał 
boom na fotowoltaikę. Teraz zapowiada 
się zmianę przepisów na mniej korzyst-
ne dla prosumentów, czyli właścicieli 
domów, którzy zdecydują się na instala-
cję paneli. To może schłodzić rynek. Jak 
rynek się schłodzi, nie trzeba będzie tylu 
ekip montażowych. To oznacza, że nawet 
bardzo młoda i modna działalność może 
szybko stać się ślepą uliczką. 

OCIEPLANIE DOMÓW
Program termomodernizacji budyn-

ków wspierany przez rząd może być 
wart nawet 100 mld złotych w skali kra-
ju. Potężne pieniądze i potężny rynek. 
Na Śląsku to może być nawet kilkanaście 

UMOWA SPOŁECZNA DLA GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO. Proces odchodzenia 
od węgla będzie przebiegał w sposób uporządkowany. 

Podpisana umowa społeczna dla górnictwa węgla kamiennego 
to rozwiązanie, dzięki któremu będzie planowane działanie 

zamiast doraźnych decyzji. Region musi stopniowo i planowo 
odchodzić od górnictwa, należy stworzyć przemysł, który 

pozwoli uniknąć zapaści ekonomicznej i społecznej. Zastąpienie 
jednego miejsca pracy w górnictwie, według wyliczeń ekspertów 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kosztuje 1,2 mln 
złotych. Żeby zastąpić ponad 40 tys. miejsc pracy w górnictwie, 

potrzeba wydać ponad 20 mld złotych w cenach aktualnych. 
To dużo pieniędzy. Z wyliczeń tego samego uniwersytetu wynika, 
że koszty transformacji sektora górniczego to 50 mld euro, czyli 

prawie ćwierć biliona złotych. Każda z kwot robi wrażenie. 

Podpisana umowa społeczna 
jest jedyną szansą dla regionu

Podpisanie umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego to nie tylko gwarancje pracy i płacy dla górników. To przede wszystkim zapobieżenie niekontrolowanemu 
odchodzeniu od górnictwa. Zapobiega katastrofie w regionie
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miliardów. Nic tylko związać się z firmą, 
która będzie ocieplać domy? To pomysł 
dla tych, którym wystarczy płaca za oko-
ło 2500 złotych netto. Dodatkowe bonu-
sy z lewej kasy pracodawcy, wypłacane 
pod stołem, wedle uznania. Najczęściej 
są oferowane umowy na czas określony. 
Okazuje się, że potężny rynek sprzyja 
właścicielom firm, ale nie pracownikom. 

Możemy mieć korzyści 
i szanse wynikające z udanej 
transformacji. Umowa społeczna 
dla górnictwa węgla kamiennego 
jest dobrym rozwiązaniem 
umożliwiającym pozytywne 
podejście do konstruktywnego 
rozwiązywania problemów. 
PGG tworzy bogaty łańcuch 
wartości, który spółka generuje 
w otoczeniu rynkowym 
i społecznym. Trzeba tę pozycję 
wykorzystać

Podpisana umowa społeczna 
jest jedyną szansą dla regionu

Oczywiście nie wszyscy właściciele 
są zwolennikami krwiożerczego kapita-
lizmu. Na przykład mała firma zatrud-
niająca do 50 osób, która produkuje 
masy hydroizolacyjne pod fundamenty, 
przyjmie każdego, kto ma chęć do pracy. 
Mile widziane uprawnienia do obsłu-
gi wózków widłowych. Pierwsza umo-
wa o pracę na trzy miesiące, druga na  
30 miesięcy, trzecia na czas nieokreślo-
ny. Czas pracy – osiem godzin, czasami 
nadgodziny i praca w sobotę. Soboty 
płatne 250 złotych za siedem godzin 
pracy. Bardzo dobre warunki socjalne 
(wszystko wyremontowane, w pomiesz-
czeniu socjalnym lodówka, mikrofalów-
ka, piekarnik). Benefity – spożywcze 
prezenty świąteczne. Pracodawca propo-
nuje 4 tys. złotych brutto na miesiąc plus 
premię motywacyjną 800–1300 złotych 
i nadgodziny. 

Oferta nie najgorsza, jednak 
ma wady. W sumie 33 miesiące na czas 
określony, a potem co? Żadnych gwa-
rancji na stabilizację. Kredyt bankowy 
to bardziej marzenie niż szansa. Przy 
założeniu, że młody mężczyzna chce 
znaleźć pracę, która da poczucie stabi-
lizacji, to nie jest coś, czym można się 
zachwycić. 

MIT ŁASKAWOŚCI  
WOLNEGO RYNKU
Czy miejsca pracy związane z ener-

getyką odnawialną i termomoderni-
zacją zastąpią miejsca pracy w gór-
nictwie? To jest możliwe, jednak nie 
wiadomo na jak długo. Na pewno nie 
ma teraz w regionie śląskim branży, 
która mogłaby stworzyć podobny łań-
cuch wartości. Jaka jest różnica mię-
dzy nawet kilkunastoma firmami zaj-
mującymi się energetyką odnawialną 
a PGG, która chce między innymi tym 
się zajmować? 

Polska Grupa Górnicza chce inwe-
stować w kadry i projekty z obszaru czy-
stych technologii węglowych, w prace 
badawczo-rozwojowe i w rozwój inwe-
stycyjny na terenach po zamkniętych 
kopalniach, który zostanie w przemyśla-
ny sposób użyteczny dla nowych gałęzi 
przemysłu. 

Małe, a nawet średnie firmy potrze-
bują kadr, żeby przynosiły natychmia-
stowy dochód. PGG może być fundamen-
tem do rozwoju małych i średnich firm. 
Jednak te firmy nie będą pełnić roli fun-
damentu dla jej rozwoju z prozaiczne-
go powodu – nie mają wystarczających 
funduszy ani doświadczenia. 

Transformacja energetyczna nie jest 
przeprowadzana po to, aby było inaczej. 
– Jest przeprowadzana po to, aby osią-
gnąć wytyczone przez Unię Europejską 
cele polityki klimatycznej i zapewnić 
regionowi rozwój, a jego mieszkańców 
uchronić przed ubóstwem – podkreśla 
prezes Rogala. •
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Podpisanie umowy społecznej dla górnictwa węgla kamiennego to nie tylko gwarancje pracy i płacy dla górników. To przede wszystkim zapobieżenie niekontrolowanemu 
odchodzeniu od górnictwa. Zapobiega katastrofie w regionie

TOMASZ ROGALA, 
prezes PGG SA

PGG ma wizję, wie-
dzę i doświadczenie, jak 
przeprowadzić najwięk-
szą w Europie firmę wy-

dobywczą przez proces transformacji 
energetycznej tak, aby zapewnić regio-
nowi rozwój, a jego mieszkańców uchro-
nić przed ubóstwem. 

Podstawą jest pozytywne podejście 
do konstruktywnego rozwiązywania 
problemów. PGG tworzy bogaty łańcuch 
wartości, który spółka generuje w otocze-
niu rynkowym i społecznym. Pierwszym 
ogniwem są wiedza i rozwój technolo-
giczny, w które PGG inwestuje prawie  
800 mln złotych  zakupach sprzętu i dzier-
żawie maszyn u 3,5 tys. dostawców. Dru-
gim – podatki i płatności w wysokości aż  
3,1 mld złotych do budżetu państwa oraz  
171,3 mln złotych do budżetów lokalnych. 
Po trzecie – dzięki funkcjonowaniu PGG 
w regionie istnieje 200 tys. miejsc pracy 
z wynagrodzeniem przeciętnie o poło-
wę wyższym niż średnio w wojewódz-
twie śląskim. Istotne i nie do pominięcia 
są wartości niematerialne, jak współ-
praca PGG w 18 aktualnych projektach 
naukowo-badawczych. Inne z ogniw łań-
cucha wartości to infrastruktura PGG: 
spółka dysponuje terenami pod nowe 
inwestycje w świetnej lokalizacji Górno-
śląskiego Okręgu Przemysłowego (2 tys. 
ha i budynki o powierzchni miliona me-
trów kwadratowych). To są atuty, które 
umiejętnie wykorzystane mogą stać się 
fundamentem pod rozwój nowych gałęzi 
gospodarki. 

PGG doskonale wpisuje się w ideę 
umowy społecznej. Transformację pojmu-
jemy jako wyzwanie do dalszego rozwo-
ju, do poszukiwania nowych cech firmy 
i podwyższania kompetencji pracowni-
ków, ponieważ nowoczesne, zaawanso-
wane technologicznie linie biznesowe wy-
muszają rozwijanie wiedzy i kompetencji.

W Polskiej Grupie Górniczej po-
wstaje środowisko naukowo-eksperc-
kie zdolne obsłużyć kilka strategicznych 
kierunków, jak rozwój energetyki nisko-
węglowej i odnawialnej, wdrożenie mo-
delu gospodarowania w bezodpadowym 
obiegu zamkniętym, prace nad techno-
logiami przyszłości. Ich zapleczem będą 
nowo powstające centra doświadczalne 
i naukowo-badawcze. Wdrażanie auto-
matyki, robotyzacji i rozwiązań informa-
tycznych w firmie, projekty odzysku po-
szukiwanych surowców i pierwiastków 
czy alternatywne sposoby korzystania 

z odpadów i procesy przekształcania 
paliwa stałego na płynne lub gazowe 
to zagadnienia służące realizacji polityki 
zielonej gospodarki. 

PGG doskonale wpisuje się 
w ideę umowy społecznej. 
Transformację pojmujemy jako 
wyzwanie do dalszego rozwoju, 
do poszukiwania nowych cech 
firmy i podwyższania kompetencji 
pracowników, ponieważ 
nowoczesne, zaawansowane 
technologicznie linie biznesowe 
wymuszają rozwijanie wiedzy 
i kompetencji.

Jeśli chodzi o energetykę, są moż-
liwości stosowania na bazie ciepła 
i energii ujmowanych z wyrobisk pod-
ziemnych wysokowydajnych form 
ogrzewnictwa na powierzchni, a także 
inwestycje w elektrownie fotowolta-
iczne. Ich potencjał na gruntach PGG 
w rozpoczętym przez pilotaż w kopalni 
Halemba projekcie może osiągnąć nawet 
90–95 MW ekologicznych mocy.

Przewagę konkurencyjną PGG stano-
wi położenie w najbardziej rozwiniętym 
obszarze kraju, z wysokim i rosnącym 
wciąż zapotrzebowaniem na energię 
elektryczną. Duże korzyści w zakresie 
produkcji lub magazynowania energii 
mogą wynikać z ogromnego areału post-
industrialnych, pogórniczych gruntów 
we władaniu spółki, a także ogromnego 
doświadczenia i kompetencji inżynie-
rów w zarządzaniu energetyką. Wysoka 
elastyczność w programowaniu proce-
sów produkcji pozwoli nam zaspokajać 
w przyszłości potrzeby takich branż jak 
na przykład transport kolejowy, energe-
tyka czy budownictwo. 

Jednym z przykładowych projektów 
przyszłości w PGG może być budowa bu-
dynku pasywnego, w którym powstanie 
między innymi laboratorium badające 
możliwości wykorzystania kopalnia-
nych zasobów energetycznych. Obiekt 
ten byłby zasilany z pomp i wymienni-
ków ciepła umieszczonych w pokładach 
węgla pod powierzchnią ziemi, z ogniw 
słonecznych na dachach, ścianach, hał-
dach i nieużytkach pogórniczych, z wód 
kopalnianych i z silników na metan ujęty 
w podziemnych wyrobiskach. •

Możemy mieć korzyści i szanse wynikające 
z udanej transformacji
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Elektrownia Bełchatów ma pracować do 2036 roku

Powstaje plan transformacji  
Zagłębia Bełchatowskiego
Zarząd Województwa Łódzkiego przy-
jął projekt planu sprawiedliwej transfor-
macji Zagłębia Bełchatowskiego, który 
między innymi ma być podstawą ubiega-
nia się o unijne środki na wsparcie pro-
cesu przemian. Skierowany w czerwcu 
do konsultacji społecznych plan zawie-
ra daty wygaszenia bloków energetycz-
nych Elektrowni Bełchatów oraz termin 
zakończenia wydobycia węgla brunat-
nego w regionie bełchatowskim. Zgod-
nie z tym harmonogramem ostatni blok 
energetyczny w Bełchatowie ma być wy-
łączony w 2036 roku, a wydobycie węgla 
brunatnego ostatecznie zakończy się dwa 
lata później. Złoże Złoczew w ogóle nie 
będzie eksploatowane.

POTRZEBNY SYSTEM 
WSPARCIA

– Kompleks energetyczny Bełchatów 
jest dzisiaj największym pracodawcą 
na obszarze transformacji wojewódz-
twa łódzkiego, dlatego tak ważne jest 
dla nas odpowiednie zaplanowanie jego 
przyszłości w taki sposób, aby możliwe 
było zminimalizowanie negatywnych 
skutków społeczno-gospodarczych wy-
gaszania jego działalności w sektorze 
wydobywczo-energetycznym. Będzie 
to możliwe jedynie poprzez urucho-
mienie systemowych projektów oraz 
stworzenie realnych możliwości prze-
kwalifikowania się i rozwoju nowych 
kompetencji zawodowych wśród ak-
tualnych i przyszłych pracowników 
kompleksu energetycznego Bełchatów, 
nad czym pracujemy – mówi marsza-
łek województwa łódzkiego Grzegorz 
Schreiber.

OD 2030 ROKU STOPNIOWE 
WYGASZANIE ELEKTROWNI 
BEŁCHATÓW 

Jak wynika z opublikowanego pla-
nu, pierwszy blok Elektrowni Bełchatów 
ma być wyłączony z eksploatacji w 2030 
roku, a kolejny rok później. W dwóch 
kolejnych latach będą to po dwa bloki, 
a w 2034 roku – trzy. Rok później na-
stępne dwa, a ostatni w roku 2036. Na-
tomiast zakończenie eksploatacji złóż 
w polach Bełchatów i Szczerców na-
stąpi odpowiednio w 2026 i 2038 roku. 
W planie sprawiedliwej transformacji 
województwa łódzkiego potwierdzo-
no, że Polska Grupa Energetyczna nie 

planuje wydobycia węgla brunatnego 
ze złoża Złoczew, ponieważ jego eks-
ploatacja byłaby trwale nierentowna. 
Obszar ten został zgłoszony do obszaru 
transformacji. Przedstawiciele PGE pod-
kreślają, że decyzje o wyłączeniu bloków 
energetycznych Elektrowni Bełchatów 
i zakończeniu eksploatacji złóż węgla 
brunatnego, które znalazły się w planie 
sprawiedliwej transformacji Zagłębia 
Bełchatowskiego, będą możliwe do zre-
alizowania przy założeniu otrzymania 
unijnego wsparcia. W pierwszym etapie 

transformacji regionu bełchatowskiego 
Grupa PGE ma przeznaczyć na inwesty-
cje blisko 5 mld złotych.

PREMIER: NIE BĘDZIE 
ŻADNYCH GWAŁTOWNYCH 
RUCHÓW
Premier Mateusz Morawiecki, który 

w pierwszym tygodniu czerwca odwie-
dził województwo łódzkie, przypomniał, 
że zmiany w energetyce są rozpisane 
na dekady. Zapewniał, że w procesie 
transformacji energetycznej nie dojdzie 
do żadnych gwałtownych ruchów, zaś 
zmiany będą uzgadniane społecznie. 
Rząd chce – mówił premier – by trans-
formacja energetyczna odbywała się 
w dialogu. Przywołał przykład Gór-
nego Śląska, gdzie podpisano umowę 
społeczną dotyczącą transformacji gór-
nictwa węgla kamiennego. – Tak samo 
w Bełchatowie, gdzie jest dzisiaj bardzo 
ważna część polskiej energetyki: kopal-
nia Bełchatów, Elektrownia Bełchatów, 
nieodzowny element naszego systemu 
elektroenergetycznego. Z całą pewnością 
nie dojdzie do żadnych gwałtownych 
ruchów, a zmiany będą uzgadniane spo-
łecznie, tak jak to robiliśmy na Górnym 
Śląsku, gdzie te zmiany były najpilniej-
sze – wyjaśniał szef rządu, zapewniając, 
iż „zmiana systemu będzie się odbywać 
razem z człowiekiem, ze społeczeń-
stwem”. Podkreślał, że ogłoszony przez 
rząd Polski Ład ma stworzyć fundament 
pod przyszły rozwój: ekologiczny, przy-
jazny dla środowiska i dla społeczeń-
stwa. Polski Ład zakłada między innymi 
usprawnienie programu Czyste Powie-
trze, zazielenienie centrów miast, uru-
chomienie energetyki jądrowej (rozpa-
trywane obecnie lokalizacje elektrowni 
to Bełchatów, Pątnów i okolice Żarnow-
ca) oraz dalszy rozwój odnawialnych 
źródeł energii.

HK

VOLVO I NORTHVOLT ŁĄCZĄ SIŁY, ABY ZBUDOWAĆ 
NOWĄ GIGAFABRYKĘ AKUMULATORÓW W EURO-
PIE. Szwedzka grupa Volvo Car Group 
i producent akumulatorów Northvolt 
połączyli siły, aby zbudować nową fa-
brykę akumulatorów w Europie i prze-
prowadzić badania nad zrównoważoną 
produkcją, ponieważ koncern samocho-
dowy zamierza od 2030 roku budować 
wyłącznie pojazdy elektryczne. Plano-
wana gigafabryka będzie miała poten-
cjalną wydajność 50 gigawatogodzin 
rocznie, przy czym produkcja ma się 
rozpocząć w 2026 roku, a lokalizacja 
nie została jeszcze ustalona. Firmy dążą 
również do utworzenia centrum badaw-
czo-rozwojowego w Szwecji, aby rozpo-
cząć działalność w 2022 roku. Ten ruch 
umożliwiłby Volvo, będącemu własno-
ścią chińskiego producenta samocho-
dów Geely, wyposażenie około 800 tys. 

pojazdów rocznie. Z kolei szwedzki pro-
ducent akumulatorów zostanie wyłącz-
nym partnerem Volvo Cars wytwarzają-
cym ogniwa akumulatorowe w Europie.
EUROPA PODEJMUJE KROKI W CELU ZMNIEJSZENIA 
UZALEŻNIENIA OD CHIN W ZAKRESIE SUROWCÓW. 
Przemawiając na szczycie European Raw 
Materials Alliance, europejski komisarz 
ds. rynku wewnętrznego Thierry Bre-
ton bił na alarm w związku z uzależnie-
niem UE od krajów trzecich w zakresie 
99 produktów – głównie surowców – 
potrzebnych w ekosystemie przemysłu 
energochłonnego. Breton przedstawił 
argumenty dotyczące dostaw pierwiast-
ków ziem rzadkich, z których 98 proc. 
jest dostarczanych do Europy z Chin, 
zarówno surowych, jak i rafinowanych. 
– Nie jest to pozycja godna pozazdrosz-
czenia, ale nie jesteśmy sami: USA, Japo-
nia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, 

Indie i inni również spieszą się, aby roz-
wiązać tę lukę – powiedział komisarz. 
– Wierzę, że jesteśmy w podobnej sy-
tuacji z metalami ziem rzadkich i ma-
gnesami trwałymi, jak kilka lat temu 
z bateriami i litem – dodał.
NUTRIEN Z CORAZ WIĘKSZĄ PRODUKCJĄ POTA-
ŻU W ZWIĄZKU Z SANKCJAMI DLA BIAŁORUSI. 
Kanadyjska firma Nutrien ogłosiła, 
że w tym roku zwiększy produkcję potażu  
o 500 tys. ton z powodu nowo nałożo-
nych sankcji handlowych na Białoruś. 
Wzrost, który przyniesie całkowitą rocz-
ną sprzedaż do 13,8 mln ton, jest uzu-
pełnieniem o pół miliona ton wzrostu 
produkcji największej na świecie firmy 
nawozowej. Kraje zachodnie, w tym 
Unia Europejska i Kanada, nałożyły 
na Białoruś nowe sankcje w skoordy-
nowanej odpowiedzi na przymusowe 
lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku 

w zeszłym miesiącu w celu aresztowania 
białoruskiego dziennikarza i działacza 
opozycji, który był na pokładzie. Sankcje 
obejmują zakaz importu potażu od pań-
stwowej firmy Belaruskali, jednego z naj-
większych światowych producentów, 
który generuje około 20 proc. globalnej 
podaży tego składnika nawozowego. 
– W odpowiedzi na ciągłe zaostrzanie 
się warunków na globalnym rynku po-
tażu wykorzystujemy naszą tanią sieć 
sześciu kopalń, aby w odpowiednim 
czasie wykorzystać dostępne zdolności 
produkcyjne – odpowiedział Nutrien 
w oświadczeniu. Ceny potażu wzrosły 
w tym roku ze względu na zmniejsze-
nie podaży i rosnący popyt, ponieważ 
rosnące ceny upraw zachęcają rolników 
do stosowania większej ilości nawozów 
w celu maksymalizacji plonów.
 •

Górnictwo na świecie

Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że w procesie transformacji energetycznej nie dojdzie do żadnych 
gwałtownych ruchów, zaś zmiany będą uzgadniane społecznie. Rząd chce, by transformacja energetyczna 
odbywała się w dialogu. Przywołał przykład Górnego Śląska, gdzie podpisano umowę społeczną dotyczącą 
transformacji górnictwa węgla kamiennego
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Nowy Civic e:HEV pojawi się w Europie jesienią 2022 roku

Do 2030 roku ponad połowa tej marki aut ma mieć elektryczny napęd

Nowy Civic będzie oferowany wyłącznie w wersji hybrydowej
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Oto nowa Honda Civic
Honda opublikowała pierwsze zdjęcia  
11. generacji pięciodrzwiowego mode-
lu Civic w wersji hatchback. Szczegóły 
techniczne oraz specyfikacje zostaną 
zaprezentowane w sierpniu. Samochód 
ma wejść na rynek jesienią w wersji hy-
brydowej – w Europie w przyszłym roku, 
kiedy ma się pojawić także sportowa wer-
sja Type R. 

Nowy Civic będzie oferowany wy-
łącznie w wersji hybrydowej, dołączając 
do linii aut wyposażonych w zaawanso-
wany układ e:HEV (hybrid electric ve-
hicle). Przyczyni się to do realizacji celu, 
zgodnie z którym do 2022 roku wszystkie 
główne europejskie modele Hondy będą 
wyposażone w zelektryfikowane układy 
napędowe. W hybrydowy układ napę-
dowy wyposażono już, wprowadzone 
niedawno na rynek, modele Jazz i Jazz 
Crosstar, CR-V 2020 oraz nowego HR-V, 
który pojawi się w sprzedaży jeszcze 
w tym roku. 

Od momentu wprowadzenia na ry-
nek w 1972 roku model Civic spotyka 
się z doskonałym odbiorem klientów 
na całym świecie, sprzedając się w po-
nad 27 mln egzemplarzy w 170 krajach. 
Nowy Civic e:HEV pojawi się w Europie 
jesienią 2022 roku.

FORD TESTUJE REAKCJE LUDZI 
NA AUTONOMICZNE POJAZDY
Ford wypuścił na ulice Londynu sa-

mochody udające pojazdy autonomiczne 

– prowadzi je kierowca, którego… nie 
widać. Ford sprawdza nie tylko współ-
pracę pieszych kurierów ze zautomaty-
zowanym samochodem, ale także reak-
cje pieszych i innych uczestników dróg 
na pojawienie się na drodze auta bez 
kierowcy. 

Badania mają na celu analizę  
interakcji innych użytkowników dróg 
z dostawczym autem pozornie pozba-
wionym kierowcy. Pomaga w tym spe-
cjalnie przystosowany Ford Transit. 
Samochód wyposażony jest w imitacje 
zewnętrznych czujników, typowych dla 
pojazdu autonomicznego, natomiast 
we wnętrzu znajduje się kontrolujący 
pojazd „człowiek-fotel” – niewidocz-
ny z zewnątrz, przeszkolony kierowca 
w kombinezonie maskującym, przypo-
minającym pusty fotel. Pomaga to spro-
wokować sytuacje badające zaufanie 
użytkowników drogi do pojazdu bez 
człowieka za kierownicą.

W prowadzonych testach kierowca 
będzie odgrywał całkowicie pasywną 
rolę, prowadząc po prostu pojazd. Piesi 
kurierzy, obsługujący samochód dostaw-
czy, są wyposażeni w aplikację na smart-
fony, która umożliwia im wezwanie 
pojazdu i zdalne odblokowanie drzwi 
po jego bezpiecznym zaparkowaniu 
na poboczu. Po wejściu do środka kurier 
jest prowadzony przez komunikaty gło-
sowe i wizualne, wyświetlane na ekra-
nie wprost do skrytki, w której znajdują 
się przesyłki czekające na dostarczenie. 

Analiza i zaplanowanie interakcji czło-
wieka z pojazdem umożliwi stworzenie 
bezpiecznych procedur biznesowych bez 
udziału kierowcy.

Dwutygodniowy projekt badawczy, 
realizowany wspólnie z firmą Hermes, 
jest kontynuacją udanych londyńskich 
eksperymentów Forda w zakresie „do-
staw na ostatnią milę”, w ramach któ-
rych zespół kurierów odbierał przesyłki 
z samochodu dostawczego i realizował 
ostatni etap dostawy pieszo, co przynio-
sło zwiększenie efektywności i zrówno-
ważenia dostaw w mieście.

Ford testuje technologię autonomicz-
nej jazdy w głównych miastach USA i za-
planował w perspektywie 10 lat do 2025 
roku inwestycje w wysokości około  
7 mld dolarów w technologie autono-
micznych pojazdów – z czego 5 mld do-
larów od 2021 roku, w ramach swoich 
inicjatyw Ford Mobility.

Pojazdy testowe bez kierowców jeż-
dżą codziennie w sześciu miastach USA 
w ramach współpracy z partnerem For-
da w dziedzinie technologii autonomicz-
nej jazdy, firmą Argo AI. 

NASTĘPNY POZIOM ŠKODY
Škoda zapowiada Next Level, czy-

li swój plan na przyszłość. Dominu-
je w nim oczywiście elektryfikacja. 
Do 2030 roku ponad połowa tej marki 
aut ma mieć elektryczny napęd, a emi-
sje mają spaść o połowę w porównaniu 
do roku 2020.

W planach jest wprowadzenie 
do 2030 roku trzech nowych modeli 
samochodów elektrycznych, które pod 
względem ceny i wielkości będą poni-
żej obecnie oferowanego elektryka Eny-
aq iV. W Europie 50–70 proc. (zależnie 
od rozwoju rynku) aut Škody ma mieć 
elektryczny napęd. 

Według nowej strategii Škoda chce 
dostać się do pierwszej piątki najlepiej 
sprzedających się marek w Europie, 
a także zostać jedną z wiodących europej-
skich marek na nowych dla niej rynkach 
– w Indiach, Rosji i Afryce Północnej. 
Swój potencjał sprzedaży w tych regio-
nach szacuje na 1,5 mln egzemplarzy. 
Niedawno do Indii wprowadzono nowy 
model Kushaq, który z czasem ma trafić 
także na inne wschodzące rynki. 

W ramach Next Level Škoda chce 
do roku 2030 zmniejszyć emisje samocho-
dów o połowę w porównaniu z ubiegłym 
rokiem. Wszystkie zakłady w Czechach 
i fabryka w Indiach mają do 2030 roku 
produkować bez emisji CO2. Od końca 
ubiegłego roku klimatycznie neutralna 
jest już produkcja we Vrchlabi. 

Do roku 2030 wszystkie trzy czeskie 
zakłady Škody (Mladá Boleslav, Kvasiny 
i Vrchlabí) mają produkować pojazdy 
lub podzespoły elektryczne. Do roku 
2025 co piąta Škoda ma być sprzedawa-
na online. Obecnie z tego typu sprzedaży 
można korzystać w Polsce, Czechach, 
Belgii i Holandii. 

 PIOTR MYSZOR

Badania mają na celu analizę interakcji innych użytkowników dróg
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Jagoda dużą część swojego życia czekała 
na ojca, jakby miał się lada moment 

pojawić. Urodziła się w latach dziewięć-
dziesiątych, na przedmieściach duże-
go miasta. Wychowywana była przez 
samodzielną mamę, z którą mieszkały 
na piętrze domu należącego do dziad-
ków Jagody. Jej mama była fryzjerką 
i zawsze starała się, żeby córce niczego 
nie brakowało. Oprócz ojca – tej luki nie 
potrafiła zapełnić. Dlatego przez całe 
dzieciństwo opowiadała historie jej taty, 
niezwykle odważnego i mądrego, po-
dróżnika i marynarza przemierzającego 
świat. Właściwie to trudno wyznaczyć 
moment, w którym się to zaczęło, ale te 
prawie codzienne historie weszły na sta-
łe w ich codzienny, wieczorny rytuał. 
I choć mama Jagody chciała dobrze, po-
wodowała u swojej córki narastające 
uczucie żalu, pustki i tęsknoty za czymś, 
co nawet trudno jej było opisać. Na do-
datek miała tylko jedno jedyne zdjęcie 
mężczyzny na tle łąki, które traktowała 
jak swój amulet. Jagoda nigdy nie rozma-
wiała z ojcem, ale na urodziny i gwiazd-
kę zawsze dostawała od niego prezent 
z krótkim bilecikiem.

Mijały lata i Jagoda powoli dorasta-
ła, a historie o jej ojcu dorastały razem 
z nią. Jako nastolatka mocno go znie-
nawidziła, czuła sie opuszczona i zo-
stawiona przez kogoś, o kim myślała, 
że ponad nią stawia przygody i podróże. 

Zresztą przez to sama zaczęła o nich 
mocno marzyć.

Kolejnym poważnym krachem był 
związek jej matki, która po kilkunastu la-
tach samotnego macierzyństwa związała 
się z miłym, ale według Jagody nudnym 
i przewidywalnym mężczyzną. Był on 
dla niej całkowitym przeciwieństwem 
tego, jak widziała w swojej wyobraźni 
własnego ojca. I z tego powodu, choć 
lubiła partnera matki, dużo większym 
szacunkiem i miłością darzyła człowie-
ka, o którym znała masę historii i bardzo 
niewiele faktów.

Gdy więc Jagoda zaczęła długie waka-
cje po szkole średniej, za cel obrała sobie 
odnalezienie ojca, przy jednoczesnym 
niemartwieniu mamy. Zebrała i spisała 
absolutnie wszystkie detale, jakie pamię-
tała, i wyruszyła prowadzić swoje wła-
sne śledztwo. Wszędzie jednak docierała 
do muru – nie mogła znaleźć swojego 
ojca w żadnym rejestrze, w liście absol-
wentów szkoły, którą podobno ukończył, 
na listach marynarzy… Szukała w mie-
ście domu, który mógłby odpowiadać opi-
sowi temu, w jakim niegdyś mieszkał. Bez 
skutku. Zniechęcona nie odpuszczała. 
Sama nie wiedziała, czy bardziej w poszu-
kiwaniach pchała ją chęć poznania ojca, 
czy dowiedzenie się, dlaczego nigdy nie 
utrzymywał z nią kontaktu…

Węsząc w dokumentach rodzin-
nych, trafiła na własny akt urodzenia, 

w którym zaznaczono, że ojciec jest nie-
znany. Przegrzebując się przez szufla-
dę papierów, znalazła jednak o wiele 
więcej, niż szukała – korespondencję 
jej mamy z tajemniczym mężczyzną, 
w których omawiali odmienne podejście 
do wychowania ich wspólnej córki i spra-
wy finansowe. Styl, ton i wszystko inne 
nie miało jednak zbyt wiele wspólnego 
z wizją ojca, jaką Jagoda miała w swojej 
wyobraźni… Poszerzyła więc śledztwo 
i włączyła w nie dziadków i okolicznych 
mieszkańców, żeby po dwóch intensyw-
nych tygodniach poszukiwań wreszcie 
go znaleźć.

Jak można się domyślić – jej ojciec 
nie był jednak marynarzem. Był męż-
czyzną, którego Jagoda jak przez mgłę 
pamiętała z dzieciństwa, wujkiem, 
który od czasu do czasu ich odwiedzał 
i pachniał lawendową wodą. A przede 

wszystkim – był nieszczęśliwą miłością 
jej matki, który ją zostawił i nie miał 
ochoty ani wychowywać ich wspólnej 
córki, ani o nie zadbać. Co więcej, gdy 
pojechała się z nim spotkać, okazało się, 
że zmarł dwa lata wcześniej…

I w ten sposób Jagoda zamknęła 
okres historii, które słyszała od mamy. 
Nie musiała próbować jej zrozumieć – 
rozumiała ją doskonale, tak samo jak 
poświęcenie, które włożyła w to, żeby 
córka była przekonana, że jest kochana 
przez kogoś podróżującego po świecie, 
kto może kiedyś po nią wróci. A ta za-
mknięta historia dała oddech nie tyl-
ko Jagodzie, ale także jej mamie, która 
wreszcie po latach wyrzeczeń i poświę-
ceń powoli uczyła się tego, jak ma się 
zastroszczyć także o siebie.

  •

R O Z M A I T O Ś C I

P E R Y F E R I A

Marynarz

Choć psy towarzyszą ludziom od dawna, 
to w ostatnich dekadach podejście do nich 
znacznie się zmieniło. A już ostatnie pół-
tora roku to czas, kiedy wiele osób, któ-
re wcześniej nie mogło się zdecydować 
na adopcję lub zakup psa, podjęło decyzję 
o nowym członku rodziny. I choć może się 
wydawać, że bycie nieuciążliwym psim 
właścicielem to bułka z masłem – sprawa 
nie jest taka prosta. O czym należy więc 
pamiętać?

Po pierwsze – absolutna podstawa, 
o której jednak wiele osób zapomina – 
należy sprzątać po swoim psie. Można 
używać do tego starych worków z domu, 
kupować powszechnie już dostępne małe 
rolki woreczków, a w wersji przyjaźniej-
szej środowisku – niewiele droższe worki 
wykonane z kukurydzy lub papierowe 
torebki. I o ile można jeszcze usprawie-
dliwić niesprzątnięte odchody w dzikiej 
części lasu, to już w jakimkolwiek miejscu 
przestrzeni miejskiej – nie.

Po drugie – szacunek do innych. Pies 
powinien być na smyczy, a gdy miejsce 
tego wymaga – także w odpowiednio 
dobranym kagańcu, który umożliwia mu 
ziajanie. Spacer powinien odbywać się 
w miejscu do tego przeznaczonym, a pies 
nie powinien zaczepiać przechodniów. 
Spuszczanie go ze smyczy powinno się 
odbywać tylko w odpowiednim miejscu 
– jak psi wybieg, a nie na przykład las, 
gdzie pies może nie tylko uciec zwabiony 

nowymi zapachami, ale także może sta-
nowić śmiertelne zagrożenie dla niektó-
rych zwierząt.

Po trzecie – zawsze miejmy psa 
na oku. Nie powinien być zostawiany 
nawet „na minutkę” pod sklepem. Sta-
nowi to zagrożenie zarówno dla niego, 
jak i dla innych ludzi – przestraszony 
pies może zareagować w nietypowy dla 
niego sposób.

Osobny temat to odwiedziny z psem 
– jeśli gospodarze jasno nie zaznaczyli, 
że nie mają nic przeciwko zabraniu psa, 
to powinien on zostać w domu, nawet 
jeśli jest malutkim zwierzakiem. I nigdy 
nie powinniśmy udawać się w odwiedzi-
ny z psem bez uprzedzenia odwiedza-
nych osób. W odwrotnej sytuacji – po-
winniśmy także szanować preferencje 
naszych gości i jeśli wiemy, że mają aler-
gię lub po prostu nie lubią psów, należy 
go na czas wizyty odizolować w innym 
pokoju.

W każdym opisanym przykładzie 
bardzo ważna jest praca z psem, który 
powinien umieć się skupić na właścicie-
lu, kontrolować swoje emocje i na przy-
kład nie skakać na ludzi. HK

Często mylone z łupieżem, łuszczycą czy 
świądem. Ani bolesne, ani groźne, jed-
nak widoczne na głowie i twarzy, przez 
co może frustrować i wpędzić w kom-
pleksy. Co gorsza – trudno się go pozbyć. 
Mowa o łojotokowym zapaleniu skóry, 
czyli przewlekłej chorobie, której istotą 
jest stan zapalny powodujący nadmierne 
złuszczanie się naskórka. Nie można jej 
całkowicie wyleczyć, ale można do mini-
mum ograniczyć objawy. 

JAKIE SĄ PRZYCZYNY ŁOJOTOKOWEGO ZAPA-
LENIA SKÓRY? Wciąż nieznana jest bez-
pośrednia geneza choroby, wiadomo 
jednak, że ryzyko jej występowania 
zwiększają takie czynniki jak nieodpo-
wiednia dieta i higiena, zanieczyszcze-
nia środowiska, zaburzenia hormonalne 
oraz stres.

NA JAKIE OBJAWY ZWRACAĆ UWAGĘ? Na po-
wierzchni skóry możemy zaobserwować 
łuski żółtawego koloru. Z czasem mogą 
one tworzyć istną skorupę. Zmiany wy-
stępują na skórze głowy, pod zarostem, 
ale również w takich miejscach jak brwi, 
płatki nosa, jak również za uszami. Two-
rzą się również pomiędzy linią włosów 
a odsłoniętą skórą. 

JAK LECZYĆ ŁOJOTOKOWE ZAPALENIE SKÓRY? 
Całkowite wyleczenie jest niemożliwe, 
można jednak kontrolować tę choro-
bę. Rodzaj terapii zależy od nasilenia 
objawów. Konieczne jest zarówno le-
czenie miejscowe, jak i leczenie ogólne. 

W tym pierwszym używa się przepisa-
nych przez lekarza maści i szamponów. 
To drugie polega na przyjmowaniu 
leków doustnych o działaniu przeciw-
grzybiczym i przeciwzapalnym – między 
innymi retinoidy, antybiotyki, pochod-
ne imidazolowe, a w szczególnych sytu-
acjach steroidy. Po ustąpieniu objawów 
pacjenci powinni używać szamponów 
z cyklopiroksolaminą lub ketokonazo-
lem raz w tygodniu przez kilka miesięcy. 
Z kolei w przypadkach remisji zaleca 
się stosowanie itrakonazolu przez dwa 
kolejne dni każdego miesiąca. 

JAK NIE POMYLIĆ TEJ CHOROBY Z ŁUSZCZYCĄ? 
Wystarczy porównać miejsca, w których 
pojawiają się zmiany skórne. O ile łojoto-
kowe zapalenie skóry twarzy występuje 
na twarzy i głowie, o tyle łuszczyca jest 
widoczna również na innych częściach 
ciała – na kolanach, łokciach, a na twa-
rzy także w okolicy warg. Oprócz tego 
zmiany wywołane przez omawianą 
chorobę można zauważyć tam, gdzie 
występuje owłosienie. •

Z D R O W I E

Człowiek w łuskach, 
czyli łojotokowe 
zapalenie skóry
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Psi savoir-vivre, czyli jak 
być nieuciążliwym psim 
właścicielem
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Nie jest łatwo być nieuciążliwym właścicielem psa
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Krzyżówka panoramiczna nr 13
ŚREDNIA PŁACA W 2020 ROKU WYNIOSŁA 5167 ZŁO-
TYCH BRUTTO. To wzrost w porównaniu 
z poprzednim rokiem o 5 proc. Przy ta-
kiej stawce pracownik otrzymuje około 
3731 złotych netto, ponieważ 710 złotych 
to składki na ZUS (emerytalna, rentowa, 
chorobowa), 400 złotych przekazywane 
jest na NFZ i 326 złotych na zaliczkę z ty-
tułu podatku dochodowego. Jak podaje 
GUS, przeciętne miesięczne wynagro-
dzenie brutto w gospodarce narodowej 
pozostało zróżnicowane w zależności 
od branży. Najniższe uposażenia otrzy-
mywali pracownicy branży zakwate-
rowanie i gastronomia, a najwyższe 
informacja i komunikacja. Na koniec 
2020 roku liczba pracujących w gospo-
darce narodowej wynosiła 15,8 mln 
osób. W ciągu roku ubyło około 1,8 proc. 
pracowników.

NA KONIEC PIERWSZEGO KWARTAŁU LICZBA 
WOLNYCH MIEJSC PRACY W POLSCE WYNOSIŁA  
110,2 TYS. i była wyższa niż w końcu ostat-
niego kwartału 2020 roku o 25,8 tys. – 
wynika z danych GUS. W porównaniu 
z początkiem 2020 roku liczba wolnych 
miejsc pracy była większa o 44,1 proc. 
Najwięcej wakatów było w przetwór-
stwie przemysłowym i w budownictwie. 
Najczęściej poszukiwani byli specjaliści 
– przeznaczono dla nich około 25 proc. 
wszystkich wolnych miejsc pracy, ofert 
nie brakowało też dla robotników prze-
mysłowych i rzemieślników. Najwięcej 
(ponad 35 tys.) nowych miejsc pracy 
utworzono w przetwórstwie przemysło-
wym, handlu i naprawie samochodów. 

INSPEKCJA HANDLOWA ZAKWESTIONOWAŁA W UBIE-
GŁYM ROKU 1,88 PROC. skontrolowanych pró-
bek paliw płynnych. To nieznacznie wię-
cej niż w 2019 roku. Nieprawidłowości 
częściej dotyczyły oleju napędowego. 
Łącznie do badań pobrano 1491 pró-
bek paliw ciekłych, w tym 779 próbki 
benzyn i 712 próbek oleju napędowego, 
na stacjach i w hurtowniach. Badań la-
boratoryjnych nie przeszło pozytywnie 
28 próbek paliw ciekłych (23 próbki ole-
ju napędowego, pięć próbek benzyny). 
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzo-
no w województwach zachodniopomor-
skim, lubuskim i pomorskim. •

Im dłużej trwa akcja szczepień, tym wię-
cej pomysłów, jak zachęcić do nich Pola-
ków. Rząd uruchomił loterię szczepionko-
wą, na której można wygrać samochody, 
hulajnogi elektryczne i nagrody finanso-
we nawet do 1 mln złotych. Nie próżnu-
ją również właściciele gliwickiego pubu, 
którzy każdego świeżo zaszczepionego 
klienta obdarowują wybranym przez nie-
go piwem.

Przez miesiąc w barze IBU Craft Be-
ers przy ulicy Matejki każdy, kto zgłosi 
się do barmana, otrzyma piwo (lub lemo-
niadę) w prezencie bez potrzeby kupo-
wania czegokolwiek. Wystarczy pokazać 
mu zaświadczenie o szczepieniu równo 
trzy dni po otrzymaniu pierwszej lub 
drugiej dawki. Właściciel pubu tłumaczy, 
że akcja ta jest formą podziękowania za-
szczepionym za troskę o bezpieczeństwo 
swoje i innych. Ma również zachęcić 
do szczepień – zwłaszcza nieprzekonane 
osoby. Przyjęcie jednego z czterech do-
stępnych preparatów to jedyna droga, by 
uchronić społeczeństwo przed kolejnymi 

falami pandemii, 
które mocno do-
tknęłyby również 
puby. Obecnie ła-
two o wolne ter-
miny szczepień, 
więc każdy chętny 
na darmowe piwo 
bez problemu 

zdąży się na nie zapisać. Więk-
szość klientów pozytywnie zare-
agowała na tę proszczepionkową 
promocję. Właściciele gliwickie-
go baru podkreślają, że coraz więcej 
osób zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
szczepień przeciw COVID-19, i odpie-
rają zarzuty o uprawianie polityki jako 
absurdalne.

Od niedawna podobną akcję prowa-
dzi też sieć restauracji Orzo (ma loka-
le w Warszawie, Krakowie, Poznaniu 
i Wrocławiu). Każdy klient, który przy 
dowolnym zamówieniu okaże dowód 
szczepienia, otrzyma darmowy koktajl 
– alkoholowy lub 0 proc. To może być 
dopiero początek takich kampanii, po-
nieważ branża restauracyjna bardzo 
ucierpiała przez lockdowny, więc w jej 
interesie leży, żeby jesienią uniknąć 
czwartej fali i ewentualnego ponownego 
zamknięcia lokali lub ograniczenia ich 
działalności. 

BRACKIEGO JUŻ NIE NALEJĄ
Przez kilkadziesiąt lat piwo Brackie 

Cieszyn z Browaru Zamkowego było 
bardzo popularne, zwłaszcza na Śląsku 
Cieszyńskim i w Beskidach, oraz kultowe 
dla tego charakterystycznego regionu. 
Rozlewano je w okolicznych barach i re-
stauracjach, ale również w niektórych 
schroniskach w Beskidach. W butelkach 
i puszkach było zaś dostępne w sklepach 
zarówno w województwie śląskim, jak 

też w innych rejonach Polski. 
Legenda głosi, że jego nazwa 

wzięła się od słów „braterski”, 
„bratny”, „bracki” i nawiązuje 

do spotkania trzech braci, Bolka, Lesz-
ka i Cieszka, którzy w 810 roku założyli 
nad Olzą gród Cieszyn. To piwo jasne dol-
nej fermentacji, o bursztynowej barwie 
i pełnym smaku, warzono w otwartych 
kadziach fermentacyjnych w Cieszynie, 
które są unikatowe w skali Europy. 

Niestety ta piękna historia dobiega 
końca – Grupa Żywiec wstrzymała jego 
produkcję. Już od kilku lat ją ogranicza-
no, rezygnując z rozlewania go do pu-
szek i butelek i sprzedawania w skle-
pach. Spotkało się to z protestami jego 
fanów, którzy zgłaszali petycje do kon-
cernu. Jego władze zapewniały, że piwo 
wciąż będzie dostępne z nalewaka w lo-
kalach gastronomicznych w całej Polsce. 
Jednak i to się skończyło – po zniesieniu 
restrykcji i otwarciu pubów okazało się, 
że nie można już go zamówić przy ba-
rze. Przez jakiś czas nie było żadnych 
oficjalnych informacji, co oczywiście 
wywołało lawinę domysłów i spekula-
cji. Sprawa się ostatecznie wyjaśniła – 
nowi właściciele Browaru Zamkowego 
Cieszyn, gdzie piwo powstawało, już go 
nie warzą, ponieważ prawa do nazwy 
pozostały w Grupie Żywiec. Ona też nie 
ma zamiaru jej wykorzystywać i wzna-
wiać produkcji. Pozostały piękne wspo-
mnienia… MAREK KOWALIK
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