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Z kraju i Ze świata
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p
olska Grupa Górnicza
wzięła sobie do serca
swoją nazwę i szykuje
ekspansję na terytoria,
do których do tej pory

było jej za daleko i na których niepo-
dzielnie rządziła lubelska Bogdanka.
Za chwilę podobny kierunek obrać
może powstający właśnie Polski hol-
ding Węglowy. Nazwa zobowiązuje.

lubelska Bogdanka była od lat sta-
łym dostawcą elektrowni w Ostrołę-
ce, należącej do gdańskiej energi.
Bliskość elektrowni z kopalnią i nie-
zbyt wygórowane wymagania jako-
ściowe odbiorcy (wykluczające moż-
liwość zmiany dostawcy na np. lep-
szy pod względem parametrów kalo-
ryczności i zawartości siarki węgiel
z Rosji) sprawiała, że był to układ
wręcz idealny. Obok należącej
do enei elektrowni w Kozienicach,
ostrołęcki zakład był jednym z klu-
czowych klientów lW Bogdanki. Te-
raz jednak pozmieniały się nieco
struktury właścicielskie pomiędzy
producentami prądu i węgla, co może
znacząco wpłynąć na to, jak będą
przebiegały kierunki dostaw surowca
na mapie Polski.

Polska Grupa Górnicza powstała
dzięki zaangażowaniu się w nią
przede wszystkim koncernów ener-
getycznych. Jednym z nich była wła-
śnie energa, która swoje zakłady po-
siada tylko na północy kraju, nigdy
więc nie była ciekawym klientem dla
śląskich kopalń. Teraz, kiedy gdań-
ski koncern wyłożył w Katowicach
pieniądze na stół, żeby pomóc posta-
wić PGG na nogi (obejmując 15,7
proc. udziałów, docelowo 17,1 proc.),
oczywiste wydaje się, że będzie chciał
skorzystać z możliwości zdywersyfi-
kowania dostaw i postawić na „swo-
je” kopalnie. Dali temu wyraz prezesi
obu firm, kiedy dwa tygodnie temu
podpisali list intencyjny na odbiór 2
mln t węgla do nowego bloku
w Ostrołęce (Ostrołęka C) i kolejnego
miliona ton do już istniejących insta-
lacji (Ostrołęka B). Prezes Dariusz
Kaśkow tłumaczy, że decyzja była
najkorzystniejszą z możliwych
z punktu widzenia ekonomiki elek-
trowni, a cena zaoferowanego węgla
z dostawą ze Śląska do północno-
-wschodnich granic województwa
mazowieckiego będzie rynkowa.
Umowa na dostawy węgla do Ostro-
łęki C ma obowiązywać na następ-
ne 30–40 lat.

W Katowicach już zacierają ręce
(prezes Tomasz Rogala cieszy się, że
taki kontrakt pozwoli myśleć o inwe-
stycjach w proces wydobywczy),
tymczasem prezes lubelskiej Bog-
danki stara się póki co zachować
zimną krew i oświadcza, że współ-
praca z elektrownią Ostrołęka będzie
kontynuowana. W podobnym tonie
wypowiada się minister Grzegorz
Tobiszowski, który zapewnia, że nikt
z Ostrołęki Bogdanki wyrugować nie
chce. Z tego też powodu Bogdanka
nie zamierza się zwijać z produkcją
i utrzyma ją w najbliższych latach
na obecnym poziomie 8–9 mln t
rocznie. Z drugiej strony deklarację
mającej technicznie możliwości wy-
dobywcze na poziomie 11 mln t ko-
palni można odebrać jako zahamo-
wanie rozwoju. Te 2 mln t to właśnie

zapotrzebowanie nowego bloku
w Ostrołęce. Rozwijać chce się nato-
miast właśnie elektrownia, ale już nie
sama z obecnym właścicielem, a z...
właścicielem Bogdanki.

enea podpisała z energą list inten-
cyjny ws. budowy nowego bloku kla-
sy 1000 MW w Ostrołęce. Przetarg
powinien być ogłoszony jeszcze
w tym roku, obecnie trwają analizy
ekonomiczne. Wcześniej enea zain-
westowała w nowy blok 1075 MW
w Kozienicach, więc dysponuje sze-
roką wiedzą na temat tego typu inwe-
stycji. I tak jak jeszcze kilka miesięcy
temu Bogdanka mogła cieszyć się
z planów rozbudowy Ostrołęki, tak
dzisiaj nie wiadomo nawet, czy bę-
dzie jej dane otwierać szampa-
na z okazji stawiania nowego bloku
w Kozienicach.

Jest już na 100 proc. pewne, że enea
zaangażuje się w zamianę Katowic-
kiego holdingu Węglowego w Polski
holding Węglowy. Co więcej, z 350
mln zł wkładu będzie jego większo-
ściowym udziałowcem, co de facto
oznacza, że z grupy paliwowo-energe-
tycznej z jedną kopalnią stanie się
grupą z trzema kopalniami (w PhW
mają się docelowo znaleźć dwa zakła-
dy). Już na starcie holding będzie mu-
siał się wykazać zwiększoną sprzeda-
żą, więc kontrakt na dostawy do no-
wego bloku w Kozienicach będzie dla
niego wybawieniem. To również dla
Bogdanki oznaczać będzie ni mniej, ni
więcej tylko właśnie zatrzymanie roz-
woju w kierunku wydobycia na po-
ziomie 11 mln t rocznie. Pytanie tylko,
czy na tym zatrzyma się apetyt stare-
go/nowego producenta, czy będzie
chciał śladem PGG odbić Bogdance
kawałek kozienickiego tortu.

W najgorszym możliwym warian-
cie, czyli właśnie stracie części do-
staw do Ostrołęki i Kozienic, Bog-
danka stanąć może przed dużym pro-
blemem sprzedażowym. Teoretycz-
nie mogłaby pójść w tym samym kie-
runku co Polska Grupa Górnicza,
czyli odbicia z rąk importerów rynku
ciepłowniczego, w tym przypadku
na ścianie wschodniej. Niestety, wę-
giel w Zagłębiu lubelskim, gdzie fe-
druje Bogdanka, jest raczej marnej ja-
kości i nadaje się tylko do elektrowni.
Z tego samego powodu w sferze
mrzonek pozostają powtarzające się
od roku deklaracje lWB o wejściu
na rynek ukraiński. Wprawdzie
ostatnio DTeK zamówił z Polski 70
tys. t, ale był to węgiel koksowy, bliż-
szy parametrami antracytowi zamó-
wionemu w tym samym czasie
z RPA. Pomimo renty geograficznej,
dobrej logistykie i sprzyjającej at-
mosfery politycznej, Bogdanka nie
ma co liczyć na wejście na tamten ry-
nek. Zupełnie odrębnym wątkiem
jest jeszcze niewypłacalność wschod-
nich partnerów...

Czy szykuje się nowa woj-
na w branży, tym razem polsko (ślą-
sko)-lubelska? Wszystko zależy tylko
od apetytu spółek katowickich oraz
tego, jakie decyzje właścicielskie po-
dejmować będzie enea, która trochę
naciskana (PhW) i trochę na własne
życzenie (lWB) stanie się za chwilę
drugim największym producentem
węgla kamiennego w Polsce i Unii
europejskiej.

autor jest ekspertem centrum
analiz klubu jagiellońskiego
i portalu polishcoaldaily.com

Punkt widzenia

węgiel polski
kontra węgiel...
luBelski

z powodu wyBoru źródeł wę-
glowych jako podstawy dla
nowoczesnej energetyki
na cenzurowanym znalazła
się jedna z najBardziej rozwi-
niętych gospodarek świata
– japonia.

W ostatnich latach japońską politykę
energetyczną zdominowało przezwycię-
żanie skutków wielkiego tsunami, które
w 2011 r. doprowadziło do zniszczenia
siłowni atomowej w fukushimie.
Wkrótce po katastrofie z obawy o bez-
pieczeństwo Japonia postanowiła stop-
niowo zlikwidować wszystkie swoje
elektrownie atomowe. Z powodu ogra-
niczonej podaży ceny elektryczności dla
Japończyków natychmiast wystrzeliły
w górę. Po szczegółowych analizach
i namyśle rząd wybrał na alternatywne
źródło energii… węgiel, mimo że ani to-
ny nie wydobywa się na wyspach i trze-
ba go importować z Australii i Chin.
Korzystając z alibi po katastrofie nukle-
arnej, jedno z najbogatszych państw
świata nie podjęło zbyt ambitnych zobo-

wiązań klimatycznych na szczycie
COP21 w Paryżu w grudniu 2015 r. Roz-
poczęło natomiast zakrojony na setki
miliardów dolarów program budowy
nowoczesnych elektrowni węglowych,
które zapewnią Japonii tani prąd przez
następne dziesięciolecia.

Przed karkołomnym zadaniem stanął
Paul Simons, wicedyrektor Międzyna-
rodowej Agencji energetycznej, które-
mu powierzono niedawno zadanie okre-
sowej oceny japońskiej polityki energe-
tycznej. Nie mógł zignorować tradycyj-
nej japońskiej solidności w podejściu
do problemu bezpieczeństwa dostaw
energii, za które zawsze chwalono Kraj
Kwitnącej Wiśni. Zarazem musiałby
jednak przyznać, że węgla nie wybrano
tam lekkomyślnie lub ze skąpstwa, ale
rozważnie i po dokładnej analizie.

– Japonia powinna balansować
w konstrukcji swego miksu energetycz-
nego pomiędzy kombinacją OZe i siły
atomu z jednej strony, a wydajną ener-
getyką cieplną z drugiej – orzekł w imie-
niu MAe Simons, klucząc, że wpraw-

dzie „tradycyjna japońska uwaga przy-
wiązywana do spraw bezpieczeństwa”
sprawdziła się, to jednak „wyzwaniem
przyszłości powinna być większa troska
o zmiany klimatu”.

Japonię oficjalnie poproszono o „od-
ważniejsze inwestowanie w niskoemi-
syjne technologie”. Pocieszono, że
„z czasem powinny stawać się coraz ko-
rzystniejsze kosztowo”. Paradoks pole-
ga na tym, że Japonia należy do najbar-
dziej rozwiniętych technologicznie
państw świata i trudno zarzucić jej, by
– stawiając na energetykę węglową
– mogła być na bakier z nowoczesno-
ścią. W końcu autorzy oficjalnego doku-
mentu znaleźli odpowiednie słowa:
„MAe podziwia japońskie zaangażowa-
nie w innowacyjność energetyczną i ma
nadzieję, że Japonia – jako jeden z naj-
większych na świecie importerów i kon-
sumentów energii – okaże się liderem
w rozwoju nowych technologii, bez któ-
rych globalnie nie da się zredukować
znacząco emisji dwutlenku węgla w per-
spektywie po 2030 r.”. wig

kraj samurajów na cenzurowanym

AlfABeT JANUSZA STeINhOffA
Były wspomnienia, anegdoty
i oczywiście życzenia – tak wy-
glądał Benefis z okazji 70. uro-
dzin janusza steinhoffa, który
w poniedziałek, 26 września,
zorganizowała regional-
na izBa gospodarcza w katowi-
cach.

O swoim życiu jubilat opowiadał
według kolejnych liter alfabetu i kryją-
cych się pod nimi haseł. Wśród nich
nie zabrakło m.in. górnictwa, które b.
wicepremier i minister gospodarki re-
strukturyzował, gdy był członkiem
rządu kierowanego przez Jerzego Buz-
ka. Benefis był podziękowaniem dla
Janusza Steinhoffa za jego wieloletni
wkład w działalność RIG.

W gronie haseł pojawiły się m.in.
biznes, hobby, kariera, polityka czy
Wyższy Urząd Górniczy, któremu Ja-
nusz Steinhoff szefował w la-
tach 1990–1994.

Przy haśle „biznes” jubilat wspo-
mniał, jak w wieku kilkunastu lat
otworzył swój pierwszy interes. Była
to hodowla pieczarek. Podkreślił, że

zarobił na niej sporo pieniędzy,
a po porady przyjeżdżali do niego inni
hodowcy.

B. wicepremier, który na łamach
portalu górniczego nettg.pl i Trybuny
Górniczej komentuje branżowe wyda-
rzenia, przy haśle „górnictwo” przy-
pomniał m.in. swoje studia na
Wydziale Górniczym Politechniki
Śląskiej, które ukończył w 1974 r.
W 1985 r. na tej uczelni uzyskał sto-
pień doktora. Sam przyznał, że to wła-
śnie polityka odciągnęła go od pracy
naukowej i że gdyby nie tak się poto-
czyły jego losy, to pewnie teraz byłby
profesorem.

Natomiast przy haśle „Wyższy
Urząd Górniczy” wspominał swoich
współpracowników. Podkreślił, że by-
li oni bardzo kompetentni, a dział
prawny Urzędu był najlepszym, z ja-
kim miał okazję pracować. Wspo-
mniał także, jak w WUG toczyły się
prace nad Prawem geologicznym
i górniczym.

Benefis zakończył się wręczeniem
jubilatowi szabli oficerskiej. Została
ona przyznana przez Stowarzyszenie
Wspierania Bezpieczeństwa Narodo-
wego. md

fot.: maciej dorosiński

Janusz Steinhoff w czasie
benefisu wspominał początki
swojej kariery politycznej.
Opowiedział m.in., jak w ramach
kampanii wyborczej w 1989 roku
spotkał się z górnikami z kopalni
Sośnica. – To było moje
pierwsze publiczne wystąpienie.
Przede mną był tłum liczący
około 500 osób. Czułem, jak się
pode mną nogi uginają.


