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okrzykami niezadowolenia protestujących na ulicy
wiejskiej w tle i z awanturą za ścianą odbyło się
pierwsze posiedzenie Parlamentarnego zespołu
Górnictwa i energii w 2017 r. Pomimo napiętej atmosfery dookoła, w sali im. Tadeusza Mazowieckiego w środę, 11 stycznia, debatowano całkiem spokojnie,
choć nie brakowało odważnych i zdecydowanych stanowisk
w niektórych dyskusyjnych kwestiach. Temat główny: pakiet
zimowy ue i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki.
O dziwo, wśród debaty nad samym pakietem przedostał się
bardzo ciekawy, choć przemilczany wątek powrotu do węgla
przez kraje rozwijające się, których zwyczajnie na europejskie
rozwiązania nie stać, a które nie zamierzają same nakładać
na siebie ograniczeń spowalniających ich gospodarki.

Z

profesor krytycznie
wstępem do dyskusji były prezentacje prof. dr. hab. władysława Mielczarskiego i red. justyny Piszczatowskiej z portalu wysokienapiecie.pl, które pokrótce omawiały proponowane przez
unię nowe projekty przepisów energetycznych dla krajów
członkowskich. Na fali powszechnej wśród obrońców energetyki konwencjonalnej krytyki prof. Mielczarski zajął stanowisko
wyjątkowo łagodne wobec proponowanych rozwiązań, mówiąc
m.in. o tym, że polityka energetyczna ue nie jest antypolska,
a „zwyczajnie” jest realizacją interesów największych gospodarek unijnych. skrytykował również pomysły resortu energii
w zakresie rozwoju elektromobilności, która jego zdaniem jest
zbyt droga, a Polska jest technologicznie opóźniona w tym zakresie o jakieś 50 lat. Profesorowi nie spodobała się również
narracja ministerstwa względem narzucanych lub sugerowanych przez unię rozwiązań w zakresie ekologii i tzw. zielonej
energetyki.
Tak zdecydowany głos w sprawie spotkał się z ostrą odpowiedzią ze strony resortu energii. równie krytyczne głosy padały też z sali. Najostrzejsze wypowiedzi podkreślały, że pakiet zimowy to wprost realizacja polityki wielkich mocarstw, m.in.
rosji za pośrednictwem Gazpromu oraz Niemiec, których spółki czerpią ogromne korzyści na interesach z rosjanami. jednak
poza dyskusją wokół prezentacji pojawiły się na posiedzeniu
również ciekawe pomysły na prowadzenie dialogu z ue, m.in.
koncept stworzenia specjalnego organu zajmującego się „dy-

godnie z zapowiedziami,
które padły 2 stycznia podczas posiedzenia sejmowej
komisji energii i skarbu
Państwa, projekt scalenia
dwóch spółek węglowych, produkujących węgiel energetyczny będzie konsultowany z komisją europejską. 23
stycznia z taką misją do Brukseli udadzą się wiceministrowie energii Grzegorz Tobiszowski i Michał kurtyka.
szczegóły dotyczące konsultacji podał dziennikarzom 16 stycznia Grzegorz Tobiszowski, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego.
– jesteśmy już po pewnych wstępnych rozmowach, kontaktowaliśmy się
w grudniu telefonicznie i padła jedynie
sugestia, żebyśmy przedłożyli założenia biznesowe. Bruksela wie, że chcemy zrobić taki szybki proces, chcą jedynie wiedzieć, że to jest rynkowe, biznesowe – powiedział Tobiszowski.
Do połączenia obu spółek ma dojść
nie później niż 1 kwietnia br. wcześniej komisja europejska będzie rozmawiać o procesie z zarządem PGG.
Na początku lutego planowane jest natomiast spotkanie ministra energii
krzysztofa Tchórzewskiego z przedstawicielami związków zawodowych
funkcjonujących w PGG. według deklaracji resortu związkowcy będą mogli zapoznać się wówczas z konstrukcją
prawno-organizacyjną nowej struktury.
– Na pewno strona społeczna będzie
pytać o szczegółowe rozwiązania.
Chcemy być na te rozmowy przygotowani – powiedział Grzegorz Tobiszowski, dodając, że w pierwszych
dniach roku, zgodnie z zapowiedzią,
rozpoczęły się rozmowy z instytucjami
finansowymi.
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Kraje afrykańskie i azjatyckie nie są zainteresowane
„drogą fanaberią” Unii Europejskiej.

plomacją energetyczną”. Na moment powrócił również, znany
z ubiegłorocznych posiedzeń zespołu, wątek popularnych
„dwusetek” (bloków 200 Mw), co do których przyszłości będzie trzeba niedługo zająć jednoznaczne stanowisko.

Koalicja państw surowcowych
jednak zdecydowanie najciekawszy, choć niestety nie podchwycony przez media głównego nurtu komentarz wygłosił
krzysztof Paturej, prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego w Polsce, który powiedział wprost, że
unia europejska dąży do likwidacji energetyki węglowej, ale
kraje rozwijające się nie przyjmują tej polityki dekarbonizacji.
jako przykład podał niedawną konferencję w kenii, na której
usłyszał wprost, że kraje afrykańskie i azjatyckie nie są zainteresowane „drogą fanaberią” unii europejskiej i pozostaną
przy najtańszym i najpewniejszym paliwie – węglu.
wobec powyższego Paturej zaproponował po pierwsze:
stworzenie koalicji państw surowcowych (takich jak Polska,
osamotniona w coraz mniej niezależnej energetycznie europie)
i pokazywanie ue, że jej model energetyki nie działa, a reszta
świata nie kupuje jej polityki energetycznej. Po drugie, już
na gruncie wspólnotowym, wprowadzenie do polityki energetycznej innych elementów niż szalona dekarbonizacja, np. walki ze smogiem i pyłami.
Ekspert centrum analiz klubu Jagiellońskiego
i portalu polishcoaldaily.com
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– Dopinamy teraz biznesplan, który
jest przygotowywany, jesteśmy już
po naradzie prawno-finansowej. jedziemy do Brukseli, żeby dowiedzieć
się, czy mają jakieś wytyczne. z tym
wszystkim spotykamy się ze stroną
społeczną – uściślił.
katowicki Holding węglowy znajduje się w podbramkowej sytuacji.
Obok zobowiązań wynoszących 2,5
mld zł, spółka ma problemy z zebraniem środków finansowych na wypłatę marcowych wynagrodzeń.
zgodnie z sugestią instytucji finansowych kredytujących kHw przygotowano więc plan połączenia spółki
z Polską Grupą Górniczą. Do PGG
mają być wniesione wszystkie kopalnie kHw, które będą funkcjonować
pod wspólnym szyldem „ruch
kHw”.
z pewnością przed fuzją dojdzie
do wydzielenia ze struktur Holdingu
spółki mieszkaniowej, a zajmujący
się sprzedażą katowicki węgiel zostanie połączony z węglokoksem
zbyt. wśród czterech kopalń kHw
wieczorek jest zakładem sczerpującym złoże, w sprawie losów kopalni
wujek-Śląsk toczy się dyskusja.
za „przyszłościowe” (posiadające
udokumentowane złoże) uznawane
są dwie kopalnie kHw: Mysłowice-wesoła i Murcki-staszic. Obie potrzebują jednak znaczących środków
na inwestycje. Na ten cel przeznaczonych zostanie 400 mln zł pochodzących z emisji obligacji PGG.
jednocześnie środki, które oferują
inwestorzy – przypomnijmy, że węglokoks, Tf silesia oraz enea zadeklarowały łącznie 700 mln zł dla Holdingu – zostaną przeznaczone na podniesienie kapitału Polskiej Grupy Górniczej. według zapewnień wiceministra Tobiszowskiego dwie kopalnie
kHw mają w przyszłości znacząco
wzmocnić pozycję rynkową PGG.
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