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ZasieDli PrZy jeDNym stole
Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego Holdingu Węglowego spotkali się na wspólnych negocjacjach
fot.: mAciEj DoRosiński

W miniony
poniedziałek
przy
negocjacyjnym
stole po raz
pierwszy
jednocześnie
zasiedli
reprezentanci
organizacji
związkowych
z KHW i PGG.
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prawdzie poniedziałkowe rozmowy pomiędzy przedstawicielami resortu energii, zarządami KHW
i Pgg oraz związkowcami z obu
spółek nie zakończyły się podpisaniem porozumienia, ale strony rozmów są dobrej myśli.
– Uda się, proszę państwa – powiedział minister energii Krzysztof
Tchórzewski, żegnając się z dziennikarzami.
negocjacje, do których po raz
pierwszy jednocześnie zasiedli reprezentanci organizacji związkowych
z obu spółek, rozpoczęły się kilka minut po godzinie 13.
– chcielibyśmy, żeby dzisiejsze
rozmowy zakończyły się parafowaniem ustaleń. natomiast podpisanie
porozumienia musi się odbyć
w obecności strony finansowej. najważniejsze jest, żeby strona finansowa uwierzyła, że to, co przygotowujemy, daje dobrą perspektywę na przyszłość – powiedział dziennikarzom
przed rozpoczęciem rozmów minister
Tchórzewski.
minister mówił też, że ma nadzieję
na znalezienie rozwiązania, które pozwoli Polskiej grupie górniczej funkcjonować rentownie z pożytkiem dla
górników i społeczności Śląska.
W jego opinii bardzo ważną sprawą
jest szybkie zakończenie rozmów, by
w marcu udało się uzyskać akceptację
wierzycieli. Bez tej zgody umowa połączeniowa nie może być zrealizowana. Krzysztof Tchórzewski wyjaśniał
również, że transformacja spółek będzie oparta na zasadach rynkowych.
Tylko pod tym warunkiem polskie
górnictwo może liczyć na udzielenie
pomocy publicznej, dzięki której gór-
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Punkt

nicy mogą odchodzić na czteroletnie
urlopy górnicze. Fuzja spółek musi
być także notyfikowana przez Komisję europejską.

Duży może więcej
o konieczności integracji przekonani
są związkowcy z Katowickiego Holdingu Węglowego.
– oczekujemy kompromisu i podpisania dobrego porozumienia, które
pozwoli zwiększyć potencjał polskiego węgla – powiedział dziennikarzom
przed rozpoczęciem rozmów szczepan Kasiński, przewodniczący sierpnia 80 w należącej do KHW kopalni
Wujek.
związkowiec dodał, że do tej pory
górnictwo było rozdrabniane, a obecnie powstała niepowtarzalna okazja,
by połączyć dwie spółki węglowe. Powołując się na prawdopodobny renesans wydobycia węgla w Usa argumentował, że powinniśmy dążyć
do połączenia spółek, by móc sku-

tecznie konkurować na rynku z silnymi podmiotami.
– duży może więcej – wskazał.
Kasiński przed rozmowami nie
krył optymizmu.
– z tego, co pamiętam, ważniejsze
szczegóły były dograne. nie wiem, jak
wygląda to ze strony Pgg, ale jeśli
wszystko zostało tam ustalone, to
mam nadzieję, że dzisiaj będzie sukces – powiedział.

Nie jesteśmy stroną
W trakcie przerwy ogłoszonej tuż
przed godziną 15, związkowcy z Pgg
postanowili opuścić negocjacje.
– nie jesteśmy stroną porozumienia pomiędzy związkowcami z Holdingu a zarządami Pgg i KHW.
Uznaliśmy, że nie chcemy przeszkadzać kolegom w negocjacjach. Jako
strona społeczna Pgg spotkamy się
jutro (we wtorek – przyp. red.)
o godz. 10 i napiszemy własny projekt. decyzją ministra i zarządów sta-

nie się on częścią porozumienia ze
stroną społeczną KHW lub osobnym
porozumieniem. W tym tygodniu
spotkamy się z zarządem Pgg w tej
sprawie – powiedział dziennikarzom
Bogusław Hutek, przewodniczący solidarności w Pgg.
Przypomnijmy, że stanowisko sformułowane przez solidarność Pgg zakłada zapewnienie gwarancji zatrudnienia dla załogi, istnienia kopalń i ruchów Pgg oraz przeprowadzenia inwestycji. związkowcy oczekują także,
że zostanie stworzona przestrzeń dla
rozmów o przywróceniu 14. pensji.
Wbrew oczekiwaniom poniedziałkowe negocjacje nie zakończyły się
zawarciem porozumienia.
– W niektórych punktach jest zbliżenie, w niektórych tego zbliżenia nie
ma, więc będziemy rozmowy kontynuowali – powiedział dziennikarzom
po spotkaniu minister energii Krzysztof Tchórzewski, dodając, że obie
strony zobowiązały się nie informować o szczegółach ustaleń.

Krzysztof Tchórzewski stwierdził
też, że kwestia pozyskania inwestorów to sprawa otwarta.

Zrealizować założenia
ekonomiczne
– mam przekonanie, że ci inwestorzy
będą. Tak dużo środowisk potrzebuje
polskiego górnictwa, że tę sprawę uda
się załatwić. Poważniejszym problemem, który nas czeka, są ustalenia
z wierzycielami. najważniejsze, żeby
doszło do porozumienia i udało się
doprowadzić do integracji, i by wierzyciele przekonali się, że Pgg wchodzi na dobre tory rozwoju. Jeżeli uda
się zrealizować nasze założenia ekonomiczne, to chcemy, żeby Pgg poszło śladem Jastrzębskiej spółki Węglowej i w perspektywie 5 lat stało się
spółką giełdową. Trzeba rozwiązać
problemy społeczne i problemy związane z integracją. zawsze tak jest, gdy
dwa środowiska próbują się ze sobą
dogadać – podsumował.
Wolę jak najszybszego kontynuowania negocjacji podkreślił wiceminister energii grzegorz Tobiszowski.
– Bardzo chętnie usiedlibyśmy
do rozmów w tym tygodniu. czekamy na sygnały od strony społecznej,
na materiały, które będą jutro przekazywane i myślę, że obaj z panem ministrem Tchórzewskim będziemy
do dyspozycji – zadeklarował wiceminister.
grzegorz Tobiszowski zauważył
też, że czas nie jest sprzymierzeńcem
tego projektu.
– Przed nami rozmowy z instytucjami finansowymi, przygotowanie
biznesplanu dla Brukseli przed kolejną notyfikacją. im prędzej dopracujemy porozumienie ze stroną społeczną, tym łatwiej będzie nam rozmawiać z pozostałymi partnerami
– ocenił.

widzenia

Walczyć ze smogiem odWażnie, ale z rozWagą
dawid Salamądry
dsalamadry@gornicza.com.pl

a fali powszechnego i jak najbardziej uzasadnionego wzburzenia
z powodu fatalnej jakości powietrza w Polsce pojawiło się wiele
pomysłów, z których część, jak np.
zakaz palenia śmieci, darmowa komunikacja
publiczna w miastach, gdzie transport jest odpowiedzialny za znaczną część smogu, lub inwestycje w rozbudowę sieci ciepłowniczych, to
postulaty więcej niż słuszne. niestety, tworzona naprędce legislacja w tym zakresie – najpierw rozporządzenie ministra rozwoju ws. wymagań dla kotłów, teraz rozporządzenie ministra energii ws. wymagań jakościowych dla paliw stałych – zdaje się nie docierać w pełni
do sedna tego wieloaspektowego problemu.
W połowie stycznia na stronie internetowej
centrum analiz Klubu Jagiellońskiego opublikowano komentarz andrzeja guły i Pawła musiałka, podnoszący problematykę walki ze smogiem. autorzy dowodzili w nim m.in., że „brak
regulacji określających wymagania emisyjne
wobec sprzedawanych na polskim rynku kotłów na paliwa stałe jest jedną z ważniejszych
przyczyn wysokiego zanieczyszczenia powietrza
w Polsce”. o ile nie sposób się z tym nie zgodzić, o tyle w dalszych rozważaniach autorów
pominięto całkowicie wątek motywacji osób
ogrzewających swoje gospodarstwa domowe
„słabej jakości węglem wydobywanym przez
część polskich kopalń”. należy pamiętać, że kocioł klasy piątej, który od momentu obowiązywania przepisów rozporządzenia będzie jedynym dostępnym w sprzedaży urządzeniem
grzewczym na węgiel, jest kilkukrotnie droższy
od kotłów niższych klas oraz kotłów pozaklasowych (tzw. kopciuchów). nawet jeśli jednak samorządy lub organy centralne będą wspierać fi-
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nansowo obywateli w wymianie kotłów
na nowsze, to dochodzi jeszcze kwestia samego
paliwa.
godnie z dokumentacją techniczno-ruchową producentów, dla zachowania oczekiwanego poziomu emisji w kotłach klasy piątej należy palić węglem dedykowanym, którego
wg wstępnych szacunków w Polsce wydobywa
się ok. 400 tys. t rocznie. Przy zachowaniu
obecnej liczby zakupu nowych kotłów (ok. 200
tys. rocznie), tylko w pierwszych dwóch latach
może zabraknąć aż miliona ton potrzebnego
paliwa wydobywanego w Polsce. lukę zapełniać będzie oczywiście węgiel importowany
z rosji i Kolumbii, który z uwagi m.in. na koszty transportu będzie relatywnie droższy od polskiego. Pomijając kwestie pochodzenia węgla,
sam aspekt ekonomiczny paliwa do przydomowych pieców jest w tym wypadku niezwykle
istotny, jeśli nie kluczowy. ogrzewanie gazowe,
elektryczne lub ciepło sieciowe, będąc zdecydowanie wygodniejszymi w eksploatacji, przegrywają z węglem, który jako najtańsza forma
ogrzewania domowego jest wybierany przez
odbiorców właśnie z uwagi na swoją cenę, która zwłaszcza dla najuboższych ma ogromne
znaczenie.
dalej autorzy guła i musiałek apelują
o „wprowadzenie regulacji odnoszących się
do norm jakości węgla dopuszczanego do obrotu”, słusznie wskazując, że niestosowanie w kotłach klasy piątej dedykowanego paliwa przynosi mizerne efekty ograniczania emisji z tych kotłów. W tym miejscu pojawia się jednak zarzut,
że branża węglowa „czerpie korzyści z tytułu
sprzedaży surowca niższej jakości czy wręcz odpadów węglowych”, co jest równie absurdalne,
jak oskarżanie handlarzy samochodów o zarabianie na sprzedaży używanych aut z silnikiem
diesla starszych generacji.
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W zakresie jakości paliw naprzeciw oczekiwaniom autorów wyszedł resort energii, który wydał właśnie rozporządzenie w tej materii. Pośród
wielu uwag co do jego treści, wybrałem dwa elementy najbardziej szkodliwe z punktu widzenia
zarówno kwestii czystości powietrza, jak i odbiorców końcowych oraz demonizowanej branży węglowej. należy zauważyć, że ustawodawca
nie umieścił węgla brunatnego (ani innych produktów z jego zawartością) w definicji paliwa
stałego, co automatycznie wyklucza go z procesu
jakiejkolwiek kontroli w zakresie tej ustawy. Powszechne stosowanie i wyjątkowo niskie parametry jakościowe (bardzo niska kaloryczność,
wysoka zawartość wilgoci i popiołu) powodują,
że węgiel brunatny należy do najbardziej zanieczyszczających środowisko paliw stałych.
alej, w zakresie korzystania w kotłach poniżej 1 mW z sortymentu
miałowego węgla kamiennego,
ustawodawca dopuszcza stosowanie tylko paliwa o kaloryczności
min. 24 000 kJ/kg (tzw. ekomiał), czyli paliwo,
którego ograniczoną dostępność i wyższą cenę
zasygnalizowałem już wcześniej. rygorystyczne
podejście ustawodawcy w tej kwestii skutecznie
zniechęci podmioty prowadzące handel tym towarem do dalszej jego sprzedaży także z powodu innych niedogodności, takich jak np. miałowanie (rozdrabnianie się) węgla grubego
w trakcie rozładunku i składowania lub wygrzanie się (naturalny proces chemiczny, prowadzący do utraty kaloryczności i wzrostu zawartości popiołu) wysokokalorycznego miału
w trakcie długoterminowego składowania. To
z kolei doprowadzi do pogłębienia się deficytu
węgla kamiennego na rynku odbiorców detalicznych i w konsekwencji spowoduje automatyczny wzrost zużycia węgla brunatnego i jego
odpadów w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. samo to sprawia, że przed-
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miotowa ustawa z 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych
oraz powiązane z nią rozporządzenia w proponowanym kształcie będą całkowicie nieskuteczne w procesie eliminacji złej jakości paliw stałych i ochrony powietrza, ergo – nie będą spełniały nadrzędnego celu proponowanej regulacji.
ostulowane powszechnie wyeliminowanie miałów i mułów węglowych z rynku odbiorców detalicznych przywodzi na myśl jeszcze jeden aspekt tworzenia prawa w pośpiechu, a związany jest z samą genezą pojawienia się tego drugiego paliwa w segmencie
klientów indywidualnych, wcześniej sprzedawanego wyłącznie odbiorcom przemysłowym.
muł jest odpadem produkcyjnym w procesie
uszlachetniania węgla, którego olbrzymie ilości
zaczęły kilka lat temu zalegać kopalniom,
sprzedającym węgiel o wyższej wartości opałowej do energetyki i ciepłownictwa. nagła potrzeba zakupu węgla wysokokalorycznego wiązała się z nowelizacją ustawy o oze i rosnącą
w zaskakującym tempie popularnością współspalania węgla z niskokaloryczną biomasą.
niepotrzebny muł został wtedy zagospodarowany jako tanie (200-300 Pln za tonę) paliwo
dla najbiedniejszych odbiorców detalicznych.
Podobnie jak w tamtym przypadku, należy pamiętać, że rynek jest organizmem myślącym,
a rynek ubogi – organizmem „kombinującym”.
dlatego właśnie warto mieć na uwadze możliwość pojawienia się nieprzewidzianych wcześniej lub zignorowanych zagrożeń, jakie niesie
za sobą nowe prawo, a walkę o czyste powietrze prowadzić tak, jak wskazuje dewiza gdańska – nec temere, nec timide (Bez zuchwałości,
ale i bez lęku – sentencja łacińska).
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