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Pieniądze na pogrzeb…

Zielona moda

Tańszy i bezpieczniejszy

Naprawdę nie ma więc znaczenia czy z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dostaniemy na to 3 czy 8 mld euro. W obu
przypadkach to są pieniądze na własny pogrzeb, a nie na żadną
transformację.

Coraz więcej międzynarodowych banków rezygnuje z finansowania wydobycia węgla i energetyki węglowej. W praktyce na
odchodzeniu od węgla i inwestycjach w zieloną energetykę banki
bardzo dobrze zarabiają.

Naziemny skład materiałów wybuchowych dla kopalni „Budryk”
wchodzi w fazę realizacji. Nie tylko usprawni obieg środków
strzałowych w kopalni, poprawi bezpieczeństwo i jest wielokrotnie tańsza od budowy składu podziemnego.
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KOMENTARZ

Bogusław
Hutek

Niewiarygodni
politycy,
kontrowersyjny
program
KWESTIA programu naprawczego
dla Polskiej Grupy Górniczej stała się
przedmiotem ogólnopolskiej debaty
po tym, jak na dwa dni przed rozmowami światło dzienne ujrzał rządowy
plan likwidacji kopalń: między innymi
trzech ruchów kopalni „Ruda”, czyli wszystkich zakładów górniczych
funkcjonujących w Rudzie Śląskiej,
a całego górnictwa wydobywającego
węgiel energetyczny do roku 2036.
Ciekawe, swoją drogą, kto wpadł
na pomysł, aby w jednym momencie zamknąć zakład pracy dający
utrzymanie niemal 150-tysięcznemu
miastu? Sama metoda ogłoszenia
tej kompletnie irracjonalnej koncepcji przypomniała górnikom najgorsze praktyki sprzed kilku lat, kiedy
szefowa rządu PO-PSL tak po prostu
oświadczyła, że zlikwiduje cztery
kopalnie Kompanii Węglowej. Pamiętamy, co się potem działo…
Dziś mamy zamieszanie, bo politycy odżegnują się od tego, jakoby
mieli coś wspólnego z beznadziejnym
programem i winę zrzucają na dziennikarzy. Niestety dla polityków, taki
program naprawdę był przygotowany.
Jeśli ktoś nie wierzy, oto dowód: kiedy
weszliśmy na salę, w której miały odbyć
się rozmowy na temat programu naprawczego, na ścianie była wyświetlona pierwsza strona programu restrukturyzacji PGG w wersji z lipca 2020.
W tym miejscu jednak warto sobie zadać pytanie, czy
tak to musiało wyglądać?
Przecież strona związkowa o spotkanie w sprawie planu dla Polskiej
Grupy Górniczej i całego górnictwa
apelowała od lat - mniej więcej od
momentu, kiedy powołano PGG.
Rząd niewiele sobie z tego robił, nikt
z nami do stołu usiąść nie chciał.
W tym kontekście za pozytyw
należy odebrać fakt, że pan premier
Mateusz Morawiecki - wybrany do
Sejmu z okręgu katowickiego - zgodził
się na objęcie patronatem rozmów,
które mają doprowadzić do wypracowania programu akceptowalnego
dla wszystkich stron. Mam nadzieję, że nie będzie to kolejny dokument
w stylu „Programu dla Śląska”, który wciąż pozostaje na papierze.
Niestety, w kwestii importu węgla
nic się nie zmieniło. Mimo obietnic ze
strony rządzących, którzy zapewniali
nas, że spółki energetyczne nie będą już
importować takich ilości surowca, tylko w drugiej połowie lipca do naszego
kraju ściągnięto kolejnych 300 tysięcy
ton węgla. Według mojego źródła importerem była oczywiście jedna z państwowych spółek energetycznych.
Wiarygodność słów, jakie padają
ze strony polityków jest zatem coraz
mniejsza. Czy możemy mieć pewność,
że rządzący nie powrócą do pomysłów
zawartych w kontrowersyjnej wersji
programu naprawczego dla PGG?

FAKTY I OPINIE

NASZYM ZDANIEM

Rybnik - miasto z węgla

„NIE dla nowej kopalni i szkód górniczych, TAK dla czystego Rybnika” – na banery i plakaty
o takiej treści można się od pewnego czasu natknąć w całym Rybniku.
W MIEŚCIE, które wyrosło na
węglu i w którym istnieją jeszcze
dwa zakłady górnicze – „Chwałowice” i „Jankowice” - będące
zarazem największymi pracodawcami w mieście, taka akcja musi
dziwić. Tym bardziej, że trzecim
największym pracodawcą jest węglowa Elektrownia „Rybnik”, którą
jeszcze kilka lat temu zagraniczny
właściciel chciał zamknąć. W Rybniku była jeszcze Rybnicka Fabryka
Maszyn „Ryfama” SA. Firma ta cudem przeżyła lata 90-te XX wieku,
w przeciwieństwie do zlikwidowanych wówczas wielu fabryk i hut, ale
w końcu też upadła. A oprócz tych
właśnie zakładów, jak dowiadujemy
się w Wikipedii, mamy w Rybniku
całą masę marketów i dyskontów.
Jest ich aż tyle, że Rybnik zajmuje
3. miejsce w Polsce pod względem
liczby dyskontów w odniesieniu do
liczby mieszkańców. Brawo. Oto
wzorcowy i godny naśladowania
(według środowisk „postępowych”)

rozwój miasta polegający na likwidacji przemysłu i produkcji oraz
rozbudowie sektora handlowego
w postaci zagranicznych placówek
handlowych… No dobrze, tylko
skąd potem taki Rybnik czy inne
tak samo zarządzane miasta wezmą pieniądze na swoje wydatki?
Kopalnie płacą podatki - i to
niemałe! A po ich liczbie - ponad
trzydziestu - wydawać by się mogło, że muszą płacić za wszystko.
Dyskonty i zachodnie markety z
zasady podatków nie płacą nikomu. Nikomu w Polsce, oczywiście!
Albo dostają 10 lat zwolnienia z podatków za to, że się wybudują, albo
wyprowadzają wszystkie zyski do
zagranicznej centrali, albo zmieniają nazwę, potem na nowo się rejestrują - i tak się ten cyrk kręci się
od nowa.
Słyszymy, że kopalnie w Polsce
trzeba zamknąć, bo nie mają węgla (a zwały węgla przy kopalniach
rosną i rosną…). Nowych nie moż-

na budować, zwłaszcza takich,
jak w Rybniku-Paruszowcu, skąd
zakład górniczy dostarczałby węgiel bezpośrednio do elektrowni
- taśmą, jak na „Bolesławie Śmiałym”. Ale taka kopalnia nie może
przecież powstać, bo przeczyłaby
wszystkim powielanym przez media mitom i kłamstwom na temat
górnictwa węgla kamiennego.
Chyba, że nie wybudują jej Polacy, bo jakimś dziwnym trafem tak
się dzieje, że kiedy inwestycja jest
niemiecka, francuska czy nawet
australijska, nie ma protestów,

oporu urzędników i wrogiej polityki podatkowo-przepisowej państwa.
Polskie górnictwo czeka trudna
walka. Przeciwko nam powoli stają
wszyscy - nawet górnicy i rodziny
górnicze, bo kto mieszka na Paruszowcu? Pracownicy dyskontów?
„TAK dla nowych kopalni i przyszłości Rybnika, NIE dla marginalizacji miasta i pustych obietnic!”
- takie plakaty i banery powinny
zawisnąć w całym Rybniku!
Piotr Ryba

WSPOMNIENIA

Zmarł Józef Kula
4 lipca zmarł Józef Kula, działacz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
5 listopada tego roku obchodziłby swoje 89. urodziny.

„Solidarni” z „Bolesława Śmiałego”
wsparli szpital w Orzeszu
Choć pandemia koronawirusa trwa już od kilku
miesięcy, szpitale nadal
potrzebują pomocy.

WE WRZEŚNIU 1980 roku został przewodniczącym NSZZ „Solidarność” przy
żorskim Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Sygnalizacyjnych (ZWUS). Po
ogłoszeniu stanu wojennego dwukrotnie internowany: najpierw w Jastrzębiu-Szerokiej, następnie w Zabrzu-Zaborzu. Od 1982 do 1988 kolportował
wydawnictwa podziemne, w tym jastrzębski biuletyn Ość oraz czasopismo
RIS (regionalny informator śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”). W lutym
1988 r. wziął udział w Zgromadzeniu
Działaczy NSZZ „Solidarność” Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego w Łączy. Była to
pierwsza po 13 grudnia 1981 r. próba
formalnego uporządkowania regionalnych struktur Związku.
W wolnej Polsce Józef Kula rów-

KOMISJA Zakładowa NSZZ
„Solidarność” KWK „Bolesław Śmiały” stanęła na wysokości zadania i z własnych
środków zakupiła dla Szpitala
Chorób Płucnych w Orzeszu
elektrokardiograf ECG300G,
wieloparametrowy monitor
pacjenta CMS8000 oraz ssak
elektryczny Aspimed 3.3.
Warte łącznie 10,5 tysiąca złotych urządzenia przewodniczący struktur Związku
w łaziskiej kopalni Bogdan
Syposz przekazał dyrektorowi
orzeskiego szpitala Łukaszowi
Pachowi. Warto zaznaczyć, że
górnicy z „Bolesława Śmiałego” często korzystają z pomocy tego właśnie szpitala.

nież działał bardzo aktywnie, między
innymi jako przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy
ZWUS oraz członek Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Suszcu.
W 1996 roku ukazała się książka „Zapiski internowanego”, w której związkowiec zawarł swoje wspomnienia. Dwa
lata później został członkiem Zarządu
Stowarzyszenia
Represjonowanych
w Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W 2007 r. prezydent
Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziewięć lat później, w roku 2016,
otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.
Pogrzeb Józefa Kuli odbył się 8 lipca w Suszcu. Cześć Jego pamięci!
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POLSKA GRUPA GÓRNICZA Będą wspólne prace nad programem dla Spółki

Program naprawczy do naprawy

ZARZĄD Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) odstąpił od przedstawienia stronie społecznej treści programu naprawczego
dla Spółki. Podczas wtorkowych rozmów z udziałem związkowców, przedstawicieli pracodawcy oraz wicepremiera
i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina ustalono, że powstanie zespół roboczy złożony z przedstawicieli
strony społecznej, kierownictwa Grupy i ekspertów, który przeanalizuje przygotowany program i wypracuje
rozwiązania akceptowalne dla związków zawodowych.
O
ZAŁOŻENIACH
„planu
zmian” dla PGG jako pierwszy napisał portal BiznesAlert.pl. Dokument miał zakładać zamknięcie
wszystkich trzech ruchów KWK
„Ruda” („Bielszowice”, „Halemba”,
„Pokój”) oraz katowickiej KWK
„Wujek”, a ponadto: wygaszenie kopalń wydobywających węgiel energetyczny do roku 2036, zawieszenie „czternastej pensji” na trzy lata
i obniżenie wynagrodzeń w PGG
o 30 procent. Polska Agencja Prasowa uściśliła, że chodziło nie tyle
o obniżenie wynagrodzeń, co o powiązanie 30 proc. płacy z wydajnością pracy.
Medialne doniesienia obiegły
wszystkie portale branżowe na
dzień przed terminem rozmów poświęconych przyszłości PGG, wywołując liczne komentarze ze strony
przedstawicieli związków zawodowych. Głos zabrał również przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa
Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Bogusław Hutek.
- Wygląda na to, że konsekwencjami nieodpowiedzialnej polityki
koncernów energetycznych w zakresie braku odbioru zakontraktowanego surowca z kopalń PGG
mają zostać obarczeni górnicy
- powiedział. - Słyszymy o plano-

wanym obniżeniu wynagrodzeń,
czasowym zawieszeniu innych
świadczeń, a nawet likwidacji kilku
kopalń. Gdyby tak się stało, na Śląsku będziemy mieli Armagedon w bardzo krótkim czasie region zostanie pozbawiony kilkuset tysięcy
miejsc pracy. O ile te nieoficjalne
doniesienia się potwierdzą, w ciągu kilkunastu lat zlikwidowane
zostaną wszystkie kopalnie wydobywające węgiel energetyczny. Nie
chciałbym w tej chwili mówić niczego więcej, bo to wciąż informacje nieoficjalne. Wolałbym jednak
poczekać do jutra i usłyszeć, co ma
do powiedzenia pan wicepremier zaznaczył.
Ostatecznie program naprawczy nie został przedstawiony, bo jak stwierdził rzecznik resortu aktywów państwowych Karol Manys
- „nie spotkał się ze zrozumieniem
i akceptacją strony społecznej”.
- Szkoda czasu na dyskusję
o dokumencie, o którym z góry
wiadomo, że nie uzyska akceptacji
- wyjaśnił.
Po spotkaniu opublikowano
wspólne oświadczenie.
Strony zapowiedziały powołanie zespołu roboczego z udziałem związkowców, pracodawców,
przedstawicieli rządu i parlamen-

tarzystów „celem wypracowania
propozycji programu naprawczego polskiego górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiej
Grupy Górniczej S.A., który mógłby zostać zaakceptowany przez
wszystkie strony”. Ustalono, że
program dla PGG powinien zostać
wypracowany do 30 września.
Zarząd PGG zadeklarował, że
nie wdroży programu polegającego
na likwidacji KWK „Ruda” i KWK
„Wujek”.
Ministerstwo Aktywów Państwowych zdementowało informacje, jakoby program przygotowany
przez Zarząd zakładał obniżenie
wynagrodzeń. Ponadto resort
oświadczył, iż nie pracował i nie
pracuje nad programem likwidacji polskiego górnictwa do 2036 r.,
a doniesienia prasowe na ten temat
były nieprawdziwe.
Związkowcy natomiast podtrzymali złożony wcześniej wniosek do premiera Mateusza Morawieckiego o objęcie przez niego
przewodnictwa w rozmowach dotyczących transformacji województwa śląskiego z uwzględnieniem
transformacji sektora surowcowo-energetycznego.
MJ

Zrobią z Rudy drugi Wałbrzych?
Choć Zarząd Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) odstąpił od przedstawienia stronie społecznej
programu naprawczego dla Spółki, wcześniejsze doniesienia medialne dotyczące jego treści
zelektryzowały pracowników Grupy. O tym, co mogłoby się stać, gdyby wszedł w życie,
rozmawiamy z Arturem Braszkiewiczem, przewodniczącym Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność” KWK „Ruda” Ruch „Halemba”.

Solidarność Górnicza: - Jak pracownicy KWK „Ruda” zareagowali na
informacje o planach likwidacji ich
zakładu pracy? Dominował strach czy
raczej niedowierzanie?
Artur Braszkiewicz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” KWK „Ruda” Ruch „Halemba”: - Było jedno i drugie. Informacje
medialne o planie restrukturyzacji PGG,
czyli - powiedzmy sobie wprost - pospiesznej likwidacji wszystkich trzech
ruchów KWK „Ruda”, to coś, co zaskoczyło wszystkich mieszkańców
Rudy Śląskiej, nie tylko pracowników

kopalni. W ciągu kilkudziesięciu godzin
zostaliśmy zasypani pytaniami ze strony załamanych ludzi. Sam już o wielu
„pomysłach na górnictwo” w swoim
życiu słyszałem, ale nigdy o takim, który w krótkim czasie, w przeciągu kilku
miesięcy, przewidywałby zamknięcie
wszystkich kopalń funkcjonujących
w jednym mieście. Chciałbym też przypomnieć, że Ruda Śląska jest miastem,
które na górnictwie wyrosło i które
z górnictwa żyje. Jeśli kiedyś miałoby od
węgla odejść, to powinien to być proces
stopniowy i zaplanowany. Likwidacja
największego pracodawcy w mieście
niemalże z dnia na dzień przyniesie konsekwencje zbliżone do tych, jakie znamy
z Wałbrzycha. Od lat słyszeliśmy, że „restrukturyzacja” Dolnośląskiego Zagłębia
Węglowego była prowadzona w sposób
całkowicie błędny - tak mówili eksperci,
tak mówili politycy. Teraz, jak się zdaje,
byliśmy o krok od tego, by podobny eksperyment przeprowadzono ponownie.
Czym zatem groziłoby wprowadzenie planu, patrząc z perspektywy lokalnej, rudzkiej?

- To byłby problem dla całego miasta.
Po upadku kopalni nastąpiłyby zwolnienia
w firmach kooperujących z KWK „Ruda”.
Potem mniej zarobiłyby sklepy, straciłby
sektor usługowy, bo zniknęliby ludzie
zarabiający godziwe pieniądze, którzy
wydawali je potem na miejscu. Kopalnia
„Ruda” rocznie wpłaca do miejskiej kasy
ponad 13 milionów złotych podatków.
Jeśli plan restrukturyzacji PGG w wersji
upublicznionej przez media wszedłby
w życie, tych pieniędzy po prostu by
nie było. A to dopiero początek kosztów
związanych z konsekwencjami likwidacji
największego pracodawcy w mieście. Zawsze liczymy na to, że w sytuacji krytycznej samorząd zaangażuje się w obronę
kopalni, bo jej dalsze istnienie leży w interesie wszystkich mieszkańców i funkcjonujących tutaj branż. Lokalny rynek pracy
nie jest w stanie wchłonąć na raz takiej
liczby bezrobotnych, jaką mielibyśmy
tutaj po zamknięciu kopalni. Ewentualne
wdrożenie planu wiązałoby się również
z masową emigracją ludzi młodych. Na
miejscu pozostaliby nam emeryci, którzy
mieliby się z czego utrzymać i… złodzieje, bo okoliczności, w których nie moż-

Wicepremier Jacek Sasin zdementował informacje, jakoby program przygotowany
przez Zarząd zakładał obniżenie wynagrodzeń. Ponadto oświadczył, iż resort nie
pracował i nie pracuje nad programem likwidacji polskiego górnictwa do 2036 r.,
a doniesienia prasowe na ten temat były nieprawdziwe.
na uczciwie zarobić, zawsze powodują
wzrost przestępczości. Jeśli ktoś nie
wierzy, niech przyjrzy się temu, co na
przestrzeni ostatnich trzech dekad działo
się we wspomnianym już przeze mnie
wcześniej Wałbrzychu.
Eksperci i dziennikarze podkreślają, że na przestrzeni ostatnich lat
rudzkie kopalnie przynosiły olbrzymie straty. Na ile ten argument jest
prawdziwy i czy - wobec tego - jest
jakiekolwiek ekonomiczne uzasadnienie dla dalszego funkcjonowania KWK
„Ruda”?
- Skupmy się może najpierw na
„Halembie”, bo to zakład, który ma
przed sobą przyszłość, a jego dalsze
istnienie jest uzasadnione ekonomicznie, co za moment udowodnię. Myśmy
właśnie dotarli do najlepszych pokładów węgla koksowego. W październiku
zostanie uruchomiona pierwsza ściana
w pokładzie 405, a w pierwszym lub
drugim kwartale przyszłego roku ma
ruszyć pierwsza ściana w pokładzie
410. Jako kopalnia ponieśliśmy już 99
procent kosztów udostępnienia tych
pokładów oraz zakupu urządzeń i maszyn niezbędnych do jego eksploatacji.
Zainwestowano około 260 milionów
złotych w to, by „Halemba” mogła
zwiększyć produkcję węgla koksowego
typu 34 i 35.1. Przypomnę, że niezbędny w procesie produkcji stali węgiel
koksowy został wpisany na listę surowców strategicznych Unii Europejskiej,
ma zatem przed sobą dobre perspektywy, bo Unia nie będzie z nim walczyć,

jak to robi wobec wszelkich inwestycji
związanych z węglem energetycznym.
Specjalnie przemodelowano funkcjonowanie ruchu „Halemba”, aby umożliwić
pozyskiwanie surowca lepszej jakości. I teraz wszystko miałoby zostać
zaprzepaszczone - w momencie, gdy
możemy zacząć przynosić zyski po
przeprowadzeniu potężnych inwestycji?
Wiele osób nieprzychylnych górnictwu
i część dziennikarzy wciąż przytacza
nasze wyniki sprzed dekady, kiedy byliśmy po katastrofie z roku 2006 oraz
najgorzej przeprowadzonym w historii
procesie łączeniowym dwóch kopalń
- kopalni „Halemba” z kopalnią „Polska-Wirek”, gdzie cały koszt likwidacji
„Wirka” poniosła „Halemba”. Innym
czynnikiem wpływającym negatywnie
na nasz wynik był fakt, że my mamy potężne możliwości składowania węgla.
W czasie dekoniunktury zablokowano
nam sprzedaż węgla, no bo przecież
możemy go magazynować, z czym inne
kopalnie mają problem. W ten sposób, wskutek decyzji osób zarządzających, nie mogliśmy wręcz zarabiać
na sprzedaży węgla. Efektem takiego
zarządzania musiały być olbrzymie
straty. Od tamtego czasu minęło jednak
kilkanaście lat. Chcąc być uczciwym,
należałoby przestać odwoływać się do
danych historycznych i popatrzeć, jak
„Halemba” radziła sobie na przestrzeni
kilku ostatnich lat, po przejściu restrukturyzacji. Ten wynik zaczął być bardzo
dobry. O tym nikt nie mówi.
dokończenie na str.5
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RYNEK WĘGLA Analiza Instytutu Staszica rozprawia się z mitami

Drogi Polski Węgiel?

W OSTATNIEJ dekadzie węgiel wydobywany w naszym kraju był znacznie tańszy od importowanego,
a różnica cen pozwoliła spółkom energetycznym zarobić „na czysto” ponad 6 mld zł - wynika
z analizy dr. Dawida Piekarza z Instytutu Staszica.
HASŁO „drogi polski węgiel”
ostatnio znowu przebija się w publikacjach medialnych. Branża energetyczna na ceny krajowego węgla
skarży się wtedy, gdy wykresy cen
wskaźnikowych na rynku węgla
w Europie w portach ARA rysują
głęboki dołek. Tymczasem zdarza
się to wyjątkowo raz na wiele lat,
a w pozostałych okresach polski węgiel z powodzeniem konkuruje z importowanym wyraźnie niższymi cenami. Uwypuklając doraźną „stratę
na węglu”, nikt nie wspomina o krociowych zyskach energetyki, jakie
czerpała przez lata i czerpie dzięki
różnicy cen między paliwem z kraju
i tym z rynku zewnętrznego.

Czy „zawiniło” polskie
górnictwo?

Przykład – w omówieniu raportu kwartalnego jednej z polskich
spółek energetycznych już w tytule
wybito oskarżenie: „zakaz ministra Sasina kosztował 200 mln zł”.
Chodzi o to, że wytwórca energii
musiał zapłacić za węgiel do kotłów
elektrowni o 192 mln zł więcej niż
przed rokiem, mimo że ceny węgla na świecie spadły. W portach
Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpii, gdzie ustala się rynkowy
benchmark w dostawach dla większości obszaru Europy, za tonę węgla energetycznego płaci się obecnie
48 euro w porównaniu do 65 euro
rok temu.
Tymczasem na początku lutego
wicepremier Jacek Sasin, minister
odpowiedzialny za aktywa państwowe zaapelował do spółek energetycznych o powstrzymanie się od
procederu zakupów paliwa w imporcie. Właśnie ten apel – przedstawiany w mediach jako „zakaz
importu” lub „skazanie na zakupy
w polskich kopalniach” – miałby
odpowiadać za straty energetyki.
Dla niechętnych energetyce węglowej komentatorów „winowajcą”
jest polskie górnictwo, które nie potrafi obniżyć kosztów i konkurować
z węglem z zagranicy (wydobywanym np. w odkrywkach, a nie kilometr pod ziemią, gdzie koszty rosną
o rzędy wielkości lub dotowanym
przez sztucznie zaniżone taryfy kolei państwowych i niekontrolowane
przez UE inwestycje państwowe
w górnictwo, jak w Rosji).
Czy polskie kopalnie faktycznie
są winne drożyzny? Warto przypomnieć, jak doszło do tego, że import
tańszego węgla do Polski wzburzył
nie tylko górników. Przyjrzyjmy się
krótko najważniejszym elementom
cenowej układanki na styku węgiel-energetyka.
1) Nie można epatować niskimi indeksami ARA. Rzeczywiście, przy cenach CIF ARA na
poziomie 40 dol./t polskie kopalnie
przestają być konkurencyjne cenowo w stosunku do węgla z importu. Rzecz w tym, że to wyjątek od

zupełnie przeciwnej reguły. W dodatku tak wyjątkowa obniżka cen
ARA zdarza się rzadko – sięgając
do historycznych notowań z ponad
dekady – po raz ostatni i zresztą
jedyny węgiel potaniał podobnie
4 lata temu, w maju 2016 r., kiedy
cena indeksowa ARA spadła poniżej granicy 50 dol./t. Powtórzmy: to
wyjątkowa sytuacja a rynek węgla
należy do najbardziej dynamicznych. We wszystkich pozostałych
okresach wykresy cen ARA falowały na znacznie wyższych poziomach: np. w 2008 r. aż 220 dol./t,
w 2011 r. 120 dol./t. Lata 2016
i 2017 kończyły się ceną powyżej 90
dol./t. a w 2018 r. notowania przebiły poziom 100 dol./t.
2) Należy pamiętać o systemowym kontekście. Historycznie biorąc, polska energetyka jest
ściśle związana z polskim górnictwem, bo z niego przecież wyrosła
na węglu. Spółki energetyczne zawsze bazowały na polskim paliwie
węglowym. Co więcej wielokrotnie
to właśnie węgiel płacił rachunki rozwoju energetyki. Pomijając
już dziesięciolecia przedrynkowego okresu PRL, przypomnijmy
chociażby osławioną kotwicę antyinflacyjną z lat 90. XX w., gdy
urzędowe ceny surowca z polskich
kopalń dla elektrowni mocą ustawy utrzymywano na sztucznie niskim poziomie, poniżej kosztów
produkcji, tylko po to, by energetyka nie podnosiła swoich cen dla
odbiorców. Kosztem kopalń, które
nie mogły zdziałać cudów i musiały
upadać wskutek zupełnie antyrynkowej manipulacji, stabilizowano
terapię szokową początku lat 90.
i transformację kraju do gospodarki rynkowej. Nawet po formalnym
uwolnieniu cen węgla (ich ruch
zablokowano jednak wymogiem
administracyjnej zgody Urzędu
Skarbowego) przez długie lata prywatyzowana już wówczas energety-

ka wywierała na górnictwo wielorakie naciski, aby zminimalizować
koszt paliwa węglowego w swym
bilansie.
„Wytworzyła się nierównowaga w pozycjach przetargowych pomiędzy górnictwem a energetyką.
Powstała jak gdyby nierównoprawność branż. Energetyka potrafiła
zabezpieczyć swe interesy ekonomiczne w sposób systemowy; natomiast górnictwo, nie potrafiąc
wymusić zachowań rynkowych
w handlu węglem, znalazło się
w dramatycznej sytuacji” – oceniał
w 2002 r. prof. dr hab. inż. Wiesław
Blaschke w artykule „Problematyka cen węgla kamiennego w polskim kompleksie paliwowo-energetycznym” (Przegląd Górniczy nr
6/2002, s. 1-5).
3) Wysoki import jest wyłomem w systemie. Po szeregu kosztownych i trudnych programów naprawy górnictwa, od
2015/2016 r. udało się zrealizować
postulat połączenia kapitałowego
kopalń i energetyki oraz urealniono
założenia operacyjne do warunków
rynkowych. Jednym z mechanizmów bezpieczeństwa i równowagi, jaki wdrożono m.in. u największego polskiego producenta węgla
– PGG S.A., były długoterminowe
kontrakty na dostawy węgla kamiennego dla grup energetycznych
od 2018 r. Ich formułę cenową zaprojektowano z korzyścią dla obu
stron: miały chronić partnerów
przed nadmiernymi wahnięciami
cen na światowych rynkach. Gdyby
ceny polskiego węgla miały zależeć
wprost od notowań ARA, to bardzo
wysokie okresowo szczyty cenowe
byłyby rujnujące dla elektrowni.
Odwrotnie – gwałtowniejsze spadki cen w portach okazywałyby się
zabójcze dla kopalń, odcinając je
od inwestycji, możliwości rozwoju,
stałej produkcji i stabilnych, bezpiecznych dostaw. W ten sposób

wyciągnięto naukę z załamania się
cen przed kryzysem 2015 r. w górnictwie.
Wyłom w tak przemyślanym
systemie odniesień górnictwa
i energetyki w Polsce spowodował
rosnący ostatnio do kilkunastu milionów ton rocznie import węgla,
głównie z Rosji (jego cena w basenie Bałtyku ustalana jest przez
Moskwę sprytnie na poziomie ok.
5 dol. poniżej ceny ARA). Okazało
się – przy niemałym wzburzeniu
opinii publicznej – że wśród odbiorców węgla z zagranicy są nie
tylko prywatni dealerzy handlujący w polskich składach węgla, ale
również polskie spółki energetyczne. Większościowym ich właścicielem – tak jak i kopalń – jest Skarb
Państwa, a zatem (przynajmniej racjonalnie biorąc) nie powinny wyniszczać się wzajemnie i operować
wobec siebie wrogo na rynku. Stąd
właśnie wspomniany na początku
logiczny apel ministra aktywów
państwowych.

Manipulacje wokół cen węgla

GJ, różnica rzędu 2 zł/GJ). Podkreślmy – dopiero od połowy 2019
r., gdy wykresy cen węgli w imporcie i w kraju przecięły się na poziomie 11 zł/GJ i zaczęły podążać na
niekorzyść rodzimego paliwa.
A jak było wcześniej, wtedy gdy
ceny ARA nie dotykały minimum,
lecz pięły się na wykresach? Spójrzmy na konkretne dane. W samym
2018 r. różnica między ceną węgla CIF ARA, przeliczoną do granicy kraju (skorygowaną o koszt
dodatkowy transportu), a cenami
węgla oferowanego w Polsce, wyniosła około 4 zł/GJ! Oczywiście
na korzyść paliwa z krajowych kopalń. Nie do wiary? Bynajmniej.
Prześledźmy całą minioną dekadę.
Z porównania cen miałów energetycznych według miarodajnego
polskiego indeksu PSCMI1 wynika
jednoznacznie, że od 2010 r. cena
węgla CIF ARA wraz z kosztami
transportu i przeładunku, na granicy Polski, była zawsze wyższa od
cen węgla sprzedawanego przez
krajowe kopalnie do sektora energetyki zawodowej.
Sumarycznie w okresie od 2010
r. do końca 2019 r. ceny polskiego
węgla dla energetyki były niższe
o około 2 zł/GJ od cen, które producenci prądu musieliby zapłacić
za węgiel importowany. Różnica
zapewniała zysk kontrahentom kopalń, bezpieczeństwo energetyczne
krajowi a tysiącom górników pracę
dzięki wykorzystaniu polskiego węgla.
Jeśli sektor energetyczny korzystał na polskim węglu, to ile?
Rozpatrzmy
najsłabszy
okres,
w których ceny rynkowe ARA zanurkowały, zwierając nożyce i minimalizując różnicę między tanim
węglem polskim i droższym z importu, czyli lata 2013-2017. Otóż
w okresie niskich cen w portach
ARA (z ok. 12 zł/GJ spadły do poniżej 10 zł/GJ, podobnie jak dzisiaj)
korzyści dla sektora energetyki zawodowej w Polsce wyniosły łącznie
2,85 mld zł. W przypadku największej spółki PGG, której węgiel był
tańszy niż średnio w kraju, korzyści
te były jeszcze większe i sięgnęły
3,3 mld zł. Tyle w ciągu czterech lat
zarobiły polskie elektrownie dzięki
polskiemu węglowi.
W latach po 2017 r. oraz przed
2013 r. różnice cen były jeszcze korzystniejsze dla spółek energetycznych. Licząc od 2010 r. do dzisiaj
łącznie cztery polskie grupy energetyczne zaoszczędziły na zakupach
polskiego węgla kwotę szacowaną
na 6,3 mld zł. Obecne straty na cenie zakupu krajowego surowca nie
przekraczają kilkuset milionów złotych. Polski węgiel po raz pierwszy
w dziesięcioleciu stał się droższy,
ale fakty pozostają faktami: przez
70-85 proc. analizowanej dekady
grupy energetyczne odnosiły korzyści finansowe z tytułu zakupów
polskiego węgla. Statystycznie każda z głównych spółek, czyli PGE,
Tauron, Enea i Energa, każdego
miesiąca miała od kilkunastu do
kilkudziesięciu milionów złotych
oszczędności na dostawach polskiego węgla.

Krytycy apelu wicepremiera
wskazali, że o ile w europejskich
portach węgiel kosztuje obecnie
około 8 zł za GJ energii to w Polsce
cena wynosi około 12 zł za GJ, czyli jest o połowę wyższa. To jednak
manipulacja. Dlaczego? Bo niższą
cenę ARA w przeliczeniu na wartość energetyczną (w GJ) podano
„w porcie”, czyli bez uwzględnienia
dodatkowych kosztów, które importer musi nieodzownie ponieść,
aby przeładować i przetransportować surowiec na odległość ok.
tysiąca kilometrów (w przypadku
dostaw rosyjskich – kilkudziesięMichał Jakubowski
ciu-kilkuset w granicach Polski, ale
również wielu tysięcy na obszarze
Opracowano na podstawie
Federacji Rosyjskiej). Po korekcie
rzeczywista różnica nadal wpraw- analizy „Drogi Polski Węgiel? Mity
dzie istnieje, ale jest dwukrotnie Kontra Rzeczywistość” autorstwa
mniejsza (tzn. ok. 10 zł/GJ – 12 zł/ dr. Dawida Piekarza.
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JSW INNOWACJE
BRUKSELA
Plusy i minusy szczytu UE Co ze sprawiedliwą transformacją?

Pieniądze na pogrzeb…

W dniach 17-21 lipca 2020 r. odbywał się szczyt szefów państw Unii Europejskiej, którego efekty polski rząd przedstawia
jako wielki sukces. Są jednak i minusy szczytu jak zmniejszeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.
- POLSKA, razem z państwami Europy Środkowej,
wraca ze szczytu UE jako
wielki zwycięzca. O sukcesie
negocjacyjnym zdecydowały
twarde liczby i merytoryczne
argumenty. Dzięki temu uzyskaliśmy największe środki
w ramach Unii Europejskiej
- powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Porozumienie budżetowe
zakłada, że wartość całego
budżetu UE na lata 20212027 wyniesie 1,074 biliona
euro, a fundusz odbudowy
o wartości 750 miliardów
euro będzie składał się z 390
miliardów euro w formie
grantów i 360 miliardów
euro w formie pożyczek.
Polska będzie największym beneficjentem polityki
spójności w UE i otrzyma
66,8 mld euro. Dodatkowe
środki z polityki spójności
w odpowiedzi na kryzys to
szacunkowo 3 mld euro,
a środki ze Wspólnej Polityki
Rolnej dla Polski to 28,5 mld
euro.
Dodatkowo, Polska będzie też największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji
i otrzyma z tego tytułu 3,5
mld euro.
W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że Polska
będzie mogła skorzystać
z ponad 776 miliardów zło-

tych w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych
pożyczek.
Jeszcze przed szczytem
w Brukseli mówiło się że
Polska w ramach Funduszu
Sprawiedliwej
Transformacji otrzyma 7,5 mld euro
– a ustalenia szczytu są takie, że mamy otrzymać 3,5
mld euro. Te pieniądze mają
być przeznaczane m.in. na
transformację pogórniczych
regionów. Wiele komentarzy po szczycie podkreślało,
że 3,5 mld euro na Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji zamiast 7,5 mld to wielka
porażka rządu i Polski. Takie krytyczne głosy słychać
było głównie z kręgów Platformy Obywatelskiej, w takim tonie wypowiadał się
m.in. Jerzy Buzek, obecnie
poseł Parlamentu Europejskiego z Platformy, a wcześniej premier rządu, który
zamykał kopalnie. W zdecydowanych słowach Buzkowi odpowiedział Dominik
Kolorz, przewodniczące regionu śląsko-dąbrowskiego
Solidarności.
- Chciałbym przypomnieć panu Buzkowi, że
koszt transformacji energetycznej zgodnej z wymogami
tzw. neutralności klimatycznej to dla naszego kraju niemal 500 mld euro. Napraw-

dę nie ma więc znaczenia czy
z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji dostaniemy
na to 3 czy 8 mld euro. W obu
przypadkach to są pieniądze
na własny pogrzeb, a nie na
żadną transformację. Za
środki z Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji
zbudowano by pewnie kilka
skwerów i parków w miejscu
zrównanych z ziemią zakładów przemysłowych. Z kolei
pracownikom tych zakładów
sfinansowano by kursy układania kwiatów i strzyżenia
psów. I na tym by się skończyło. Przerabialiśmy to już
w przeszłości – skomentował
Dominik Kolorz.
I przypomniał Jerzemu
Buzkowi, że 20 lat temu to
właśnie on jako premier likwidował znaczną część
przemysłu ciężkiego w naszym regionie i wówczas
również obiecywał góry pieniędzy z Banku Światowego,
tysiące miejsc pracy i gospodarczy rozkwit.
- Do dzisiaj w wielu
miastach na Śląsku i w Zagłębiu widać, ile warte były
te obietnice. Chciałbym
wreszcie przypomnieć, że
głównym i w zasadzie jedynym celem unijnej polityki
klimatycznej jest redukcja
emisji CO2, a nie walka ze
smogiem. To dwie zupełnie
różne rzeczy i prof. Buzek

Zrobią z Rudy drugi Wałbrzych?
Dokończenie ze str. 3
Pozostają jeszcze „Bielszowice” i „Pokój”…
- Są plany ekspansji KWK „Ruda” w kierunku
południowym. Dla „Halemby” są to partie „K” i „L”
oraz złoże śmiłowickie, a dla „Bielszowic” - partia
„Borowa”, gdzie również jest do wybrania węgiel
koksowy. Liczę na to, że model funkcjonowania
kopalni przedstawiony nam w czerwcu przez dyrekcję uda się wdrożyć. Przewiduje on istnienie
ruchów „Bielszowice” i „Halemba”, z których

każdy będzie wydobywał węgiel z trzech ścian.
Sytuacja ruchu „Pokój” jest poniekąd przesądzona, ale też wszyscy jego pracownicy - zgodnie
z deklaracjami składanymi przez dyrekcję kopalni
„Ruda” - mają znaleźć pracę właśnie w „Bielszowicach” i „Halembie”. Negatywne konsekwencje
likwidacji wszystkich trzech ruchów naraz odczuliby zatem także górnicy z „Pokoju”.
SG: - Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiał: Marek Jurkowski

wie to doskonale. Tak więc
twierdzenie, że straciliśmy
środki na walkę ze smogiem
to nic innego jak cyniczna
manipulacja – ripostuje Dominik Kolorz.
Jak ocenia Dominik Kolorz, na szczycie unijnych
przywódców w Brukseli
wbrew temu, co mówi Jerzy
Buzek i jego koledzy z Platformy Obywatelskiej, nie

straciliśmy niczego istotnego. Za to zyskaliśmy bardzo
wiele. Przede wszystkim nadzieję na to, że transformację
gospodarki będziemy mogli
prowadzić we własnym tempie i w sposób korzystny dla
naszego regionu, a nie dla
europejskich elit. Wywalczyliśmy też realne pieniądze na
ten cel z funduszu odbudowy
i z unijnego budżetu.

- Oczywiście jeszcze
bardzo daleka i trudna droga przed nami. Jednak po
szczycie unijnych przywódców w Brukseli możemy
przynajmniej mieć nadzieję,
że ta transformacja będzie
rzeczywiście sprawiedliwa –
ocenia Dominik Kolorz.
Opr. IDS
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SPOJRZENIA
FINANSE Banki odchodzą od finansowania węgla, ale nie z troski o klimat

Zielona moda

CORAZ więcej międzynarodowych banków rezygnuje z finansowania wydobycia węgla i energetyki
węglowej. To ważny element polityki marketingowej banków, które pokazują się jako przyjazne dla
środowiska. W praktyce na odchodzeniu od węgla i inwestycjach w zieloną energetykę banki bardzo
dobrze zarabiają.
JEDNYM z największych producentów energii z węgla w Polsce
jest Tauron, w skład grupy Tauron
wchodzą nawet trzy kopalnie węgla kamiennego. Ale w lipcu 2020
r. Tauron pochwalił się kontraktem,
dzięki któremu do końca 2021 r. będzie sprzedawał energię w 100 proc.
wytworzoną w odnawialnych źródłach energii – elektrowniach wodnych. Zieloną energię od Taurona
kupi Santander Bank Polska.

Zielony jak Tauron

- Coraz więcej firm chce mieć
wpływ na to, z jakich źródeł pochodzi wykorzystywana przez nie
energia – mówił Wojciech Ignacok,
prezes Taurona.
Jednym z filarów realizowanej
strategii odpowiedzialnej bankowości Santander Bank Polska są
„zielone finanse”.
- Chcemy nie tylko aktywnie
uczestniczyć w transformacji polskiego sektora energetycznego na
zrównoważony, poprzez dostarczanie produktów i rozwiązań finansowych, które to umożliwią, ale
również sami korzystać z produktów przyjaznych dla środowiska.
Bardzo ważnym wyzwaniem jest
zmniejszanie naszego śladu środowiskowego i węglowego. Decyzja
o korzystaniu z zielonej energii
była dla nas naturalnym krokiem

na drodze do osiągnięcia zero emisyjności. Dlatego od początku 2020
roku korzystamy wyłącznie z prądu, którego produkcja nie powoduje wprowadzania do atmosfery
dwutlenku węgla – zaznacza Paweł
Dziedzina, dyrektor Departamentu
Zarządzania Środowiskiem Pracy
w Santander Bank Polska.

Deutsche Bank odchodzi
od węgla

To nie jedyna oznaka zainteresowania sektora bankowego zieloną energią. Pod koniec lipca 2020
r. Deutsche Bank poinformował, że
zaostrzył swoją politykę dotyczącą
finansowania wydobycia paliw kopalnych. Obostrzenia dotyczą ropy
naftowej, gazu ziemnego i węgla.
Deutsche Bank to jeden z największych europejskich banków, obecny
także w Polsce.
Deutsche Bank poinformował,
że zakończy globalną działalność
w zakresie finansowania wydobycia węgla do 2025 roku.
Do końca 2020 roku Deutsche
Bank dokona przeglądu wszystkich
swoich dotychczasowych działań
dot. finansowania energetyki węglowej w Europie i Stanach Zjednoczonych, przegląd w Azji, który
rozpocznie się w 2022 r. Opóźnienie
odchodzenia od węgla w Azji rozpocznie się później niż np. w Euro-

pie ze względu na duże uzależnienie
regionu od węgla. W praktyce oznacza to, że Deutsche Bank nie będzie
współpracował z firmami energetycznymi, które produkują więcej
niż połowę swojej energii z węgla.
Bank będzie oferował finansowanie
tym firmom tylko wtedy, gdy przedstawią wiarygodne plany zmiany
swojego miksu energetycznego.
W przypadku ropy naftowej
i gazu ziemnego Deutsche Bank poinformował, że ze skutkiem natychmiastowym wstrzymuje finansowanie nowych projektów w regionie
Arktyki oraz projektów związanych
z piaskiem roponośnym (takie złoża
znajdują się m.in. w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych).
Jak zapowiedziano, do końca
2020 roku bank dokona przeglądu
wszystkich dotychczasowych działań biznesowych w sektorze ropy
i gazu.
Zmieniona polityka dotycząca
paliw kopalnych jest elementem
strategii zrównoważonego rozwoju
Deutsche Bank.
- Nasza nowa polityka dotycząca paliw kopalnych wyznacza
nam ścisłe ramy dla naszej działalności biznesowej w sektorze
ropy, gazu i węgla. Pozwoli nam to
odegrać naszą rolę w ochronie klimatu i pomóc UE osiągnąć cel, jakim jest neutralność klimatyczna

Bank na cenzurowanym
Ekolodzy, protestujący przeciwko finansowaniu budowy nowej elektrowni węglowej w Ostrołęce wypuścili
kilka miesięcy temu fałszywe reklamy banku PKO BP. Na plakatach imitujących reklamy państwowego
banku PKO BP umieszczono rzucające się w oczy hasła, m.in. „pożyczka gotówkowa na coraz gorętsze
potrzeby”.

do 2050 r. - powiedział dyrektor
generalny Deutsche Bank Christian Sewing.
Deutsche Bank w czerwcu
2020 r. podpisał się pod zbiorowym zobowiązaniem niemieckiego sektora finansowego do
działań na rzecz klimatu. Banki,
które podpisały się pod tym dokumentem, zobowiązały się do
dostosowania swoich portfeli kredytowych do celów porozumienia
paryskiego. Porozumienie zawarte
w grudniu 2015 roku w Paryżu zakłada zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych na świecie.
Deutsche Bank nie jest jedynym dużym europejskim bankiem
odchodzącym od finansowania węgla i energetyki węglowej. Jednym
z pierwszych banków, które zapowiedziały odchodzenie od finansowania paliw kopalnych była grupa
ING, do której w Polsce należy ING
Bank Śląski. Już w roku 2017 ING
zapowiedział ograniczenia w finansowaniu węgla. W ślad za nim
poszło wiele banków, jak np. francuski BNP Paribas. Oprócz banków
z węgla i energetyki węglowej uciekają firmy ubezpieczeniowe.

Marketing i finanse

Rezygnując z finansowania
węgla banki uzasadniają to troską o klimat i ochronę środowi-

„ZMIANY klimatu? Masz to jak w banku”
- plakaty z takimi i podobnymi hasłami
zawisły w Poznaniu. Afisze były aktem
sprzeciwu ruchu wolnościowego Rozbrat
przeciwko węglowym inwestycjom banku
PKO BP, który udzielił pożyczki w kwocie
800 mln zł na budowę elektrowni Ostrołęka C.
PKO BP podjęło się finansowania
kilku dużych przedsięwzięć węglowych
w kraju. Bank zaangażował się w emisję
obligacji dla Enei w czerwcu zeszłego
roku oraz udzielił kredytów o wysokości
800 mln złotych na budowę nowej elektrowni węglowej w Europie - Ostrołęki
C. Kolejny miliard bank planował przeznaczyć na obligacje, aby budowa bloku
w Ostrołęce mogła ruszyć.
Pokłosiem finansowania przez bank
inwestycji węglowych była fala krytyki
ze strony proekologicznej organizacji
Obóz Dla Klimatu oraz ruchu wolnościowego Rozbrat. Pierwsza z organizacji
zdecydowała się na zorganizowanie we
wrześniu manifestacji w siedzibie PKO
BP. Druga postanowiła wyrazić swój
sprzeciw na ulicach Poznania, wywieszając plakaty informujące o działaniach
banku.
Afisze przygotowane przez ruch
wolnościowy Rozbrat do złudzenia przypominały plakaty reklamowe banku PKO
BP. Duże arkusze opatrzone są logiem
i czcionką placówki. Na tle kominów elek-

ska. Bardzo często jest to prawda.
W krajach Europy zachodniej walka ze zmianami klimatu od wielu lat bardzo dobrze się sprzedaje
w mediach, każdy szanujący się celebryta czy polityk musi być za walką ze zmianami klimatu. Tę zasadę
dostrzegli marketingowcy banków
i postanowili wykorzystać zieloną
modę do swoich celów.
Banki i ubezpieczyciele cały czas
znajdują się pod presją hałaśliwych
organizacji ekologicznych. Organizacje ekologicznie wielokrotnie organizowały pikiety pod siedzibami
banków finansujących energetykę
węglową, takie akcje miały też miejsce w Polsce. Nawet gdy na takiej
pikiecie pojawi się 15 aktywistów to
media zrobią z tego wielki materiał
w którym ta grupka zostanie pokazana jako ostatni sprawiedliwi walczący o uratowanie świata. Często
więc bankowcy chcą mieć spokój
i unikają czarnego PR.
Nie należy też zapominać, że
na zwrocie w kierunku zielonej
energetyki banki bardzo dobrze zarabiają. Inwestycje w odnawialne
źródła są bardzo często wspierane
przez państwowe pieniądze, których część trafia do banków finansujących farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne. Banki zarabiają także
na handlu emisjami CO2, to grube
miliony euro, które zwiększają zyski banków.
Walka o klimat i rozwój zielonej energetyki to oczywiście ładne,
marketingowe opakowanie stosowane przez banki, ale w praktyce
są to czysto biznesowe działania,
na których zarabiają banki a płacą
klienci. I to zarabianie pieniędzy
jest najważniejszym powodem odchodzenia banków od węgla i energetyki węglowej i skierowania się
w kierunku zielonej energetyki,
a nie troska o klimat.
Igor D. Stanisławski

trowni i unoszących się z nich kłębów
dymu widnieją hasła: „Zmiana klimatu?
Masz to jak w banku”, „Pożyczka gotówkowa na coraz większe potrzeby”.
Na jednym z plakatów pojawił się
także „ostrołęcki” akcent. Mieszkańcy
Poznania na afiszu opatrzonym hasłem
„Bussiness as usual” mogli przeczytać
o sposobach wspierania przez bank budowy elektrowni Ostrołęka C, która według
informacji zawartej na plakacie, będzie
emitować do atmosfery 6 mln dwutlenku
węgla rocznie.
Bank PKO BP wydał oświadczenie
w sprawie plakatów, w którym zapowiada wytoczenie ruchowi wolnościowemu
Rozbrat procesu za podszywanie się pod
bank.
- Informujemy, że plakaty zawierają
szereg nieprawdziwych informacji. Z tezą
jakoby PKO Bank Polski finansował budowę elektrowni Ostrołęcka C na czele. Do
ich rozpowszechniana przyznała się jedna z organizacji. Niedopuszczalne, wręcz
skandaliczne jest podszywanie pod bank
poprzez użycie m.in. jego logo i czcionki,
wprowadzające opinię publiczną w błąd
i szkalujące dobre imię PKO Banku Polskiego. Bank złożył zawiadomienie do
organów ścigania w tej sprawie. Przygotowuje się również do złożenia w sądzie
pozwu przeciwko tej organizacji - czytamy w oświadczeniu banku PKO BP zamieszczonym na Twitterze.
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Naziemny skład materiałów
wybuchowych staje się rzeczywistością
PRZYGOTOWANY przez Grupę Kapitałową JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa SA, KWK „Budryk” SA, JSW Innowacje SA) przy
współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) projekt budowy naziemnego składu materiałów wybuchowych dla kopalni
„Budryk” wchodzi w fazę realizacji. Zgodnie z założeniami, skład obniży koszty magazynowania środków strzałowych
wykorzystywanych przy robotach strzałowych i sprawi, że ich pobór będzie następował na powierzchni, w bezpośrednim
sąsiedztwie szybu. Pracownik nie będzie już musiał tracić czasu i udawać się do podziemnej komory z materiałami
wybuchowymi, a na dół zjedzie tam, gdzie mu będzie najwygodniej.
PO RAZ pierwszy o projekcie pisaliśmy równo rok temu.
Przypomnijmy, że tworzenie
stałych naziemnych składów materiałów wybuchowych w bliskim sąsiedztwie szybu umożliwiły zmiany ustawowe z roku 2017. Do tego
czasu materiały wybuchowe najczęściej były gromadzone i pobierane ze składów podziemnych zlokalizowanych na poszczególnych
poziomach. Pracownik zgłaszający zapotrzebowanie na materiały
wybuchowe zjeżdżał na dół i udawał się do podziemnego składu.
Stamtąd pobierał potrzebną ilość
materiałów, a następnie kierował
się do miejsca, gdzie miały być wykonywane roboty strzałowe. Jeśli
pobrał za dużo materiałów, musiał
ponownie udać się do komory, aby
je zwrócić.

Od zapowiedzi
do rzeczywistości

JSW Innowacje SA podpisała umowę z JSW SA na realizację
przedsięwzięcia, co sprawiło, że
przestało ono być mglistą zapowiedzią i wkrótce stanie się rzeczywistością.
- Projekt podzieliliśmy na cztery
etapy - koncepcję, stworzenie projektu budowlanego, budowę i eksploatację składu. Etap pierwszy jest
już za nami. Wymagał on od nas
wykonania szeroko zakrojonych
badań. Zostały one przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa z udziałem pracowników
kopalni „Budryk” i JSW Innowacje

SA. Chodziło o wypracowanie takiego wariantu, który pozwoliłby
wybudować ten skład na terenie
zakładu górniczego, w bezpośrednim sąsiedztwie szybu „VI” kopalni
„Budryk” - wyjaśnia Sebastian Napieraj z JSW Innowacje SA.
W przypadku „Budryka” pomysł, by skorzystać z nowego prawodawstwa i wybudować naziemny
skład materiałów wybuchowych,
został dosyć szybko sformalizowany - między innymi dlatego, że
ciężar inwestycyjnych robót górniczych jest tam stopniowo przenoszony z zakładu głównego i szybu
„III” zlokalizowanego w Ornontowicach na szyb „VI” zlokalizowany
w Chudowie. Przez ostatnich kilka
lat szyb „VI” został pogłębiony do
swojego docelowego poziomu 1290
i właśnie wokół niego nastąpi dalszy rozwój zakładu - zarówno na
powierzchni, jak i pod ziemią.

Skład naziemny
- tańszy i bezpieczniejszy

Pytamy o atuty rozwiązania
polegającego na budowie składu
naziemnego w stosunku do dotychczas istniejących składów podziemnych.
- Budowa stałego naziemnego
składu materiałów wybuchowych
umożliwi obsługę robót strzałowych z tego składu aż do likwidacji szybu, usprawni obieg środków
strzałowych w kopalni, poprawi
bezpieczeństwo, znacznie zmniejszy ilość transportów materiałów
wybuchowych po drogach publicz-

nych i jest wielokrotnie tańsza od
budowy składu podziemnego. Ale
o szczegółach powiem na przykładzie szybu „VI” KWK „Budryk”
- odpowiada przedstawiciel JSW
Innowacje SA. - Do tej pory składy
materiałów wybuchowych powstawały pod ziemią i obsługiwały jeden poziom kopalni. Sporadycznie
i tymczasowo korzystano ze składów ruchomych o małej pojemności. Zgodnie z przepisami i logiką
inżynierską, składy podziemne
lokalizowano przy szybie wydechowym, tak by w sytuacji krytycznej
- na przykład eksplozji - wszelkie
gazy mogły zostać wyssane na zewnątrz. Szyb „VI” KWK „Budryk”
to rejon, gdzie w najbliższych latach
nastąpi duża koncentracja robót.
Przydałby się tam skład materiałów wybuchowych. Powstał jednak
problem, bo jest to szyb wdechowy.
Gdybyśmy tam chcieli umieścić
komorę podziemną z materiałami
wybuchowymi, musielibyśmy wydrążyć specjalne wyrobisko doprowadzone do szybu „V” - wydechowego. To wyrobisko nie miałoby
żadnego sensu technicznego - byłoby wykonane tylko ze względu na
konieczność zapewnienia wentylacji komorze - a kosztowałoby sporo.
Wyszliśmy z założenia, że naziemny skład, jeśli ma być użyteczny,
musi być zlokalizowany w rejonie
największego nagromadzenia potencjalnych robót, czyli bezpośrednio przy szybie „VI” - wskazuje.
Projektujący musieli uwzględnić fakt, że naziemny skład mate-

riałów wybuchowych przy szybie
„VI” KWK „Budryk” o wymiarach
około 12 na około 14 metrów będzie położony znacznie bliżej innych budynków niż przewiduje to
rozporządzenie. W ramach prac
nad projektem eksperci z JSW
Innowacje SA, kopalni „Budryk”
i GIG zaprojektowali i przebadali
zastosowanie ponad trzydziestu
dodatkowych środków bezpieczeństwa, dzięki czemu budynek będzie
mógł powstać na terenie zakładu
górniczego. Chodzi między innymi
o specyficzny rodzaj obwałowania,
będący efektem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez
JSW Innowacje SA, czy też położenie składu poniżej powierzchni
otaczającego terenu.
Przygotowana koncepcja budowy stałego naziemnego składu
materiałów wybuchowych wraz
z planowanymi do zastosowania
dodatkowymi środkami bezpieczeństwa uzyskała pozytywną opinię rzeczoznawcy do spraw ruchu
zakładu górniczego. To właśnie
rzeczoznawca ma prawo do zmiany
odległości składu od innych budynków, jeżeli inwestor zastosuje wspomniane już wcześniej specjalne zabezpieczenia. Obecnie dokument
jest konsultowany z Okręgowym
Urzędem Górniczym w Gliwicach,
który zdecyduje o wydaniu pozwolenia na budowę. Niezbędne
będą także konsultacje z Komendą
Wojewódzką Policji w Katowicach
oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zagrożenia

terrorystycznego.
Pojawia się pytanie zasadnicze kiedy ruszy budowa składu?
- Plan jest taki, żeby prace rozpocząć natychmiast po otrzymaniu
pozwolenia na budowę. To ostatni
dokument, którego nam dziś brakuje. Wiele wskazuje na to, że zostanie
wydany już w przyszłym miesiącu wyjaśnia Sebastian Napieraj. - Jeśli
tak się stanie, w tym roku skład zostanie wybudowany. Po ukończeniu
budowy będziemy potrzebowali dokumentu pozwalającego na eksploatację budynku - ale tutaj nasza rola
się kończy, bo otrzymanie zgody na
eksploatację zależne jest od działań
JSW SA i Policji - dodaje.

Są kolejni zainteresowani

Na budowie naziemnego składu
materiałów wybuchowych w KWK
„Budryk” zapewne się nie skończy,
bo - jak informują przedstawiciele JSW Innowacje SA - już dziś
podobnymi składami zainteresowane są dwie kolejne kopalnie.
Według Sebastiana Napieraja nie
ma w tym nic dziwnego, bo robót
strzałowych do wykonania będzie
coraz więcej - w miarę schodzenia
z wydobyciem na coraz niższe poziomy, gdzie część skał jest na tyle
twarda, że ani ekonomicznie, ani
technicznie nie jest uzasadnione
drążenie w nich wyrobisk kombajnami ze względu na szybkie zużywanie się organów urabiających.
Jednak nie tylko dlatego.
- Ze wzrostem głębokości eksploatacji występuje zwiększone
zagrożenie wyrzutowe i tąpaniowe, które wymaga zastosowania
techniki strzałowej z użyciem dużej
ilości środków strzałowych i sprawnej organizacji robót strzałowych
w celu prowadzenia skutecznej
aktywnej profilaktyki tąpaniowej
oraz wyrzutowej gazów i skał - tłumaczy Adam Żołneczko, kierownik
Działu Techniki Strzałowej KWK
„Budryk”.
Sebastian Napieraj podkreśla,
że każdy kolejny skład materiałów
wybuchowych będzie nieco inny.
- Dodatkowe środki bezpieczeństwa, zastosowane przez nas
w przypadku „Budryka”, nie będą
właściwe dla innych zakładów, bo
tam są inne warunki lokalizacyjne,
inne obiekty otaczające, inne odległości pomiędzy budynkami i tak
dalej. Trzeba będzie przeprowadzić
zupełnie nowe badania. Doświadczenia z budowy pierwszego takiego składu na pewno będą jednak
pomocne - zaznacza.
Marek Jurkowski
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KNURÓW Odsłonięto
pomnik świętej Barbary
W CENTRUM Knurowa stanęła rzeźba patronki miasta. Uroczystość
odbyła się 29 czerwca, czyli w dniu świętych Piotra i Pawła.
- DWA lata temu Kongregacja
watykańska w imieniu Papieża
Franciszka zatwierdziła wniosek
o nadanie miastu świętej patronki
- opiekunki wszystkich górników.
Nieprzypadkowo więc termin odsłonięcia pomnika zbiegł się datą
z dniem św. Piotra i Pawła - patronów knurowskiej kopalni. Fakt ten
będzie podkreślać wspólną historię
i tożsamość, która łączy knurowskie

rodziny z trudnym i odpowiedzialnym zawodem górnika - informował Urząd Miasta w Knurowie.
Ważąca pięć ton rzeźba już
wcześniej stanęła na skwerze miejskim przy zbiegu ulic Dworcowej
i Kopalnianej, ale oficjalnie została odsłonięta właśnie 29 czerwca. Uroczystość poprzedziła msza
święta w kościele parafialnym pw.
św. Cyryla i Metodego. W uroczy-

Wiktor Czopek najlepszym pięściarzem w kategorii średniej

Mamy mistrza Śląska!

Wiktor Czopek, członek NSZZ „Solidarność”, o którym jakiś czas
temu już wspominaliśmy, świetnie wypadł na turnieju w Sośnicowicach, gdzie był najlepszym pięściarzem w kategorii średniej.
WIKTOR Czopek to bardzo wszechstronna osoba - pracuje jako górnik
szybowy w Zakładzie Górniczym
„Brzeszcze”, gdzie jest członkiem „Solidarności”, a do tego uprawia dwie
dyscypliny! Od 2016 roku trenuje zarówno boks, jak i karate. Cztery lata
temu został mistrzem Europy w Kyokushinkai Tezuka Group (w formule
knockdown, gdzie zawodnicy walczą
bez kasków i ochraniaczy na ręce).
Pandemia koronawirusa sprawiła, że
tegoroczne zawody w karate zostały
odwołane. Odbywają się za to turnieje mistrzowskie w boksie. Od 7 do 10
lipca nowoczesna Szkoła Podstawowa
imienia Juliusza Rogera w Sośnicowicach gościła uczestników Mistrzostwa Śląska. Wzięło w nich udział
ponad 130 pięściarzy z 23 klubów.
Reprezentujący MKS Boks Imielin
Wiktor Czopek wygrał wszystkie trzy
walki. Najpierw pokonał Bartłomieja Stryczka z KS Ring Bielsko-Biała
(2:1), później Daniela Wawszczaka

ze Startu Częstochowa (także 2:1),
a w finale, po bardzo dobrym występie, Przemysława Glenca z Odry Wodzisław Śląski (3:0). W decydującym
starciu pokazał techniczny boks oraz
serce do walki i zdobył złoty medal
Mistrzostw Śląska w wadze do 75 kilogramów, czyli w kategorii średniej.
- Mimo pandemii poziom turnieju
był wysoki, rywale byli bardzo dobrze
przygotowani. Dobrze, że mistrzostwa odbyły się - powiedział Wiktor
Czopek po zakończeniu imprezy.
Zapowiedział też, że w roku
2020
zamierza
się
skupić
przede wszystkim na boksie.
- Możliwe, że uda mi się wystartować w kolejnych zawodach we wrześniu, jeśli nie będzie różnych obostrzeń
związanych z pandemią. Chciałbym
także walczyć w Mistrzostwach Polski, które zaplanowane są wstępnie na koniec listopada - dodał.

stości wziął udział między innymi
wiceprezes Jastrzębskiej Spółki
Węglowej SA Artur Dyczko oraz
przedstawiciele dyrekcji KWK
„Knurów-Szczygłowice”. Autorem
gustownie wykonanego pomnika jest profesor Krzysztof Nitsch,
który wykonał wiele rzeźb w Gliwicach, między innymi monument
„Ofiarom wojen i totalitaryzmów”
w Parku Chopina. Podczas uroczystości wmurowana została również
kapsuła czasu zawierająca pamiątkowy akt odsłonięcia pomnika podpisany przez władze samorządowe
i radnych Rady Miasta Knurów,
a także miniatura herbu miasta
i cyfrowy nośnik pamięci z zapisanym albumem o mieście oraz archiwalnymi wydaniami miejscowego
tygodnika Przegląd Lokalny.

KRZYŻÓWKA

mj

Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl
Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w czerwcowej krzyżówce brzmi: Prosta
droga najlepsza. Nagrody wylosowali: Sylwia Witkowska z Knurowa oraz Barbara Baron z Nędzy. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

