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„Polska jest krajem wyjątkowym. Nie ma innego kraju w Euro-
pie, w którym węgiel ma tak olbrzymie znaczenie. Zarówno jeśli 
chodzi o kształtowanie rynku energetycznego, jak i całej gospo-
darki.” 

Nie, diagnoza ta nie padła z ust przedstawicieli rodzimego 
górnictwa, czy obecnych reprezentantów polskiego rządu. To by 
nie dziwiło. Ci bowiem, w tym nasza Górnicza Izba Przemysłowo-
Handlowa, od zawsze to twierdzą i walczą o normalne miejsce 
węgla w polskiej oraz europejskiej gospodarce. 

Zacytowany wniosek sformułował analityk Międzynarodowej 
Agencji Energii Carlos Fernández Alvarez. Okazją do jego wyar-
tykułowania była prezentacja w Katowicach na początku lutego 
najnowszego średniookresowego raportu o rynku węglowym, przygotowanego przez tę orga-
nizację z siedzibą w Paryżu. Mało która instytucja zna się tak dobrze na polityce energetycz-
nej i to w wymiarze światowym jak MAE. Przed ponad czterdziestu laty, w dobie naftowego 
kryzysu, została powołana do stałego śledzenia sytuacji na międzynarodowych rynkach pali-
wowych i energetycznych. Zebrane przez nią dane są podstawowym źródłem statystycznym 
dotyczącym energetyki w wymiarze globalnym. Są wiarygodne. Co zresztą Carlos Fernández 
Alvarez nie omieszkał podkreślić. Stwierdził, że MAE przeprowadza realistyczne analizy. Do-
dał, że chciałby, aby Europę postrzegano jako klaster różnych krajów, o różnej charakterystyce 
i naturalnych uwarunkowaniach energetycznych. W tym właśnie kontekście Polska jest kra-
jem wyjątkowym, bo jej energetyka i gospodarka jest uzależniona od węgla. 

Dla świata też ma on podstawowe znaczenie jako surowiec energetyczny – podkreślał 
analityk. Mimo że globalny popyt na węgiel spadł w 2015 r. po raz pierwszy w tym stuleciu, 
to nigdy w skali globalnej nie używano tak dużo węgla jak obecnie. Co prawda szczyt wyko-
rzystania tego surowca w światowym miksie energetycznym jest już od sześciu lat za nami, ale 
nadal będzie preferowany w produkcji energii elektrycznej. Jego udział w światowym miksie 
energetycznym spadnie w latach 2013–2021 jedynie o ok. 5 proc. W różnych krajach to 
będzie wyglądało różnie, co już doświadczyliśmy. Konsumpcja węgla spadła w Ameryce Pół-
nocnej i Europie, jednak coraz większe jego ilości będą zużywać Indie i kraje Azji Południo-
wo-Wschodniej oraz prawdopodobnie Chiny. Szacuje się, że to Azja będzie wykorzystywała  
73 proc. wyprodukowanego na świecie węgla. 

A Unia Europejska? Węgla nienawidzi, choć jej państwa członkowskie importują go rocz-
nie ponad 200 mln t i jest czwartym na świecie jego konsumentem. Najwięcej węgla zużywa-
ją Bułgaria, Wielka Brytania, Czechy, Grecja, i oczywiście Polska oraz Niemcy.

„W przypadku tych państw, szczególnie Polski i Niemiec, trudno spodziewać się potwier-
dzenia unijnego trendu na rezygnację z węgla. Sprawa będzie tu bardziej złożona” – stwier-
dził dyplomatycznie przedstawiciel MAE. Niestety, nasze doświadczenia z antywęglową poli-
tyką władz Unii Europejskiej, które uciekają się do różnych sposobów, aby dobić energetykę 
konwencjonalną (o czym m.in. piszemy w tym numerze), nie pozwalają być w tej sferze nawet 
ostrożnym optymistą. Wystarczy wspomnieć tzw. zimowy pakiet energetyczny, za pomocą 
którego Bruksela chce wyeliminować z rynku nawet najnowocześniejsze elektrownie wę-
glowe. To jest stała praktyka, że o sytuacji węgla w Europie nie decyduje rynek i specyfika 
miksów energetycznych państw, ale decyzje polityczne ,,super rządu UE”, czyli Komisji Euro-
pejskiej, których skutki dobijają wiele gałęzi przemysłu i windują ceny energii.

Można rzec, że zawarte w raporcie MAE prognozy są całkiem dobre dla produkcji, popy-
tu i cen węgla na świecie. Czy dla naszego, polskiego, to już inna kwestia.

Wyjątkowy kraj

Janusz Olszowski
prezes Górniczej Izby  
Przemysłowo-Handlowej 
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Ćwierć wieku temu, gdy nasze pań-
stwo przechodziło transformację 
ustrojową a w gospodarce dokony-
wały się rewolucyjne zmiany, nastał 
również niezwykle trudny okres dla 
górnictwa. Samodzielnym, samorząd-
nym i samofinansującym się kopal-
niom groziła, po kolejnych ekspery-
mentach reformatorów na przemyśle 
wydobywczym, samozagłada. 

Na szczęście znalazła się wtedy grupa 
ludzi, którzy zamiast załamywać ręce, zor-
ganizowali się, aby ratować branżę. Owo-
cem ich działań było utworzenie w 1991 r. 
Górnośląskiej Izby Górniczej, skupiającej 
51 członków-założycieli. Dwa lata później 
ta organizacja gospodarcza przyjęła nazwę 
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
i rozszerzyła swoją działalność na cały kraj. 
I przed dwudziestu pięciu laty, i dziś jej ce-
lem było i jest reprezentowanie interesów 
producentów węgla, wytwórców maszyn 
i urządzeń górniczych, firm usługowych 
i placówek badawczo-naukowych. Z tego 
zadania zawsze wywiązywała się wzoro-
wo, dlatego też z dumą mogła w ub. roku 
świętować swój Jubileusz.

Nowy Rok, tak jak i każdy jubileusz – to 
moment szczególny. To czas podsumowań 
i refleksji. Czas zadumy, kreślenia planów, 
stawiania celów, ale i zadowolenia z tego 

25 lat minęło…
Górniczy Koncert Noworoczny kończy obchody jubileuszu  

Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

co udało się już wypracować i osiągnąć. 
I to właśnie z myślą o stworzeniu okazji 
do uroczystego spotkania się, podsumo-
wania kończącego się roku przez środo-
wiska górnicze, a także zwieńczenia roku  
jubileuszowego Izby, zorganizowany został 
Górniczy Koncert Noworoczny. Odbył się 
on 12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. 
Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowi-
cach. 

Przybyli goście gratulowali władzom 
Izby jubileuszu, składali noworoczne ży-
czenia i dzielili się refleksami z minionego 
roku zgodnie przyznając, że wierzą, iż ten 
rok będzie dla górnictwa i jego otoczenia 
łaskawszy.

– Za nami niebywale trudny rok, czas 
w którym z determinacją, ogromnym wy-
siłkiem, jak i poczuciem odpowiedzialno-
ści mierzyliśmy się z wyzwaniami, jakie 
stanęły przed polskim górnictwem węgla 
kamiennego. Wspólnie weszliśmy w nowy 
etap rozwoju branży, stawiając solidne 
fundamenty pod przyszłość. Przed nami 
oczywiście wciąż wiele wyzwań, dlatego 
też zachęcam całe środowisko górnicze do 
wspólnego działania i zaangażowania na 
rzecz kontynuacji rozpoczętych w 2016 r. 
zmian, których celem jest budowa nowo-
czesnego, wydajnego i rentownego sek-
tora, któremu towarzyszyć będzie pozy-
tywny wizerunek – powiedział, w imieniu 

wiceministra energii Grzegorza Tobiszow-
skiego, jego doradca Jacek Srokowski.

Następnie życzenia noworoczne złoży-
li: Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski, 
Mariusz Skiba – wiceprezydent Miasta Ka-
towice, Kazimierz Karolczak – członek Za-
rządu Województwa Śląskiego, Brian Ric-
ketts – sekretarz generalny Europejskiego 
Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Bru-
natnego Euracoal oraz Kazimierz Grajcarek 
– przewodniczący Sekretariatu Górnictwa 
i Energetyki NSZZ Solidarność.

W imieniu przedstawicieli węgla bru-
natnego, głos zabrał Marian Rainczuk, dy-
rektor Kopalni Węgla Brunatnego Bełcha-
tów.

– Mając na względzie wysiłki, jakie 
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa po-
dejmuje w celu odwrócenia negatywnych 
tendencji w polityce klimatyczno-energe-
tycznej Unii Europejskiej, a także propa-
gowanie korzystnego wizerunku sektora 
górniczego oraz obrony jego miejsca nie 
tylko w polskiej gospodarce, pragnę wyra-
zić uznanie dla dotychczasowych Państwa 
osiągnięć i życzyć, aby kolejne lata zaowo-
cowały wieloma sukcesami w działaniach 
na rzecz całego sektora górniczego oraz 
realizacji celów Izby – powiedział. 

Podczas koncertu wręczone zostały 
odznaczenia i wyróżnienia za zasługi dla 
górnictwa w Polsce oraz za zasługi dla 
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województwa śląskiego. W uznaniu za-
sług dla rozwoju górnictwa Minister Energii 
wyróżnił Odznaką Honorową ,,Zasłużony 
dla Górnictwa RP” Jana Guzerę – preze-
sa Grupy Kapitałowej PUMAR oraz Piotra 
Kryszaka – wiceprezesa Zarządu Górniczej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. Przyznał 
również stopień górniczy Generalnego Dy-
rektora Górniczego III Stopnia Krzysztofowi 
Mijalskiemu – prezesowi Zarządu Centrum 
Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego 
Sp. z o. o.

Uchwałą Sejmiku Województwa Ślą-
skiego Odznakami Honorowymi za ,,Za-
sługi dla Województwa Śląskiego” wyróż-
niono Andrzeja Michalika – prezesa Za-
rządu Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót 

Górniczych i Budowy Szybów SA oraz Zyg-
munta Borkowskiego – członka Zarządu, 
dyrektora Izby ds. Promocji i Współpracy 
z Zagranicą Górniczej Izby Przemysłowo-
Handlowej.

Natomiast z okazji swojego Jubileuszu 
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
przyznała Odznaki 25-lecia za zasługi 
w tworzeniu Izby, wieloletnią współpracę 
oraz za szczególne zasługi dla górnictwa 
węgla w Polsce. Odznaczenia otrzymali: 
Andrzej Michalik – prezes Zarządu Konsor-
cjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych 
i Budowy Szybów SA oraz Henryk Paszcza 
– dyrektor Katowickiego Oddziału Agen-
cji Rozwoju Przemysłu SA. Ponadto Izba 
przyznała Odznaki 25-lecia za wieloletnią 

➠

współpracę Europejskiemu Stowarzyszeniu 
Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal 
oraz Hutniczej Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej.

Na zakończenie części oficjalnej, po 
raz pierwszy w historii, wręczono nagrody 
i wyróżnienia laureatom konkursu ,,Górni-
czy Sukces Roku”. 

Finałem uroczystości był koncert Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej 
im. Henryka Mikołaja Góreckiego, pod dy-
rekcją prof. Czesława Grabowskiego, który 
uświetniły występy znakomitych solistów 
Joanny Kściuczyk-Jędrusik i Adama Sobie-
rajskiego.

Fotoreportaż – str. 35–36
Karolina Kord

Górniczy Sukces Roku po raz ósmy
Po raz pierwszy nagrody i wyróżnienia konkursu wręczono  

podczas Koncertu Noworocznego organizowanego przez GIPH.

Od ośmiu lat Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 
i Szkoła Eksploatacji Podziemnej organizują konkurs 
Górniczy Sukces Roku. Obie instytucje robią to po to, aby 
promować i popularyzować polskie górnictwo podziem-
ne. Pokazywać, że jest to branża na wskroś nowocze-
sna i innowacyjna, że podejmuje wiele działań proeko-
logicznych, że nie brakuje wśród górników ludzi, którzy 
za sprawą swojej wiedzy, aktywności, zaangażowania, 
wizjonerstwa są wyjątkowi i zasługują na miano osobo-
wości. I GIPH, i SEP wkładają dużo wysiłku, aby kształto-
wać dobry wizerunek sektora wydobywczego. 

Po raz pierwszy w tym roku nagrody i wyróżnienia Górnicze-
go Sukcesu za rok 2016 zostały wręczone w trakcie Górniczego 
Koncertu Noworocznego, organizowanego przez GIPH. 

Dyrektor naczelny GIG dr hab. inż. Stanisław Prusek i prezes Tauron Wydobycie Zdzisław odebrali 
od prezesa GIPH Janusza Olszowskiego i przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego SEP  
dr. Jerzego Kickiego pamiątkowe dyplomy.

Podsumowanie mojej pracy
Osobowość Roku – ZDZISŁAW BIK, 
prezes zarządu Grupy Kapitałowej 

FASING SA

Jestem niezwykle zaszczycony otrzymaniem nagrody w kategorii 
Osobowość Roku 2016. Nagroda ta stanowi niejako podsumowanie 
mojej dotychczasowej pracy, bowiem w roku 2016 obchodziłem trzy-
dziestolecie działalności gospodarczej a także piętnastolecie prezesury 
w firmie FASING SA. W trakcie tych piętnastu lat Grupa FASING po-
większała się i urosła do 12 spółek, mających swoje siedziby w Polsce, 
Niemczech, Chinach, Rosji, na Ukrainie i w Czechach. Oczywiście nie 
poprzestajemy na dotychczasowych osiągnięciach – nieustannie po-
szukujemy nowych możliwości rozwoju całej Grupy i dywersyfikujemy 
działalność, by móc oferować naszym klientom kompleksowe rozwią-
zania. Jeszcze kilkanaście lat temu moim marzeniem było dostarczanie 
produktów w krajach Unii Europejskiej. Dziś spółki Grupy FASING są 
podmiotami rozpoznawalnymi na całym świecie.
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➠ Uroczystość odbyła się 12 stycznia br. w Fil-
harmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Gó-

reckiego w Katowicach. W poprzednich edycjach 
konkursu laureatów honorowano w trakcie gali 
Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie.

Kapituła konkursu, w skład której wchodzą wy-
bitni naukowcy, przedstawiciele organizacji bran-
żowych oraz spółek związanych z przemysłem wy-
dobywczym, przyznała tytuł ,,Osobowości Roku” 
Zdzisławowi Bikowi – prezesowi zarządu Grupy 
Kapitałowej FASING SA za stworzenie globalnej 
Grupy obejmującej dwanaście firm związanych 
z branżą górniczą, działających w sześciu krajach.

W kategorii ,,Innowacyjność” Kapituła przy-
znała dwie równorzędne nagrody. Otrzymały je: 
ELEKTROMETAL SA za system lokalizacji i ewiden-
cji pracowników EMLOK-16 oraz Centralna Stacja 
Ratownictwa Górniczego SA i 2RHP Sp. z o.o. za 
system bezprzewodowej łączności ratowniczej 
RESYS. Przeznaczony jest on do pracy w podziem-
nych zakładach górniczych, w tym zagrożonych 
wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. System 
RESYS służy przede wszystkim do głosowej, bez-
przewodowej komunikacji pomiędzy kierownikiem 
akcji ratowniczej na dole a zastępami ratowników 
górniczych oraz do bezprzewodowej łączności po-
między ratownikami w ramach zastępu.

Wyróżnieniem uhonorowano FAMUR SA za 
kombajn KGS-245N eksportowy z innowacyjnymi 
rozwiązaniami oraz Główny Instytut Górnictwa 
za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich 
przeznaczonych do pracy w szybach górniczych 
i uruchomienie produkcji lin.

W kategorii ,,Ekologia” zwycięzcą został Tauron 
Wydobycie SA za wdrożenie pierwszego w Polsce 
systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu po-
wierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwia-
nia odpadów wydobywczych ZG Janina. 

Wyróżnienie przyznano Głównemu Instytuto-
wi Górnictwa za system zarządzania zrzutem wód 
kopalnianych w ujęciu zlewniowym opracowany 
w ramach projektu MANAGER.

Nagrody i wyróżnienia laureatom wręczyli pre-
zes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz 
Olszowski oraz przewodniczący Komitetu Organi-
zacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej dr Jerzy 
Kicki.

Wszystkim laureatom gratulujemy.

Karolina Kord

Wyróżnienie za kombajn KGS-245 odbiera przedstawiciel FAMUR SA. 

Innowacyjny produkt  
dla górnictwa

Funkcjonalny system bezprzewodowej łączności ratowniczej RESYS 
z możliwością stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem 
metanu i/lub pyłu węglowego został nagrodzony w konkursie „Górni-
czy Sukces Roku” jako jeden z najbardziej innowacyjnych produktów 
dla górnictwa opracowanych w 2016 r. 

W skład konsorcjum opracowującego system oprócz laureatów konkursu,  
tj. Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Sp. z o. o. i 2RHP Sp. z o. o. we-
szły: AGH, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Łączności – Państwowy Instytut 
Badawczy, EC Project Sp. z o.o., M&A Capital Sp. z o.o. oraz Ex Solution Adrian 
Skrobek. 

– System bezprzewodowej łączności RESYS to zupełnie nowe rozwiązanie, 
które zwiększa przede wszystkim bezpieczeństwo pracy ratowników górni-
czych poprzez stałą, bezprzewodową komunikację z bazą, jak również pomię-
dzy samymi ratownikami, jednocześnie dając możliwość monitorowania funkcji 
życiowych oraz lokalizacji wszystkich członków zastępu ratowniczego – pod-
kreśla prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego dr inż. Piotr Buchwald. 
– Nagroda w konkursie „Górniczy Sukces Roku” to dla nas olbrzymie wyróżnie-
nie. Przykładam ogromną wagę, by poszczególne, innowacyjne rozwiązania, 
istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, w których bierzemy udział, nie były 
odstawiane na półkę i kończyły swój żywot tuż po zakończeniu projektu. Je-
stem zwolennikiem takiego działania, które finalnie powinno mieć praktyczne 
zastosowanie w zakładach wydobywczych, podnosząc m.in. bezpieczeństwo 
i wydajność pracy polskich górników.

Tego samego zdania jest również prezes 2RHP Sp. z o. o. Joanna Płachetka.
– Nagroda jest dla nas wielkim zaszczytem i motywacją do dalszej pracy 

– wyznała prezes. – Jest też zobowiązaniem do wdrożenia systemu w górnic-
twie podziemnym zarówno w ratownictwie, jak też przy eksploatacji. Przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa pracy ratowników i górników. Umożliwi im 
komunikację i koordynację pracy. Nagroda na starcie komercjalizacji oznacza 
nie tylko uznanie dla walorów technicznych bezprzewodowego systemu łącz-
ności, ale również zaufanie, że spełni cel jego powstania: będzie wspomagał 
ratowanie życia i zdrowia w niezwykle trudnych warunkach pracy. Dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby był pewny i łatwy w użyciu. Wyróżnia go w pełni mobilna 
sieć szkieletowa oraz możliwość lokalizowania górników w chodniku i monito-
rowania funkcji życiowych. Mamy nadzieję, że stosowanie go zapobiegnie wielu 
wypadkom podczas pracy w kopalniach, a kiedy do tego dojdzie i pozwoli na 
lepsze i szybsze udzielenie pomocy. Dziękujemy szczególnie serdecznie CSRG 
za pomoc i inspirację w tworzeniu RESYS. Była bezcenna.

RESYS jest najbardziej zaawansowanym technologicznie projektem rozwią-
zań dla potrzeb komunikacji bezprzewodowej w górnictwie. Ratownicy będą 
mogli korzystać z autonomicznego, mobilnego systemu, który usprawni zarów-
no akcję, jak i jej koordynację, a przede wszystkim podwyższy znacząco bez-
pieczeństwo samych ratowników.
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Kiedy w połowie listopada ceny węgla zaczęły nagle ostro 
lecieć w dół, najbardziej czarne scenariusze mówiły o tym, 
że chwilowy boom na węgiel skończył się i zaobserwujemy 
za chwilę powrót do sytuacji sprzed roku, kiedy to w lutym 
obserwowaliśmy najniższe poziomy światowych indeksów 
od wielu lat. Co bardziej umiarkowane głosy wyrażały opi-
nie, że to początek fali stabilizacji.

I faktycznie – na początku grudnia mogliśmy zaobserwować silne 
odbicie się wskaźników ARA i RB, a przez cały styczeń – utrzymy-
wanie się na stałym poziomie. Analizując ceny ropy w zestawieniu 
z cenami węgla na rynku Atlantyku można zauważyć powrót do spo-
kojnej korelacji cen dla obu tych surowców. Ceny ropy (WTI, Brent 
i Ural) oscylowały w granicach 50–55 USD za baryłkę, podczas gdy 
wskaźniki CIF ARA i FOB RB utrzymywały się w granicach 80–90 
USD za tonę.

Spojrzenie na Polskę
Zacznijmy jednak od Polski, gdzie na początku 2017 r. Agencja 

Rozwoju Przemysłu opublikowała indeksy cenowe dla polskiego 
węgla za listopad. Analizując końcówkę ub.r. można zauważyć, że 
wskaźniki PSCMI1 i PSCMI2 powtarzały tendencję z października: 
indeks cenowy PSCMI2 (ciepłownie i inni odbiorcy przemysłowi) po-
prawił swój wynik o prawie 3 proc. i wyniósł 208,89 PLN/t. Ozna-
czało to, że był to już trzeci z kolei miesiąc, gdy ten marker regularnie 
(o 2–3 proc.) odrabiał straty do cen światowych. Drugi indeks polskie-
go węgla – PSCMI1 (energetyka zawodowa) 
ulegał nieznacznemu obniżeniu – do pozio-
mu 189,49 PLN/t (spadek o 0,12 proc.). Przy 
grudniowym kursie amerykańskiego dolara, 
węgiel krajowy wciąż pozostawał bardziej 
konkurencyjny wobec węgla z importu. 

Jeśli chodzi o ceny, prezes LW Bogdan-
ka Krzysztof Szlaga przewiduje, że w 2017 r. 
ich poziomy utrzymają się rdr lub minimalnie 
spadną. Bogdanka, która w 2016 r. wypro-
dukowała 9 mln t węgla, zakłada wydobycie 
w 2017 r. na poziomie 8,5–9 mln t, które trafi 
najprawdopodobniej do elektrowni Ostrołęka oraz aktywów Grupy 
Enea: elektrowni Kozienice i nowego nabytku poznańskiej spółki – 
elektrowni Połaniec. Uaktualniona strategia rozwoju LWB ma się po-
jawić w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

Tymczasem prezes JSW Tomasz Gawlik odwołuje się do świato-
wych ośrodków analitycznych i spodziewa się stabilizacji cen węgla 
koksowego na poziomie średniorocznie 130–140 USD za tonę. Nowa 
strategia Grupy JSW ma się pojawić na przełomie marca i kwietnia.

Jeśli chodzi o plany Węglokoksu (w 2016 r. wyeksportował 4 mln 
t węgla, tj. 15 proc. mniej rdr), katowicka spółka w 2017 r. zakłada 
przynajmniej utrzymanie poziomu eksportu na ubiegłorocznym 
poziomie. Węglokoks pozostaje największym polskim eksporterem 
węgla kamiennego, ale w ub.r. jego udział w całkowitym polskim 
eksporcie (ok. 8,7 mln t) spadł poniżej 50 proc. W 2015 r. 91 proc. 
eksportu Węglokoksu trafiało do UE, w ub.r. już tylko 76 proc. Spół-
ka obecnie szuka nowych rynków w Afryce i na Bliskim Wschodzie. 
W branży mówi się jednak coraz częściej, że bardziej niż nowych 
klientów spółce brakuje surowca o odpowiednich parametrach, któ-
rego oczekują importerzy. Według prognoz Ministerstwa Energii, 
całkowita produkcja węgla kamiennego w 2016 r. miała być niższa 

Ceny – do przodu, ale ciągle w miejscu
Unia Europejska próbuje wyznaczać trendy w zakresie miksu energetycznego 
i narzucać innym państwom swoją wizję budowania tej gałęzi gospodarki...

od osiągniętej w 2015 r. o ok. 1,7 mln t (70,7 mln t), nieznacznie 
miała natomiast wzrosnąć sprzedaż do wszystkich odbiorców (o 100 
tys. t), przy czym energetyka zawodowa miała odebrać o 1,6 mln t 
mniej, w przeciwieństwie do odbiorców przemysłowych innych niż 
ciepłownie zawodowe i niezawodowe i pozostałych odbiorców kra-
jowych (łącznie 1,7 mln t).

W sprawie produkcji Ministerstwo nie pomyliło się znacznie – 
wg Głównego Urzędu Statystycznego produkcja węgla kamiennego 
w grudniu 2016 r. spadła o 7,4 proc. rdr i 0,4 proc. mdm i wyniosła 
6,042 mln t, tzn., że w całym 2017 r. polskie górnictwo wyproduko-
wało niecałe 70 mln t. Jeśli chodzi o prognozy cen na br., Haitong 
Bank podał, że średnia cena węgla na świecie wyniesie ok. 70 USD 
za tonę, przy jednoczesnych wzrostach średnich cen w Polsce (o 4,1 
proc., z 8,8 PLN/GJ w ub.r. do 9,4 PLN/GJ w br.).

Rosja – rekordy produkcji
Wracając na rynki światowe: inny ośrodek ekspercki – działające 

przy rządzie federalnym Rosji Centrum Analityczne – podało, że spo-
dziewa się mniejszego zużycia węgla na rynku Pacyfiku, co przyczyni 
się w dużym stopniu do zmniejszenia eksportu tego paliwa z Rosji. 
Ma być to spowodowane głównie porozumieniem zawartym pod-
czas paryskiego szczytu klimatycznego i wynikającym z niego ogra-
niczeniem produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych. Rosyjskie 
kopalnie w ub.r. odnotowały rekordy produkcji.

Według szacunków federalnego Ministerstwa Energetyki w ub.r 
wyprodukowano tam 385,4 mln t (wzrost o 12 mln t, czyli 3,2 proc. 

rdr). Zwiększył się też eksport tego surowca 
– 165 mln t, co oznacza wzrost o 5,8 proc. 
rdr (w pierwszych trzech kwartałach aż o 10 
proc. rdr), na co wpływ miał przede wszyst-
kim tani rubel. Średnia cena eksportowa 
rosyjskiego węgla po trzech pierwszych 
kwartałach 2016 r. była niższa niż w analo-
gicznym okresie poprzedniego roku i wyno-
siła 51 USD za tonę (65 USD/t rok wcze-
śniej). W końcu października zapasy węgla 
kamiennego w Rosji zmalały o 3 proc. rdr, 
ale główni konsumenci ograniczali popyt 

w jeszcze większym tempie. 

Chiny – 4 miliardy ton
Tymczasem Chiny, największy stymulant światowego popytu, po-

mimo deklaracji o odchodzeniu od paliw kopalnych w stronę zielonej 
energii, zamierzają odpowiadać dwutorowo na zwiększony popyt 
swojej gospodarki na prąd – rozwijając jednocześnie duże instalacje 
OZE, ale także zwiększając produkcję i zużycie własnego węgla (nie-
nadającego się na daleki eksport morski) i to pomimo nieefektywnych 
kopalń.

Jak podawała rosyjska agencja Interfax powołując się na Państwo-
wą Komisję ds. Rozwoju i Reform Chińskiej Republiki Ludowej, wy-
dobycie węgla w najbliższych trzech latach ma wzrosnąć do prawie  
4 mld t rocznie (tj. o 18 proc.), przy zużyciu wymagającym jedynie 
ok. 0,1–0,2 mld t węgla z importu. Analitycy domu inwestycyjnego 
Argonaut Securities Asia szacują tymczasem poziom wydobycia wę-
gla kamiennego w Chinach na 3,3 mld t w roku. Zapowiedź wzro-
stów kontrastuje jednak z danymi Bloomberga za 11 miesięcy ub.r., 
wg których wydobycie w Chinach spadło o 10 proc. Było to oczywi-
ście wynikiem podejmowanych przez Pekin działań na rzecz ➠

W najbliższych trzech 
latach Chiny chcą także 
zmniejszyć wydobycie węgla 
z nieefektywnych kopalń 
o 800 mln t w rok, przy 
jednoczesnym zwiększeniu 
produkcji w innych o 500 mln t. 
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zmniejszenia nadmiaru węgla na rynku i wyprowadzenia sek-
tora z kryzysu, co w rezultacie doprowadziło do tego, że ceny 

węgla na rynkach światowych wzrosły w ciągu 6 miesięcy o blisko 
90 proc.

Reagując na zaistniałą sytuację, Pekin podjął decyzję o po-
nownym uruchomieniu wydobycia w zamykanych wcześniej za-
kładach i zatrzymał dwucyfrowy spadek rdr odnotowany w marcu 
2016 r. W najbliższych trzech latach Chiny chcą także zmniejszyć 
wydobycie węgla z nieefektywnych kopalń o 800 mln t w rok, 
przy jednoczesnym zwiększeniu produkcji w innych o 500 mln t.  
Liczba kopalń w Chinach ma spaść o ok. 6 tys. (głównie małych i śred-
nich, słabo rozwiniętych technologicznie), a do 2020 r. udział 14 naj-
większych centrów wydobywczych w łącznym wolumenie produkcji 
ma wynosić 95 proc. Skoncentrowane w najlepszych jednostkach 
wydobycie węgla będzie zasilało chińską energetykę, w której udział 
węgla kamiennego zmniejszy się do 58 proc. (głównie na rzecz gazu 
ziemnego, którego udział w miksie energetycznym Państwa Środka 
wzrośnie o 10 proc.).

Nie tylko lokalne podwórko
Chiny nie zamierzają się jednak ograni-

czać do lokalnego podwórka – za ok. 2,45 
mld USD chińska spółka Yancoal Australia 
przejęła część kopalń koncernu Rio Tinto zlo-
kalizowanych w Australii, a także aktywa lo-
gistyczne związane z wysyłką węgla w porcie 
Newcastle. Zdaniem analityków transakcja 
wskazuje na to, że firmy z Chin uważają, że 
kryzys w sektorze węglowym dobiegł końca 
i od teraz ceny surowca będą rosły. Co waż-
ne, część aktywów dotyczy węgla koksujące-
go i być może właśnie dlatego spadek jego cen nieco zwolnił w koń-
cówce stycznia, w porównaniu z wcześniejszym tempem spadków. 
W ciągu całego miesiąca węgiel koksujący potaniał o prawie 30 proc., 
ale w skali roku jest droższy o 123 proc. Nagłe zniżki cen węgla kok-
sującego w Australii miały swoje reperkusje w cenach węgla energe-
tycznego, gdzie wskaźnik FOB Newcastle notował na początku roku 
dynamiczny spadek i od 10 stycznia znajduje się poniżej pozostałych 
dwóch najważniejszych indeksów – FOB Richards Bay i CIF ARA. 
W skali miesiąca australijski węgiel energetyczny potaniał o prawie 
12 proc. Spadek utrzymuje się pomimo obecnej hossy na australijski 
węgiel energetyczny, którego w ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 
2016 r. wyeksportowano o 8 mln t węgla więcej niż w analogicznym 
okresie 2015 r. Głównym odbiorcą pozostają Chiny, największy part-
ner handlowy Australii, który wciąż utrzymuje 6 proc. podatek impor-
towy na węgiel energetyczny pochodzący z Kolumbii, Rosji i RPA. 

Przesuwając się na zachód do swoistej bramy pomiędzy rynkami 
Pacyfiku i Atlantyku – południowoafrykańskiego portu Richards Bay: 
tylko w pierwszej połowie grudnia z RPA wyeksportowano ponad 2,5 
mln t węgla, a ambitne plany zakładały dwukrotne zwiększenie tego 
wolumenu do końca miesiąca i dalsze wzrosty na początku 2017 r. 
W drugiej połowie stycznia pojawił się jednak problem z utrzyma-
niem poziomu wydobycia, a Transnet Freight Rail (państwowy ope-
rator transportu kolejowego) odnotowywał kolejne spadki wolumenu 
węgla przewożonego z kopalń do portu w Richards Bay. Zachowując 
wysoki poziom eksportu może powtórzyć się niebezpieczna sytuacja 
z początku ub.r. kiedy w ciągu dwóch dni w styczniu do portu nie 
dotarła część planowanego wolumenu i w rezultacie zapasy w porcie 
zmalały do tylko 2,1 mln t na dzień 5 lutego 2016, wobec 4 mln t na 
początku stycznia.

Spadki w ARA i spór w Kolumbii
Tematyka kolejowa napędzała też podaż węgla na rynku zachod-

nioeuropejskim. Spadki cen węgla w portach ARA na początku roku 
to przede wszystkim uspokojenie sytuacji w Kolumbii, gdzie w koń-
cówce 2016 r. zagrożenie strajkiem w kopalniach w tym kraju (jed-
nego z głównych dostawców na rynek zachodnioeuropejski) spowo-
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➠ dowało nagły skok cen. Po długich negocjacjach udało się osiągnąć 
kompromis. Na głównej linii sporu byli górnicy oraz firma transpor-
towa Fenco, będąca operatorem najważniejszej linii kolejowej łączą-
cej kopalnie z portami kolumbijskimi. W ostatnim tygodniu grudnia 
Fenco zgodziło się pójść na ugodę, co oddaliło widmo wstrzymania 
dostaw i spadku cen. 

Jednocześnie na przełomie stycznia i lutego z uwagi na sygnali-
zowany wcześniej spread cen transakcyjnych i papierowych, rynek 
europejski wstrzymywał się z dokonywaniem fizycznych transakcji – 
w grudniu odnotowano jedynie 4 transakcje, czyli 1 proc. z całego 
2016 r. Do tego należy dodać spadek stawek frachtowych z rynków 
Pacyfiku na rynek ARA z 11 USD/t do 6 USD/t w końcówce roku, 
co również przyczyniało się do zwiększenia dostaw z portu Richards 
Bay (RPA) i w konsekwencji do dalszych spadków cen. Jednak to wła-
śnie rynek ARA ma szanse notować największe wzrosty w końcówce 
zimy, gdyż luty jest we Francji tradycyjnie miesiącem zwiększonego 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Wobec ostatnich wyłączeń 

reaktorów jądrowych koncernu EDF Francja 
będzie importować prąd z Włoch i Hiszpa-
nii, ale także zwiększać swoją moc z bloków 
węglowych. A te w ostatnim tygodniu pra-
cowały pełną parą wobec widma blackoutu, 
które nawiedziło odbiorców energii znad Se-
kwany.

Rośnie zależność Unii
Na koniec: Unia Europejska nie ma po-

wodów do dumy. Według małego rocznika 
statystycznego Komisji Europejskiej zależ-
ność energetyczna Unii w latach 1995–2014 
zwiększyła się o 10 proc., z czego najbardziej 

w zakresie węgla kamiennego, bo z 29,7 proc. do aż 67,9 proc. Ob-
serwując wygaszanie kopalń w Hiszpanii, Niemczech i ostatnio całko-
wite w Wielkiej Brytanii można śmiało stwierdzić, że trend ten będzie 
się dalej nie tylko utrzymywał, ale wzrastał, ponieważ nie zanosi się 
na wzrost produkcji tego paliwa wewnątrz UE. Oznacza to, że ceny 
węgla w portach ARA będą jeszcze bardziej zależne od sytuacji na 
rynkach kolumbijskim, amerykańskim, południowoafrykańskim i au-
stralijskim. Polskę, należącą tradycyjnie do państw najmniej uzależ-
nionych od importu surowców energetycznych, te tendencje będą 
omijały nieco szerszym łukiem. 

Dlatego właśnie na pierwszym w tym roku posiedzeniu Parla-
mentarnego Zespołu Górnictwa i Energii ciekawy komentarz wygłosił 
Krzysztof Paturej, prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeń-
stwa Chemicznego w Polsce, który powiedział wprost, że UE dąży 
do likwidacji energii produkowanej z „czarnego złota”, ale kraje roz-
wijające się nie przyjmują tej polityki. Jako przykład podał niedawną 
konferencję w Kenii, na której usłyszał wprost, że kraje afrykańskie 
i azjatyckie nie są zainteresowane kosztowną fanaberią Unii Europej-
skiej i pozostaną przy węglu. 

Nie od dziś Unia Europejska próbuje wyznaczać trendy w zakre-
sie miksu energetycznego i narzucać innym państwom swoją wizję 
budowania tej gałęzi gospodarki. Jednak jak widać, państwa afrykań-
skie i azjatyckie coraz głośniej i bardziej stanowczo sprzeciwiają się 
polityce dekarbonizacyjnej, zdając sobie sprawę z tego, że węgiel jest 
najtańszym i najbezpieczniejszym surowcem w makroenergetyce. 
Wobec powyższego Krzysztof Paturej zaproponował dwa kierunki. 
Po pierwsze – stworzenie koalicji państw surowcowych (takich jak 
Polska, osamotniona w coraz mniej niezależnej energetycznie Euro-
pie) i pokazywanie UE, że jej model energetyki nie działa, a reszta 
świata nie kupuje jej polityki energetycznej. Po drugie – już na grun-
cie wspólnotowym: wprowadzenie do polityki energetycznej innych 
elementów niż szalona dekarbonizacja, np. walka ze smogiem i py-
łami.

Dawid Salamądry
Dyrektor Działu Analiz Rynku Węgla Energomix  

i założyciel serwisu polishcoaldaily.com

Według małego rocznika 
statystycznego Komisji 
Europejskiej zależność 
energetyczna Unii w latach 
1995-2014 zwiększyła 
się o 10 proc., z czego 
najbardziej w zakresie 
węgla kamiennego, bo 
z 29,7 proc. do aż 67,9 proc.
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Z ŻYCIA GIPH

CO, GDZIE, KIEDY? 
Posiedzenie jury konkursowego
2 stycznia br. w Katowicach w siedzibie Izby odbyło się posie-

dzenie kapituły konkursu Górniczy Sukces Roku, organizowane-
go corocznie przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową oraz 
Szkołę Eksploatacji Podziemnej. Nagrody przyznano w katego-
riach: „Osobowość Roku”, „Innowacyjność” oraz „Ekologia”. 

Górniczy Koncert Noworoczny
12 stycznia br. w Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka 

Góreckiego w Katowicach odbył się organizowany po raz drugi 
przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową Górniczy Koncert 
Noworoczny. Podczas koncertu wręczone zostały odznaczenia 
i wyróżnienia za zasługi dla górnictwa w Polsce, dla wojewódz-
twa śląskiego, odznaki 25-lecia GIPH oraz statuetki dla laureatów 
konkursu ,,Górniczy Sukces Roku”. 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!
Relacja z uroczystości na str. 4–6

Spotkanie w Rybniku
W Muzeum w Rybniku 13 stycznia br. miało miejsce spo-

tkanie noworoczne Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. Podczas spotkania wręczono nagrody 
Wiedzy Fachowości i Przyjaźni „Ślonsko Hołda-Charlotte” oraz 
inne odznaczenia.

Zwycięzcom gratulujemy! 

Rada Naukowa
17 stycznia br. w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Nau- 

kowej Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią 
PAN. Przekazano gratulacje i podziękowania dotychczasowemu 
wieloletniemu dyrektorowi Instytutu prof. dr. hab. inż. Eugeniuszo-
wi Mokrzyckiemu oraz wręczono nominację na dyrektora Instytu-
tu dr. hab. inż. Krzysztofowi Galosowi. Ponadto zaprezentowano 
kierunki działalności i rozwoju Instytutu w latach 2017–2020.

Komitet Wykonawczy EURACOAL
W poniedziałek, 23 stycznia br., w Brukseli odbyło się posie-

dzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia 
Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. Przedstawiciele 
państw członkowskich zajmowali się m.in. takimi sprawami jak: 
ustalenie budżetu stowarzyszenia oraz programu jego pracy i ka-
lendarza wydarzeń na rok 2017. Przedstawione zostały ponadto 
sprawozdania krajowe obejmujące działania podejmowane w za-
kresie przeglądu LCP BREFF, sprawozdanie Sekretarza Generalne-
go o działalności EURACOAL oraz raporty z działalności poszcze-
gólnych komitetów. 

World Energy Outlook
W środę, 25 stycznia br., w Warszawie odbyła się prezen-

tacja raportu World Energy Outlook 2016, opracowanego przez 
specjalistów z Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). 
W ramach spotkania została również przedstawiona prezenta-
cja dokumentu In-Depth Review of Poland oraz przeprowadzo-
na dyskusja na temat zachodzących zmian na światowym ryn-
ku energetycznym oraz szans i wyzwań stojących przed Polską 
w związku z tymi zmianami. 

Otwarcie Roku 2017
25 stycznia br. w Warszawie w Krajowej Izbie Gospodarczej 

odbyło się Noworoczne spotkanie z Ambasadorami akredytowa-
nymi w Polsce.

Gala GTL
W środę, 25 stycznia br., w Katowicach odbyła się gala Gór-

nośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, podczas której prezes 
zarządu Artur Tomasik podsumował miniony rok.

Życzymy dalszych sukcesów!

Raport ekspertów MAE 
W poniedziałek, 6 lutego br., w siedzibie Polskiej Grupy Górni-
czej odbyła się prezentacja średniookresowego raportu na temat 
rynku węgla 2016 r. Międzynarodowej Agencji Energii, wygło-
szona przez Carlosa Fernándeza Alvareza. W spotkaniu udział 
wzięli m.in. Grzegorz Tobiszowski – wiceminister energii, Anna 
Margis – dyrektor Departamentu Górnictwa, szefowie spółek wę-
glowych, przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców 
oraz świata nauki.

 Zespół ds. Przygotowania Programu  
dla sektora górnictwa węgla kamiennego 
W środę, 15 lutego br., w Katowicach miało miejsce spotka-

nie Zespołu ds. Przygotowania Programu dla sektora górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce na lata 2016–2030. Przedstawiono 
i omówiono zgłoszone w ostatnim czasie uwagi do programu. 
Uzgodniono, że ujednolicona wersja projektu Programu zostanie 
zaprezentowana na najbliższym posiedzeniu Zespołu Trójstron-
nego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników.

Laury Umiejętności i Kompetencji
Jubileuszowa Gala wręczenia Laurów 2016 odbyła się 5 stycz-

nia br. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia w Katowicach. Galę uświetnił wyjątkowy koncert dedyko-
wany laureatom. Gwiazdą wieczoru był Piotr Beczała, światowej 
sławy tenor.

Laureatom gratulujemy!
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Nierówną jak dotąd batalię o racjona-
lizację procedur koncesyjnych toczą 
przedsiębiorcy górniczy z państwem, 
które ciągnie z nich grube setki milio-
nów złotych w obowiązkowych opła-
tach, nie dając w zamian gwarancji, 
że po latach udzieli w końcu zezwole-
nia na wydobycie kopalin. 

Bajońskie sumy nazywa się w branży 
haraczem za uzyskanie koncesji eksplo-
atacyjnej. Najdroższą pozycję stanowi 
obowiązkowe wynagrodzenie za tzw. ko-
rzystanie z informacji geologicznej. Może 
wynosić nawet ok. 90 proc. kosztów uzy-
skania koncesji i od 2011 r. po nowelizacji 
Prawa geologicznego i górniczego spada 
również na tych inwestorów, którzy chcą 
tylko odnowić zezwolenie, a zatem sami 
wiedzą o złożu najwięcej, bo eksploatują 
je od dziesiątków lat.

Cennik na setki milionów
Nowy cennik za dostęp do informacji 

geologicznej przemycono w rozporządze-
niu Ministra Środowiska z grudnia 2011 r. 
Dopiero teraz, gdy w całym sektorze do 
2020 r. trzeba odnowić około 40 koncesji, 
wychodzi na jaw drożyzna, która szoku-
je górników. Stawki wzrosły od kilku do 
kilkunastu razy. O ile dokładnie? Trudno 
wyliczyć, bo brakuje porównań, a przepi-
sy ukształtowano w taki sposób, by przed-
siębiorcy dowiedzieli się jak najmniej, 
a przejrzystość finansowa jest przy opłacie 
geologicznej znikoma.

Z grubsza licząc, za informację o jed-
nym złożu trzeba zapłacić budżetowi ok. 
4–5 mln zł, ale bywają duże obszary gór-
nicze, gdy wyliczenie ceny za informację 
geologiczną dochodzi nawet do 25 mln zł! 
Chodzi więc o naprawdę poważne pienią-
dze. Wystarczy w przybliżeniu przemno-
żyć sumy. Od 2016 r. do połowy wieku 
(2051 r. a w jednym przypadku do 2063 r.)  
w górnictwie węgla kamiennego wygaśnie 
55 koncesji, a w węglu brunatnym 10. Ra-
zem 65, z czego aż 40 trzeba odnawiać 
już teraz, bo upływają do 2020 r.

Z informacji, które zebraliśmy nieofi-
cjalnie w spółkach, wynika, że musiały 
zamrozić obecnie ok. 200 mln zł na po-
czet opłat związanych z uzyskiwaniem 
koncesji. Sprawdziliśmy, że zanim zaczął 
obowiązywać nowy cennik opłat geolo-
gicznych, w ostatnim roku starych zasad 
(2010 r.) do budżetu państwa wpłynęło 
raptem 25 mln zł.

Słony haracz geologiczny
Setki milionów złotych budżet państwa zdziera z polskich kopalń  

pod pozorem opłaty za informację.

Wyścig z czasem i…  
administracją

Ale opłata za informację geologicz-
ną to nie wszystko. Drugim poważnym 
i przeliczalnym na spore pieniądze zmar-
twieniem branży jest czas. Schemat dzia-
łań niezbędnych do uzyskania koncesji 
jest zawiły i trwa latami, na każdym etapie 
pociągając inne koszty. Jak długo? 

– Przyjmujemy, że procedura może 
zająć 5 lat, ale najgorsze, że każdy sza-
cunek może na końcu okazać się mylny 
z powodu decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. Zgodnie z Kodeksem po-
stępowania administracyjnego uzyskanie 
decyzji tylko w tym jednym punkcie może 
wydłużyć się nawet do kilku lat. Dlacze-
go? Bo prawo pozwala każdemu, nawet 
w ostatnim momencie wnosić uwagi i od-

Przedsiębiorca przedłużając koncesję na złoże, które od dawna eksploatuje i zna lepiej niż państwowe służby geologiczne, musi 
wnieść taka samą opłatę, jak za nową dokumentację.

wołania, a później spory rozstrzygają sądy 
w postępowaniu administracyjnym – opi-
suje Adrian Brol, szef specjalnego zespołu 
ds. koncesji, który powołano w katowic-
kiej Górniczej Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej. Zasiadają w nim specjaliści ośmiu 
spółek, których zadaniem na co dzień jest 
przygotowanie procedur koncesyjnych 
u swych przedsiębiorców.

Droga przez mękę
Standardowa „droga przez mękę” li-

czy siedem stacji i zaczyna się od wyceny 
informacji geologicznej. Prawo nakazuje 
inwestorowi samodzielnie wyliczyć koszt. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzysta-
nia z informacji geologicznej za wyna-
grodzeniem przewiduje zastosowanie do 
wyceny czterech metod wyliczeniowych: 
według zrewaloryzowanych cen z prze-
szłości (rok pozyskania), według  kosztów 
prac geologicznych, z korektą cen według 
aktualnych wymagań dla dokumentacji 
geologicznej oraz ryczałtem.

Pozornie przejrzyste
– Przepisy i podane tam stawki spra-

wiają wrażenie przejrzystych i obiek-
tywnych, ale tylko na papierze. Podano 
przykładowo ceny każdego metra otworu 
badawczego w odwiertach z podziałem 
na różne ich rodzaje i głębokości plus 
możliwe do zastosowania zniżki. W prak-
tyce wycena prawa dostępu do informacji 
geologicznej jest zupełnie uznaniowa, bo 

Z grubsza licząc za 
informację o jednym złożu 
trzeba zapłacić budżetowi 
ok. 4–5 mln zł, ale bywają 
duże obszary górnicze, 
gdy wyliczenie ceny za 
informację geologiczną 
dochodzi nawet do 25 mln 
zł! Chodzi więc o naprawdę 
poważne pieniądze. 
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bardzo trudno mierzalna. Od dawna do-
magamy się bezskutecznie, aby przyjęto 
konkretny, przejrzysty punkt odniesienia, 
np. powierzchnię lub zasobność złoża – 
mówi pracownik trudniący się sporządza-
niem takich wycen w jednej ze spółek.  

Papierologia konieczna do wyceny 
trwa ok. 5 miesięcy, a same prace po-
chłaniają ok. 40 tys. zł. Kończą się pod-
pisaniem umowy… cywilno-prawnej na 
korzystanie z informacji geologicznej za 
wynagrodzeniem. Czas jej obowiązy-
wania nie jest określony, treść zależy od 
umawiających się stron, a forma – zupeł-
nie uznaniowa. To prawdziwe kuriozum. 
Ustawodawca wymyślił, że biznes będzie 
uzgadniał cenę informacji z ministerstwem 
w ramach powszechnej wolności umów, 
chronionych w dodatku tajemnicą, także 
handlową. A to znaczy, że za podobną 
informację o podobnych złożu urzędnicy 
mogą wynegocjować z przedsiębiorcami 
zupełnie różne kwoty i warunki. Co wię-
cej, tylko od ich uznania zależy, czy całą 
kwotę wynagrodzenia każą sobie zapłacić 
od razu, czy zezwolą na raty oraz na ile lat 
rozłożą ich spłatę.

– W Polsce obowiązuje zasada swobo-
dy umów cywilno-prawnych. Sytuacja jest 
korupcjogenna, ale winy się nie udowodni 
– rozkłada ręce jeden z rozmówców.

Nikt nie chce stracić koncesji
O nowym cenniku przedstawiciele 

spółek myślą bardzo źle, ale większość 
chce być anonimowa. Dlaczego?

– A kto pójdzie na wojnę z organem, 
od którego zależy wydanie koncesji? – tłu-
maczą.

W przepisach ukryto śmiertelną pu-
łapkę dla tych, którzy na końcu nie uzy-
skają koncesji, a przecież ministerstwo nie 
musi jej przyznać. W takim przypadku 
cała wielomilionowa opłata wniesiona na 
początku za prawo do korzystania z infor-
macji geologicznej po prostu bezpowrot-
nie przepada…

Między punktem pierwszym procedu-
ry a wydaniem koncesji są jeszcze m.in.: 
przygotowanie konkretnej dokumentacji 
złoża (ok. 9 miesięcy i 200 tys. zł kosztów 
plus uzyskanie decyzji administracyjnej), 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, wspo-
mniana już decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi 
konsultacjami społecznymi (teoretycznie 
od 6 miesięcy, w praktyce bez końca, 150 
tys. zł od złoża plus decyzja środowisko-
wa), projekt zagospodarowania złoża (wy-
maga to kolejnych miesięcy i 70 tys. zł za 
jedno złoże). Wreszcie, gdy uda się prze-
brnąć przez wszystkie trudności, można 
sporządzić wniosek koncesyjny. Trwa to 
ok. miesiąca i jeśli nie będzie odwołań 
w trybie KPA, do dwóch miesięcy można 
otrzymać upragnioną koncesję. Wcześniej 

jednak warunkiem jest jeszcze zawarcie 
umowy na użytkowanie górnicze. A pro-
jekt decyzji koncesyjnej Ministra Środowi-
ska musi zostać uzgodniony z właściwym 
wójtem, burmistrzem lub prezydentem 
miasta.

  
Tylko Bogdanka bez zmartwień

Jak wyglądają szacunkowe obciążenia 
w podziale na polskie spółki węglowe? 
Z kalendarza koncesji wynika, że tylko LW 
Bogdanka ma spokojną głowę, za informa-
cję geologiczną i pozostałe składniki pro-
cedury przyjdzie jej płacić dopiero przed 
prolongatą koncesji w 2031 r. i 2046 r. 
W Katowickim Holdingu Węglowym za-
rezerwowano w związku z koncesjami 
ok. 40 mln zł, a chodzi o przedłużenie 
wydobycia w dwóch dużych kopalniach – 
Mysłowice-Wesoła i Murcki-Staszic. Dużo 
więcej niż 40 mln zł zapłaci do 2020 r. 
największa w kraju Polska Grupa Górni-
cza, która musi odnowić aż 13 koncesji (6 
w 2019 r. i 7 kolejnych rok później). We 
wrześniu zeszłego roku PGG odnowiła 
koncesję nr 5/2016 dla kopalni Chwałowi-

ce. Opłatę za jedno złoże wniesie czecho-
wicka Silesia. Rzutem na taśmę w terminie 
udało się odnowić Tauronowi w kopalni 
Jaworzno 9 grudnia zeszłego roku trzy za-
grożone koncesje i jedną w nowym obsza-
rze. Następne czekają do 2019 r. W po-
łowie zeszłego roku wygasającą koncesję 
odnowiła też w Tauronie kopalnia Janina, 
a 4 stycznia 2017 r. nowe zezwolenie na 
wydobycie uzyskano dla pola Brzezinka I.

Węglokoks Kraj przedłuża dwie kon-
cesje. Od opłat za pięć wniosków zależy 
istnienie odkrywek węgla brunatnego do 
2020 r.

Geologiczny monopol
Monopol państwa na jej gromadze-

nie i udostępnianie ma Państwowy In-
stytut Geologiczny – Państwowy Instytut ➠

Badawczy w Warszawie, który prowadzi 
centralne archiwum dokumentów, opi-
sów, analiz, zestawień, map i próbek 
z odwiertów. Informacja jest z zasady nie-
odpłatna, ale wyjątek stanowi m.in. „dzia-
łalność prowadzona w celu wydobywania 
kopalin”. Przedsiębiorca, który na własny 
koszt wykona badania geologiczne, musi 
oczywiście w określonym prawnie termi-
nie przekazać ich wyniki służbie geolo-
gicznej do państwowego zasobu.

Jeżeli w związku z przedłużaniem kon-
cesji (przy których wcześniej nie trzeba 
było płacić za informację geologiczną) bu-
dżet zgarnie w najbliższych latach kilkaset 
milionów złotych, to znaczy, że prowadzi 
absurdalną politykę opłat dla górnictwa.

– Grube setki milionów złotych zdzie-
ra z własnych kopalń ten sam budżet 
państwa, który z innej kieszeni wykłada 
je potem na ratowanie tych kopalń – nasi 
rozmówcy w spółkach podkreślają absurd 
sytuacji.

Bo wartość była zerowa…
Dlaczego w ogóle wprowadzono dra-

końskie podwyżki? Dotarliśmy do uzasad-
nienia projektu rozporządzenia z 2011 r., 
w którym czytamy, że zrobiono to m.in. 
„w celu uniknięcia znaczącego spadku do-
chodów budżetu państwa”. Ministerstwo 
Środowiska miało pełną świadomość, że 
nowe przepisy „spowodują wzrost nomi-
nalnych obciążeń przedsiębiorców”, ale 
uznało, że nie będzie to miało „znaczące-
go wpływu na inwestycje i funkcjonowa-
nie przedsiębiorstw”. Zapewniało wręcz, 
że rozporządzenie „zwiększy konkuren-
cyjność gospodarki i przyspieszy tempo 
rozwoju inwestycji wydobywczych w kra-
ju”! Jednocześnie ministerstwo przyznało 
w uzasadnieniu, że nie potrafi oszacować, 
o ile wzrosną wpływy. W rzeczywistości 
ukryto więc przed opinią publiczną skalę 
planowanej podwyżki.

Przykładem inwencji legislacyjnej mini-
stra może być zmniejszenie za jednym zama-
chem o połowę wartości zniżki za starzenie 
się dokumentacji geologicznej. Na gruncie 
poprzednich przepisów przyjmowano, że 
wartość informacji geologicznej maleje o 2 
proc. z każdym rokiem, jaki upłynął od wy-
konania przez geologów konkretnych prac, 
np. wierceń w terenie. „W konsekwencji 
takiego rozwiązania obecnie wartość wszel-
kiej informacji wytworzonej przed 1961 r.  
posiada wartość zerową, co powoduje rów-
nież wartość zerową wynagrodzenia” – za-
uważyli autorzy rozporządzenia. Uznali, że 
budżet tracić nie może, a przedsiębiorca 
owszem i po prostu zmienili wskaźnik z 2 
do 1 proc. za rok (w okresie do 30 lat). Na 
ironię zakrawa fakt, że aktywność państwo-
wych geologów w terenie przy sporządza-
niu dokumentacji była największa w okresie 
górniczego boomu w latach 60. i 70. XX w. 
a obecnie – mimo drastycznie zwięk-

Ustawodawca wymyślił, 
że biznes będzie 
uzgadniał cenę informacji 
z ministerstwem w ramach 
powszechnej wolności 
umów, chronionych 
w dodatku tajemnicą, 
także handlową. A to 
znaczy, że za podobną 
informację o podobnych 
złożu urzędnicy 
mogą wynegocjować 
z przedsiębiorcami zupełnie 
różne kwoty i warunki.
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szonych wpływów – nieporównanie 
osłabła. Efekty tamtych zamierzchłych 

wysiłków badawczych państwa zgodnie 
z wieloletnim zwyczajem potwierdzonym 
w poprzednich przepisach powinny dziś 
być już darmowe.

Zbyt długotrwałe i kosztowne
– Konieczna jest zmiana przepisów, 

aby uprościć procedury przedłużenia kon-
cesji wydobywczych. Są zbyt długotrwałe 
i zbyt kosztowne – uważa Adrian Brol, szef 
zespołu ds. koncesji przy Górniczej Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w Katowicach.

Zdaniem GIPH należy bezzwłocznie 
poprawić odpowiednie ustawy tak, aby 
przedsiębiorcy górniczy mogli korzystać 
z uproszczonych procedur przedłużania 
koncesji przynajmniej wtedy, gdy odna-
wiając ją nie powiększają jednocześnie 
swego obszaru górniczego. Wydaje się 
oczywistym, że opracowanie raportów od-
działywania na środowisko wraz z uzyski-
waniem decyzji środowiskowej i powtórne 
kupowanie prawa do informacji geologicz-
nej do doskonale rozpoznanego złoża jest 
w takich razach zbyteczne.

Po drugie – podkreślają przedstawicie-
le GIPH – istnieje bardzo realne zagroże-

nie, że niektóre kopalnie będą zmuszone 
przerwać wydobycie, bo nie zdążą uzy-
skać niezbędnych przedłużeń przed datą 
wygaśnięcia starej koncesji. To oznaczało-
by trudne do wyobrażenia straty gospo-
darcze i społeczne.

W dyskusji o nadmiernych i niepo-
trzebnych obciążeniach górnictwa, na 
które składa się kilkadziesiąt podatków 
i opłat, Janusz Olszowski, prezes GIPH 
zwracał uwagę posłom polskiego Sejmu 
już jesienią zeszłego roku, że niektóre 
z ciężarów można by usunąć niemal na-
tychmiast, bez nowelizowania ustaw, je-
dynie decyzją resortu środowiska.

– Opłaty za dostęp do informacji geo-
logicznej to moim zdaniem kuriozum – 
tłumaczył Olszowski.

Idea fix czy ochrona środowiska?
Pod koniec 2016 r. GIPH usiłowała 

przeforsować w parlamencie własną po-
prawkę do Prawa geologicznego i górni-
czego, która miała na celu uproszczenie 
procesu koncesyjnego w sytuacji prze-
dłużania posiadanych koncesji wydobyw-
czych. Niestety do jej przyjęcia zabrakło 17 
głosów w trakcie głosowania na posiedze-
niu Sejmu 30 listopada 2016 r., przy czym 
największym przeciwnikiem wspomnianej 
poprawki był Główny Geolog Kraju, prof. 
Mariusz Orion Jędrysek. 

Niejako w zamian Główny Geolog Kra-
ju obiecał z trybuny sejmowej, że w pierw-
szym półroczu 2017 r. problem prze-
dłużania koncesji znajdzie rozwiązanie 
w rządowym projekcie nowelizacji Prawa 
geologicznego i górniczego. Do opraco-
wania zmian powołano specjalny zespół 
i z informacji Ministerstwa Środowiska wy-
nika, że zebrał się on dotąd dwukrotnie:  
29 grudnia 2016 r i 19 stycznia 2017 r.

Istnieją jednak poważne obawy, czy 
górnictwo wygra wyścig z czasem. 

Witold Gałązka
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza 

i portalu górniczego nettg.pl

Grube setki milionów 
złotych zdziera z własnych 
kopalń ten sam budżet 
państwa, który z innej 
kieszeni wykłada je potem 
na ratowanie tych kopalń.
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Ekspert od prawa zamówień publicznych wyjaśnia

Zmiana wartości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy

Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego dojdzie do zmniejszenia 
lub ograniczenia zakresu rzeczowe-

go umowy, a w konsekwencji zmniejszy 
się także wysokość wynagrodzenia jakie 
uzyska wykonawca – to czy w takim przy-
padku wykonawca może zmniejszyć war-
tość wniesionego zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy - pyta Czytelnik 
Biuletynu Górniczego.

Należy zaznaczyć, że kwestię zabez-
pieczenia należytego wykonania umo-
wy regulują przepisy art. 147–151 Prawa 
zamówień publicznych. W przepisach 
określono m.in. granicę wysokości zabez-
pieczenia odnoszącą się bezpośrednio do 
ceny całkowitej oferty (tj. od 2 proc. do 
10 proc.). Zgodnie z Prawem zamówień 
publicznych w trakcie realizacji umowy 
o zamówienie publiczne ustawodawca 
określił możliwość zmiany formy zabez-
pieczenia przez wykonawcę na inną lub 
kilka form wskazanych w przepisach pra-
wa. Innymi słowy, przepisy ustawy Pzp 
regulują jedynie możliwość zmiany formy 
ww. zabezpieczenia. Prawo zamówień 
publicznych nie odnosi się zatem do sy-
tuacji, o którą pyta Czytelnik.

Udzielając odpowiedzi na zadane 
pytanie, należy powołać się na opinię 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
który stwierdził, że: „zarówno w przy-
padku podwyższenia wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, jak 
również w sytuacji zmniejszenia tej war-
tości, brak podstaw prawnych w ustawie 
– Prawo zamówień publicznych do wy-
sunięcia w pierwszej ww. sytuacji – przez 
zamawiającego – żądania uzupełnienia 
wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o kwotę wynikają-
cą ze zmiany (podwyższenia) wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy lub – w przy-
padku drugim – przez wykonawcę żąda-
nia zwrotu części zabezpieczenia, o którą 
obniżono wynagrodzenie. Powyższe nie 
stoi jednak na przeszkodzie odmienne-
mu uregulowaniu ww. kwestii w umowie, 
pod warunkiem, że dokonanie zmiany 
nie spowoduje ustalenia zabezpiecze-
nia w granicach innych niż 2–10 proc. 
ceny całkowitej oferty albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania wy-
nikającego z umowy (pod warunkiem,  
że mechanizm zmian w tym zakresie był 
uprzednio znany wszystkim podmiotom 
ubiegającym się o dane zamówienie pu-

bliczne, co gwarantuje zachowanie zasa-
dy uczciwej konkurencji i równego trakto-
wania)” (publ.: opinia prawna pt. Zabez-
pieczenie należytego wykonania umowy 
w kontekście zmiany nominalnej wartości 
kontraktu, Informator Urzędu Zamówień 
Publicznych nr 12/2013).

Z tej opinii Prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych należy wywnioskować, że 
uczestnicy postępowania o zamówienie 
publiczne nie mają podstaw do żądania 
zwiększenia lub odpowiednio zmniejsze-
nia zabezpieczenia, chyba że zamawia-
jący przewidział wcześniej taką możli-
wość w umowie w sprawie zamówienia 
publicznego (czyli de facto przewidział 
taką przesłankę do aneksowania umowy 
w świetle art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa za-
mówień publicznych). Przy czym różnice 
w wysokości nie mogą przekraczać usta-
wowych widełek procentowych, tj. 2–10 
proc. ceny całkowitej oferty albo maksy-
malnej wartości nominalnej zobowiązania 
wynikającego z umowy w sprawie zamó-
wienia publicznego. W celu zachowania 
zasad uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania o takiej ewentualności muszą 
być jednak poinformowani wszyscy wy-
konawcy biorący udział w postępowaniu 
o zamówienie publiczne. Zatem, taka 
możliwość powinna wynika bezpośred-
nio z treści specyfikacji istotnych warun-
ków zamówienia lub ogłoszenia o zamó-
wieniu. 

Odpowiedź na zadane pytanie jest 
następująca: nawet jeżeli w danym za-
mówieniu możliwe jest zmniejszenie/
ograniczenie zakresu świadczenia obję-
tego umową w sprawie zamówienia pu-
blicznego (np. poprzez formalną zmianę 
umowy), to brak jest podstaw do żądania 
zwiększenia lub odpowiednio zmniejsze-
nia zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy, chyba że zamawiający prze-
widział wcześniej taką możliwość w umo-
wie w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli jednak zamawiający nie przewi-
dział takiej przesłanki do zmiany umowy, 
to rozważyć należy, czy takie zmniejsze-
nie wysokości zabezpieczenia należyte-
go wykonania umowy byłoby możliwe 
przez pryzmat zmiany umowy, ale jako 
przesłanki nieokreślonej w treści umowy, 
która miałaby charakter zmiany nieistot-
nej (w świetle art. 144 ust. 1 pkt 5 w zw. 
z art. 144 ust. 1e Prawa zamówień pu-
blicznych). 

W mojej ocenie modyfikacja posta-
nowień umowy w omawianym zakresie 
będzie wpływać na sytuację ekonomicz-
ną wykonawcy, bowiem skoro nie będzie 
on zmuszony do ponoszenia kosztów 
utrzymania zabezpieczenia (na procen-
towym poziomie określonym w ofercie), 
to on uzyska wymierną korzyść finan-
sową. W niniejszej sprawie „redukcja” 
zabezpieczenia spowoduje, iż na wyko-
nawca będzie ponosił odpowiedzialność 
za wykonaną pracę w innym zakresie niż 
się zobowiązał w ofercie, a zatem koszty 
realizacji zamówienia będą niższe. Inny-
mi słowy, w wyniku wprowadzenia takiej 
zmiany umowy równowaga ekonomiczna 
umowy zostałaby zmodyfikowana na ko-
rzyść wykonawcy. 

Nawet, gdyby uznać, że taka modyfi-
kacja (z uwagi np. na niewielką wartość) 
nie ma aż takiego wpływu na sytuację 
ekonomiczną lub finansową stron procesu 
inwestycyjnego, to argument przeważają-
cym w sprawie jest taki, że ustawodawca 
w sposób jasny ustalił dopuszczalną wy-
sokość kwoty zabezpieczenia posługując 
się widełkami procentowymi (2–10 proc.) 
odnoszącymi się do ceny całkowitej po-
danej w ofercie albo nominalnej zobo-
wiązania zamawiającego wynikającego 
z umowy. 

Z powyższego wynika więc, że wyso-
kość zabezpieczenia należytego wykona-
nia umowy ustala się na podstawie ceny 
ofertowej. Skoro w przypadku podwyż-
szenia wartości umowy o zamówienie 
publiczne brak podstaw prawnych do żą-
dania przez zamawiającego uzupełnienia 
wysokości ww. zabezpieczenia o kwotę 
wynikającą ze zmiany (podwyższenia) 
wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
to również wykonawca jest pozbawiony 
możliwości żądania zmiany określonego 
poziomu zabezpieczenia w przypadku 
zmniejszenia wartości swojego zobowią-
zania. Stąd też uważam, że brak bez-
pośredniej przesłanki dotyczącej anek-
sowania umowy w zakresie wysokości 
zabezpieczenia (przewidzianej w specyfi-
kacji istotnych warunków zamówienia lub 
ogłoszeniu o zamówieniu) – nie pozwala 
na skuteczną zmianę. 

Agnieszka Adach
Adwokat w GWW, specjalizujący się  

w zamówieniach publicznych
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Symboliczne miejsce, gdzie dwa ruchy – Chwałowice i Jankowice – kopalni ROW zostały 
połączone technologicznie.

Jednym z najważniejszych wyzwań, które przyniosła trwają-
ca restrukturyzacja górnictwa było i jest zmniejszanie kosz-
tów wydobycia węgla. Po powołaniu do życia Polskiej Grupy 
Górniczej wśród zaplanowanych sposobów na osiągnięcie 
tego celu znalazła się koncepcja utworzenia w strukturach 
spółki tzw. kopalń zespolonych. Według najnowszych opinii 
m.in. przedstawicieli Ministerstwa Energii, koncepcja spraw-
dza się i przynosi oczekiwane, wymierne rezultaty. Pod ko-
niec minionego roku PGG nareszcie zaczęła notować dodat-
nie wyniki.

Idealną okazją do realnego, praktycznego zobrazowania koncep-
cji kopalń zespolonych była styczniowa wizyta wiceministra energii 
Grzegorza Tobiszowskiego w kopalni ROW – powstałej z połączenia 
kopalń Jankowice, Marcel, Chwałowice i Rydułtowy. Podobnie jak 
pozostałe kopalnie zespolone (Ruda i Piast-Ziemowit) zakład funk-
cjonuje w tej strukturze od 1 lipca 2016 r., jednak 2 stycznia ruszyło 
w nim dołowe przekazywanie części urobku z ruchu Chwałowice 
do ruchu Jankowice. 18 dni później podziemne połączenie w towa-
rzystwie parlamentarzystów: posła Krzysztofa Sitarskiego i senatora 
Adama Gawędy, wiceprezesa PGG ds. produkcji Piotra Bojarskiego, 
przewodniczącego rady nadzorczej PGG prof. Jana Wojtyły i dzien-
nikarzy oglądał wiceminister Tobiszowski.

Minister na dole powiedział
– To jest konkret i myślę, że ciekawie jest pokazać to połączenie 

i realność rozwiązania. Czasem mówi się o takich przedsięwzięciach 
czy założeniach finansowych wirtualnie, a tu jest to namacalne, real-
ne – powiedział na poziomie 630 m w kopalni ROW wiceminister. Jak 
wyjaśnił, jest to „kontynuacja inwestycji polegających na technicznym 
tworzeniu kopalń zespolonych”. 

– Dzięki połączeniu dołowemu ruchów kopalni ROW: Jankowice 
i Chwałowice, możliwe będzie przekazywanie części urobku z Chwa-
łowic do Jankowic, tym samym dociążając tamtejszy zakład przerób-
czy. To spowoduje lepsze wykorzystanie majątku kopalni. Kopalnie 
zespolone nie są tylko planem, ale pozwalają na realne budowanie 
synergii poszczególnych ruchów, żeby osiągnąć efekty techniczne i fi-
nansowe – podkreślił.

Minister przypomniał też, że ostatnie trzy miesiące 2016 r. były 
dobrym czasem dla Polskiej Grupy Górniczej.

– Po kilku latach nareszcie możemy mówić o zyskach w sekto-
rze węgla kamiennego. Przypomnę, że zyski te w odniesieniu do 
PGG wyniosły w październiku 15 mln zł, a w listopadzie i grudniu 
odpowiednio 18,6 mln zł i 35,8 mln zł. To pokazuje, że fundament 
postawiony w sektorze węgla kamiennego poprzez organizację PGG 
zaczyna przynosić efekty. Mamy dobrą podstawę ku temu, by konse-
kwentnie realizować nasze założenia w roku 2017 – dodał. 

Warto w tym miejscu wspomnieć opublikowane pod koniec 
stycznia br. informacje PGG, mówiące o tym, że od sierpnia 2016 r. 
w spółce następuje dynamiczna odbudowa poziomu produkcji wę-
gla do poziomu ok. 100 tys. t na dobę, co przekłada się na poprawę 
wyników spółki i stwarza realne warunki do odzyskania rentowności. 
Grupa podjęła także działania zmierzające do odbudowy zdolności 
produkcyjnych i poza normalnym odtwarzaniem frontu, przygotowu-
je 4 dodatkowe ściany, które mają zostać uruchomione w latach 2017 
i 2018. 

Kopalnie zespolone sposobem  
na poprawę wyników

Budowanie synergii poszczególnych ruchów, aby osiągnąć wymierny efekt. 

Kiedy, jakim nakładem i jakie dokładnie rezultaty ma dać opi-
sywane połączenie Chwałowic i Jankowic? Przed zjazdem na dół, 
podczas konferencji prasowej sprawy te omówił m.in. Piotr Bojarski, 
wiceprezes PGG ds. produkcji. 

Po jakim czasie inwestycja się zwróci?
– Koszt inwestycji, która realizowana była w kopalni przez półtora 

roku, wyniósł 26 mln zł. Oceniamy, że nakłady te zwrócą się po ok. 
2,5 roku. Od kilku dni przerzucamy już dołem 3 tys. t urobku na dobę 
do zakładu przeróbki mechanicznej węgla w ruchu Jankowice. Dzię-
ki temu ograniczyliśmy koszt pracy w Chwałowicach, dociążyliśmy 
nowoczesny zakład przeróbczy w Jankowicach, którego możliwości 
przerobowe były dotąd niewykorzystane - zauważył.

Obecny również wówczas w kopalni ROW senator Adam Gawę-
da podkreślił natomiast, że „inwestycja pozwoli osiągać dobre wyniki 
nie tylko kopalniom rybnickim, ale również całej spółce”.

Dzięki połączeniu, średnie sumaryczne dobowe wydobycia 
w obu ruchach kopalni ROW ma wynieść 19,1 tys. t netto na dobę. 
Same Jankowice produkować mają 12,5 tys. t węgla netto, a łączna 
produkcja Chwałowic ma wynieść 6,6 tys. t. 

Jak wyjaśnia PGG – połączenie technologiczne ruchów Chwało-
wice i Jankowice jest tylko „etapem w działaniach podejmowanych 
w kopalni ROW w ramach szeroko rozumianej restrukturyzacji gór-
nictwa”. Kolejne są bowiem „analizowane i będą wdrażane w przy-
szłości”.

Spółka podkreśla też, że przekierowanie części wydobycia 
z ruchu Chwałowice do ruchu Jankowice w ramach oddziału KWK 
ROW, jak również prowadzone pozostałe działania restrukturyza-
cyjne „stwarzają możliwość poprawy efektywności ekonomicznej 
wydobycia węgla w obszarach górniczych obu ruchów, a w per-
spektywie efektywnego ekonomicznie ich funkcjonowania jako 
zintegrowanego organizmu gospodarczego, co posiada istotne 
znaczenie z punktu widzenia m.in. zapewnienia dostaw węgla 
energetycznego do odbiorców, załagodzenia skutków społecznych 
ograniczenia działalności górniczej w regionie, bezpieczeństwa 
prowadzenia eksploatacji, optymalizacji wykorzystania posiada-
nego majątku oraz zdolności ciągów technologicznych, lepszego 
wykorzystania bazy zasobowej kopalń czy np. optymalizacji wyko-
rzystania brygad roboczych”.

Kopalnie zespolone zostały w PGG formalnie utworzone z dzie-
więciu samodzielnych zakładów 1 lipca zeszłego roku. 
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– Przedsięwzięcie to jest bez precedensu, bo nigdy nie tworzy-
liśmy tak dużych zespolonych kopalń, nie robiliśmy takiego bilansu, 
a przede wszystkim nie budowaliśmy tej pewnej strony rentowności, 
strony ekonomicznej – w perspektywie nie pół roku, roku, ale przy-
szłości – podkreślał wówczas wiceminister Grzegorz Tobiszowski.

Połączenie wychodzi na dobre
PGG przejęła jedenaście kopalń i cztery zakłady będące na skra-

ju upadłości Kompanii Węglowej. Udziałowcami Grupy zostały pod-
mioty z dominującym udziałem Skarbu Państwa. Jednym z warunków 
zaangażowania finansowego inwestorów było przygotowanie i wdro-
żenie programu restrukturyzacyjnego spółki, a jednym z pierwszych 
elementów programu było właśnie utworzenie kopalń zespolonych. 
Samodzielne pozostały kopalnie Sośnica i Bolesław Śmiały, a połączo-
no: Marcel, Jankowice, Chwałowice i Rydułtowy (tworząc kopalnię 
ROW), Pokój, Halemba-Wirek i Bielszowice (w kopalnię Ruda) oraz 
kopalnie Piast i Ziemowit. Połączenie wyraźnie wychodzi na dobre, 
bo według informacji przekazanych przez spółkę na początku lutego, 
wszystkie wspomniane zakłady mają w bliższych i dalszych planach 
wiele nowych inwestycji. W wymienionym na końcu dwuruchowym 
zakładzie Piast-Ziemowit planowane jest też m.in. zatrudnienie no-
wych pracowników w miejsce tych, którzy odeszli na emerytury.

Holding też łączy i czeka na fuzję
W Katowickim Holdingu Węglowym nie tworzy się co prawda 

kopalń zespolonych, a spółkę czekają najprawdopodobniej ogromne 
zmiany organizacyjne po tym, jak dojdzie do planowanej od jakiegoś 
czasu fuzji Holdingu z Polską Grupą Górniczą. W połowie stycznia 
jednak i w KHW sfinalizowano podziemne połączenie dwóch ko-
palń: Wieczorka i Murcek-Staszica (funkcjonujących jednak nadal 
jako dwie odrębne kopalnie).

– Podczas zmiany nocnej z niedzieli na poniedziałek 15 na 16 
stycznia doszło do połączenia chodnika transportowego w kopalni 
Wieczorek z przekopem wozów pustych na poziomie 720 w kopal-
ni Murcki-Staszic – tłumaczył wówczas rzecznik Holdingu Wojciech 
Jaros.

Wykonane wyrobisko – dowierzchnia kamienna długości 187,75 
m stanowi pierwszy etap realnego połączenia pod ziemią tych dwóch 
kopalń i jednocześnie fragment planu restrukturyzacji zakładów gór-
niczych KHW SA.

– Wykonywane są dodatkowe wyrobiska, m.in. wentylacyjne, 
które pozwolą całkowicie uniezależnić ten rejon kopalni Wieczorek 
od zakładu macierzystego. Równocześnie przystąpimy do budowy 
odstawy, co pozwoli nam w początkach drugiego półrocza przekie-
rować ją z południowej części obszaru górniczego do zakładu prze-
róbczego na Staszicu – wyjaśnił dyrektor kopalni Wieczorek, Andrzej 
Płonka.

Według założeń wspomnianej fuzji, przedstawionych przez Mi-
nisterstwo Energii, do PGG włączone mają być wszystkie kopalnie 
KHW. Połączenie ma zapewnić tej drugiej spółce środki na rozwój 
oraz modernizację kopalń i zakładów przeróbczych. Jak wyjaśnił 
w poniedziałek, 6 lutego, na konferencji prasowej poświęconej po-
łączeniu spółek minister energii Krzysztof Tchórzewski, Holding ma 
zostać dokapitalizowany kwotą wynoszącą ok. 1 mld zł.

Pieniądze te mają być przeznaczone na drążenie wyrobisk, mo-
dernizację zakładu przeróbki w kopalni Murcki-Staszic, zakup obu-
dów zmechanizowanych oraz urządzeń transportowych, a także 
rozbudowę klimatyzacji i systemów transportu załogi. W 2017 r. na 
inwestycje w kopalniach Holdingu ma zostać przeznaczonych ponad 
201 mln zł.

Bartłomiej Szopa
Dziennikarz portalu górniczego nettg.pl i tygodnika Trybuna Górnicza
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BEZPIECZEŃSTWO

Rok wstępnie podsumowany
W górnictwie węgla kamiennego stan bezpieczeństwa załóg poprawił 

się w porównaniu do 2015 roku, lecz w kopalniach rud miedzi uległ 
drastycznemu pogorszeniu.

Choć szczegółowy raport podsumowujący stan bezpieczeń-
stwa w polskich kopalniach ma być gotowy na przełomie lu-
tego i marca, Wyższy Urząd Górniczy podliczył już i wstępnie 
przeanalizował wypadkowość w minionym roku. Z prostej 
analizy ubiegłorocznych danych wynika, że w górnictwie 
węgla kamiennego stan bezpieczeństwa załóg w 2016 r. po-
prawił się porównaniu do 2015 r., który pod względem wy-
padkowości śmiertelnej i ciężkiej był jednym z najlepszych 
w całym ostatnim ćwierćwieczu. Niestety, nie we wszystkich 
gałęziach górnictwa sytuacja się poprawiła.

W minionym roku w kopalniach węgla kamiennego w wyniku 
wypadków życie straciło 10 osób, w tym 9 to załogi własne kopalń. 
Rok wcześniej ofiar śmiertelnych było 12, z czego 2 osoby były pra-
cownikami firm zewnętrznych. Nadzór górniczy podkreślał zgodnie 
w podsumowaniach roku 2015, że był on rekordowo dobry. Cieszy 
więc, że ubiegły pochłonął jeszcze mniej ofiar śmiertelnych. 

W „miedzi” tragedia za tragedią
Przytoczone dane nie znajdują niestety potwierdzenia we 

wszystkich gałęziach przemysłu wydobywczego. Wszyscy, którzy 
na bieżąco śledzą doniesienia z górniczego świata, wręcz z niedo-
wierzaniem przyjmowali w 2016 r. pojawiające się raz po raz in-
formacje, o kolejnych tragediach w górnictwie miedziowym. W ko-
palniach rud miedzi w zeszłym roku zginęło aż 17 osób, podczas 
gdy rok wcześniej liczba ta wynosiła zaledwie 2. 

Wśród wypadków w kopalniach KGHM nie sposób pominąć 
ten z 29 listopada. W ZG Rudna doszło do potężnego wstrząsu. 
Była to tzw. górnicza ósemka w dziesięciostopniowej skali. Wstrząs 
był bardzo silny i spowodował duże zniszczenia. Miał miejsce na 
głębokości 1100 m. Zginęło wówczas 8 górników, a 6 zostało ran-
nych. Był to najtragiczniejszy dzień w historii KGHM.  

Trend utrzymany choć śmiertelnych więcej
W rezultacie sumarycznie wszystkich wypadków śmiertelnych 

w całym polskim przemyśle wydobywczym w 2016 r. było 27  
(o 8 więcej niż w 2015 r.). Ciężkich 
wypadków w 2016 r. w całym gór-
nictwie zdarzyło się 8 (o 4 mniej 
niż w 2015 r.), w tym w górnictwie 
węgla kamiennego 5 (w 2015 r. było  
ich 7). Malejący rokrocznie od 
siedmiu lat trend w wypadkowo-
ści ogółem (wypadki we wszyst-
kich kategoriach, łącznie z lek-
kimi) w ub.r. został utrzymany. 
Wszystkich wypadków w polskim 
górnictwie w 2016 r. zdarzyło się 
2073, w tym 1575 w górnictwie 
węgla kamiennego, czyli w całym 
górnictwie w porównaniu do 2015 r. mniej o 3,9 proc., a w górnic-
twie węgla kamiennego mniej o 7,5 proc.

Wymiar praktyczny
WUG wyjaśnia, że statystyczne ustalenia mają wymiar praktycz-

ny – wskazują priorytety kontrolne nadzoru górniczego w najbliż-
szych miesiącach. Główne zagrożenia występujące w górnictwie są 

zidentyfikowane, ale zmienia się ich specyfika i nasilenie w poszcze-
gólnych zakładach. A ta specyfika musi być uwzględniana nie tylko 
w działalności kontrolnej nadzoru górniczego, lecz przede wszystkim 
w codziennej profilaktyce prowadzonej przez przedsiębiorców.

Promując najlepszych
Wyższy Urząd Górniczy dokłada starań, by stan bezpieczeń-

stwa w polskich kopalniach był coraz lepszy. Choć jak wiadomo 
z siłami natury wygrać się nie da i niektórych zdarzeń po prostu nie 
można uniknąć, to nadzór stara się promować i nagradzać przynaj-
mniej te zakłady, gdzie załogi i szefostwa kładą szczególny nacisk 
na udział człowieka w dbaniu o bezpieczeństwo. Jednym ze sposo-
bów takiego promowania jest podsumowany pod koniec zeszłego 
roku konkurs „Na początek 180 dni bez wypadku”.

Laureatów wyłoniono na podstawie analizy stanu BHP w za-
kładzie górniczym (liczby wypadków, w tym pracowników firm 
zewnętrznych) i niebezpiecznych zdarzeń, które powodowały 
ryzyko wypadkowe oraz oceny służb kopalnianych w zakresie 

działań prewencyjnych. Zwycięz-
cami konkursu zostały: w katego-
rii zakładów górniczych zatrud-
niających do 1500 pracowników 
– Kopalnia Olkusz-Pomorzany 
Zakładów Górniczo-Hutniczych 
Bolesław SA; w kategorii zakła-
dów górniczych zatrudniających 
od 1501 do 3500 pracowników 
– Kopalnia Węgla Kamiennego 
Makoszowy Spółki Restruktu-
ryzacji Kopalń SA; w kategorii 
zakładów górniczych zatrudnia-
jących powyżej 3500 pracowni-

ków – Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia-Zofiówka-Jastrzębie 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Nagrodę specjalną za „Działal-
ność prewencyjną” przyznano Kopalni Węgla Kamiennego Bo-
brek-Piekary Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Bartłomiej Szopa
Dziennikarz portalu górniczego nettg.pl  

i tygodnika Trybuna Górnicza

W kopalniach rud miedzi w zeszłym roku zginęło aż 17 osób, podczas gdy rok wcześniej śmierć 
przy pracy poniosło dwóch górników. 

W górnictwie węgla kamiennego stan 
bezpieczeństwa załóg w 2016 r. poprawił 
się porównaniu do 2015 r., który pod 
względem wypadkowości śmiertelnej 
i ciężkiej był jednym z najlepszych 
w całym ostatnim ćwierćwieczu. Niestety, 
nie we wszystkich gałęziach górnictwa 
sytuacja się poprawiła.
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INNOWACJE

Z ziemi i powietrza namierzają smog
O stanie powietrza w regionie lub większych miastach oraz o głównych 

źródłach niskiej emisji informuje system monitoringu.

Zły stan powietrza w Polsce to nie-
zmiennie ważny problem. W ostatnich 
tygodniach przekroczenia stanów 
alarmowych elektryzowały opinię pu-
bliczną, a słowo „smog” jest odmienia-
ne we wszystkich przypadkach. Głów-
ną przyczyną powstawania smogu 
jest tzw. niska emisja. Tym terminem 
określa się emisję zanieczyszczeń do 
powietrza, z emitorów (np. kominów) 
o wysokości nie przekraczającej 40 m. 
Jest to głównie emisja pochodząca 
z indywidualnych domów, lokalnych 
kotłowni oraz samochodów.

Ze względu na emisję substancji tok-
sycznych, szczególnie niebezpieczne jest 
spalanie w domowych piecach opału o złej 
jakości oraz odpadów komunalnych. Pro-
blem niskiej emisji wynika również ze sto-
sowania w domach niskosprawnych, prze-
starzałych urządzeń grzewczych, w złym 
stanie technicznym, w których spalane są 
paliwa złej jakości (wysoka zawartość siar-
ki i popiołu, niska kaloryczność). Istotne 
znaczenie dla wielkości emisji ma dbałość 
o stan techniczny i prawidłowa eksplo-
atacja urządzeń grzewczych. Ważne jest 
częste i dokładne czyszczenie palenisk, 
rusztów, kanałów spalinowych i przewo-
dów dymowych oraz ich odpowiednia 
obsługa.

Niska emisja jest źródłem wielu za-
nieczyszczeń powietrza, w tym pyłów za-
wieszonych (PM – ang. particulate matter) 
PM10 i PM2,5, trwałych zanieczyszczeń 
organicznych, np. dioksyn i furanów oraz 
wielopierścieniowych węglowodorów aro- 
matycznych, np. rakotwórczego i muta-
gennego benzo(a)pirenu. Oprócz emi-
sji podstawowych gazów spalinowych, 
jak dwutlenek węgla, tlenek węgla (przy 
niepełnym spalaniu), tlenki siarki i azotu, 
pyły z domowych kominów emitowane są 
spaliny zawierające również metale cięż-
kie, takie jak np. rtęć, ołów, kadm, nikiel, 
chrom. Najbardziej uciążliwe tzw. pyły za-
wieszone, które ze względu na małe wy-
miary cząstek (PM10 i PM2,5) unoszą się 
w powietrzu i mogą docierać do górnych 
dróg oddechowych i płuc. Zdolne są też 
do adsorpcji substancji niebezpiecznych 
(np. metali ciężkich), często o działaniu 
rakotwórczym. 

Pyły zawieszone odpowiedzialne są 
za choroby układu oddechowego i krąże-
niowego, alergie. Na terenach o wysokich 
poziomach tych substancji w powietrzu 
odnotowuje się negatywne trendy wzro-
stu zachorowań oraz śmiertelności. Za-
nieczyszczenia przenoszą się również do 
gleby, do płodów rolnych i do wód, a stąd 
do łańcucha pokarmowego zwierząt 
i ludzi. Badania krajowe (opublikowane 
w 2009 r.) potwierdziły zależność pomię-
dzy zwiększoną zapadalnością na nowo-
twory płuc mężczyzn, a wzrastającym stę-
żeniem pirenu i pyłu zawieszonego PM10 
w powietrzu atmosferycznym. 

W rozporządzeniu Ministra Środowi-
ska z 2012 r. znajdziemy dopuszczalne 
stężenia pyłów zawieszonych o oznacze-
niach PM10 i PM2,5 a w objaśnieniach 
ich definicje. Pył PM10 zawiera cząstki 
o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, 
a PM2,5 pyły o drobinach od 0 do 2,5 mi-
krometra średnicy. Maksymalne, średnio-
dobowe stężenie pyłu PM10 w powietrzu 
wynosi 50 mikrogramów/metr sześcienny, 
dla pyłu PM2,5 wielkość ta to 25 mikro-
gramów/metr sześcienny. W większości 
miast Polski, szczególnie Polski południo-
wej poziomy te są przekraczane. 

O tym, jaki jest stan powietrza w skali 
regionu czy większych miast, oraz jakie 
są główne źródła niskiej emisji, informuje 
system monitoringu powietrza w Polsce 
nadzorowany przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska oraz realizowany 
przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochro-

Zestaw z aspiratorem do poboru próbek do badań stężeń 
pyłów zawieszonych w powietrzu.

ny Środowiska. Rośnie zapotrzebowanie 
na monitoring jakości powietrza oraz 
identyfikację punktowych źródeł emisji 
zanieczyszczeń. Tego typu monitoring po-
winny wykonać doświadczone jednostki. 

Główny Instytut Górnictwa realizuje 
takie zadania zarówno metodami pomia-
rowymi, jak i z wykorzystaniem nowocze-
snych rozwiązań, w tym dronów. Metody-
ki referencyjne wymienione są w rozpo-
rządzeniu Ministra Środowiska z 2012 r. 
w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu. Dla pyłów me-
todą referencyjną jest metoda grawime-
tryczna, która jest uznana i stosowana na 
świecie jako najbardziej precyzyjna me-
toda pomiaru. W tej metodzie używa się 
tzw. poborników pyłowych (aspiratorów) - 
specjalnych urządzeń, do których zasysa-
ne jest powietrze atmosferyczne poprzez 
filtr umieszczony w specjalnej głowicy.

– W GIG do mierzenia imisji, a więc 
poziomu zanieczyszczeń powietrza w śro-
dowisku (nie mylić z emisją u źródła), po-
siadamy zarówno aspiratory o dużych 
wydajnościach zasilane z sieci elektrycz-
nej lub agregatu prądotwórczego, które 
pozwalają na szybki przepływ strumienia 
powietrza oraz aspiratory akumulatorowe 
o znacznie mniejszej wydajności – mówi 
Krystian Kadlewicz, kierownik Labora-
torium Ochrony Powietrza w Głównym 
Instytucie Górnictwa. – Na specjalnych 
membranach filtracyjnych osiadają za-
nieczyszczenia pyłowe, a pobrane próbki 
możemy następnie analizować w naszych 
akredytowanych laboratoriach metodą 
wagową dla określenia stężeń, w tym 
z rozdziałem na klasy ziarnowe np. PM10 
i PM2,5. W próbkach pyłu oznaczać moż-
na również metale ciężkie i wielopierście-
niowe węglowodory aromatyczne, w tym 
benzo(a)piren.

W listopadzie 2016 r. GIG rozpoczął 
także testowanie autorskiej mobilnej 
platformy monitoringu wybranych para-
metrów niskiej emisji z wykorzystaniem 
dronów. Zastosowano w nim własne roz-
wiązanie laserowych mierników stężenia 
pyłu, dwutlenku i tlenku węgla.

– Dron mierzy to, co wydostaje się 
z komina bezpośrednio nad nim, ale dzię-
ki takim pomiarom można opracować 
mapę zagrożeń i wskazać miejsca kumula-
cji zanieczyszczeń pyłowych – podkreśla 
dr Adam Szade, jeden z autorów opraco-
wania. 

Sylwia Jarosławska-Sobór
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EKOLOGIA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
D

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Region walczy o czyste powietrze
Proponowane w projekcie uchwały sejmiku śląskiego rozwiązania stanowią 

dobrze wyważony kompromis pomiędzy ochroną środowiska a interesem 
producentów paliw.

Sejmik Województwa Śląskiego zakończył już prace nad 
uchwałę antysmogową. Jej projekt zakłada m.in. zakaz pa-
lenia złej jakości paliwami, takimi jak floty, muły czy węgiel 
brunatny. Jest to reakcja władz samorządowych na fatalną 
jakość powietrza w regionie.

W dokumencie zawarte są trzy daty graniczne wymiany starych 
kotłów w zależności od ich wieku. Użytkownicy urządzeń powyżej 
10 lat od daty produkcji będą je musieli wymienić na klasę 5 do koń-
ca 2021 r. Ci, którzy użytkują kotły od 5–10 lat, powinni wymienić je 
do końca 2023 r., zaś użytkownicy kotłów kupionych w późniejszych 
latach dostali czas do końca 2025 r. Ze względu na to, że do 2016 r. 
wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich 
obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca 2027 r. Co 
istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem 
lub drewnem, ma obowiązek zainstalować od razu kocioł klasy 5. Ta 
regulacja będzie miała zastosowanie po 12 miesiącach od dnia wej-
ścia w życie uchwały antysmogowej.

– Kładziemy nacisk, aby od przyszłego sezonu grzewczego muły, 
floty i węgiel brunatny były paliwem zakazanym. Chcemy również, 
żeby kotły pozaklasowe zostały w ciągu 10 lat wymienione na kotły 
co najmniej 5 klasy – wyraźnie podkreślił marszałek województwa 
śląskiego, Wojciech Saługa. 

– Zdajemy sobie sprawę, że najtrudniej będą mieli ci, którzy nie 
mają środków. Tutaj wymianę trzeba będzie absolutnie wspomóc. 
Ale to już będzie zależało od poszczególnych gmin, bo za tym wszę-
dzie muszą pójść programy gminne – dodał marszałek.

Kotły do wymiany
Przypomnijmy, że wspieraniu walki z niską emisją służą obecnie 

środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach, pieniądze unijne przeznaczone na rozwój 
regionów, a dystrybuowane przez Urząd Marszałkowski w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego (2014–2020) oraz fundusze 
przeznaczone na ochronę środowiska w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014–2020). W POIiŚ 
2014–2020 dostrzeżono szczególny problem niskiej emisji powodu-
jącej smog w naszym regionie i wyodrębniono, wraz z pulą środków 
finansowych, oddzielne działanie pod nazwą „Kompleksowa likwida-
cja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” wdrażane 
przez WFOŚiGW w Katowicach.

Całkowite koszty wymiany palenisk w województwie śląskim 
mogą nawet sięgnąć 7 mld zł. Wyliczono bowiem, że pieców i kotłów 
typu „domowego” o mocy do 1 MW jest w całym regionie ok. 700 
tys. Średni koszt wymiany jednej takiej instalacji na spełniającą klasę 5 
wynosi 10 tys. zł. Koszty rozłożone na 10 lat wymagałaby dodatkowe-
go „montażu” finansowego ze środków Narodowego i Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, europejskich 
i centralnych, budżetów samorządów, a także samych mieszkańców. 

Zapisy uchwały wprowadzają zakaz stosowania węgla brunatne-
go oraz paliw stałych produkowanych z tego węgla, mułów i floto-
koncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu 3 mm, paliw stałych 

produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów wę-
glowych, paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w któ-
rych zawartość frakcji 3 mm jest większa niż 15 proc. oraz drewna, 
którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 proc. Zakaz ten 
– jak podkreślają eksperci - wynika z faktu, że węgiel brunatny oraz 
najdrobniejsze frakcje węgla kamiennego, tj. muły węglowe i floto-
koncentraty, to paliwa generujące największe emisje zanieczyszczeń, 
szczególnie w zakresie emisji pyłów oraz benzo(a)pirenu. 

Węgiel brunatny jest jakościowo dużo gorszym paliwem niż 
węgiel kamienny i  charakteryzuje się niższą wartością opałową, za-
zwyczaj poniżej 19 MJ/kg, co związane jest zarówno z jego budową 
chemiczną, jak też wysokimi zawartościami popiołu – powyżej 20 
proc. oraz wilgoci powyżej 30 proc. Przekłada się to bezpośrednio 
na konieczność spalenia większej, w stosunku do węgla kamiennego, 
ilości paliwa, a tym samym uwolnienia większej ilości pyłu do atmos-
fery przy spalaniu w kotle. Substancja mineralna w węglu brunatnym 
jest ponadto bardzo drobna oraz silnie zdyspergowana w objętości 
paliwa, co dodatkowo przekłada się na większą w stosunku do węgla 
kamiennego emisję pyłu podczas spalania. Węgiel brunatny zawiera 
także znacznie więcej od węgla kamiennego części lotnych (na pozio-
mie ok. 40–60 proc.). Porównując potencjał emisyjny węgla brunat-
nego i kamiennego, ten pierwszy charakteryzuje się ok. pięciokrotnie 
większą emisją pyłu podczas spalania. 

Kompromis z górnictwem
„Spalanie natomiast mułów węglowych i flotokoncentratów wę-

glowych, tj. najdrobniejszych frakcji węgla kamiennego, jest bezpo-
średnią przyczyną wysokich stężeń pyłu w powietrzu, szczególnie na 
obszarze Polski południowej. Szacuje się, że podczas spalania mułów 
węglowych i flotokoncentratów, ilość uwalnianego do atmosfery pyłu 
jest 10–50-krotnie większa, niż podczas spalania węgla kawałkowe-
go. W większości przypadków, szczególnie dotyczy to mułów węglo-
wych, są to paliwa o bardzo niskiej jakości, tj. niskiej kaloryczności 
zazwyczaj poniżej 15 MJ/kg oraz wysokiej zawartości popiołu i wil-
goci, co przekłada się na konieczność spalenia dużej ilości takiego 
paliwa, a tym samym uwolnienia większej ilości pyłu do atmosfery, 
celem uzyskania żądanej ilości ciepła. Biorąc powyższe pod uwagę, 
zakaz stosowania mułów, flotokoncentratów w ogrzewnictwie indy-
widualnym jest niezbędny” – czytamy w uzasadnieniu do uchwały 
antysmogowej.

Projektodawcy uchwały zaproponowali więc wprowadzenie 
granicznego uziarnienia dla paliw stałych, wynoszącego 3 mm, czyli 
większego, niż graniczne uziarnienie dla mułów i  flotokoncentratów, 
wynikającego z zapisów krajowych norm. Wprowadzenie dla wszyst-
kich paliw stałych dopuszczalnej zawartości frakcji 3 mm na poziomie 
15 proc. zlikwiduje – w ich przekonaniu – procederem dodawania 
mułów i flotokoncentratów do miałów węglowych. 

Proponowane w projekcie uchwały wartości graniczne zawartości 
frakcji 3 mm nie wymagają – co podkreślają projektodawcy uchwa-
ły – żadnych istotnych modyfikacji oraz inwestycji w infrastrukturę 
zakładów przeróbczych i stanowią dobrze wyważony kompromis 
pomiędzy ochroną środowiska a interesem producentów paliw.
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EKOLOGIAWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
D

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Co się tyczy samych kotłów, to uchwała dopuszcza użytkowa-
nie kotła minimum klasy 5. Wynika to z faktu, że bardzo zła jakość 
powietrza w woj. śląskim wymusza ograniczenie emisji do poziomu 
możliwie najniższego. Potwierdza to analiza efektów dla wariantów 
regulacji ograniczających emisję z sektora indywidualnego ogrze-
wania przeprowadzona dla woj. małopolskiego. Wykazała ona, że 
zarówno kontynuacja prowadzenia dotychczasowych działań bez 
uregulowania emisji z kotłów na poziomie województwa, jak również 
regulacje, które wprowadzą łagodniejsze wymagania na poziomie 
klasy 3 lub 4 według normy PN-EN  303–5:2012, nie przyniosą wy-
starczającego efektu w  postaci dotrzymania norm jakości powietrza. 
Bardzo ważne jest też, aby kotły te pozbawione zostały możliwości 
instalowania dodatkowego rusztu, umożliwiającego spalanie paliw 
innych niż dedykowane, w tym śmieci. Według niektórych szacun-
ków w przydomowych kotłach spala się nawet 2 mln t śmieci rocznie, 
głównie plastików, które są podstawowym źródłem smogu i rako-
twórczych benzopirenów, zaś zakaz palenia śmieci w wielu często 
nie jest skutecznie egzekwowany.

Będą kontrolować
Pozostaje zatem kwestia odpowiedzialności za niestosowanie się 

do zapisów uchwały antysmogowej. Przede wszystkim określono, że 
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowi-
ska sprawują marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta. Zatem organy te mogą upoważnić do wykony-
wania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów mar-
szałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjona-

riuszy straży gminnych. Kontrolujący będzie uprawniony do wstępu 
wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na 
teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona 
jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozo-
stały teren. Będzie mógł też przeprowadzać badania lub wykonywać 
inne czynności kontrolne, żądać pisemnych lub ustnych informacji 
oraz przesłuchiwać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego.

Z powyższego wynika, że podmioty eksploatujące instalacje są 
zobowiązane do okazania na żądanie organów uprawnionych do 
przeprowadzenia kontroli, dokumentów potwierdzających spełnie-
nie wymagań określonych w uchwale dla użytkowanej instalacji. 
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwa-
ły określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który 
stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zaka-
zów, określonych w uchwale sejmiku województwa podlega karze 
grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od  
20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można 
nałożyć grzywnę w  wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje 
znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach 
ustawy 1000 zł. Organami uprawnionymi do nakładania mandatów 
na gruncie aktualnego stanu prawnego są i pozostaną policja oraz 
inspektorzy ochrony środowiska.

Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza  

i portalu górniczego nettg.pl

Unieszkodliwianie odpadów 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

wsparł ekologiczną inwestycję.
Są środki na dalszą rozbudowę Za-
kładu Odzysku i Unieszkodliwiania 
Odpadów w Katowicach. 9 lutego br. 
Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej podpisał umowę 
pożyczki z dyrekcją Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
na kwotę 18 367 500 zł. Dzięki tym 
środkom zrealizowany zostanie drugi 
etap rozbudowy inwestycji obejmują-
cy część mechaniczną służącą przy-
gotowaniu odpadów do biologicznego 
przetwarzania oraz produkcji paliwa 
alternatywnego. 

Instalacja składa się z 24 zadaszonych 
i szczelnych boksów, w tym ośmiu do prze-
twarzania selektywnie zebranych odpa-
dów zielonych i bioodpadów. Każdy boks 
stanowi niezależny moduł z własnym sys-
temem napowietrzania, systemem ujęcia 
i zbierania odcieków, sondą pomiaru tem-
peratury oraz instalacją zraszania. Korzyści 
z instalacji to wydzielenie odpadów ulega-
jących biodegradacji, uzyskanie produktów 

końcowych w postaci polepszacza gleby, 
eliminacja substancji o nieprzyjemnym zapa-
chu oraz zmniejszenie ilości odpadów depo-
nowanych na składowisku. Budżet inwestycji 
stanowi – 22,35 mln zł (57 proc.) w ramach 
pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach oraz 17 mln zł (43 proc.) środków 
własnych spółki. 

Warto podkreślić, że w kwietniu 2014 r.  
WFOŚiGW udzielił dofinansowania w kwo-
cie 2,95 mln zł na zadanie pod nazwą: 
„Budowa trzeciej kwatery składowiska 
odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej 
w Katowicach”. Efektem ekologicznym było 
bezpieczne składowanie odpadów powsta-
jących w procesie mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości sortowania 
odpadów komunalnych. Z kolei we wrze-
śniu 2015 r. Fundusz udzielił dofinansowania 
w kwocie 22,35 mln zł na rozbudowę Zakła-
du Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów 
w Katowicach w etapie pod nazwą „Mo-
dernizacja instalacji do biologicznego prze-
twarzania odpadów organicznych”. Zadanie 

polegało na modernizacji i rozbudowie in-
stalacji mechaniczno-biologicznego prze-
twarzania zmieszanych odpadów komu-
nalnych posiadającej status Regionalnej In-
stalacji Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych w Regionie II. Teraz przyszła kolej na 
etap trzeci. Zakłada on rozbudowę części 
mechanicznej instalacji do przygotowania 
odpadów do biologicznego przetwarzania 
oraz produkcji paliwa alternatywnego.

Reasumując: inwestycja objęła swym 
zasięgiem 5,35 ha. Jej celem jest dosto-
sowanie gospodarki odpadami na terenie 
Katowic do wymogów polskiego i unijne-
go prawa, a także zintensyfikowanie efek-
tywności procesu biologicznego przetwa-
rzania odpadów. Kompleks będzie w sta-
nie przerobić 60 tys. t odpadów na rok. 
W ramach przedsięwzięcia dostarczono 
niezbędne maszyny i urządzenia techno-
logiczne. Ponadto rozbudowano magazyn 
paliwa alternatywnego RDF o dodatkową 
halę o powierzchni ok. 1 tys. m kw. Łącz-
na powierzchnia części magazynowej wy-
nosi obecnie 2 tys. m kw. 

Kaj
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TEMAT NA CZASIE

O smogu jest głośno. Niska emisja pyłów oraz szkodliwych 
gazów dała się we znaki w wielu miejscach Polski. Zanie-
czyszczenia pochodzą m.in. z domowych pieców oraz trans-
portu samochodowego. 

Jedną z przyczyn smogu jest ogrzewanie paliwami kiepskiej jako-
ści, często w przestarzałych piecach, spalanie śmieci oraz brak norm 
w zakresie paliw wykorzystywanych przez gospodarstwa domowe.

– Głównym powodem tych wszystkich smogowych historii jest 
to, że ludzie w Polsce są zbyt biedni, by palić węglem odpowied-
niej jakości – powiedział Bogusław Ziętek, przewodniczący Wolnego 
Związku Zawodowego Sierpień 80. – A zatem nie należy elimino-
wać węgla, tylko eliminować biedę w polskim społeczeństwie. Dys-
ponujemy dobrymi, sprawdzonymi technologiami spalania węgla. Są 
dobre, nowoczesne piece, z których emisja jest minimalna. Nieste-
ty problemem jest bieda i to, że ludzie spalają cokolwiek, również 
śmieci, w tym przykładowo butelki plastikowe, a także muły bezna-
dziejnej jakości, które się nie nadają do celów grzewczych. Mówienie, 
że winny smogowi jest węgiel, jest tylko szukaniem kozła ofiarnego. 
Dobrym pomysłem byłoby przygotowanie jakiegoś rządowego pro-
gramu wsparcia eliminacji zjawiska palenia śmieciami. Nie tylko po-
przez wymianę przestarzałych pieców na nowe, ale także poprzez 
przyłączanie do sieci ciepłowniczej kolejnych obiektów. Gdyby taki 
rządowy program powstał, to musiałby być realizowany wspólnie 
z gminami, które przede wszystkim borykają się z problemem tzw. 
niskiej emisji – podsumowuje Bogusław Ziętek.

Niska emisja to przyczyna występowania licznych schorzeń, 
w tym alergicznych, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, 
czy nowotworów.

– Mamy do czynienia ze smogiem, co przecież nie jest żadną 
nowością, szczególnie w warunkach dużego mrozu – mówił Wacław 
Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników 
w Polsce. – Jest to rezultat przede wszystkim spalin samochodowych 
oraz palenia w piecach byle czym, chodzi tu głównie o spalanie śmie-
ci. Nie należy winić za ten stan węgla, bowiem ludzie oszczędzając 
na paliwie, palą często tym, co wpadnie im w ręce. Trzeba przede 
wszystkim stworzyć warunki do tego, by ludzie chcieli wymieniać 
piece na takie, w których spala się odpowiednie gatunki węgla – pod-
kreślił Wacław Czerkawski.

Ważne jest, by walcząc ze smogiem nie wylać przysłowiowego 
dziecka z kąpielą. Chodzi o to, żeby nie powstało przekonanie, że 
podstawową przyczyną niskiej emisji jest spalanie węgla w domo-
wych paleniskach. Powietrze zanieczyszczają bowiem m.in. ci, któ-
rzy w domowych paleniskach spalają muły i floty węglowe, a przede 
wszystkim wszelkiego rodzaju śmieci i odpady.

Trzeba określić wymogi dla paliw
Ministerstwo Rozwoju opracowało projekt rozporządzenia doty-

czącego wymagań dla kotłów na paliwa stałe. Jeśli wejdzie w życie, 
w Polsce będzie można sprzedawać tylko kotły spełniające wymaga-
nia piątej, najwyższej, klasy emisji. Do nich będą nadawały się tylko 
paliwa kwalifikowane, które są produkowane przez polskich produ-
centów węgla. Producenci węgli ekologicznych wskazują, że to bę-
dzie ważny krok, ale niewystarczający. Podstawą jest bowiem jakość 
paliw, które w tych kotłach będą spalane. 

Do postawienia tego drugiego kroku przygotowuje się Minister-
stwo Energii. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie moni-
torowania i kontrolowania jakości paliw. Ma on określić wymagania 

Nie winić węgla
Likwidować smog, czyli eliminować biedę, żeby ludzie nie palili byle czym, 

również śmieciami a także mułem beznadziejnej jakości.

jakie muszą spełniać paliwa stałe szczególnie dla sektora komunalno-
bytowego. 

Producenci węgli do spalania w sektorze komunalno-bytowym 
wskazują, że brak skutecznych rozwiązań w zakresie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw ma także ekonomiczny wymiar. Dziś 
bowiem producenci paliw spełniających wszelkie ekologiczne normy 
muszą bowiem konkurować na rynku z anonimowymi producentami 
paliw niewiadomej jakości i nieznanego pochodzenia. 

Zwracają na to uwagę w spółce Katowicki Węgiel, której Kato-
wicki Holdingu Węglowy powierzył sprzedaż części swojej produkcji. 
Kwalifikowane paliwa węglowe oferowane przez Katowicki Węgiel 
– podkreślają w spółce – spełniają najbardziej rygorystyczne normy 
w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 

Wyeliminować muły i floty
– Ta jakość została potwierdzona certyfikatami na „znak bez-

pieczeństwa ekologicznego” Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
z Zabrza – mówił niedawno Marek Klusek, prezes firmy. – Nasze pali-
wa wyróżnia niska zawartość zanieczyszczeń, w szczególności siarki. 
Przystosowane są do spalania w nowoczesnych paleniskach, zapew-
niają komfort użytkowania i bezpieczeństwo ekologiczne. Jak wiado-
mo, spalanie paliw o kontrolowanej, stabilnej jakości, w tym samym 
rodzaju urządzeń grzewczych wpływa na redukcję wielkości emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery – wyjaśnił Klusek. 

Projekt nowelizacji ustawy przygotowywany w Ministerstwie 
Energii ma dotyczyć wszystkich materiałów opałowych wprowadza-
nych do obrotu, zatem bezpośrednio wpłynie na jakość paliw spala-
nych w gospodarstwach domowych i kotłach małej mocy. 

– Wyeliminowanie mułów i flotów, które spalane w domowych 
piecach zanieczyszczają powietrze trującymi związkami, to działanie 
nie tylko w interesie środowiska i społeczeństwa, ale także w interesie 
polskich producentów węgla – podkreślił prezes Klusek. – Nie mają 
racji ci, którzy obawiają się wzrostu kosztów ogrzewania. Po pierwsze 
– kwalifikowane paliwa węglowe są znacznie wydajniejsze, mają zna-
ną, konkretnie określoną kaloryczność, zatem porównywanie wprost 
ceny tony opału, nie ma sensu. Po drugie – chodzi o środowisko, a je-
śli ktoś woli o zdrowie, a często nawet życie. A tych wartości nie da 
się już przeliczyć na pieniądze – dodał prezes Klusek.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do początku lu-
tego 2017 r. prowadził konsultacje projektu uchwały antysmogowej. 
Projekt zakłada, że już od 1 września br. w województwie śląskim 
wejdzie zakaz stosowania w domowych piecach węgla brunatnego, 
mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna. Byłaby to druga 
po woj. małopolskim uchwała antysmogowa w Polsce. 

(Czytaj – str. 18)
– Wśród najważniejszych rekomendacji Komitetu Ekonomiczne-

go Rady Ministrów dla Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości 
powietrza znalazł się m.in. postulat maksymalnego przyspieszenia 
prac nad rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo 
stałe, które powinno zostać przyjęte najpóźniej do końca kwietnia 
2017 r. Wskazano też na potrzebę pilnego wprowadzenia rozporzą-
dzenia w sprawie norm jakościowych dla paliw stałych, które powin-
no zostać przyjęte jeszcze w pierwszym kwartale br., po wprowadze-
niu zmian do ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw.

Jerzy Dudała
Dziennikarz Nowego Przemysłu i portalu wnp.pl.
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KONTROWERSJE

Komisja Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności (ENVI) Parlamentu 
Europejskiego zaakceptowała w li-
stopadzie 2016 r. nowe limity głów-
nych źródeł zanieczyszczeń powie-
trza dla państw UE zaproponowane 
przez Komisję Europejską, w tym 
tlenków siarki, azotu i rtęci. Krajowe 
zobowiązania w tym zakresie mają 
dotyczyć okresu po 2020 r., ale usta-
lono też cele na okres od 2030 r.

W 2010 r. Parlament Europejski przy-
jął dyrektywę w sprawie emisji przemysło-
wych (IED), delegując tym samym niektó-
re uprawnienia do Komisji Europejskiej. 
Upoważnienia te są obecnie wykorzysty-
wane przez KE do działań mających na 
celu zaszkodzenie przemysłowi Europy.

Jednym z głównych celów dyrektywy 
IED jest doprowadzenie do stanu, w któ-
rym wszystkie duże obiekty energetycz-
nego spalania (LCP) byłyby eksploato-
wane zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
technikami (BAT). Komisja Europejska 
została upoważniona do sporządzenia 
okresowych projektów aktualizacyjnych 
dokumentu referencyjnego BAT przezna-
czonego dla dużych obiektów energe-
tycznego spalania (LCP BREF). Obecnie 
do końca zbliża się pierwsza aktualizacja 
tego dokumentu, który został przedsta-
wiony Komisji ds. Ochrony Środowiska, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności (ENVI) przez Dyrekcję Gene-
ralną ds. Środowiska Komisji Europejskiej 
w poniedziałek 30 stycznia br. Podczas 
debaty nad zmianami proponowanymi 
przez Komisję Europejską, Komisja ENVI 
Parlamentu Europejskiego nie wniosła, 
żadnych poprawek, dając tym samym 
wolną rękę KE do dalszego procedowania 
tych zmian. 

Interesy przemysłu  
nie są brane pod uwagę

W czasie tego spotkania, w którym 
uczestniczył przedstawiciel Europejskiego 
Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Bru-
natnego EURACOAL, Komisja Europejska 
podjęła również działania promujące 
swoje propozycje zmian w LCP BREF tak, 
aby wykazać, że to Parlament Europejski 
chce drastycznego zaostrzenia norm emi-
sji powiązanych z BAT. Przebieg spotka-
nia wydawał się być ustawiony i kierowa-
ny przez europosłów z partii Zielonych, 

Elektrownie przed widmem likwidacji
EURACOAL kontra Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisji Europejskiej 

w sprawie rewizji dyrektywy LCP BREF.

a w czasie dyskusji prawie w ogóle nie 
wzięto pod uwagę interesów przemysłu. 
Ponadto Komisji Europejskiej zarzuca 
się, że „aktywnie promowała” uczestnic-
two organizacji pozarządowych, które są 
przez nią finansowane w procesie rewizji 
LCP BREF, co w rzeczywistości prowadzi 
do sytuacji, że organizacje te popierają jej 
propozycje zmian występując jednocze-
śnie przeciwko argumentacji płynącej ze 
strony przemysłu.

Rozsądna ochrona środowiska
Ochrona środowiska oparta o rozsąd-

ne stosowanie najlepszych dostępnych 
technik (BAT) jest wiodącą zasadą prawa 
ochrony środowiska UE, którą również 
wspiera EURACOAL. Rzeczywiście dzięki 
tym działaniom w latach 1990–2012 emi-
sje dwutlenku siarki z elektrowni węglo-
wych funkcjonujących na terenie Unii Eu-
ropejskiej zostały zmniejszone o 85 proc., 
tlenków azotu (NOx) o 55 proc., a pyłów 
o 70 proc. 

Przepisy związane z BAT dotyczące 
limitów emisji są kluczowe i muszą zostać 
przyjęte przez kwalifikowaną większość 
głosów w procedurze komitetu zatwier-
dzającego (składającego się z przedsta-
wicieli państw członkowski UE), zanim 
będą mogły wejść w życie (zgodnie z art. 
75 IED). Jednakże w poprawionym LCP 
BREF, Dyrekcja Generalna ds. Środowi-
ska Komisji Europejskiej proponuje limity 
emisji dla elektrowni węglowych opraco-
wane na podstawie wadliwej procedury 
rewizyjnej. 

Wykorzystano dominującą  
pozycję

W rzeczywistości, aktualizacja doku-
mentu została wykorzystana do elimina-
cji znacznej grupy użytkowników węgla 
poprzez wprowadzenie limitów emisji 
daleko wykraczających poza cele kontroli 
zanieczyszczeń wskazane w dyrektywie 
dotyczącej emisji przemysłowych. Komi-
sja ENVI wykorzystała swoją dominującą 
pozycję w procesie rewizyjnym BAT, aby 
zaproponować limity dla emisji, które 
zdaniem ekspertów technicznych są nie-
osiągalne dla zakładów energetycznych, 
nawet przy zastosowaniu aktualnych 
„najlepszych dostępnych technik”. 

W przypadku NOx proponowana 
górna granica zakresu emisji (175 mg/
Nm3) nie może być spełniona przez wiele 
dużych zakładów węglowych stosujących 

podstawowe środki kontroli NOx. Jed-
nak środki te są identyfikowane jako BAT 
w projekcie dokumentu referencyjnego 
LCP BREF. Eksperci uważają, że w tym 
wypadku właściwe byłoby pozostawienie 
dla emisji NOx limitu 200 mg/Nm3, który 
określony został w dyrektywie dotyczącej 
emisji przemysłowych. 

W sprawie rtęci EURACOAL wielo-
krotnie zwracał uwagę na błędy tech-
niczne, jakie popełniła komisja podczas 
wprowadzania proponowanego zakresu 
dopuszczalnej emisji. 

Na przykład, dane na temat spraw-
ności wprowadzone zostały na bazie 
referencyjnych elektrowni węglowych 
umieszczonych na terytorium Stanów 
Zjednoczonych, które w tamtym czasie 
nie zostały nawet uruchomione. Te i inne 
wady zostały wskazane w raporcie, opra-
cowanym na zlecenie EURACOAL, przez 
prof. Alfonsa Kathera z Uniwersytetu 
Technologicznego w Hamburgu. 

Stronnicze propozycje
W konsekwencji przyjęcia przez ko-

mitet zatwierdzający projektu w wersji 
przesłanej przez Komisję Europejską, 
elektrownie dotknięte tymi propozycjami 
w całej Europie w krótkim okresie czasu 
staną przed perspektywą likwidacji lub 
będą musiały czekać na przyznanie im 
uznaniowych derogacji. Każde zamknię-
cie elektrowni będzie miało poważne 
konsekwencje dla bezpieczeństwa do-
staw energii w wielu państwach człon-
kowskich, a przyjęcie tak stronniczych 
propozycji będzie szkodliwe dla zaufania 
do stanowienia prawa w Unii Europej-
skiej.

Jako akt delegowany, proces rewizji 
LCP BREF był planowany przez ustawo-
dawcę jako proces techniczny. To czego 
jesteśmy świadkami, to proces polityczny, 
którego celem, jak się wydaje, jest wy-
eliminowanie węgla a nie poprawa jako-
ści powietrza. EURACOAL kwestionuje 
przejrzystość tego procesu pod przewod-
nictwem Komisji Europejskiej, w którym 
to przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych finansowanych przez tę komisję są 
przeciwko przedstawicielom przemysłu 
i państwom członkowskim.

Karolina Kord
Opracowano na podstawie materiałów 

otrzymanych z EURACOAL
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Górnictwo czeka walka o indywidu-
alnego klienta. Zwłaszcza tego, który 
traktuje węgiel jako źródło ciepła. Bo 
o ile w przypadku energetyki konku-
rencji nie widać i nie wydaje się, by 
miała się w ogóle niebawem pojawić, 
to w przypadku ciepłownictwa spra-
wa już nie jest taka oczywista. 

Deklarowana (i słusznie) walka z niską 
emisją zanieczyszczeń powietrza często 
w praktyce zmierza bowiem w stronę wal-
ki z węglem. Uchwały antysmogowe wpro-
wadzające zakaz stosowania paliw stałych 
(taka właśnie zacznie obowiązywać od 
1 września 2019 r. w Krakowie), 
programy finansowe wspierają-
ce geotermię, czy wymianę pie-
ców węglowych na inne źródła 
ogrzewania rykoszetem uderzają 
w polskie górnictwo. W tej sytu-
acji branży nie pozostaje zatem 
nic innego, jak tylko „ucieczka do 
przodu” tak, aby pozbyć się ety-
kiety producenta „brudnego i nie-
przyjaznego środowisku” paliwa, 
przy jednoczesnym utrzymaniu 
dotychczasowej jego przewagi 
cenowej względem pozostałych 
źródeł ciepła. 

Małopolska ma uchwałę  
antysmogową.  

I ochotę na błękitny węgiel
Dobra wiadomość jest taka, że pierw-

szy z tych warunków można już uznać za 
spełniony. Istnieje już bowiem technolo-
gia, która pozwala uczynić węgiel paliwem 
niskoemisyjnym. Opracowane w zabrzań-
skim Instytucie Chemicznej Przeróbki 
Węgla „błękitne paliwo” pomyślnie prze-
szło zarówno fazę testów laboratoryjnych, 
jak i tych przeprowadzonych poprzedniej 
zimy na terenie Żywca, Krakowa, Zabrza, 
Roszkowa (pow. raciborski) i Jedliny-Zdrój.
Teraz czas przejść od testów do wdroże-
nia „błękitnego paliwa” na bardziej maso-
wą skalę. I… są już pierwsi chętni, by się 
tego podjąć. To gminy Małopolski. 

Najpoważniej o „błękitnym węglu” 
myślą samorządowcy z Beskidu Sądeckie-
go. Czternaście tamtejszych gmin kończy 
właśnie przygotowywać wniosek do Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

Kurorty i górskie uzdrowiska  
chcą postawić na węgiel

Czternaście gmin z z Beskidu Sądeckiego przygotowuje wniosek do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o dofinansowanie zakupu przez mieszkańców regionu „błękitnego paliwa”.

i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 
zakupu tego paliwa przez mieszkańców 
regionu. Bo właśnie jego cena jest dzisiaj 
najsłabszym elementem całego przedsię-
wzięcia. Według nieoficjalnych informacji 
tona „błękitnego paliwa” mogłaby koszto-
wać ok. 1000 zł, a to sprawia, że jakakol-
wiek próba komercyjnego wprowadzenia 
go na rynek jest z góry skazana na niepo-
wodzenie. Chyba, że ktoś by się do tego 
dołożył. 

I na to właśnie liczą samorządowcy, 
którzy przystąpili do projektu o nazwie 
„Eksperyment Sądecki 2”. Są wśród ich 
przedstawiciele władz Muszyny, Starego 

i Nowego Sącza, Piwnicznej, Szczawni-
cy, Rabki oraz mniejszych gmin należą-
cych do porozumienia „Kotlina Sądecka 
w Zdrowej Atmosferze”. Dla nich kwestia 
czystego powietrza to z jednej strony pro-
blem zdrowia mieszkańców, z drugiej zaś 
wizerunku i lokalnej gospodarki (znaczna 
część sygnatariuszy projektu to miejsco-
wości uzdrowiskowe żyjące z kuracjuszy 
i turystów).

– Zakładamy, że projekt będzie wdro-
żony minimum na trzy lata, z możliwością 
jego przedłużenia do pięciu lat. Będziemy 
występować o dofinansowanie w takiej 
wysokości, aby cena „błękitnego paliwa” 
była zbliżona do tej, którą trzeba zapłacić 
za „normalny” węgiel, a może nawet nieco 
mniejsza – mówi Marta Wieciech-Kumię-
ga, dyrektor Wydziału Ochrony Środowi-
ska Urzędu Miejskiego w Nowym Sączu. 
Jak wyjaśnia samorządy liczą na kwotę 
rzędu 150–170 zł, którą Fundusz miałby 
dołożyć do każdej tony paliwa sprzedane-
go w ramach „Eksperymentu”.

– Zresztą, jeśli to wypali i rozpocznie 
się produkcja „błękitnego paliwa”, to jego 
cena na pewno spadnie – uważa dyrektor 
Wieciech-Kumięga. 

Jeśli „Eksperyment Sądecki”  
się uda, to jego tropem  

ruszą kolejne gminy
Dlaczego nowosądeckie gminy wolą 

stawiać na węgiel zamiast na inne, alter-
natywne i mające „lepszą prasę” źródła 
energii? 

– Bo to działanie zupełnie bezinwe-
stycyjne – tłumaczy Marta Wieciech-Ku-
mięga.

– To paliwo zapala się w sta-
rym „kopciuchu”. „Błękitny wę-
giel” to rozwiązanie przeznaczo-
ne dla tej starej części infrastruk-
tury grzewczej, której nie damy 
rady wymienić – mówił dr inż. 
Andrzej Sobolewski, dyrektor za-
brzańskiego Instytutu Chemicz-
nej Przeróbki Węgla. Znaczenie 
tej informacji można docenić do-
piero z chwilą, kiedy uświadomi-
my sobie, że 75 procent funkcjo-
nujących w Polsce kotłów stano-
wią kotły komorowe z ręcznym 
zasypem paliwa (czyli pozakla-

sowe „kopciuchy”), a jedynie co czwarty 
jest urządzeniem sterowanym automa-
tycznie lub kotłem szybowym. Zaintere-
sowanie zaś wymianą starych pieców na 
nowsze – co zresztą otwarcie przyznają 
nowosądeccy urzędnicy – coraz wyraź-
niej spada. Najprawdopodobniej ci, któ-
rzy mieli wkład własny na taką wymianę, 
już jej dokonali, a pozostałym się do tego 
– nomen omen – nie pali i trzeba raczej 
przyjąć za pewnik, że swego stanowiska 
nie zmienią. A skoro zatem znaczna część 
mieszkańców zdecydowała się pozostać 
przy dotychczasowych, starych piecach, 
to chcąc uzyskać oczekiwany efekt ekolo-
giczny nie pozostaje nic innego, jak tylko 
dostarczyć im odpowiednio niskoemisyj-
ne paliwo.

Teoretycznie problem można oczy-
wiście kompleksowo rozwiązać rozbudo-
wując sieć centralnego ogrzewania. Naj-
wyższa Izba Kontroli w swym raporcie, 
poświęconym ograniczaniu niskiej emisji 
z kotłowni przydomowych i gminnych 

” Będziemy występować 
o dofinansowanie w takiej wysokości, 
aby cena „błękitnego paliwa” była 
zbliżona do tej, którą trzeba zapłacić  
za „normalny” węgiel, a może nawet 
nieco mniejsza – MARTA  
WIECIECH-KUMIĘGA.
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w województwie śląskim, wskazała zresz-
tą podłączenie nieruchomości do sieci 
CO jaka najtańszy sposób redukcji emisji 
pyłu zawieszonego PM10. Tyle, że to co 
dobre dla zwartej zabudowy miejskiej, 
dominującej w województwie śląskim, 
niekoniecznie już musi się sprawdzać 
w gminach wiejskich, czy miejsko-wiej-
skich. Tam doprowadzenie do rozrzuco-
nych nieraz na dużej przestrzeni zabudo-
wań sieci CO jest często ekonomicznie 
nieopłacalne. 

– U nas jest jedna elektrociepłownia, 
która zasila obiekty przemysłowe. W so-
łectwach zaś, gdzie żyje ok. 14–15 tysięcy 
mieszkańców, budynki opalane są głów-
nie kotłami węglowymi – mówi Katarzyna 
Barczyk-Łyczak, ekodoradca urzędu mia-
sta i gminy w Wolbromiu.

Samorząd tej, położonej w północno 
– zachodniej Małopolsce gminy z dużym 
zainteresowaniem spogląda na inicjatywę 
gmin z Sądecczyzny.

– Gdyby im się udało, to mielibyśmy 
już przetartą ścieżkę do podjęcia u nas 
podobnego przedsięwzięcia – tłumaczy 
Katarzyna Barczyk-Łyczak.

W poszukiwaniu „szufladki” 
z pieniędzmi

Czy jednak projekt sądeckich gmin 
ma szanse powodzenia? Przedstawiciele 
nowosądeckiego ratusza liczą, że w Na-
rodowym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej znajdzie się jakaś 
„szufladka”, do której można by zakwalifi-
kować przygotowywany właśnie wniosek. 
Nie ukrywają, że swe nadzieje po części 
wiążą z medialną wrzawą, jaka tej zimy 
rozgorzała wokół zanieczyszczenia po-
wietrza. W takiej atmosferze być może ła-
twiej będzie zdobyć pieniądze. To wszyst-
ko jednak na razie wyłącznie nadzieje, 

bo konkretnego programu (czytaj: źródła 
finansowania) urzędnicy nie są w stanie 
wskazać.

– Będziemy o tym rozmawiać, mając 
wniosek w ręce – stwierdza dyrektor Mar-
ta Wieciech-Kumięga.

Ten tajemniczy ton staje się zrozumia-
ły, jeśli sprawdzić, na co NFOŚiGW skłon-
ny jest obecnie dawać pieniądze w ra-
mach programów dotyczących poprawy 
jakości powietrza. Mowa jest tam o ener-
getycznym wykorzystaniu zasobów geo-
termalnych, zmniejszeniu zużycia energii 
w budownictwie, odnawialnych źródłach 
energii, energooszczędnych budynkach 
użyteczności publiczności i samowystar-
czalności energetycznej. O paliwach ni-
skoemisyjnych ani słowa.

– Fundusz udziela dofinansowania 
na zadania związane z modernizacją ko-
tłowni, dla których moc budowanych 
urządzeń wynosi minimum 40 kW. Fun-
dusz udziela pomocy finansowej również 
na źródła ciepła w nowo wybudowanych 
obiektach, jeżeli pochodzą one z odna-
wialnych źródeł energii – takiej informacji 
na temat finansowania ochrony powietrza 
dostarcza z kolei strona internetowa Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

– Trend u nas jest taki, że nie dopła-
camy do paliwa – jasno stawia sprawę dr 
inż. Sobolewski. – Tyle, że to jest śmiesz-
ne, bo to nie byłaby dopłata do paliwa, ale 
do efektu środowiskowego, który dzięki 
niemu uzyskujemy – dodaje. Nie traci jed-
nak nadziei, że w tym przypadku Fundusz 
łaskawiej spojrzy na inicjatywę małopol-
skich samorządowców. 

– Fundusz, podobnie jak Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, był naszym 
partnerem w trakcie realizacji tego pro-
jektu, a zatem „błękitny węgiel” to trochę 
także jego „dziecko” – mówi dr Sobolew-
ski. Deklaruje także, iż naukowcy z za-
brzańskiego Instytutu mogliby opracować 
technologię produkcji „błękitnego paliwa” 
w wersji standard – jego emisyjność była-
by nie 10, ale 3 razy niższa od tej genero-
wanej przez „zwykły” węgiel, ale jedno-
cześnie cena nie odbiegałaby od tej, którą 
trzeba zapłacić za taki zwykły węgiel.

– I wówczas „błękitny węgiel” w wersji 
premium mógłby być stosowany wyłącz-
nie w miejscowościach uzdrowiskowych, 
natomiast dla reszty byłby w wersji stan-
dard – proponuje dr Sobolewski.

Michał Wroński
Dziennikarz w PortalSamorzadowy.pl

Dla władz gminy Piwniczna-Zdrój oraz 13 sąsiednich gmin należących do porozumienia „Kotlina Sądecka w Zdrowej Atmosferze” 
kwestia czystego powietrza jest sprawą zdrowia mieszkańców oraz rozwoju opartego na przyciąganiu kuracjuszy i turystów.

Pali się, ale nie dymi
Błękitny węgiel to częściowo odgazowany węgiel kamienny, w którym zawartość 

części lotnych została zredukowana z 30 do 5 procent. Jak mówią obrazowo sami na-
ukowcy, to coś pomiędzy koksem a węglem – jeszcze się samozapala (tak jak węgiel), 
ale już nie dymi (tak jak koks).

Prace nad błękitnym paliwem prowadzone były w latach 2013–2016 w ramach pro-
jektu badawczego GEKON (Generator Koncepcji Ekologicznych). W warunkach labora-
toryjnych emisja pyłu została ograniczona ośmiokrotnie, zaś substancji organicznych 
sześciokrotnie w stosunku do emisji powstającej przy spalaniu „normalnego” węgla. 
Jeszcze większe dysproporcje ujawniły się jednak w toku badań terenowych, jakie na-
ukowcy ubiegłej zimy przeprowadzili w 5 wybranych miejscowościach na południu 
Polski, gdzie rozdzielono między mieszkańców 2000 t tego produktu – po tym, jak 
przez miesiąc palono tam błękitnym węglem poziom pyłu w Krakowie został ograni-
czony 15 razy (w Roszkowie aż 20 razy), zaś benzoalfapirenu w obu tych lokalizacjach 
aż 35 razy (jak łatwo się zatem domyślić, że w praktyce mieszkańcy wrzucają tam do 
pieców paliwa znacznie bardziej szkodliwe niż „normalny” węgiel).

Sami naukowcy podkreślają, że błękitne paliwo to rozwiązanie przejściowe (dobre 
na 10–12 lat), którego czas dobiegnie końca wraz z wyeliminowaniem kotłów pozakla-
sowych.
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❚  Jakie są najczęstsze przyczyny uszkodzeń obudów szybo-
wych?

❚  Stan techniczny obudowy szybów w podstawowym stop-
niu warunkuje bezpieczne i efektywne ekonomicznie prowadzenie 
działalności wydobywczej kopalni oraz bezpieczeństwo powierzch-
ni terenu w jego otoczeniu. Szczególne znaczenie dla funkcji, jaką 
pełni obudowa szybowa, ma jej wytrzymałość na ewentualne 
uszkodzenia. Zasadniczy wpływ na stan techniczny tych obiektów, 
a zwłaszcza stan obudowy, posiadają czynniki naturalne, górnicze 
i techniczne, a także czas. Mamy więc tu do czynienia z postępu-
jącymi deformacjami obudowy związane z odwadnianiem gó-
rotworu oraz wpływami eksploatacji górniczej, oddziaływaniem 
dynamicznym pochodzącym od wstrząsów masywu skalnego, sta-
rzeniem się materiału obudowy, wreszcie wpływem agresywnych 
wód kopalnianych, a w przypadku szybów wydechowych, również 
korozyjnym oddziaływaniem gazów zawartych w wydechowym 
powietrzu kopalnianym. Przy czym uszkodzenia te mogą wystąpić 
w czasie głębienia szybu, w początkowym okresie jego istnienia 
oraz po dłuższym okresie eksploatacji.  W przeszłości wywoły-
wały one liczne katastrofy. Jedna z najgłośniejszych miała miejsce  
4 września 2008 r. w szybie V kopalni Szczygłowice. Nastąpiło wów-
czas zawalenie się szybu i powstanie zapadliska o promieniu ok. 70 m, 
co w następstwie spowodowało zniszczenie obiektów budowlanych 
w tym: budynku maszyny wyciągowej, nadszybia i stacji wentylato-
rów głównych. To zdarzenie jednoznacznie wskazało na konieczność 
zwiększenia uwagi odnośnie stanu i bezpieczeństwa szybów przez 
zarządzających kopalniami oraz organy nadzoru górniczego.

❚  Czy obecny stan wiedzy pozwala na precyzyjną kontrolę 
stanu technicznego szybów?

❚  Warunki eksploatacyjne szybów górniczych oraz potrze-
ba regularnej kontroli stanu ich obudowy wymaga zastosowania 
optymalnego systemu monitoringu. Niestety w wielu przypadkach 
bezpośredni dostęp eksperta do powierzchni obudowy jest mocno 
utrudniony, a duża powierzchnia i czas prowadzenia kontroli prze-
kracza możliwości percepcyjne człowieka. W tej sytuacji dogodnym 

Szyby górnicze pod specjalnym 
nadzorem

Rozmowa z dr hab. inż. HENRYKIEM KLETĄ, prof. nzw. w Politechnice 
Śląskiej

sposobem może być zastosowanie systemu monitorującego obudo-
wę i wyposażenie szybu, wykorzystującego nowoczesne metody 
rejestracji oraz przetwarzania informacji. Systemami ciągłego mo-
nitoringu różnego rodzaju oddziaływań obejmuje się już budowle 
hydrotechniczne, mosty, obiekty handlowe, czy sportowe. Dzięki 
temu zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia awarii bu-
dowlanych. Bazują one na klasycznej tensometrii elektrooporowej 
lub strunowej, systemach laserowych, czujnikach światłowodowych 
oraz piezoelektrycznych. Z uwagi na konieczność zapewnienia 
prawidłowego ruchu zakładów górniczych i bezpieczeństwo załóg 
górniczych adekwatne działania prewencyjne powinny pojawić się 
także w górnictwie. Jednakże ze względu na przestrzenne zróżnico-
wanie oddziaływania górotworu i środowiska na obudowę szybową, 
konieczna jest ocena stopnia tego oddziaływania praktycznie na ca-
łej długości obudowy szybów.

❚  Zastosowanie których rozwiązań będzie w tej dziedzinie 
najbardziej korzystne?

❚  W świetle analizy występujących rodzajów uszkodzeń obudo-
wy szybów, charakterystycznych warunków środowiskowych i do-

Przedsiębiorstwo OPA-LABOR Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice Śl.; ul. Wyzwolenia 22

tel.: 32 228 16 09; fax: 32 220 11 31
opa@opalabor.pl; www.opalabor.pl

Nasz profil działalności:
• Specjalistyczne usługi dla GÓRNICTWA;
• Usługi w zakresie elektroenergetyki;
• Budowa instalacji fotowoltaicznych; 
• Szkolenie instalatorów OZE;
• Budownictwo modułowe;
• Usługi geologiczne.
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tychczasowych doświadczeń w kopalniach, najbardziej korzystnymi 
rozwiązaniami służącymi do budowy systemów monitoringu szybów 
górniczych są skaning laserowy i systemy wizyjne z zastosowaniem 
komputerowej analizy obrazu. W obu przypadkach podstawowe 
znaczenie ma identyfikacja uszkodzeń obudowy. Monitorowanie sta-
nu technicznego obudowy szybów wraz z jego identyfikacją wymaga 
zatem zastosowania systemu automatycznej identyfikacji uszkodzeń 
oraz sformułowania kryteriów ich wykrywania wraz z cyfrowym 
opisem wielkości uszkodzeń i oceną bezpieczeństwa. Opracowane 
dotychczas algorytmy mogą identyfikować uszkodzenia obudowy, 
a w powiązaniu z obrazem wyników analizy numerycznej wytęże-
nia obudowy szybu, nawet stanowić podstawę systemu automatycz-
nej identyfikacji uszkodzeń. Proszę zauważyć, że przy ocenie stanu 
obudowy betonowej wyrobisk, a w szczególności obudowy szybów, 
podstawowe znaczenie ma dostęp do obmurza umożliwiający wy-
konanie tej oceny. Ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa jest 
wówczas w dużym stopniu oceną subiektywną, zależną od do-
świadczenia osoby oceniającej taki materiał. W przypadku dużych 
uszkodzeń obudowy niemożliwe jest wykonanie kontroli obmurza na 
uszkodzonym odcinku nawet z wyciągu ratowniczego. W tych wa-
runkach jedynym efektywnym działaniem jest stosowanie rozwiązań 
monitorujących, polegających na zastosowaniu aparatury pomiarowej 
przemieszczającej się w szybie bez obecności ludzi i umożliwiającej 
automatyczną analizę danych. Te założenia systemu monitorowania 
stanu obudowy szybów zostały zastosowane w realizowanym od 
kwietnia ub.r. międzynarodowym projekcie badawczym pt. „Inteli-
gentny monitoring głębokich szybów” – iDeepMon.

❚  Jaki jest cel tego programu?
❚  Zacznijmy od tego, że jest on finansowany przez unijną orga-

nizację EIT RawMaterials (European Institute of Innovation and Tech-
nology). Dotyczy rozwoju systemów kontrolnych w szybach górni-
czych w kierunku zautomatyzowania i zdalnego sterowania. Liderem 
jest niemiecka firma DMT przy udziale 7 partnerów z 4 krajów - Nie-
miec, Austrii, Szwecji i Polski, którą reprezentuje Wydział Górnictwa 
i Geologii Politechniki Śląskiej. Założonymi efektami projektu będą 
m.in.: eliminacja wpływu czynników ludzkich w procesie kontroli 
stanu technicznego szybów, w tym zmęczenia, utraty koncentracji, 
słabej widoczności itp., ponadto wyższy poziom dokładności, jakości 
i wiarygodności danych gromadzonych w czasie kontroli szybu, au-
tomatyczna identyfikacja uszkodzeń obudowy wraz z określeniem 
poziomu ryzyka, wczesne wykrycie uszkodzeń obudowy i wyposa-
żenia obiektu, uzyskanie skojarzonego układu danych dla potrzeb 
kontrolnych i remontowych, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
oraz minimalizacja przestojów związanych z czasem prowadzenia 
kontroli w szybach. Zakładany koszt całego projektu wynosi oko-
ło 160 tys. euro, a czas jego realizacji ustalono na lata 2016–2018. 
Obecnie, jako zespół  badawczy Politechniki Śląskiej, pracujemy nad 
inteligentnymi algorytmami i oprogramowaniem komputerowym 
do automatycznego porównywania pomiarów przeprowadzonych 
w różnych okresach monitorowania zmian obudowy szybowej, 
z funkcją ostrzegania o wystąpieniu stanu niebezpiecznego. 

Rozmawiał: Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza i portalu górniczego nettg.pl

Stres zawodowy w górnictwie –  
z tym trzeba walczyć!

Podstawowym krokiem jest dostrzeżenie tego zjawiska jako problemu 
dotyczącego pracowników, jak i całego zakładu.

Dla wielu ludzi praca zawodowa jest 
źródłem silnych emocji. Złość, gniew, 
lęk, strach lub silne zdenerwowanie 
dezorganizują postrzeganie i zakłóca-
ją myślenie oraz wykonywanie czyn-
ności. Pośrednio wpływają na popeł-
nianie wielu różnych błędów, w tym 
również powodujących wypadki. Dla-
tego też ważnym elementem jest elimi-
nowanie z zakładów pracy przyczyn 
stresu zawodowego oraz uodparnia-
nie ludzi na działanie stresu. 

Termin „stres” oznacza ogół zmian fi-
zjologicznych, neurologicznych i behawio-
ralnych zachodzących w organizmie pod 
wpływem niekorzystnych bodźców. Bodź-
ce, mające zdolność wywoływania stresu, 
są nazywane stresorami. 

– Wyróżnia się stresory: fizyczne, che-
miczne, biologiczne oraz psychologicz-
ne. Stresory wywołują specyficzną dla 
swojego działania reakcję organizmu oraz 
reakcje niespecyficzne. Specyficzną re-
akcją organizmu na działanie stresorów 
psychologicznych są zmiany pobudzenia 

emocjonalnego i zachowania. Najczęściej 
pojawiającymi się emocjami są strach, lęk, 
gniew lub złość, a w skrajnych przypad-
kach panika i przerażenie. Sposób reago-
wania na działanie stresorów określany 
jest jako indywidualna reakcja stresowa. 
Zależy ona od siły i rodzaju działających 

bodźców, a także od cech człowieka i wy-
uczonych umiejętności radzenia sobie ze 
stresem – wyjaśnia dr inż. Anna Morcinek- 
-Słota z Wydziału Górnictwa i Geologii, In-
stytut Eksploatacji Złóż Politechniki Śląskiej, 

Reakcja stresowa na bodźce występu-
jące w różnych sytuacjach pracy nazywa-
na jest stresem zawodowym. To zjawisko 
można traktować jako skutek przebywania 
w warunkach błędnie zaprojektowanych 
oraz jako następstwo błędów popełnio-
nych w organizowaniu pracy i w kierowa-
niu zespołami roboczymi. Bezpośrednim 
skutkiem stresu może być np.: ból głowy, 
nerwowe lub agresywne zachowanie, od-
czuwane zmęczenie lub złe samopoczu-
cie. Długotrwała ekspozycja na działanie 
stresorów zawodowych przyczynia się do 
powstawania wielu chorób somatycznych 
i psychosomatycznych. 

Przyczyna wielu chorób
– Stres psychologiczny może być przy-

czyną wrzodowej choroby żołądka i dwu-
nastnicy, nadciśnienia i zawału serca. Lu-
dzie przeżywający silne stany stresu pracują 
mało wydajnie, produkują braki i powodują 
wypadki. Do skutków stresu zaliczane są 
również niekorzystne zmiany w zachowa-
niu. Wśród nich wyróżnia się alkoholizm, 
objadanie się, agresję, niepewność 

” W polskim górnictwie 
dostrzeżono już konieczność 
aktywnej walki ze stresem. 
Doskonałym przykładem jest 
zatrudnienie w kopalniach 
psychologów zakładowych 
– dr inż. ANNA MORCINEK- 
-SŁOTA.

➠
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i niemożność przystosowania się do 
zmian – komentuje wyniki badań 

Anna Morcinek-Słota.
Tolerowanie w zakładzie pracy streso-

rów zawodowych wywiera niekorzystny 
wpływ nie tylko na pracowników. Skutki 
stresu zawodowego uwidaczniają się rów-
nież w wynikach całego zakładu. Szacuje się, 
że około 30 proc. absencji chorobowej jest 
skutkiem stresu zawodowego. Duże straty 
powstają w następstwie wypadków i braków 
zaistniałych pod wpływem błędów wywoła-
nych stresem. Do tych bezpośrednich strat 
dochodzą pośrednie, ponoszone wskutek 
takich następstw stresu jak konflikty, obniże-
nie innowacyjności myślenia i działania.

Warunki pracy i konflikty
Zdaniem badaczy z Wydziału Górnic-

twa i Geologii Politechniki Śląskiej, stres 
przeżywany przez pracowników jest czę-
sto interpretowany jako skutek złej kon-
dycji ekonomicznej zakładu. W zakładach 
zagrożonych upadłością lub redukcją za-
trudnienia, ludzie rzeczywiście przeżywają 
obawę o swoją karierę zawodową, dalsze 
zatrudnienie i przyszłość własną oraz swo-
ich rodzin.

Dla respondentów głównymi czynnika-
mi fizycznymi środowiska pracy powodują-
cymi stres zawodowy są zagrażające zdro-
wiu warunki pracy, takie jak: hałas, zimno, 
ciepło, złe oświetlenie, zła klimatyzacja 
itp. (77,3 proc.), praca z niebezpiecznymi 
materiałami (67,5 proc.), zagrożenie życia 
oraz zdrowia wynikające z wykonywania 
prac niebezpiecznych lub przebywania 
w niebezpiecznych miejscach (85,1 proc.) 
oraz występowanie nieprzewidywalnych 
przeszkód w realizowanych zadaniach 
(58,4 proc.). Spośród czynników społecz-
nego środowiska pracy, według wypełnia-
jących ankietę, stres zawodowy wywołują: 
konfliktowe wymagania pracy (do których 
zalicza się konieczność wyboru między 
pracą bezpieczną i powolną a wykonywa-
ną szybko, ale z ryzykiem utraty życia lub 
zdrowia (61,0 proc.), konieczność wyboru 
między wykonaniem polecenia przeło-
żonego a utratą szacunku kolegów (41,6 
proc.), konieczność wykonywania pole-
ceń bez przekonania o ich słuszności (68,2 
proc.), zagrożenie prestiżu lub autorytetu 
(w wyniku np. krytyki przy świadkach (42,9 
proc.), konflikty z przełożonymi, współpra-
cownikami lub podwładnymi (51,9 proc.), 
konfliktowe kontakty pracowników fizycz-
nych z osobami dozoru ruchu (51,3 proc.), 
niesprawiedliwe ocenianie ludzi lub wyni-
ków ich pracy (np. przez wynagrodzenia za 
niskie w stosunku do innych, uzyskujących 
podobne wyniki pracy (76,6 proc.), pomi-
janie w należnych nagrodach (70,1 proc.), 
udzielanie kar za czyny nie popełnione lub 
stosowanie zbyt wysokich kar w stosunku 
do przewinień (57,1 proc.), odpowiedzial-
ność za bezpieczeństwo, zachowanie oraz 

za wyniki pracy innych osób (68,2 proc.), 
świadomość możliwości utraty pracy oraz 
przewidywane konsekwencje bezrobocia 
(77,3 proc.).

– Ponadto badania ankietowe dowio-
dły, że w górnictwie bardzo często mamy 
do czynienia z czynnikami stresogennymi 
spowodowanymi złą organizacją pracy. Na 
szczególną uwagę zasługują tu takie czyn-
niki jak: brak narzędzi, materiałów i ludzi 
do pracy (82,5 proc.), brak wpływu na efekt 
końcowy pracy przy jednoczesnej odpo-
wiedzialności za jego poziom (61,0 proc.), 
niejasne lub niezrozumiałe polecenia (57,8 
proc.), nieodpowiednie natężenie pracy, 
nadmierna liczba godzin nadliczbowych, 

za mało lub za dużo pracy, praca zbyt cięż-
ka, trudna lub monotonna, nadmierne tem-
po pracy lub praca w tempie narzuconym 
(66,2 proc.), zbyt duża odpowiedzialność 
za wyniki pracy (53,2 proc.), presja czaso-
wa wywołana nagłym spiętrzeniem robót, 
ponaglaniem w sytuacji już istniejącego 
pośpiechu, nierealnie krótkimi terminami 
wykonania zadań (75,3 proc.), czas pracy 
niedostosowany do potrzeb własnych i ro-
dziny (42,2 proc.), wynagrodzenia za niskie 
w stosunku do uciążliwości i trudności pra-
cy (92,2 proc.) wreszcie niekompetentni 
przełożeni (68,8 proc.) – wymienia Morci-
nek-Słota.

Podstawowym krokiem poprzedzają-
cym właściwe działania profilaktyczne jest 
dostrzeżenie stresu jako problemu doty-
czącego zarówno poszczególnych pracow-
ników, jak i całego zakładu. Jakie zatem 
działania należy przedsięwziąć, alby sku-
tecznie przeciwdziałać stresowi?

Jak opanować stres?
Według ekspertów z Politechniki Ślą-

skiej należy przede wszystkim opracować 
skuteczne programy wprowadzania do 
pracy nowo przyjętych, utrzymywać wa-
runki środowiska pracy w stanie zgodnym 
z przepisami, do prac trudnych dobierać 
pracowników o wysokim poziomie umie-
jętności, prawidłowo planować i organizo-
wać pracę, formułować polecenia tak, aby 
pracownik wiedział, co ma robić, w jaki 
sposób i dlaczego. Ponadto warto unikać 
sytuacji presji czasowej, tworzyć stabilne 
zespoły dostosowane do rodzaju, specyfiki 
i stopnia trudności realizowanych zadań, 
stosować zrozumiałe i akceptowane kryte-
ria oceny wyników pracy oraz przyznawa-
nia nagród i udzielania kar. 

Niezależnie od przedstawionych dzia-
łań nastawionych na redukcję stresu wska-
zane jest wprowadzenie w zakładzie pro-
cedury czasowego ograniczania dostępu 
osobom będącym w stanie silnego stresu 
zawodowego lub pod wpływem kryzyso-
wych przejść życiowych do zadań trud-
nych lub niebezpiecznych.

– W polskim górnictwie dostrzeżono 
już konieczność aktywnej walki ze stresem. 
Doskonałym przykładem jest zatrudnienie 
w kopalniach psychologów zakładowych. 
Po tragicznych wypadkach w kopalniach 
węgla kamiennego (na początku obecnego 
wieku) został sformułowany wniosek o ko-
nieczności wprowadzenia systematyczne-
go psychologicznego szkolenia ratowników 
i osób dozoru zakładów górniczych w za-
kresie metod skutecznego radzenia sobie 
ze stresem – podsumowuje dr inż. Anna 
Morcinek-Słota.

Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza 

i portalu górniczego nettg.pl

➠

Praca w górnictwie do łatwych 
nie należy, górnicy bardzo 
często są narażeni na sytuacje 
wywołujące stres.

Stres przeżywany przez 
pracowników jest często 
interpretowany jako skutek 
złej kondycji ekonomicznej 
zakładu. W zakładach 
zagrożonych upadłością 
lub redukcją zatrudnienia, 
ludzie rzeczywiście 
przeżywają obawę o swoją 
karierę zawodowa, dalsze 
zatrudnienie i przyszłość 
własną oraz swoich rodzin.
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W tym roku Fundacja Rodzin Górni-
czych obchodzi jubileusz dwudzie-
stolecia. W czasie tych dwóch dekad 
zgromadziła i rozdysponowała ponad 
28 mln zł. Niestety na horyzoncie po-
jawiły się problemy, które sprawiają, 
że coraz trudniej jest jej funkcjono-
wać i udzielać pomocy rodzinom gór-
niczym będącym w potrzebie. 

– Liczba kopalń się zmniejsza. Tym 
samym spore grono osób, które płaciły 
składki na rzecz Fundacji, przechodzi lub 
przejdzie na urlopy górnicze albo na eme-
rytury. Liczebność załóg będzie spadać, 
a nie zapowiada się, by nagle pojawiła się 
znaczna liczba ofert pracy w sektorze gór-
nictwa węgla kamiennego. Oznacza to, 
że będziemy się opierali na dużo mniej-
szej grupie potencjalnych darczyńców. To 
jednak nie koniec naszych problemów, 
bo kondycja górnictwa odbija się na fir-
mach z nim kooperujących. One także 
nas wspierały, ale w sytuacji kryzysowej 
zaciskają pasa i w pierwszej kolejności re-
zygnują z pomagania takim organizacjom 
jak nasza – przyznaje prezes FRG Ryszard 
Wyględacz. Dodaje, że Fundacja musi 
także rywalizować z innym organizacja-
mi pożytku publicznego choćby o odpisy  
1 proc. podatku.  

– My nie mamy szans konkurować 
z Fundacjami, które stać na reklamy 
w ogólnopolskich mediach i inne akcje 
promocyjne. Ponadto konkurujemy też 
w samym górnictwie, gdzie funkcjonuje 
też kilka innych fundacji. Największym 
ciosem jest jednak to, że nie będzie nas 
już wspierać PZU. W 2007 r. po katastro-
fie w Halembie podpisaliśmy z Grupą PZU 
porozumienie, w ramach którego został 
powołany specjalny fundusz dla Funda-
cji. Rocznie było to 800 tys. zł, które było 
przekazywane nam w dwóch transzach. 
Porozumienie to było podpisane na 10 
lat i niestety już przestało obowiązywać – 
wyjaśnia Wyględacz. 

Sytuację FRG najlepiej pokazują licz-
by. W 2016 r. zgromadziła 2 mln zł. Nie-
stety spadła wysokość środków przeka-
zywanych przez załogi kopalń. W ciągu 
minionych 12 miesięcy uzbierano 613 tys. 
zł. Rok wcześniej było to 680 tys zł. 

– W związku ze spadającymi przycho-
dami musimy ograniczać naszą pomoc. 
Przykładem mogą być nasze podstawowe 
metody wsparcia, czyli stypendia i zapo-
mogi. W 2015 r. na stypendia przeznaczy-

Wspierali, teraz potrzebują wsparcia
Fundacja Rodzin Górniczych podczas Koncertu Noworocznego GIPH zebrała 

na swoją działalność ponad 5700 złotych.

liśmy ponad 940 tys. zł, a w tym roku było 
to ponad 560 tys. zł. Zapomogi w ub.r. wy-
niosły ponad 443 tys. zł, a teraz jest to 260 
tys. zł. Te liczby doskonale pokazują, że 
coraz trudniej jest nam wspierać rodziny 
górnicze. Wpływ na to ma m.in. dynamika 
zmian w branży, która sprawia, że coraz 
trudniej nam pozyskać finansowanie – 
ocenia prezes i przyznaje, że wyzwaniem 
na rok 2017 będzie zabezpieczenie środ-
ków pomocy dla podopiecznych, a nale-
ży dodać, że w zasięgu pomocy Fundacji 
znajduje się ok. 5 tys. osób. Poza stypen-
diami i zapomogami FRG organizuje także 
wyjazdy na kolonie, obozy i turnusy reha-
bilitacyjne. Niestety ze względów finanso-
wych FRG musiała zrezygnować z organi-
zacji wczasów rodzinnych.

– To przykre. Tym bardziej że niektóre 
rodziny tylko dzięki nam mogły wyjechać 
na wypoczynek – stwierdza prezes.

Fundacja próbuje różnymi sposobami 
zdobywać środki. Organizuje m.in. zbiór-
ki celowe oraz kwestuje w czasie imprez 
górniczych. Z ich efektami bywa różnie. 
Na jednej z kopalń w czasie karczmy 
piwnej na kilkaset osób zebrano raptem  
30 zł! Zorganizowano także akcję na rzecz 
pewnego górnika, który stracił nogę. Cała 
załoga dała 74 zł!

– Oczywiście są kopalnie, które re-
gularnie wykazują się w organizowanym 
przez nas konkursie solidarności zawo-
dowej, w zeszłym roku pierwsze trzy 
miejsca zajęły kolejno ZG Janina, KWK 

Mysłowice-Wesoła i KWK Budryk. Ale są 
też takie przykre przypadki – stwierdza 
Wyględacz.

Fundacja zbierała pieniądze w czasie 
Koncertu Noworocznego Górniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, który odbył się 
w czwartek (12 stycznia br.) w Filharmo-
nii Śląskiej w Katowicach. W czasie tego 
wydarzenia udało się zebrać 5709,01 zł.  
Środki na rzecz Fundacji można było 
wpłacać do skarbonki, która była usta-
wiona przy wejściu do Filharmonii. W ten 
sposób uzbierano 4709,01 zł. Ponadto po 
koncercie na konto organizacji wpłynęło 
jeszcze 1000 zł. W ten sposób poprawio-
no znacznie ubiegłoroczny wynik. Wów-
czas FRG zebrała 2609 zł.

– W tym roku Górnicza Izba Przemy-
słowo-Handlowa do zaproszeń dołączyła 
specjalne bileciki. Zamieszczono na nich 
adnotację, żeby na koncert nie przyno-
sić kwiatów, tylko wpłacać pieniądze na 
rzecz Fundacji Rodzin Górniczych. To 
rozwiązanie przyniosło skutek. Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy nas wsparli oraz zarządowi Izby, który 
umożliwił nam przeprowadzenie zbiórki. 
Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni 
efektem tej akcji. Jest ona świadectwem 
tego, że w górnictwie wciąż obowiązuje 
solidarność zawodowa – przyznał wice-
prezes FRG Andrzej Zając.

Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu górniczego nettg.

pl i tygodnika Trybuna Górnicza

Dobrą tradycją jest, że podczas wydarzeń organizowanych przez GIPH jest miejsce dla Fundacji Rodzin Górniczych, która zabiega  
o wsparcie dla swojej działalności.
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Będzie maleć zapotrzebowania  
na węgiel energetyczny 

W 2015 roku produkcja węgla kamiennego w Polsce wyniosła 72,2 mln t, 
a w roku 2025 ma spaść do 68,9 mln t. 

Znaczący wzrost sprawności bloków 
energetycznych sprawi, że krajowe 
zapotrzebowanie na miały węglowe 
spadnie w perspektywie do 2020 r. 
Polskim spółkom węglowym trudno 
się będzie posiłkować eksportem. 

– Staramy się przewidzieć, jak w przy-
szłości będzie wyglądało krajowe zapotrze-
bowanie na węgiel, w tym miały energe-
tyczne. Według naszych prognoz na rynku 
krajowym w perspektywie lat 2020–2025 
nie można będzie mówić o zwiększeniu 
popytu na miały energetycz-
ne. Zauważalna jest tendencja 
zmniejszania się zapotrzebowania 
na ten produkt. Dlatego istnieje 
konieczność prowadzenia mądrej 
restrukturyzacji, zmierzającej do 
tego, aby moce wydobywcze i za-
potrzebowanie wewnętrzne mniej 
więcej zrównoważyć – mówił To-
masz Rogala, prezes Polskiej Gru-
py Górniczej.

Przypomniał, że blisko 80 proc. 
kosztów spółek węglowych to są 
koszty stałe. A bez ich ograniczenia – przy 
malejącym popycie na węgiel – sytuacja fi-
nansowa skończyć się może dla spółek nie-
zbyt dobrze. 

– To się kończyło miliardami strat co 
roku. Musimy być przygotowani na zmniej-
szenie krajowego zapotrzebowania na wę-
giel. Gdyby rząd nie podejmował żadnych 
działań stymulujących stronę popytową, 
jak np. budowa nowych bloków energe-
tycznych, to spadek zapotrzebowania na 
węgiel byłby jeszcze większy – ocenił prezes  
PGG.

Eksport raczej symboliczny
Polscy producenci węgla energetyczne-

go nie bardzo mogą liczyć na jego eksport. 
Rynek węgla w Europie to ok. 300 mln t, 
podczas gdy na świecie produkuje się go 
ok. 7,5 mld t. Produkcja w Unii Europejskiej 
to ok. 4 proc. udziału w rynku światowym. 
Wniosek – jesteśmy bardzo wrażliwi na ten-
dencje światowe. 

– Nie możemy planować rozwoju spół-
ek w oparciu o eksport węgla. Eksport i do-
stawy spotowe są czymś, co może mieć 
miejsce przy korzystnych warunkach, ale 
nie powinny być podstawą do funkcjono-
wania – podkreślił Rogala.

Zauważył, że europejscy odbiorcy mają 
bardzo korzystne możliwości sprowadzenia 
węgla z niemal całego świata. 

– W naszym przekonaniu strategia dzia-
łalności polskich spółek węglowych powin-
na opierać się na rynku wewnętrznym, lub 
eksporcie do odbiorców położonych blisko 
granic Polski, gdzie transport koleją nie jest 
zbyt kosztowny – dodaje Tomasz Rogala.

W jego ocenie rezerwy produkcyjne 
i możliwości szybkiego zwiększenia produk-
cji na eksport mogą być wykorzystane, kiedy 
ceny węgla przekroczą 100 dolarów za tonę.

Przygotować się na spadek
– Analizy wskazują, że na krajowym ryn-

ku potrzeba będzie coraz mniej węgla. Stąd 
też działania rządu wspierające nowe inwe-
stycje energetyczne, które mają zapewnić 
dodatkowy popyt na węgiel. Najważniejsze 
dla producentów węgla jest to, aby spadek 
popytu został złagodzony. To będzie dla nas 
dużo. Niekontrolowany zjazd zapotrzebo-
wania wskutek wyłączeń kolejnych bloków 
byłby dla spółek górniczych dramatyczny – 
mówił Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lu-
belskiego Węgla Bogdanka.

Jak podkreślał, bez wprowadzenia rynku 
mocy i bez modernizacji bloków klasy 200 
MW, popyt na krajowym rynku na węgiel 
będzie szybko spadał. Rynkiem mocy mają 
zostać objęte powstające i planowane bloki 
energetyczne.

Z informacji Lubelskiego Węgla Bogdan-
ka wynika, że zapotrzebowanie na miały 
energetyczne w Polsce w 2015 r. wyniosło 
48,4 mln t, w roku 2016 wzrosło do 48,9 
mln t. W kolejnych latach ma ono jednak 
spadać. Bogdanka prognozuje, że w 2020 
r. zapotrzebowanie na miały wyniesie 47,8 
mln t. Co ciekawe, w roku 2025 ma wzro-
snąć do 49,3 mln t. 

Wyższa sprawność – mniej węgla
Zapotrzebowanie na miały energetycz-

ne spadnie m.in. dzięki oddaniu budowa-
nych bloków w elektrowniach Kozienice 
(1075 MW), Opole (2 x 900) i Jaworzno III 
(910 MW). Nowe bloki będą miały spraw-
ność około 45 proc. i zastąpią stare o spraw-
ności niewiele powyżej 30 proc. Do wypro-
dukowania tej samej ilości energii potrzeba 
będzie więc mniej węgla.

– Znaczący wzrost średniej sprawności 
źródeł konwencjonalnych sprawi, że za-
potrzebowanie na miały węglowe spadnie 

w perspektywie do 2020 r. – wyni-
ka z analiz LW Bogdanki. 

Obecnie dyskutuje się nad 
programem kompleksowej mo-
dernizacji bloków 200 MW, zwany 
popularnie 200+. Nawet gdyby ten 
program udało się zrealizować, to 
sytuacji węgla to nie poprawi. 

– Modernizacja bloków kla-
sy 200 MW wiązać się będzie ze 
zmniejszeniem zapotrzebowania 
na miały węglowe – przyznają 
w Bogdance. 

Nie tylko mniej miałów
Spółki węglowe nie odbiją sobie spadku 

zapotrzebowania miałów energetycznych 
na innych typach węgla, ponieważ na nie 
również zapotrzebowanie będzie coraz 
mniejsze. W efekcie w latach 2015–2025 
prognozowana produkcja węgla kamienne-
go spadnie o ok. 3,3 mln t (czyli o 4,6 proc.). 
Przypomnijmy, że w 2015 r. produkcja węgla 
kamiennego w Polsce wyniosła 72,2 mln t, 
a w roku 2025 ma spaść do 68,9 mln t. 

W tej sytuacji spółki węglowe będą sta-
rały się maksymalizować produkcję węgli 
o wyższej marży (węgiel koksujący, węgle 
grube), kosztem produkcji sortymentów 
miałowych. 

Jastrzębska Spółka Węglowa i PGG będą 
maksymalizować udział węgla koksującego 
w strukturze sprzedaży (kopalnie Knurów-
Szczygłowice, Budryk i Rydułtowy). Tylko 
produkcja węgla koksującego ma być na 
mniej więcej podobnym poziomie co obec-
nie – w roku 2016 wyniosła ona ok. 13,4  
mln t, w 2020 r. ma wzrosnąć do 13,9 mln t, 
by spaść do 13,5 mln t w 2025 r.

PGG oraz KHW będą maksymalizować 
produkcję sortymentów grubych. Warto 
zwrócić uwagę, że Bogdanka spodziewa 

” W naszym przekonaniu 
strategia działalności polskich spółek 
węglowych powinna opierać się na 
rynku wewnętrznym, lub eksporcie do 
odbiorców położonych blisko granic 
Polski, gdzie transport koleją nie jest zbyt 
kosztowny – TOMASZ ROGALA.
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się, że po 2020 r. spadnie produkcja sorty-
mentów grubych i średnich w związku ze 
spadkiem zapotrzebowania.

Brunatnemu gorzej niż  
kamiennemu

Dzięki wzrostowi sprawności bloków 
węglowych węgiel kamienny ma utrzymać 
swój udział w produkcji energii elektrycz-
nej. W roku 2015 z węgla kamiennego wy-
produkowano 47 proc. energii elektrycznej 
w Polsce. Z prognoz Bogdanki 
wynika, że w 2020 r. i 2025 r. ten 
udział będzie na bardzo zbliżonym 
poziomie, wynoszącym 46 proc. 
Dalsze prognozowanie jest obar-
czone wieloma niewiadomymi. 

– Udział węgla kamiennego 
w strukturze produkcji w 2030 r. 
może się wahać od 40 proc. do 55 proc., 
w zależności od realizacji inwestycji 
w kopalnie węgla brunatnego oraz elek-
trownie jądrowe – wynika z opracowań 
Bogdanki. 

Lubelska kopalnia spodziewa się na-
tomiast zauważalnego spadku produkcji 
energii z węgla brunatnego. W roku 2015 
wyprodukowano z niego 32 proc. energii, 

w pięć lat później udział ten ma spaść do  
28 proc. a w roku 2025 do 26 proc. 

To oznacza, że wg prognoz Bogdanki 
w 2025 r. udział węgla kamiennego i bru-
natnego w produkcji energii elektrycznej 
w Polsce wyniesie łącznie 72 proc. – to spa-
dek z 79 proc. w 2015 r.

Luka po węglu ma zostać zastąpiona 
przede wszystkim przez źródła odnawialne, 
których udział wzrośnie z 14 proc. w 2015 r. 
do 18 proc. w 2020 r. i 20 proc. w 2025 r. 

Wraz ze spadkiem udziału węgla w pro-
dukcji energii, Bogdanka prognozuje wzrost 
zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Przypomnijmy, że w 2016 r. krajowe zuży-
cie energii elektrycznej wyniosło 164 TWh. 
Z prognoz Bogdanki wynika, że w 2020 r.  
może ono być na poziomie 177 TWh, 
w 2025 na poziomie 189 TWh a w roku 
2030 ma już być na poziomie 201 TWh. 

Małe zużycie energii
Kopalnia z grupy Enea przypomina, że 

zużycie energii elektrycznej przez gospodar-
stwa domowe na osobę w Polsce jest ponad 
dwukrotnie niższe niż średnia w Unii Euro-
pejskiej (0,7 MWh na osobę w Polsce i 1,5 
MWh na osobę w UE w 2014 r.). 

Przypomniano również, że reindustria-
lizacja jest jednym z filarów rozwoju gospo-
darczego Polski wskazanych w Planie na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wpływ 

reindustrializacji na zapotrzebowa-
nie na energię elektryczną, będzie 
częściowo kompensowany przez 
zmniejszenie elektrochłonności go-
spodarki.

Na wzrost zużycia energii ma 
przełożyć się również realizacja 
programu elektromobilności, czy-

li ok. 1 mln samochodów elektrycznych 
w ciągu 10 lat. Dzięki temu zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną będzie o 2,5 
proc. (2026 r.) większe niż w scenariuszu 
podstawowym, czyli ok.5 TWh.

Dariusz Ciepiela
Dziennikarz portalu wnp.pl  
i magazynu Nowy Przemysł

Plany Bogdanki na osiem lat 
Strategia kopalni wpisuje się w strategię grupy Enea, której przewodnim celem 

jest zbudowanie innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej.

” Bez wprowadzenie rynku mocy 
i bez modernizacji bloków klasy 200 MW, 
popyt na krajowym rynku na węgiel 
będzie szybko spadał. 

Kopalnia Bogdanka przedstawiła swoją strategię rozwoju 
do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Zakłada ona dwa 
scenariusze rozwoju: bazowy, zakładający średnią produk-
cję na poziomie ok. 8,5 mln t w latach 2017-2025 oraz ela-
stycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okre-
sie na poziomie ok. 9,2 mln t. 

Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynko-
wą kopalnia zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwo-
ju. Prognozowane nakłady inwestycyjne 
w okresie 2016–2025 (w ujęciu nominal-
nym) to 3,7 mld zł dla scenariusza bazo-
wego oraz ok. 4 mld zł dla scenariusza ela-
stycznego rozwoju. 

– Podstawowymi filarami naszej strate-
gii do roku 2025 będzie aktywne wykorzy-
stanie synergii w obszarze wydobywczo- 
-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Poła-
niec, jako kolejny etap procesu integracji 
w ramach grupy Enea oraz podwojenie bazy 
naszych zasobów operatywnych. Niezmiennie stawiamy także na 
innowacje. Zamierzamy pozostać liderem efektywności i innowa-
cyjnych rozwiązań w górnictwie, m.in.dzięki kontynuacji programu 
Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań, czy inicjatywom mającym na 
celu bardziej efektywną gospodarkę skałą płonną, czy też wykorzy-
stanie wysokowydajnego kompleksu przodkowego. Planujemy także 
zrealizować, wspólnie z Grupą Enea, studium wykonalności projek-
tu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej 

(IGCC) – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego 
Węgla Bogdanka.

Większa baza zasobów i dłuższa żywotność
Bogdanka zamierza podwoić swoje zasoby operatywne w Lu-

belskim Zagłębiu Węglowym (z 227 mln t obecnie do ok. 446 mln 
t). Przy wydobyciu węgla na poziomie ok. 9 mln t rocznie oznacza, 
to przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to 25 
lat). 

W perspektywie prezentowanej strategii 
kluczowe dla Bogdanki są obszary Pucha-
czów V (obecnie eksploatowane złoże o za-
sobach na poziomie ok. 211 mln t), Stręczyn 
(obecnie eksploatowane złoże K-3, zasoby 
operatywne to ok. 16 mln t) oraz Ludwin 
(złoże Ostrów, szacowane zasoby operatyw-
ne to ok. 186 mln t). 

Kopalnia planuje uzyskać koncesję wy-
dobywczą na obszar Ludwin (złoże Ostrów) 
w 2017 r. Jednocześnie Bogdanka w dalszym 

ciągu będzie rozważać K-6 i K-7 oraz obszar Orzechów jako poten-
cjalne dalsze obszary eksploatacji.

3,7-4 mld zł na inwestycje
Bogdanka w scenariuszu bazowym planuje nakłady inwestycyj-

ne w wys. 3,7 mld zł w ujęciu nominalnym, w okresie 2016–2025. 
W przypadku realizacji scenariusza elastycznego rozwoju nakłady 
inwestycyjne w tym okresie wyniosłyby ok. 4 mld zł, głównie ➠

Mając na uwadze aktualną 
i przewidywaną sytuację 
rynkową kopalnia 
Bogdanka zamierza 
realizować scenariusz 
elastycznego rozwoju. 
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w związku z planowanymi nakładami na maszyny i urządzenia 
górnicze. Taki poziom nakładów inwestycyjnych uwzględnia 

także wstępne prace nad projektem Ostrów, którego realizacja jest 
konieczna dla zachowania przez Bogdankę zakładanego poziomu 
wydobycia po 2030 r. 

Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych 
związane z rozpoczęciem eksploatacji złoża Ostrów wynoszą 
1,2–1,3 mld zł. Nakłady te wiązałyby się z koniecznością powstania 
zakładu górniczego OG Ludwin (na terenie złoża Ostrów), którego 
rozpoczęcie budowy powinno mieć miejsce po 2025 r., nie są więc 
ujęte w szacunkach nakładów inwestycyjnych obecnej Strategii (uję-
to tylko nakłady początkowe w kwocie 70 mln zł). 

Strategiczne pomysły
Oprócz tego, Bogdanka rozważa realizację kilku tzw. inicjatyw 

strategicznych. Do najważniejszych inicjatyw strategicznych należy 
studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla (IGCC). 
Bogdanka zamierza, wspólnie z Grupą Enea, wykonać studium wy-
konalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii 
elektrycznej (IGCC) w Bogdance. Szacowana moc takiego bloku to 
ok. 500 MW. Ewentualna decyzja o realizacji inwestycji sprawi, że 
powstanie nowy rynek dla węgla kamiennego oraz wesprze nieza-
leżność energetyczną polskiej gospodarki.

Inna inicjatywa strategiczna to nowoczesny i wysokowydajny 
kompleks przodkowy. Projekt ten ma na celu skrócenie czasu utrzy-
mania wyrobiska chodnikowego, a także osiągnięcie ponadprzecięt-
nych postępów robót związanych z drążeniem wyrobisk korytarzo-
wych.

Kolejny pomysł to Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań. Bogdan-
ka już dziś dysponuje dobrymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o wspo-
maganie decyzji w procesie przygotowywania złoża do inwestycji, 
uwzględniającymi najnowsze rozwiązania techniczne w górnictwie 
światowym. Działania w ramach programu Kopalnia Inteligentnych 
Rozwiązań obejmą dalszy rozwój systemu zarządzania gospodarką 

złoża oraz dalszą informatyzację i automatyzację ciągu produkcyj-
nego.

Zaplanowano także bardziej efektywną gospodarkę skałą płon-
ną. Ta inicjatywa ma na celu jeszcze lepsze sterowanie jakością 
urobku poprzez optymalizację produkcji, począwszy od planowa-
nia, poprzez rozcięcie złoża i eksploatację, aż do likwidacji wyrobisk. 
Rozważane jest m.in. lokowanie skały płonnej pod ziemią oraz jej 
wykorzystanie w budownictwie drogowym. 

Celem programu jest podniesienie jakości węgla surowego 
w wyniku ograniczenia ilości skały płonnej w urobku, minimalizacja 
zanieczyszczenia skałą płonną oraz zmniejszenie kosztów związa-
nych z odpadami wydobywczymi, w tym przedłużenie żywotności 
składowiska tych odpadów. 

Co ciekawe, Bogdanka zamierza prowadzić prace także na rzecz 
innych firm górniczych. Chce utworzyć nową linię biznesową, czyli 
usługi operatorskie zakładów wydobywczych, realizowane na po-
wierzonych aktywach. Usługi takie oferowane byłyby w całym re-
gionie Europy środkowo-wschodniej. 

Ważną inicjatywą jest także program dalszego zwiększania bez-
pieczeństwa pracy. 

Stabilna polityka dywidendowa
Bogdanka jest spółką giełdową, dlatego w strategii pojawił się 

wątek szczególnie ważny dla inwestorów, czyli dywidenda. Zamia-
rem zarządu lubelskiej kopalni jest wnioskowanie w przyszłości do 
Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50 
proc. zysku netto.

– W perspektywie średnio i długoterminowej chcemy dzielić się 
wypracowywanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami, przeznacza-
jąc do 50 proc. jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy. 
Oczywiście naszym priorytetem, biorąc pod uwagę zmienne warun-
ki rynkowe w branży, jest zachowanie bezpieczeństwa finansowego 
i płynnościowego spółki. Dlatego wysokość rekomendowanej dywi-
dendy będzie przez nas każdorazowo wnikliwie analizowana – do-
dał Krzysztof Szlaga. 

Jak podkreślono, wysokość każdorazowo rekomendowanej 
przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji 
rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności 
operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych a także od pro-
gnozowanego poziomu zadłużenia spółki.

– Strategia Bogdanki wpisuje się w ogłoszoną w październiku 
2016 r. strategię grupy Enea, której przewodnim celem jest zbu-
dowanie innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mogącej 
z sukcesem sprostać wyzwaniom rynku. Naszym najważniejszym 
zadaniem na najbliższe lata jest zbudowanie odpowiedniej synergii 
aktywów wydobywczo-wytwórczych na bazie Lubelskiego Węgla 
Bogdanka oraz nowoczesnych mocy wytwórczych Grupy Enea, 
w tym przejmowanej właśnie przez nas Elektrowni Połaniec – pod-
sumował Mirosław Kowalik, prezes zarządu Enea SA i przewodni-
czący Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

Dariusz Ciepiela
Dziennikarz portalu wnp.pl i magazynu Nowy Przemysł
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Hotel*** Jawor  Sarbinowo  
ul. Nadmorska 65 - Termin 14.01-29.04.2017
Pakiety specjalistyczne:
Dziecko i wypoczynek 
Wczasy dla Diabetyków 
Wczasy dla Amazonek 
Dla Stomatologów 

Hotel*** Rybniczanka  Świnoujście
ul. Kasprowicza 14 - Termin: od 04.02.2017   
FB od 699 zł / 7 dni 

Hotel*** Górnik  Kołobrzeg
 

FB od 699 zł / 7 dni 

Wiosna 
w dobrej cenie!

     GÓRY

Hotel*** Jagiellonka  Krynica Zdrój
 

FB od 599 zł / 7 dni, HB od 509 zł / 7 dni 

OLW Smrek  Piwniczna Zdrój
ul. Kosarzyska 1 - Termin: od 25.02.2017 

FB od 690 zł / 7 dni, HB od 599 zł / 7 dni 

OW Morskie Oko  Bukowina Tatrzańska
 

HB od 499 zł / 7 dni 

Hotel*** Ogrodzisko  Wisła
 

FB od 599 zł / 7 dni, HB od 509 zł / 7 dni 

Hotel*** Ziemowit  Ustroń
ul. Szpitalna 88 - Termin: od 26.02.2017 

FB od 690 zł / 7 dni, HB od 599 zł / 7 dni,  
FB od 490 zł / 5 dni, HB od 430 zł / 5 dni

OWR Relax  Szczytna
 

FB od 520 zł / 7 dni, HB od 430 zł / 7 dni 

CENTRALNA REZERWACJA:   32 326 23 50-51  |  32 661 12 74  |  32 325 04 80 - 81  |  500 608 229

Uwagi:
FB  

 

HB

.  

Scenariusz elastycznego rozwoju kopalni Bogdanka zakłada, że średnioroczna produkcja węgla 
wyniesie 9,2 miliona ton.
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Główny Instytut Górnictwa –  
wiemy jak…

Nowoczesne laboratoria badawcze, unikatowe stanowiska pomiarowe  
oraz innowacyjne rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo w przemyśle  

to najważniejsze atrybuty Głównego Instytutu Górnictwa.

Wiemy jak zaprojektować rozwój nowoczesnej kopalni.  
Złoża optymalnie wykorzystane. 

Główny Instytut Górnictwa istnieje już ponad 90 lat i jest jednym 
z wiodących instytutów badawczych w Europie. W sposób komplek-
sowy rozwiązuje problemy współczesnego górnictwa. Dotyczy to za-
równo sfery produkcji i jej efektywności, bezpieczeństwa pracy załogi 
górniczej oraz stanu środowiska naturalnego na terenach górniczych 
i przemysłowych. 

Kluczowym obszarem działalności Instytutu jest bezpieczeństwo 
pracy. Efektem prac są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwa-
lające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeń-
stwa pracy w zakładach górniczych. Poligon doświadczalny Kopalni Do-
świadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie w którym można 
przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rze-
czywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy 
w atmosferze zagrożonej wybuchem. 

Przyszłość górnictwa w znaczącym stopniu zależeć będzie od sto-
sowania skutecznych metod zwalczania zagrożeń naturalnych oraz od 
sprostania wymaganiom w zakresie ochrony środowiska – mówi dr hab. 
inż. Stanisław Prusek, Naczelny Dyrektor GIG. To w naszym Instytucie 
powstały nowoczesne metody prognozowania i zwalczania zagrożeń: 
wybuchami gazów i pyłów, tąpań, pożarami podziemnymi, wodnych 
i radiacyjnych, a także udoskonalone systemy wentylacji oraz klimatyza-
cji.  Obniżaniem poziomu zagrożenia metanowego zajmujemy się, np. 
w ramach realizacji międzynarodowego projektu GasDrain, który służy 
opracowaniu ulepszonych technik wyprzedzającego odmetanowania 
poprzez dezintegrację struktury pokładów węgla z wykorzystaniem hy-
droszczelinowania czy też materiałów wybuchowych. Nasze opracowa-
nia pozwalają na  racjonalne ograniczanie kosztów eksploatacji, a tym 
samym poprawę efektywności produkcji,  między innymi  poprzez  pro-
jektowanie eksploatacji górniczej, jak i odpowiedni dobór  infrastruktu-
ry technicznej dla robót przygotowawczych i eksploatacyjnych. Przy-
kładem takich działań są prace zmierzające do wdrażania w kopalniach 
samodzielnej obudowy kotwowej, czy też alternatywnych dla systemu 
ścianowego metod eksploatacji. 

Główny Instytut Górnictwa to także bogate doświadczenie w ob-
szarze geoinżynierii i ograniczania skutków działalności przemysłowej 
na środowisko. Wspomagamy procesy rekultywacji i zagospodarowania 
terenów poprzemysłowych oraz zabezpieczania obiektów infrastruktu-
ry naziemnej i podziemnej, naruszonych w wyniku eksploatacji górni-
czej – podkreśla  Dyrektor Stanisław Prusek.  

Niskoemisyjna i niskozasobowa gospodarka  
jest naszym priorytetem. 

Instytut w kompleksowy sposób realizuje prace badawczo-rozwo-
jowe i usługowe w zakresie inżynierii środowiska poszukując najlep-
szych rozwiązań dla przemysłu. Kompleksowa ocena środowiskowa, 
technologie środowiskowe, ochrona powietrza, zasobów wodnych czy 
skażenia promieniotwórcze to tylko niektóre z obszarów realizowanych 
badań czy usług. 

W Centrum Czystych Technologii Węglowych prowadzone są do-
świadczenia w różnych skalach – od podstawowych badań laborato-
ryjnych, aż do badań w skali pilotowej. Tutaj opracowywane są nowe 
technologie, mi.in. zgazowania paliw stałych w warunkach powierzch-
niowych i podziemnych czy bezpośrednie upłynnianie ukierunkowane 
na wytwarzanie surowców chemicznych. 

W laboratoriach Instytutu wykonuje się szeroki zakres zakredy-
towanych analiz, zarówno różnego rodzaju paliw, odpadów, a także 
obecności zanieczyszczeń w wodach, glebach, powietrzu oraz żywno-
ści. Instytut stworzył tzw. mobilna platformę monitoringu wybranych 
parametrów niskiej emisji z wykorzystaniem dronów, która   umożliwia 
jednoczesny pomiar kilku parametrów takich jak: pył zawieszony PM2.5, 

PM10, stężenie dwutlenku i tlenku węgla. Otrzymane wyniki są nanoszo-
ne na mapę  identyfikując źródła emisji. Na potrzebę budowy platformy 
Instytut opracował  autorski, innowacyjny miernik laserowy o wysokiej 
czułości i rozdzielczości przeznaczony do prac w terenie. 

Instytut prowadzi również prace badawcze i usługowe  w zakre-
sie zwiększania gospodarczego wykorzystania metanu jako surowca 
energetycznego. Od 2016 roku pod auspicjami Europejskiej Komisji 
Gospodarczej Narodów Zjednoczonych w GIG działa Międzynarodowe 
Centrum Doskonałości w zakresie  metanu z kopalń węgla (ICE-CMM, 
International Centre  of  Excellence on Coal Mine Methane).   

Nowe technologie, produkty i rozwiązania są realizowane dla szero-
kiego grona odbiorców. 

GIG – rozwiązania szyte na miarę. 
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Warto pamiętać o świadectwach górniczej historii

Ślady z pionierskich lat

Najstarszy dowód użycia do pale-
nia węgla kamiennego pochodzi 
sprzed ponad 23 tysięcy lat! Ar-

cheologiczny dowód tego faktu znalezio-
no na południu Górnego Śląska w Pietrzy-
kowicach niedaleko Ostrawy. Zadziwiają-
ce, że doświadczenie to nie było później, 
przez tysiące lat, kontynuowane. Być 
może wędrowni łowcy, którzy dokonali 
tego odkrycia, zabrali je ze sobą, a gdzie 
indziej nie znaleźli już czarnych kamieni, 
które się palą. 

Z całą pewnością ten węgiel, którego 
użyli, wystawał na powierzchnię ziemi, 
co w pewnych rejonach Górnego Śląska 
było zjawiskiem powszechnym. Zapew-
ne od tych warstw węgla widocznych na 
powierzchni ziemi, lub będących tuż pod 
cienką warstwą gleby, rozpoczęło się też 
jego wydobywanie. I wiadomo, że w ta-
kich rejonach miejscowa ludność robiła 
to na długo przed rozpoczęciem eksplo-
atacji na większą skalę pod koniec XVIII 
stulecia.

Pomiędzy Mikołowem, Orzeszem, Ła-
ziskami a Bujakowem znajdują się niezbyt 
rozległe, ale urokliwe skrawki lasów. Wy-
rosły samoistnie na terenach po dawnej 
puszczy, którą trzebiono od XVII wieku 
w związku z działalnością licznych hut 
szkła i dwóch, czy trzech hut żelaza. Jeśli 
ktoś zapuści się tam na spacer, ze zdumie-
niem zauważy, że cały ten teren wygląda 
jak po jakimś ciężkim bombardowaniu, 
gdyż poryty jest gęsto niegłębokimi lejami. 
Wszystko to są pozostałości po dawnych 
biedaszybach. Powstawały one w ślad za 
małymi kopalniami, które od końca XVIII 

wieku do wybuchu II wojny światowej, 
a nawet jeszcze po niej, działały tu w licz-
bie ok. 50 (Sic!).

Były to większe i mniejsze szyby do 
eksploatacji chodnikowej, różnego ro-
dzaju upadowe i kilka odkrywek. Szyby 
niewiele różniły się od biedaszybów. Po-
czątkowo były obudowywane drewnia-
nym szalunkiem a później, te większe, do-
czekały się obudowy murowanej z cegieł. 
Wchodziło się do nich po drabinach, lub 
zjeżdżało w kuble, względnie na przywią-
zanej do liny deseczce - jak na najdaw-
niejszych rycinach ze słynnej rozprawy 
Agricoli. Za pomocą ręcznego kołowrotu, 
lub kieratu konnego, wydobywano uro-
bek na powierzchnię.

Zachowały się stare fotografie poka-
zujące owe pierwsze kopalniane szyby. 
Wykonał je m.in. pionier na skalę świato-
wą fotografii reportażowej Wilhelm von 
Blandowski z Gliwic, już w połowie XIX 
wieku. Autor sam zresztą był przez jakiś 
czas górnikiem. Ja z kolei posiadam wia-

domości z pierwszej ręki, bowiem moja 
babcia, jako kilkunastoletnia dziewczyna, 
zaraz po zakończeniu I wojny światowej 
pracowała na takiej właśnie kopalni. Od-
bierała urobek wyciągany na powierzch-
nię w wielkim kuble. Trzeba było ten ku-
beł odciągnąć z ponad otworu szybowego 
i opróżnić do stojącego obok wozu. Pracę 
tę wykonywały dwie młode dziewczyny. 
Podobnie wyglądała praca w biedaszy-
bach: mężczyźni na dole kopali a kobiety 
i dzieci na powierzchni wyciągały kubły 
z urobkiem i przesypywały go do wózków. 
Częstokroć pracowały całe rodziny. Szyb, 
przy którym pracowała moja babcia, na-
leżał do pola wydobywczego Glashütte, 
nadanego w listopadzie 1844 r.

W latach czterdziestych XIX wieku 
nadano na tym terenie znacznie więcej 
pól wydobywczych. Rzec można, że pod 
tym względem była to „złota dekada”. 

Okolice wsi Mokre, obecnej dzielnicy Mikołowa, dwa stulecia 
temu były rozorane małymi kopalniami i biedaszybami.

Uruchomione wówczas kopalnie praco-
wały z różnym skutkiem. Roczne wydo-
bycie czasem liczyło się w setkach ton, 
a czasem w dziesiątkach tysięcy ton. Cza-
sem pola łączyły się w większe i mniejsze 
koncerny a czasem kopalenki kończyły 
swój żywot po kilku latach. Wspomniane 
wyżej pole Glashütte, leżące w przysiółku 
Hucisko, należącym do wsi Mokre – która 
dziś jest częścią Mikołowa, połączyło się 
z kopalnią Bujaków Grube. Oba pola były 
nadane w tym samym 1844 r., a połączyły 
się w listopadzie roku 1856. Nie tylko one, 
bo także szyb należący do pola wydo-
bywczego Albertine – z nadaniem z tego 
samego roku co te dwa i nadane dwa lata 
wcześniej pole Berthuska wraz z szybem. 
Kopalnie te należały do sławnego Karola 
Goduli a potem do jego przybranej córki, 
wydanej za jednego z największych ślą-
skich arystokratów, Joanny Schaffgotsch. 
Dane z roku 1873 mówią, że fedrowano 
wówczas prawie 11 tys. t węgla rocznie. 
W roku 1921 dokonano kolejnej reor-
ganizacji i Bujaków Grube włączono do 
pola górniczego Koppitz. Ślady szybów 
i małe hałdy do nich należące, do dziś 
można zlokalizować we wspomnianych  
lasach. Można też w nich znaleźć charak-
terystyczne kamienie graniczne pól górni-
czych z inicjałami nazwy pola – np. „B.G.” 
z datą 1844 i kuplą (godłem górniczym). 
Niewiele ich zostało, ale jeszcze są i „pro-
szą się” o ochronę. Mają niezwykły urok, 
gdyż wykonano je z ogromną starannością 
i dbałością o piękny wygląd. Napisy wy-
kute w kamieniu mają iście kaligraficzną 
formę. Widać to szczególnie, gdy nazwa 

Górnicy kopiący węgiel w biedaszybach.

Cały ten teren wygląda 
jak po jakimś ciężkim 
bombardowaniu, 
gdyż poryty jest gęsto 
niegłębokimi lejami. 
Wszystko to są pozostałości 
po dawnych biedaszybach. 
Powstawały one w ślad za 
małymi kopalniami.
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pola podana jest nie tylko inicjałami, lecz 
całym wyrazem. Tak jest dla przykłady na 
kamieniach oznaczających Napolion Gru-
be pomiędzy Mokrem a Łaziskami i Ida 
Grube pomiędzy Bradą a Orzeszem.

Ida Grube należała do tych najkró-
cej funkcjonujących. Nadanie pochodzi 
z grudnia 1829 r. Fedrowała przez dwa-
naście lat. Należała do kilku właścicieli. 
Najwięcej, bo 61 kuksów (części pola 
wydobywczego) posiadali spadkobiercy 
niejakiego Karola Woyskiego. Woyscy byli 
właścicielami Orzesza od 1750 r. Ich na-
zwisko natychmiast kojarzy się ze słynną 
postacią z „Pana Tadeusza” – Wojskim, 
co to na rogu grał i zbierał muchomory, 
ale o ile wiadomo, orzeska rodzina miała 
tyle wspólnego z Soplicowem, co „bursz-
tynowy świerzop” z czarnym węglem. Byli 
właścicielami nie tylko tej jednej kopalen-
ki, ale także innych w okolicy a ponadto 
hut szkła. Lokalne huty szkła z Orzesza, 
Mokrego i Bujakowa zaprzestały w końcu 
wyrębu lasów a stały się odbiorcami miej-
scowego węgla. Również tego z kopalni 
Ida. Z czasem większość udziałów w niej 
posiadał Franciszek Winckler a po nim 
Joanna Godula von Schaffgotsch. Mak-
symalne roczne wydobycie tej kopalenki 
nigdy nie przekroczyło tysiąca ton. Zloka-
lizowana ona była w niezwykle malowni-
czym miejscu, na jednym z najwyższych 
wzniesień w tej części Górnego Śląska, na 
Sankt Lorenc Berg. Dziś to miejsce porasta 
piękny bukowy las a w nim przy drogach 
zobaczyć można kilka kamieni granicz-
nych pola wydobywczego Ida.

Przy drogach bowiem w głąb lasu nie 
należy wchodzić. A to właśnie z powodu 
owej kopalenki. W wielu miejscach bo-
wiem zawalają się stare wyrobiska i jest 
to dla ludzi niezwykle niebezpieczne. 
Zdarzyły się w przeszłości wypadki za-
padnięcia się gruntu i tylko jakimś cudem 
nie doszło do poważnej tragedii. Nie tylko 
tam. W latach siedemdziesiątych ub. wie-
ku w Mokrem w czasie żniw zapadł się 
kombajn. Na szczęście operatorowi nic 

się nie stało a maszynę wyciągnięto przy 
pomocy ciężkiego sprzętu wojskowego. 
Zdaje się, że zapadło się wyrobisko tej 
właśnie kopalni, na której kiedyś praco-
wała moja babcia. Nieco wcześnie zawa-
liło się zabezpieczenie szybu nieczynnej 
kopalni Mokrau Grube. Na obudowanym 
ceglaną obmurówką szybie położono bo-
wiem tylko podkłady kolejowe i przysy-

pano je cienką warstwą ziemi. Wlot tego 
szybu można oglądać do dziś. Zachowała 
się też hałda o dość nietypowym kształcie 
– długiego na jakieś dwieście metrów, ale 
niewysokiego i wąskiego wału. 

Pole tej kopalni zostało nadane w kil-
ku etapach. Pierwszy raz w grudniu 1840 
r, potem w styczniu roku następnego, ale 
na kamieniach granicznych widnieje też 
data 1842. Pokład węgla miał grubość 52 
cali, zaś kopalnię w odróżnieniu do innych 
z tego czasu i wcześniejszych po raz pierw-
szy urządzono nowocześnie. Ponieważ 
tuż obok przebiegała ważna linia kolejowa 
z Katowic do Raciborza, więc postarano 
się o kolejową bocznicę. Do odwadniania 
użyto maszyny parowej o mocy 8 koni 
mechanicznych. W 1859 r. zatrudniano 

180 pracowników. Większość urobku 
kupowały austriackie koleje państwowe 
i Kolej Wilhelmowska kursująca właśnie 
obok kopalni. Trafiał także do odbiorców 
indywidualnych i to nie tylko w najbliż-
szym sąsiedztwie, ale nawet w odległych 
Głubczycach. W pobliżu zlokalizowana 
była kolejna kopalnia, wspomniana wyżej 
Napolion Grube. A właściwie to trzy ko-
palnie. Najstarsza z nich, a może i jedna 
z najstarszych kopalń węglowych na Ślą-
sku to założona w 1788 r. Sophie – nazwa-
na tak na cześć żony założyciela kopalni. 
Był nim właściciel wsi Mokre, pułkownik 
pruskiej armii Georg Ludwig von Dalwig. 
W 1798 r. Mokre odkupili bracia Leopold 
i Karl von Hochberg i oni też założyli dru-
gą na tym terenie kopalnię - Burhard Gru-
be. Dokumenty mówią o kwietniu 1805 r. 
jako dacie założenia, a kamienie graniczne 
o 1809 r. jako roku nadania pola. Trudno 
dociec skąd ta różnica. W każdym bądź 
razie eksploatacja odbywała się z pewny-
mi przerwami, od Hochbergów kopalnie 
odkupiło utworzone specjalnie Gwarec-
two Burghard a potem firma Georg von 
Gisches Erben. Roczne wydobycie potra-
fiło znacznie przekraczać 20 tys. t węgla. 
Znamy też nazwiska pierwszych mokier-
skich górników – a zatem jednocześnie 
jednych z pierwszych śląskich górników 
węglowych. W 1795 r. odnotowano Ste-
fana Ersona i Jana Otto a dwa lata później 
Jana Jamko. 

Od 1878 r. przez szyby kopalni Bur-
ghard eksploatowano także węgiel z pola 
wydobywczego Napolion. Początkowo 
posiadało ono własny szyb. Służył on 
z przerwami od 1841 r. przez czterdzieści 
lat. Podobnie jak na Mokrau Grube praco-
wała przy nim maszyna parowa, lecz nie 
tylko do odwadniania a także do wywo-
żenia węgla. Kopalnia Burhard też miała 
maszynę odwadniającą. Wylot tego szybu 
wraz ceglaną obmurówką i znajdującą się 
przy nim hałdę można do teraz oglądać 
tuż obok toru kolejowego. To ostatnie 
tak dobrze zachowane relikty z pionier-
skich lat śląskiego górnictwa węglowego. 
A mimo swej unikalności w żaden sposób 
nie są chronione. 

To także ostatni moment na zoba-
czenie pól biedaszybów, śladów szybów 
tych wszystkich małych kopalenek i ich 
hałd. Ciężki sprzęt używany teraz do prac 
leśnych, wkrótce „zniweluje” ten teren 
i zapewne też wbije w ziemię zabytkowe 
kamienie graniczne pól wydobywczych. 
Zatem podczas pierwszych wiosennych 
spacerów, gdy te wszystkie ślady jeszcze 
nie zarosły zielskiem a ciężkie ciągniki 
nie wszystko rozjechały, warto wybrać się 
w te okolice, by zobaczyć na własne oczy, 
jak rodziło się górnośląskie górnictwo wę-
glowe. Do tematu powrócę.

Jerzy Ciurlok

Przygotowanie do 
transportu urobku 
wydobytego 
w biedaszybach.

To także ostatni moment 
na zobaczenie pól 
biedaszybów, śladów 
szybów tych wszystkich 
małych kopalenek i ich 
hałd. Ciężki sprzęt 
używany teraz do 
prac leśnych, wkrótce 
„zniweluje” ten teren 
i zapewne też wbije 
w ziemię zabytkowe 
kamienie graniczne pól 
wydobywczych. 
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TRADYCHA

Górnicze podziemia i technika fascynują turystów

Królowa Luiza po trzydziestce

Jedną z młodszych atrakcji górniczych w Polsce jest podziemna 
trasa turystyczna w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza 43. Obejmuje 
ona zarówno liczące ponad dwieście lat wyrobiska, jak i te wyko-

nane pod koniec XX wieku w rejonie dawnego szybu Wyzwolenie. 
Pomysł, by wykorzystać tamtejsze płytkie podziemia podjęto dopie-
ro w 1983 r.

Gospodarzem terenu była wówczas Kopalnia Węgla Kamien-
nego  Zabrze-Bielszowice. Jej dyrekcja przeznaczyła je do celów 
szkoleniowych i propagandowych. Istniało tam 660 m wyrobisk 
pochodzących sprzed 1810 r., czyli sprzed wydrążenia upadowej, 
łączącej je z chodnikiem podstawowym pokładu Reden prowadzą-
cym do Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej. Nie zamierzano 
wtedy zajmować się tym chodnikiem, ani nieczynną od dziesięcio-
leci sztolnią.

Prace podjęto jesienią 1983 r., gdy zaczęto rozbudowę systemu 
wyrobisk, leżących od kilku do kilkunastu metrów pod powierzchnią 
gruntu. Systemem gospodarczym, czyli bez płacenia zewnętrznym 
przedsiębiorstwom, prace wykonywali uczniowie przyzakładowych 
szkół górniczych w ramach swoich zajęć praktycznych. Nadzoro-
wali ich nauczyciele oraz instruktorzy zawodu. Po rozbudowie ze-
spół wyrobisk liczył 1560 m, a najgłębsze wyrobiska znajdowały się  
23 m pod ziemią. Planowano przeznaczyć te wyrobiska do szkolenia 
uczniów szkół górniczych, a w części z nich równocześnie urządzić 
skansen górniczy. Ponad wyrobiskami zbudowany został parterowy 
budynek, mieszczący m.in. wentylatory. W jego wnętrzu, tuż przy 
wejściu, usytuowano zejście pochylnią do zespołu wyrobisk nazy-
wanego potocznie, acz niezgodnie z fachową terminologią, mianem 
sztolni szkoleniowej.

Opiekunem zespołu wyrobisk szkoleniowych została Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa nr 1 przy KWK „Zabrze-Bielszowice”. Pierwszą 
okazją do jednorazowego udostępnienia podziemi zwiedzającym 
była odbywająca się od 20 do 22 września 1985 r. impreza kultural-
na „Zabrzański wrzesień”. Kilka tygodni później dokonano oficjalne-
go otwarcia zespołu wyrobisk szkoleniowych przy ul. Sienkiewicza 
w Zabrzu. Był to odtąd Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Propagan-
dy Górnictwa przy KWK „Zabrze-Bielszowice”. Otwarcie nastąpiło 
4 grudnia 1985 r., kiedy to w ramach obchodów barbórki zawitała 
tu delegacja władz wojewódzkich i ogólnopolskich. Najważniejszym 
gościem był minister górnictwa i energetyki gen. dyw. Czesław Pio-

Turyści muszą pokonać schody zejściowe, łączące drugi i trzeci poziom wyrobisk.

trowski, któremu przypadł zaszczyt otwarcia OSzZiPG. Prócz nie-
go na barbórkowym otwarciu podziemnego Ośrodka obecni byli 
m.in. Ryszard Wosiński – naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego 
w latach 1982–1989, były rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 
wówczas członek Rady Państwa prof. Jerzy Nawrocki, wiceprze-
wodniczący zarządu głównego Związku Socjalistycznej Młodzieży 
Polskiej Krzysztof Janik (późniejszy minister spraw wewnętrznych 
i administracji w latach 2001–2004) oraz minister do spraw mło-
dzieży Aleksander Kwaśniewski – czyli późniejszy prezydent Polski 
w latach 1995–2005.

Nikt wtedy pewnie nie przypuszczał, że to początek schyłku gór-
nictwa węglowego w Zabrzu, a tym samym prowadzenie ośrodków 
szkolenia zawodowego w tej profesji nie będzie miało wkrótce racji 
bytu. I rzeczywiście Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Propagandy 
Górnictwa funkcjonował zgodnie ze swoim pierwotnym przezna-
czeniem ledwie kilkanaście lat. W 1998 r. zlikwidowano szkołę gór-
niczą. Na szczęście zespołem wyrobisk zainteresował się powstały  
1993 r. oddział terenowy Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 
czyli Skansen Górniczy Królowa Luiza. Od 1995 r. w ramach umo-
wy użyczenia Skansen użytkował budynek wejściowy do podziemi. 
Podziemia przy ul. Sienkiewicza udostępniane były odtąd zwiedza-
jącym. Największym wydarzeniem w tym okresie było uruchomienie 
podziemnych przejazdów górniczą kolejką wąskotorową. Stało się to 
24 września 2004 r. Nie jeździła jednak długo. We września 2010 r. 
w następstwie pożaru trasę podziemną zamknięto. Kontrola strażac-
ka wykazała, że brakuje wydajnego systemu usuwania dymu.

Zamknięta trasa podziemna poddana została częściowej prze-
budowie. W listopadzie 2011 r. rozebrany został budynek wentyla-
torów Guibald, przez który w minionych latach turyści schodzili do 
trasy podziemnej skansenu Królowa Luiza. W tym samym miejscu 
wzniesiono inny obiekt, mieszczący poczekalnię, kasę biletową i zej-
ście do podziemi. W wyrobiskach zamontowano rozmaite elektro-
niczne „krzykniki techniki”. Po zakończeniu prac, zabrzańska trasa 
podziemna została kolejny raz otwarta do zwiedzania 11 czerwca 
2016 r., tym razem pod niezbyt adekwatną nazwą Sztolnia Królo-
wa Luiza. Tak przedstawia się nieco ponad 30 lat dziejów Królowej 
Luizy...

Tomasz Rzeczycki

Na części trasy turyści muszą się schylać, czy nawet iść na kolanach.
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TO I OWO

Wzgórze Mauzoleum w Wałbrzychu, pod którym w kopalnianych korytarzach spodziewano się natrafić na skarby ukryte przez Niemców.

Podczas stanu wojennego Służba 
Bezpieczeństwa, wojsko i Milicja 
Obywatelska próbowały dotrzeć do 

niemieckich skarbów w wyrobiskach wał-
brzyskich kopalń. To mniej znany epizod 
poszukiwań mitycznego złota bankowe-
go, rzekomo wywiezionego przez Niem-
ców pod koniec drugiej wojny światowej 
w Sudety.

Poszukiwania z różnym natężeniem 
podejmowane były w okresie Polski Ludo-
wej. Jednak dopiero krach komunistycznej 
gospodarki, jaki nastąpił u schyłku rządów 
I sekretarza PZPR Edwarda Gierka sprawił, 
że jego następcy podjęli intensywne 
poszukiwania poniemieckich skar-
bów.

I tak 11 czerwca 1981 r. zarzą-
dzeniem Szefa Wojskowej Służby 
Wewnętrznej oraz Szefa Głównego 
Zarządu Szkolenia Bojowego WP 
powołano grupę operacyjną do po-
szukiwania złota bankowego z Wro-
cławia oraz innych walorów. Według 
innego z dokumentów grupa ta roz-
poczęła działalność 30 październi-
ka 1981 r. W każdym razie sprawa 
omawiana była na najwyższych 
szczeblach władzy, zaangażowani 
w nią byli generałowie Czesław Kisz-
czak i Wojciech Jaruzelski. Nas naj-
bardziej interesuje kopalniany wątek 
tej sprawy.

Niemałą zasługę w sprawie miał 
mjr Stanisław Siorek ze Służby Bez-
pieczeństwa, wówczas zastępca na-
czelnika Wydziału II Komendy Wo-
jewódzkiej Milicji Obywatelskiej we 
Wrocławiu. Siorek wierzył w ukryte 
przez Niemców skarby i potrafił tą 
wiarą zarazić swoich przełożonych, pro-
dukując co jakiś czas stosowne raporty. 
A później, na emeryturze, publikował ar-
tykuły w prasie dolnośląskiej.

Atmosferę początku poszukiwań do-
brze oddają obszerne cytaty z pisma, jakie 
19 lutego 1982 r. sporządził mjr Jerzy Liw-
ski, starszy oficer Oddziału III Zarządu IV 
Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrz-
nej w Warszawie. W lutym 1982 r. był on 
na Dolnym Śląsku i po powrocie dzielił się 
z przełożonymi efektami wyjazdu:

„Służba Bezpieczeństwa jest w posia-
daniu oryginalnych planów niemieckich, 
na których są naniesione podziemne 
sztolnie i tunele. Nigdy nie zostały one 
zbadane. Ograniczono się co najwyżej do 
powierzchownej penetracji tzw. płytkich 
podziemi. Są dokumenty, z których wy-
nika, że Niemcy w ostatnich miesiącach 

wojny ukryli tutaj znaczne ilości złota, 
sprzętu wojskowego, różnego rodzaju 
maszyn i przedmiotów zrabowanych we 
wszystkich krajach Europy.

W rejonie Wałbrzycha chodzi głów-
nie o kopalnie węgla. Z danych, jakie 
SB uzyskała od swoich najbardziej pew-
nych informatorów wynika, że celowo 
nie eksploatowano niektórych bardzo 
bogatych pokładów węgla. Był oficjalny 
zakaz – niczym nie umotywowany – drą-
żenia i eksploatacji węgla pod wzgórzem 
Mausoleum i Bismarcka. Wszystkie próby 
prowadzenia prac górniczych w zakaza-

nym kierunku kończyły się zwalnianiem 
inicjatorów z pracy. Kopalniami wałbrzy-
skimi bezpośrednio kierował v-ce minister 
Porąbka. Z danych SB wynika, że był on 
kpt. Wehrmachtu. Ostatnia próba wej-
ścia na zakazane poziomy kopalni przed-
sięwzięta w latach siedemdziesiątych 
przez SB i wojsko na skutek sprzeciwu 
władz politycznych (I sekretarz KW PZPR 
w Wałbrzychu Balicki) zakończyła się nie-
powodzeniem. Czynniki partyjno-admini-
stracyjne obawiają się sabotażu ze strony 
górników pochodzenia niemieckiego”.

Major Liwski ostrzegał też, że teren 
Wałbrzycha znajduje się pod obserwacją 
wywiadu radzieckiego, który próbował 
przewerbować na swoją stronę informato-
rów SB. Wywiad radziecki miał też szcze-
gólnie interesować się nadzorem górni-
czym. Siorek miał powiedzieć Liwskiemu, 

że szef wywiadu Północnej Grupy Wojsk 
Radzieckich proponował mu współpracę 
w poszukiwaniu ukrytych skarbów w oko-
licy Wałbrzycha. Do tego miasta miały 
dotrzeć podczas drugiej wojny światowej 
duże transporty niemieckich łupów ze 
wschodu.

Chrapkę na znalezienie skarbów na 
swoim terenie miała też wałbrzyska mili-
cja. Zastępca naczelnika Wydziału II KW 
MO w Wałbrzychu Zenon Napierała wy-
słał 24 maja 1983 r. pismo do naczelnika 
Wydziału III Departamentu II Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych w Warszawie, pró-

bując zainteresować centralę jednym ze 
wzniesień Gór Kamiennych na południe 
od miasta: „Zachodzi duże prawdopodo-
bieństwo, że w sztolni Dzikowiec mogą 
być ukryte przedmioty przez cofających 
się Niemców w 1944 r.” – pisał.

Twierdził też, że do otwarcia sztolni 
potrzebny będzie kompresor spalinowy, 
wentylator, lutnie, 15 górników pracują-
cych po pięciu na trzy zmiany. Sugerował, 
że w podziemnym labiryncie są zamuro-
wane przejścia oraz, że za zawałem mogą 
być interesujące miejsca. W sprawie sztol-
ni w Dzikowcu interweniował też znany 
nam już mjr Stanisław Siorek.

A skarb znaleziono gdzie indziej. 
W grudniu 1982 r. wojsko natrafiło w by-
łym klasztorze cystersów w Lubiążu na 
ponad 1350 złotych i srebrnych monet...

Tomasz Rzeczycki

Historyczne rozmaitości nie tylko węglem pisane

Generałowie na tropie skarbów
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Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Ukraińska firma «TechnoForce - Ukraina», 
która jest liderem w produkcji narzędzi 
hydraulicznych i od 2010 roku jest 
oficjalnym przedstawicielem następujących 
firm: «alki-Technik GmbH», Ingolstadt, 
Germany; «ws-tools Wilfried Skripsk 
Industrievertretungen», Bargteheide, 
Germany; «TorcUp», Easton, USA,  
poszukuje partnerów do współpracy.
Osoba kontaktowa: Igor Ciapa, Dyrektor
E-mail: cin@technoforce.com.ua
Tel. kom.: +38 (095) 215 81 31;
Tel/faks +38 (044) 237 02 99.
Osoba kontaktowa: Helena Szelest, 
Мenedżer
Tel. kom.: +38 095 290 37 39
E-mail: office@technoforce.com.ua
Skype: Елена Technoforce
Szczegóły: http://technoforce.com.ua.

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Zinpro Zambia; Kitwe ; 
Chiwala Ave. 7; Zambia 
Osoba kontaktowa: Joel Chitambala
E-mail: joel@zinpro.co.zm
www.zinprozambia.com 
Język komunikacji: angielski. 
Firma zainteresowana jest projektowaniem 
kopalń, doradztwem w tym temacie.
Termin składania ofert: 28.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
TIMRITE; Allens Nek; Kudu Ave. 
Republika Południowej Afryki 
Osoba kontaktowa: Festus Leteane
E-mail: f.leteane@timrite.co.za
Tel: +27 11 475 1600; +27 83 625 9876
www.timrite.co.za 
Język komunikacji: angielski. 
Firma zainteresowana jest systemami 
wsparcia wydobycia.
Termin składania ofert: 28.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
PT Indoprima Interniaga
Indonezja 
Osoba kontaktowa: Joe Sen Choe
E-mail: d_ni85@hotmail.com
Tel: (+62 32) 91565279
Język komunikacji: indonezyjski, angielski. 
Indonezyjska firma handlowa poszukuje 
urządzeń do odsalania wody.
Termin składania ofert: 27.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Pt SM-Cyclo Indonesia
Bekasi (aglomeracja Jakarta) 
Indonezja 
Osoba kontaktowa: Deddy Christian

E-mail: deddy@sca.sumitomodrive.com
Tel: (+62 21) 2961 2100
Język komunikacji: indonezyjski, angielski.
Indonezyjska firma handlowa z brany 
przemysłowej poszukuje przekładni/skrzyń 
biegów przemysłowych.
Termin składania ofert: 27.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Matrako Kromika Indonesia
Surabaya; Indonezja 
Osoba kontaktowa: Lucky Yuliananda
E-mail: lucky.yulianda@matrako.co.id
Tel: +62 31 748 10 47
Język komunikacji: indonezyjski, angielski.
Indonezyjska firma handlowa poszukuje, 
w celu poszerzenia swojej oferty, urządzeń 
portowo-stoczniowych i dźwigów.
Termin składania ofert: 27.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Alinco; Malang; Indonezja 
Osoba kontaktowa: Tomasz Piętka
E-mail: tomasz.pietka@trade.gov.pl
Tel: (+62 21) 25 25 947
Język komunikacji: angielski, polski,  
indonezyjski. 
Firma inżynieryjna poszukuje urządzeń do 
odsalania wody.
Termin składania ofert: 27.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
EcoStroyGas; 010000 Astana 
Imanowa 19; Kazachstan 
Osoba kontaktowa: Timur Kusherbaev
E-mail: too_esg@mail.ru
Tel: +7 775 829 87 75
www.ecosg.kz 
Język komunikacji: rosyjski.
Spółka zainteresowana jest nawiązaniem 
współpracy z firmami działającymi 
w zakresie ogrzewania gazowego.
Termin składania ofert: 17.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Franquiza; Luanda; 
Rua Ngola Kiluanje 380; Angola 
Osoba kontaktowa: Fernando Joao Manuel 
Alexandre
E-mail: mukuaxi@hotmail.com
Tel: +244 222 037 334; 
+244 922 684 230
Język komunikacji: angielski, 
Firma poszukuje maszyn do obróbki 
drewna.
Termin składania ofert: 13.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Arkona Trade; Kazachstan 
Osoba kontaktowa: Evgeniy Lukashov

E-mail: likashov.e@arkona.kz
Tel: +7 705 114 85 62
www.arkona.kz 
Język komunikacji: rosyjski, 
Firma zainteresowana jest nawiązaniem 
współpracy z producentami generatorów 
o mocy 0,8-1,2 MW.
Termin składania ofert: 10.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Concept; Almaty; Kazachstan 
Osoba kontaktowa: Timur Sadykov
E-mail: almaty@c-concept.ru
Tel: +7 707 343 01 34
Język komunikacji: rosyjski. 
Firma zainteresowana jest nawiązaniem 
współpracy z polskimi przedsiębiorstwami 
energetycznymi.
Termin składania ofert: 07.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Aipower Alger Algieria 
Osoba kontaktowa: Souad Snedj
E-mail: ssnedj@cpl.it
Tel: 00213 555 614 651
Język komunikacji: francuski. 
Firma poszukuje agregatów gazowych 
i olejowych.
Termin składania ofert: 06.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Modelco Bejaia Algieria 
Osoba kontaktowa: Loucif Khaldi
E-mail: lkhaldi@modelco-dz.com
Tel: 00213 661 774 966
Język komunikacji: francuski.
Firma poszukuje taśmociągów 
budowalnych.
Termin składania ofert: 05.06.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Aramco Overseas Company B.V.
2517KX The Hague 
Scheveningseweg 62-66 
Królestwo Niderlandów 
Osoba kontaktowa: Marouane Ghribi
E-mail: Marouane.Ghribi@
aramcooverseas.com
Tel: +31 88 262 2133
www.aramcooverseas.com 
Język komunikacji: angielski. 
Firma zarejestrowana w Holandii Aramco 
Overseas Company B.V. (spółka zależna 
firmy Saudi Aramco Company) działająca 
w sektorze wydobycia ropy i gazu 
poszukuje dostawców usług i producentów 
wyposażenia w sektorze wydobywczym 
w następujących kategoriach: 
- Drilling Equipment 
- Rotating Equipment 
- Instrumentation &Electrical Equipment 

Osoba kontaktowa: Marouane Ghribi 
Język komunikacji: angielski
Termin składania ofert: 22.05.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Sogedim Alger Algieria 
Osoba kontaktowa: Abderrahmane 
Rechoum
E-mail: arechoum@sogedim.net
Tel: 00213 550 91 36 35
Język komunikacji: francuski. 
Firma poszukuje młotów hydraulicznych.
Termin składania ofert: 19.05.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Sogedim Alger Algieria 
Osoba kontaktowa: Abderrahmane 
Rechoum
E-mail: arechoum@sogedim.net
Tel: 00213 550 91 36 35
Język komunikacji: francuski. 
Firma poszukuje koparek.
Termin składania ofert: 19.05.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
SKTM Ghardaia Algieria 
Osoba kontaktowa: Mr Toumi
E-mail: abtoumi70@gmail.com
Tel: 00213 661 88 42 76
Język komunikacji: francuski. 
Firma poszukuje agregatów 
prądotwórczych, pomp ciepła i turbin 
wiatrowych.
Termin składania ofert: 19.05.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
KazPowerTrade 050000 Алматы 
Радостовца 152/6 Kazachstan 
Osoba kontaktowa: Rustembek 
Kucherbayev
E-mail: rustembek@kazpowertrade.kz
Tel: +7 777 087 95 31
www.kazpowertrade.kz 
Język komunikacji: rosyjski. 
Firma zainteresowana jest dystrybucją 
kabli.
Termin składania ofert: 18.03.2017

Z uwagi na skromną ilość miejsca jaką 
dysponujemy, dokonaliśmy selekcji ofert 
pod kątem zainteresowań odbiorców 
naszego biuletynu. 

  *)   Powyższe dane o firmach podajemy bez 
rękojmi i obliga handlowego.

**)  Źródło - www.trade.gov.pl

A.K.

BANK 
OFERT

W bieżącym numerze „Biuletynu” kontynuujemy prezentację ofert*) firm zainteresowanych polskim 
rynkiem i współpracą z polskimi przedsiębiorstwami.

Dzięki uprzejmości kierownictwa Departamentu Informacji Gospodarczej Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych SA, wzbogaciliśmy nasz Bank Ofert o zapytania zamieszczane w „Portalu Promocji 
Eksportu” – www.trade.gov.pl Pozostałe zapytania ofertowe pochodzą z Wydziałów Promocji Handlu 
i Inwestycji polskich ambasad, zagranicznych izb przemysłowo-handlowych, od samych zainteresowanych 
oraz z innych źródeł. Życzymy owocnej współpracy i udanych kontraktów.


