
czemu zawdzięczamy wizytę
przedstawicieli chińskiego
nadzoru górniczego na ślą-
sku?
Z Polską łączy nas długoletnia trady-
cja współpracy w dziedzinie górnic-
twa węgla kamiennego. Chcemy da-
lej ją rozwijać i rozmawiać z naszymi
polskimi partnerami reprezentujący-
mi nadzór górniczy o najważniej-
szych sprawach, w tym o bezpie-
czeństwie pracy. Chińskie górnictwo
rozwija się. W ciągu minionych 10
lat wydobycie wzrosło niemal dwu-
krotnie i sięga 3 mld t rocznie. Ten
fakt wymusił konieczność podniesie-
nia poziomu bezpieczeństwa pracy
w kopalniach. Przyglądamy się wciąż
światowym rozwiązaniom w tym za-
kresie, w tym polskim.

Przez lata chińskie górnictwo
kojarzone było z dużą liczbą
wypadków. jak obecnie
przedstawia się ten problem?
W dziedzinie bezpieczeństwa pracy
odnotowujemy w Chinach duży po-
stęp. Podczas gdy 10 kolejnych lat
przyniosło podwojenie wydobycia
węgla, liczba wypadków spadła o 80
proc. W tym okresie zamknięto 20
tys. najniebezpieczniejszych zakładów
pracy, wiele innych zmodernizowano,
dostosowując warunki bezpieczeń-
stwa do światowych standardów.
Obecnie w Chinach działa 9 tys. za-
kładów górniczych, zatrudniających
w sumie 5 mln pracowników. W ub.r.
w kopalniach węgla na skutek wy-
padków śmierć poniosło ok. 600
osób. Począwszy od stycznia
do sierpnia br., liczba ofiar śmiertel-
nych sięgnęła 300. To m.in. efekt za-
ostrzenia odpowiedzialności za łama-
nie przepisów bezpieczeństwa pracy.

Nieustannie pracujemy nad doskona-
leniem prawa i nowelizacją przepi-
sów, odnoszących się do samej orga-
nizacji pracy w górnictwie. One są
kluczowe dla funkcjonowania tej ga-
łęzi przemysłu. i na tym polu pra-
gniemy wymieniać doświadczenia
z Polską. Jeszcze kilkanaście lat temu
nasze prawo dalece odbiegało od pol-
skiego, obecnie różnice są niewielkie.

w jakich działaniach upatruje
pan szansę na dalszą popra-
wę sytuacji?
Przede wszystkim należy egzekwo-
wać prawo. Dlatego wszystkie kopal-
nie, które w sposób rażący łamią
przepisy bezpieczeństwa i są najsła-
biej wyposażone, będą musiały zo-
stać zamknięte. Problem dotyczy
głównie niewielkich zakładów górni-
czych, które w sumie mają 10 proc.
udział w ogólnokrajowym wydoby-
ciu. Większość z nich znajduje się
w prywatnych rękach. Duże, ultrano-
woczesne kopalnie należą do pań-
stwa. Poziom bezpieczeństwa jest
w nich zdecydowanie wyższy niż
w tych pierwszych, zwykle gorzej za-
rządzanych, których kierownictwa
nastawione są wyłącznie na zysk.
Działają na zasadzie luk prawnych
i nie przestrzegają norm ochrony
środowiska Większość nie utrzyma-
łaby się na rynku, gdyby wprowadzi-
ła u siebie podstawowe standardy
bezpieczeństwa. Ale znam też pry-
watne kopalnie, którym trudno za-
rzucić łamanie przepisów bezpie-
czeństwa. Pragnę wyraźnie zazna-
czyć, że naszym zamiarem nie jest
ograniczanie działalność prywatnej,
ale podnoszenie poziomu bezpie-
czeństwa pracy górników.
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BEZPiECZEńSTWO
MA PRiORyTET
Trzy pytania do LI WANJIANGA, zastępcy
dyrektora Państwowego Urzędu
ds. Bezpieczeństwa Pracy w Kopalniach Węgla
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n
ocą z 18 na 19 czerw-
ca 1574 r. potajemnie
i bez konsultacji z sena-
tem, Henryk Walezy
uciekł z Polski do Fran-

cji. Król nie był szczególnie zaintere-
sowany sprawami polskimi, dużo
bliższa mu była polityka francuska,
gdzie właśnie miał szansę objąć tron
po śmierci swojego brata. 442 lata
po tamtym wydarzeniu jeden z naj-
większych energetycznych koncer-
nów w Polsce i Europie zdecydował
się na podobny ruch, chociaż już nie
całkiem potajemnie. Teraz wzorem
starosty oświęcimskiego Minister-
stwo Energii rzuca się za EDF i pró-
buje, jak najdłużej będzie to możliwe,
zatrzymać spółkę w kraju.
EDF pojawiło się w Polsce 17 lat

temu, więc zabawiło w kraju dłużej
niż pierwszy polski król elekcyjny.
W tym czasie za pomocą swoich 9
zakładów produkcyjnych spółka
przejęła 10 proc. produkcji energii
i 17 proc. produkcji ciepła, zatrudnia-
jąc ponad 3 tys. pracowników. Pierw-
sze wzmianki o szybkim wycofaniu
się spółki z polskiego rynku pojawiły
się we wrześniu ub.r. Francuski mo-
nopolista i trzeci po względem wiel-
kości producent prądu w Polsce po-
stanowił przejrzeć swoją politykę do-
tyczącą niskich emisji i skupić się
na swojej podstawowej działalności
– energetyce jądrowej. Ponadto poja-
wił się tutaj również wątek dużo bar-
dziej prozaiczny – pieniądze, a w za-
sadzie ich brak.
Pozbywając się swoich węglowych

aktywów nad Wisłą, EDF chce prze-
nieść pozyskane środki do swoich
atomowych projektów we Francji
i Wielkiej Brytanii. Ponadto firma
musi zaangażować się w budowę
w swoim macierzystym kraju wiel-
kiego zbiornika na odpady radioak-
tywne – Cigeo. Sytuacji nie poprawia
fakt, że przychody z operacji w Polsce
topnieją z roku na rok, a nieudana in-
westycja w kotły do spalania biomasy
w Gdańsku udowodniła, że na dywer-
syfikację w Polsce nie ma póki co
większych szans.
Elektrownie i elektrociepłownie

w Rybniku, Gdańsku, Gdyni, Kra-
kowie, Wrocławiu, Zielonej Górze,
Toruniu i Tarnobrzegu są wyjątko-
wo łakomym kąskiem dla spółek
z branży, dlatego już ustawiła się

po nie kolejka chętnych. Najbardziej
zainteresowana wydawała się czeska
EPH, do tej pory znana na rodzi-
mym rynku głównie z inwestycji
w górnictwo – PG Silesia. Dzięki
swoim powiązaniom z chińską
CEFC Group EPH dysponuje wręcz
nieograniczonym dostępem do go-
tówki i zeszłoroczne akwizycje
obiektów energetycznych w Europie
zachodniej mogą sugerować, jak
wielki apetyt na polską energetykę
mają Czesi z Chińczykami. EPH ku-
piło od E. ON’u gazowe i węglowe
zakłady we Włoszech, węglowo-bio-
masową elektrownię Lynemouth
w Wielkiej Brytanii od RWE, udzia-
ły w słowackich elektrowniach
od Enel’a i kolejne trzy zakłady
na Węgrzech… od EDF.
Atak na polskie aktywa EDF może

nadejść także z zachodu i północy.
Wstępne zainteresowanie elektrocie-
płownią Wybrzeże (Gdańsk i Gdynia)
wyraziły już francuska Veolia i fińskie
Fortum. Dodatkowo na przełomie ro-
ku pojawiły się plotki, że na te same
zakłady mają chrapkę również Rosja-
nie, chociaż żadne konkrety nie pa-
dły.
Resort energii nie zamierza jednak

odpuścić. Już na początku roku mó-
wiło się, że część aktywów przejąć
może PGNiG Termika, a na EC Wy-
brzeże zaciera ręce gdańska Energa,
pomimo braku funduszy po kiepskim
finansowo roku 2015. Z tego właśnie
powodu na początku sierpnia br. po-
jawiły się doniesienia, że potajemnie
resort zwrócił się do EDF Polska
z prośbą o możliwość jak najdłuższe-
go pozostania w Polsce, aż wszystkie
spółki energetyczne na tyle odbudują
swoje pozycje finansowe, że bez pro-
blemu będą mogły sięgnąć po aktywa
francuskiego giganta.
Zdaje się jednak, że EDF pozostaje

niewzruszone na prośby resortu
energii, podobnie jak król Henryk
pozostawał głuchy na wezwania
do powrotu podczas kolejnych po-
selstw i delegacji. Ministerstwo nie
zamierza jednak czekać i już pokazuje
zęby, a nawet więcej – wytacza legi-
slacyjne działa. Pod koniec sierpnia
Rada Ministrów postanowiła dopisać
do listy podmiotów chronionych (do-
tychczas znajdowały się na niej m.in.
Grupa Azoty i KGHM Polska Miedź)
kolejne firmy: PKP Energetyka, PKN
Orlen, Tauron Polska Energia, Engie
Energia Polska i właśnie EDF Polska.
Decyzja uderzyła bezpośrednio we

Francję, ponieważ drugi francuski gi-
gant (wcześniej funkcjonujący
pod nazwą GDF) również rozważał
sprzedaż swojej węglowej elektrowni
w Połańcu.
Ustawa z 24 lipca 2015 r. o kontro-

li niektórych inwestycji ma na celu
zapobieganie m.in. wrogim przeję-
ciom firm z sektorów wyliczonych
w ustawie i uznanych przez władze
za podlegające ochronie. Szefowie
resortów energii i Skarbu Państwa,
każdy w zakresie określonym usta-
wą, mają prawo zgłoszenia sprzeciwu
wobec różnego rodzaju transakcji,
skutkujących tzw. istotnym uczest-
nictwem lub dominacją nad podmio-
tem chronionym (m. in. transakcje
nabycia udziałów/akcji w firmie
chronionej lub nabycia od takiej fir-
my przedsiębiorstwa lub jego zorga-
nizowanej części – w tym przypadku
ważnych zakładów energetycznych).
Ustawa stanowi, że nabycie lub osią-
gnięcie istotnego uczestnictwa albo
nabycie dominacji w firmie chronio-
nej mimo zgłoszenia przez władze
sprzeciwu jest nieważne. Decyzja
sprzeciwu co do danej transakcji nie
jest wprawdzie ostateczna (ustawa
przewiduje możliwość odwołania
od decyzji do sądu administracyjnego
także przez podmiot chroniony), ale
istotnie blokuje transakcje takie jak
ta, którą szybko chce przeprowadzić
EDF.
Korzystając z państwowego para-

sola w swoim macierzystym kraju,
EDF zapomniał chyba, że w Polsce
na podobną ochronę nie może liczyć.
Wpisanie tego koncernu na listę pod-
miotów chronionych uderzy również
w czeskie EPH i na chwilę zahamuje
ich plany podboju energetycznej ma-
py Europy. Ze wszystkich polskich
spółek energetycznych najbardziej
cieszyć się na pewno może Enea, któ-
ra już teraz ma problem ze zbytem
węgla z Bogdanki, a produkowa-
na górka będzie jeszcze większa
po wejściu w życie projektu Polskiego
Holdingu Węglowego. Chociaż do tej
pory nie mówiło się głośno o tym, że-
by Enea miała przejmować od Fran-
cuzów którekolwiek z ich aktywów,
to z pewnością przyda się jej kilka
elektrowni lub elektrociepłowni ce-
lem ulokowania tam swojej lubelsko-
-śląskiej produkcji węgla.

Autor jest ekspertem Centrum Ana-
liz Klubu Jagiellońskiego i portalu
polishcoaldaily.com.
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Przywracanie walorów użytKowych
terenom PoPrzemysŁowym jest jed-
nym z najważniejszych obszarów dzia-
Łalności gŁównego instytutu górnic-
twa. nowoczesne badania geoinżynie-
ryjne sŁużą temu wŁaśnie celowi.
Jedną z takich prac wykonanych w minionym roku była
ekspertyza geologiczno-górnicza dla potrzeb budowy
nowego biurowca KTW w miejscu wyburzonego budyn-
ku DOKP, wykonana przez GIG na zlecenie spółki
INVEST 3TDJ ESTATE, na potrzeby realizacji nowej in-
westycji w Strefie Kultury w Katowicach. Na podstawie
ekspertyzy przygotowanej m.in. przez specjalistów GIG
można było zaplanować bezpieczną budowę nowocze-
snego obiektu (budynku o wysokości ok. 112 m), które-
go fundamenty zostaną posadowione na głębokości
zbliżonej do położenia dawnych wyrobisk górniczych
w pokładzie węgla 407/1.
Strefa Kultury w Katowicach to obszar pomiędzy
Spodkiem a nowymi budynkami Międzynarodowego
Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfo-
nicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które
znajdują się na terenach byłej kopalni Katowice.
W przeszłości zlokalizowane tu były główne szyby udo-
stępniające głębsze partie złoża węgla kamiennego.
W obrębie tego terenu zalegały również płytkie pokłady

węgla, które były przedmiotem eksploatacji jeszcze
w XIX stuleciu. Były one udostępnione płytkimi szybami
o głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pozo-
stawiona w ziemi infrastruktura górnicza oraz pustki po-
górnicze stwarzały poważne zagrożenia geotechniczne
dla budowlanego zagospodarowania powierzchni i wy-
magały wykonania specjalistycznych prac geotechnicz-
nych dla uzdatnienia podłoża do zabudowy.
Teren byłej kopalni Katowice stał się poligonem badaw-
czym dla projektu zrealizowanego przez Główny Instytut
Górnictwa wspólnie z AGH, Uniwersytetem Warszaw-
skim i Państwowym Instytutem Geologicznym na zlece-
nie Ministerstwa Środowiska, dotyczącego zasad okre-
ślania kierunków zagospodarowania terenów pogórni-
czych oraz ustalania przydatności budowlanej terenów
pogórniczych. Dzięki projektowi powstał pierwszy w Pol-
sce wspomagający prawo dokument, definiujący wszyst-
kie zagrożenia na terenach zlikwidowanych kopalń (nie
tylko węgla) oraz wymagania w zakresie metod i badań
pozwalających na ich kwantyfikację (zasady dokumento-
wania warunków geologicznych dla celów likwidacji ko-
palń). Ocena zagrożeń pogórniczych powierzchni terenu
zlikwidowanej kopalni Katowice, koncepcje ich likwidacji
oraz kontrola jej skuteczności były przedmiotem prac
badawczo-usługowych i eksperckich wykonanych przez
Główny Instytut Górnictwa.

woKóŁ górnictwa

Goście z Pekinu w WUG i CSRG
Polskie doświadczenia w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa pracy
w kopalniach być może posłużą Chińczykom. 5 września br. w Wyższym
Urzędzie Górniczym w Katowicach gościła grupa przedstawicieli nadzoru
górniczego pod przewodnictwem Li Wanjianga, zastępcy dyrektora Pań-
stwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Pracy w Kopalniach Węgla.
Chińskie górnictwo zmienia się. Coraz więcej uwagi poświęca się bezpie-
czeństwu pracy. Goście zapowiedzieli, że kopalnie, w których dochodzi
do częstych wypadków i które zanieczyszczają środowisko naturalne, będą
stopniowo zamykane.
Przedstawiciele chińskiego nadzoru najbardziej interesowały przyczyny wy-
padków, do których doszło w ostatnich latach w polskim górnictwie. Opowie-
dział o nich Krzysztof Król, dyrektor Departamentu Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa WUG. Z kolei Wojciech Magiera, wiceprezes WUG, zapoznał
gości ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem polskiego nadzoru gór-
niczego oraz zagrożeniami występującymi w polskich kopalniach.
Chińczycy odwiedzili także Centralną Stację Ratownictw Górniczego w Byto-
miu. Zapoznali się m.in. ze strukturą organizacyjną służb ratownictwa górni-
czego w Polsce, wyposażeniem pogotowi specjalistycznych, zasadami pro-
wadzenia akcji ratowniczych i funkcjonowaniem laboratoriów CSRG. Kaj


