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Trochę świętowania, pracy ogrom
Rozmowa z JANUSZEM OLSZOWSKIM, prezesem
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
❚ Mijający rok był szczególnym dla
Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jubileusz dwudziestopięciolecia
istnienia był okazją do świętowania.
❚  Z tym świętowaniem nie przesadzaliśmy, bo nie czas ku temu. W styczniu jubileuszowy charakter miał koncert
noworoczny, a w czerwcu XXIX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli Członków GIPH w części
było poświęcone dwudziestopięcioleciu Izby. W obu przypadkach chodziło
o przypomnienie naszego dorobku, ale
także o podziękowanie tym wszystkim,
którzy tworzyli GIPH i później wnosili
wkład w jej rozwój. Jeszcze raz wyrażam im wdzięczność, że zechcieli poświęcić swoje talenty, czas i wysiłek dla
walki o pozycję polskiego górnictwa.
Ciągle się przekonujemy, że jeżeli my,
górnicy nie zadbamy o interesy branży
i – dodaję z całą świadomością – naszej
Ojczyzny, to nikt za nas tego nie zrobi.
Proza życia nie pozwalała na świętowanie. Obecna sytuacja, w której znalazło
się nasze górnictwo węgla kamiennego,
była i jest dla Izby wyzwaniem każdego
dnia. I chociaż pamiętamy, że u podstaw
powołania do życia GIPH legły głęboki
kryzys w polskim górnictwie, a w jeszcze większym stopniu chęć przeciwstawienia się mu, to mamy świadomość,
że dziś branża działa w zupełnie innych
uwarunkowaniach. Wyzwań, z którymi
przychodzi jej się zmierzyć, jest znacznie
więcej.
❚ To znaczy?
❚  Generalizując chodzi o przeciwstawianie się polityce antywęglowej i antygórniczej kreowanej zarówno na szczeblu Unii
Europejskiej, jak i – niestety – krajowym.
❚ Porzucając generalia, jak to wyglądało w szczegółach?
❚  Krótko mówiąc, walczyliśmy i walczymy o godne miejsce górnictwa oraz
węgla w Zjednoczonej Europie. Nie godzimy się na deprecjonowanie ich roli
w gospodarce i życiu społecznym Starego
Kontynentu. W prezentowaniu takiego
stanowiska sprzyja nam okoliczność, że
zostaliśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal, a ja objąłem stanowisko
wiceprezydenta tej organizacji. Aktywnie
uczestniczymy w pracach Komitetu Wykonawczego Euracoal. Jako Izba wkłada-
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my dużo wysiłku w działania mające na
celu odwrócenie negatywnych tendencji w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, a przynajmniej
ich ograniczenie. Gdzie tylko możemy,
zwracamy uwagę na konieczność wykorzystania rodzimych zasobów surowców
energetycznych, w tym przede wszystkim
węgla kamiennego i brunatnego.
❚ Na czym te zwracanie uwagi polegało? Może Pan poda jakiś przykłady.
❚  Przy udziale Euracoal opracowano
opinię Europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej o wkładzie rodzimych zasobów węgla kamiennego i brunatnego
w bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. GIPH zdecydowanie przeciwstawiała się założeniom programowym
unii energetycznej, których głównym celem jest dekarbonizacja gospodarki Unii
Europejskiej. Z punktu programu wymienianego jako jedną z podstaw powołania
unii energetycznej – czyli rehabilitacji
węgla – nie pozostało śladu w założeniach jej działalności. Wspólnie z innymi
państwami w ramach Euracoal przygotowaliśmy pismo do przewodniczącego
Rady Europejskiej Donalda Tuska i do
szefów rządów państw członkowskich UE
w sprawie obrony rodzimych zasobów
pierwotnych źródeł energii, w tym węgla

i ich efektywnego wykorzystania. Izba
wraz z Euracoal prowadziła kampanię
m.in. przeciwko wycofaniu z rynku lub
anulowaniu uprawnień ETS oraz zmianom w systemie ETS. Występujemy, i to
od lat, przeciwko wprowadzeniu nowych
norm emisji rtęci. Na bieżąco konsultujemy z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej kwestię
czystych technologii spalania węgla, jego
zgazowania i upłynniania, jak i dalszych
losów technologii wychwytywania i magazynowania CO2 lub wychwytywania
i wykorzystania CO2.
❚ Liczba działań na niwie międzynarodowej robi wrażenie. Czy ich wyniki
zadowalają Pana?
❚  Oczywiście, że nie. Nasze postulaty
momentami przypominają głos wołający
na puszczy. Dekarbonizacyjne zaślepienie Brukseli w połączeniu z wpływami
środowisk antywęglowych, hojnie wspieranych przez różnych mocodawców zarabiających krocie na światowej polityce
klimatycznej, czyni naszą obronę węgla niezmiernie trudną. Jednak w myśl,
że kropla drąży skałę, ciągle kwestie te
musimy podnosić. A że atmosfera wokół
górnictwa węglowego może się zmienić,
doświadczyliśmy na własnym, krajowym
podwórku.

PODSUMOWANIA
❚ To znaczy?
❚  Czy dwa, trzy i więcej lat temu władze w Warszawie w jakiś szczególny sposób przejmowały się popadającym w tarapaty górnictwem węglowym? Jakoś trudno wskazać z tego okresu przykłady realnych działań, mających postawić branżę
na nogi, a nie tylko będących zabiegami
zapobiegającymi górniczym protestom.
Od roku sytuacja ta ulega pozytywnej
zmianie. Chociażby taki znamienny fakt,
że dopiero niedawno została reaktywowana działalność Zespołu Trójstronnego
do spraw Socjalnego Bezpieczeństwa
Górników. A warto pamiętać, że jest to
najstarszy taki Zespół, powołany w wyniku ustaleń strony rządowej ze związkową
w grudniu 1992 r. Jest to miejsce, gdzie
w toku dyskusji, często burzliwej, wypracowywane są rozwiązania dotyczące
branży przez trzy zainteresowane strony
– rząd, pracodawców i związki zawodowe. W tym mijającym roku Górnicza Izba
Przemysłowo-Handlowa po raz pierwszy
w tym gremium reprezentowała stronę
pracodawców. Jest to efekt poszerzenia
zakresu naszej działalności o występowanie w imieniu pracodawców. Trzeba
przyznać, że przywołany do życia Zespołu intensywnie pracuje. Wynikiem tych
prac było m.in. przyjęcie dwóch ważnych
stanowisk – w sprawie przeanalizowania
i zmniejszenia obciążeń górnictwa oraz
uproszczenia procesu koncesyjnego w sytuacji, gdy się nie zmienia obszar górniczy i oddziaływanie. Jest to szczególnie
ważne, gdyż w ciągu najbliższych 2–3 lat
wygasa 40 koncesji. Istnieje realne zagrożenie, że kopalnie przy obecnych procedurach nie zdążą z ich odnowieniem.
❚ Na czym polega problem z koncesjami?
❚  Przejdźmy do szczegółów. Większość przedsiębiorców górniczych prowadzi wydobycie węgla w oparciu o koncesje wydobywcze udzielone przed dniem
wejścia w życie ustawy Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 r., a termin ich obowiązywania kończy się w najbliższych latach. Dokonana przez GIPH
analiza wykazała, że na dzień 1 września
br. spółki węglowe aktualnie posiadają 65
koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
w tym węgla kamiennego – 55, a brunatnego – 10. Czterdzieści z tych koncesji
wygaśnie do 2020 r., w tym 8 koncesji do
końca 2017 r. Trzeba mieć świadomość,
że do końca obowiązywania terminów
posiadanych koncesji złoża węgla nie zostaną w pełni wyeksploatowane.
❚ Skoro wygasną, to należy je przedłużyć...
❚  Jak już powiedziałem, nie jest to
takie proste, a tym bardziej szybkie. Dlatego, że w obecnym stanie prawnym po-

stępowanie zmierzające do przedłużenia
koncesji na wydobywanie kopalin odbywa się według tej samej procedury, co
pozyskiwanie nowej koncesji. Oznacza
to, że do wniosku koncesyjnego dołączona musi być decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach, wydawana w postępowaniu przeprowadzanym z udziałem
społeczeństwa. Doświadczenia wskazują, że taką decyzję uzyskuje się w wielu
przypadkach po 3–4 latach. Kolejną barierą jest obowiązek uzgadniania koncesji
z właściwym przedstawicielem samorządu terytorialnego. Mamy 2016 r., a jak
już mówiłem, do 2020 r. wygaśnie 40
koncesji. To pokazuje, jak jest poważne
zagrożenie dla funkcjonowania kopalń,
a tym samym stabilności firm górniczych.
A że jest ono realne, pokazuje wiele przykładów, gdy interesy małych gmin lub ich
części były stawiane wyżej niż olbrzymie
inwestycje o znaczeniu strategicznym dla
państwa i koncesje wydobywcze nie zostały wydane.
❚ Co Izba zaproponowała?
❚  Przeprowadzenie szybkich zmian
legislacyjnych, mających doprowadzić do
uproszczenia procedur związanych z uzyskaniem lub przedłużeniem ważności
koncesji, ale tylko w przypadku gdy prowadzona działalność górnicza w ramach
nowej lub przedłużonej koncesji nie powoduje powiększenia obszaru górniczego
nią objętego. Z tym rozwiązaniem Izba
wystąpiła do premier Beaty Szydło, ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego,
Głównego Geologa Kraju prof. MariuszaOriona Jędryska, a także Rady Górniczej
działającej przy ministrze środowiska.
W październiku nasze stanowisko w tej
kwestii przedstawiłem na wspólnym posiedzeniu sejmowych Komisji Środowiska
i Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Poruszyłem ten problem
również na Zespole Trójstronnym do
spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, co zaowocowało wspomnianym już
przyjęciem stanowiska w tej sprawie. Temat ten referowałem także na spotkaniu
w Ministerstwie Środowiska na początku
listopada 2016 r. Wszystko wskazywało,
że rozwiązanie tej gardłowej dla kopalń
węgla kamiennego i brunatnego sprawy
jest kwestią niedługiego czasu. Okazało się, że na tym etapie przygotowane
zmiany storpedował – z nie do końca zrozumiałych powodów – Główny Geolog
Kraju. Tak więc, walka o rozwiązanie tego
problemu nadal trwa.
❚ Przyjęte przez Zespół Trójstronny do spraw Socjalnego Bezpieczeństwa Górników stanowisko było chyba
w dużej mierze pokłosiem prac jednego z trzech zespołów działających przy
GIPH?

❚  Zgadza się, konkretne rozwiązania
przedstawione przez naszą Izbę wypracowane zostały przez zespół roboczy ds.
koncesji. Obok niego przy GIPH działają
jeszcze zespoły ds. energetyki i ochrony
środowiska. Są one powoływane w przypadkach szczególnie istotnych dla branży
problemów związanych ze stosowaniem,
czy tworzeniem przepisów prawnych.
Pracują w nich eksperci rekomendowani przez członków Izby. Wymieniają się
oni doświadczeniami związanymi ze stosowaniem ustaw, przepisów wykonawczych oraz omawiają problemy, które
się w związku z tym pojawiają. Wypracowują kierunki działań Izby w sprawach
związanych z podejmowaną kwestia.
Opiniują akty prawny, oceniają ich wdrażanie i funkcjonowania oraz opracowują
stanowisko Izby, które staje się podstawą
wystąpień do władz różnego szczebla.
Głównym zagadnieniem, na którym koncentrują się członkowie zespołów roboczych, są obciążenia publicznoprawne
górnictwa i jego otoczenia.
❚ Powiedział Pan, że zespół ds.
koncesji zajmuje się kwestią przedłużania okresu obowiązywania „starych”
koncesji wydobywczych, uproszczenia
pozyskiwania nowych koncesji, a uogólniając – ułatwieniami prowadzenia
działalności przez przedsiębiorców
górniczych. A czym zajmowały się dwa
pozostałe?
❚  Oczywiście też ułatwieniami prowadzenia działalności przez przedsiębiorców górniczych, ale w innych sferach.
Zespół ds. energetyki pracuje m.in. nad
zmianą przepisów prawa, co miałoby zaowocować ograniczeniem kosztów energii elektrycznej dla górnictwa węglowego.
Wiele prac poświęcił systemowi handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Przygotował stanowiska i opinie
dotyczące wymagań jakościowych dla
paliw stałych, Prawa energetycznego,
ustaw: o podatku akcyzowym, o odnawialnych źródłach energii, o efektywności energetycznej, o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców
w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej. Opierając
się na wypracowanych przez ten zespół
propozycjach, Izba podjęła problem obniżenia kosztów energii elektrycznej dla
górnictwa węglowego. Zwróciliśmy się do
ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z prośbą o podjęcie działań mających
na celu jak najszybsze wprowadzenie ulgi
polegającej na zastosowaniu zmniejszonej stawki podatku akcyzowego, wprowadzenia ulgi dla świadectw pochodzeniaenergii elektrycznej wytworzonej
w wysokosprawnej kogeneracji opalanej
metanem i zwrócenia się do ministra ➠
Biuletyn Górniczy
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finansów o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych dotyczących
składników kosztów energii elektrycznej,
które można wykorzystać do wyliczenia
zwrotu akcyzy. Włączyliśmy się w tym
roku też w działania zmierzające do całkowitego zwolnienia producentów węgla
z podatku akcyzowego. Jest szansa, że
będą z niego zwolnieni ci producenci węgla, którzy realizują inwestycje proekologiczne.
❚ A zespołu ds. ochrony środowiska
czym się zajmuje?
❚  Częstym tematem jego prac są:
gospodarka odpadami, szczególnie wydobywczymi, opłaty za korzystanie ze
środowiska, szkody w środowisku. Zespół
miał okazję wziąć udział w opiniowaniu
projektu Dokument referencyjny w sprawie Najlepszych Dostępnych Technik
w gospodarce odpadami z przemysłu
wydobywczego, zgodnie z dyrektywą
2006/21/WE. Ponadto w trakcie ostatniego roku opracował uwagi do projektów tak ważnych dokumentów, jak np.
Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju czy ustawa o Polskiej Służbie
Geologicznej. W odniesieniu do tego
ostatniego projektu główne zastrzeżenia
dotyczyły źródeł finansowania tej służby.
Zespół zgłosił także postulaty do budowanej obecnie w Ministerstwie Środowiska polityki surowcowej państwa. Przede
wszystkim zwrócił uwagę, iż Polska jako
kraj zasobny w różne kopaliny naturalne
do chwili obecnej nie posiada strategii
gospodarowania surowcami mineralnymi,
a zwłaszcza skutecznej ochrony udokumentowanych, lecz niezagospodarowanych złóż. Innym ważnym tematem prac
Zespołu jest np. gospodarowanie wodami.
❚ À propos opłat za wodę, przedstawiony w pierwszym półroczu projekt nowego Prawa wodnego całkowicie
zmieniał gospodarkę nią. W konsekwencji wprowadzenie w zaproponowanej przez ministra środowiska wersji,
Prawa wodnego byłoby gwoździem do
trumny polskiego górnictwo...
❚  … i dlatego rozpoczęliśmy akcję
skierowaną na zablokowanie proponowanych zmian, które obciążałyby górnictwo dodatkowymi kosztami. Chodzi
tu o wzrost opłat , który pociągnąłby tak
drastyczne podniesienie kosztów funkcjonowania górnictwa węglowego, że
w krótkim czasie doprowadziłoby to do
natychmiastowej upadłości wszystkich
przedsiębiorców górniczych. W tej sprawie Izba występowała do premier Beaty
Szydło, sekretarza stanu w Ministerstwie
Energii Grzegorza Tobiszowskiego i podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy. Kampania uświa-
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damiająca konsekwencje tych obciążeń
dla przemysłu wydobywczego, przyniosła
pożądany przez nas efekt. Jest rządowa
decyzja, aby nie wprowadzać dla branży
nowych opłat za „usługi wodne”.
❚ Również w kwestii wód zasolonych
GIPH też miała coś do powiedzenia.
❚  Miała, bo jest głosem członków tworzących Izbę. A wracając do wód zasolonych – to wystąpiliśmy w sprawie opłaty
za korzystanie ze środowiska w zakresie
dotyczącym odprowadzania zasolonych
wód dołowych do wód powierzchniowych. Zwróciliśmy uwagę na nierówne
traktowanie niektórych podmiotów działających w kraju oraz na wysokość stawek
opłat za 1 kg sumy chlorków i siarczanów
wprowadzanych do wód lub do ziemi.
Stoimy na stanowisku, że w czasie trwającego kryzysu w sektorze wydobywczym
i silnej konkurencji importowanego węgla, ponoszenie bardzo wysokich obciążeń z tytułu opłat środowiskowych jest
problematyczne i znacząco obciążające
budżet przedsiębiorstw.
❚ Problem nadmiernych obciążeń
branży pojawia się też w pracach nad
programem dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2016–2030.
❚  Zgadza się. W tworzeniu tego programu aktywny udział biorą przedstawiciele Izby. Na nasz wniosek do programu
został wprowadzony rozdział dotyczący
wpływu górnictwa na finanse publiczne.
Są w nim zawarte analizy opłat ponoszonych przez górnictwo. Ponadto program
obejmuje również nasz postulat dotyczący konieczności wprowadzenia zmian
systemowych w zakresie uproszczenia
procesu koncesyjnego, czy niektórych
obciążeń publicznoprawnych (np. opodatkowania wyrobisk górniczych, funduszu likwidacji zakładów górniczych, opłat
eksploatacyjnych oraz wynagrodzenia
za korzystanie z informacji geologicznej).
❚ GIPH to nie tylko producenci
węgla, ale i firmy okołogórnicze, które
również borykają się z ogromnymi problemami.
❚  Kryzys w górnictwie szczególnie
mocno doskwiera firmom okołogórniczym, a to dlatego, że w przeciwieństwie
do spółek węglowych, nie mogą one liczyć na pomoc państwa w takim zakresie, w jakim zasługują. Staraliśmy się to
zmienić. Izba kontynuowała działania
zmierzające do zmiany niektórych przepisów, aby złagodzić skutki kryzysu dla firm
i instytucji funkcjonujących w otoczeniu
górnictwa. Występowaliśmy do ministra
finansów w sprawie modyfikacji przepisu
w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów

i usług. Ponadto GIPH opracowała dla
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach projekt stanowiska
w sprawie problemów funkcjonowania
firm i instytucji z otoczenia górnictwa węgla kamiennego oraz niezbędnych działań
ukierunkowanych na poprawę sytuacji
konkurencyjnej tej grupy przedsiębiorców, które to stanowisko zostało przyjęte
zarówno na poziomie wojewódzkim, jak
i krajowym. Prawda jest niestety taka,
że te nasze zabiegi, wysiłki nie znalazły
w tym przypadku posłuchu. Poprzedni
minister finansów wszystko zbywał jednym słowem – „nie”. Nagłaśnialiśmy te
problemy, mówiliśmy o nich wszędzie,
gdzie się dało. Poruszaliśmy na konferencjach i kongresach.
❚ Bez wątpienia jednak powodzeniem zarówno wśród przedstawicieli
spółek węglowych, jak i okołogórniczych cieszy się, organizowana przez
GIPH, Szkoła Zamówień Publicznych.
❚  Ostatnia, siódma jej edycja była
rekordowa po względem liczby uczestników, których było ponad dwustu. Szkoła jest największą konferencją w kraju,
na której poruszane są wyłącznie sprawy związane z udzielaniem zamówień
publicznych. Dotychczas uczestniczyło w niej ponad 1000 osób. I cieszy, że
kolejne edycje konferencji z roku na rok
przyciągają coraz więcej i zamawiających, i wykonawców, którzy wysoko oceniają jej poziom merytoryczny.
❚ Dlaczego w tym roku GIPH nie
zorganizował zagranicznych misji?
❚  To prawda, w tym roku zagranicznych misji gospodarczych nie organizowaliśmy. Były zapytania ze strony naszych
członków w tej kwestii, ale nieliczne. Sytuacja branży nie sprzyja bowiem takim
przedsięwzięciom, które do tanich nie
należą. Na przykład – Izba zgodnie z planem działań przygotowała misję gospodarczą na Światowy Kongres Górniczy
do Rio de Janeiro. Niestety, z blisko 80
członków GIPH zgłosiło się jedynie 3
chętnych. Członkowie Izby stwierdzili
bowiem, że w obecnych czasach, kiedy
brakuje pieniędzy na wynagrodzenia da
pracowników, uczestnictwo w takiej imprezie gdzie sam wstęp kosztuje 1300
dolarów byłoby grubą przesadą. Dlatego
zmuszeni zostaliśmy do podjęcia decyzji
o zaprzestaniu procesu organizacji tego
wyjazdu. Za to w kraju braliśmy udział
w bardzo wielu branżowych wydarzeniach i nad szeregiem z nich sprawowaliśmy patronat. Niezmiennie bowiem przywiązujemy w Izbie dużą wagę do propagowania właściwego wizerunku sektora
górniczego oraz bronimy jego miejsca nie
tylko w polskiej gospodarce.

REKLAMA
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Z ŻYCIA GIPH

CO, GDZIE, KIEDY?
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 7 listopada br. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Omówiono aktualną sytuację górnictwa węgla kamiennego ze
szczególnym uwzględnieniem kopalń Makoszowy i Krupiński. Pzedstawiono informację o pracach nad Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2016–2030. Zespół przyjął
stanowiska w sprawie obciążeń publicznoprawnych górnictwa węgla
kamiennego oraz w sprawie wygaśnięcia posiadanych przez spółki
węglowe koncesji wydobywczych.

Spotkanie EURACOAL

W siedzibie Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej odbyło się
15 listopada br. spotkanie polskich członków Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal. Podsumowano
dotychczasowe działania EURACOAL w obronie węgla, oraz wypracowano wspólne stanowisko strony polskiej, dotyczące tych działań
w przyszłości.

Posiedzenie Rady Społeczno-Programowej

Założycielskie Posiedzenie Rady
Społeczno-Programowej Wydziału
Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej odbyło się 23 listopada br. W jej
skład powołany został prezes GIPH
Janusz Olszowski. Rada będzie społecznym organem doradczym dziekana i Rady Wydziału. Jednym z jej
podstawowych celów jest wymiana
poglądów i wyrażanie opinii dotyczących jakości kształcenia na Wydziale oraz ocena stopnia i zdolności
adaptacji absolwentów w nowych
miejscach pracy.

Konferencja „Górnictwo 2016”

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
25 listopada 2016 r. odbyła się Konferencja „Górnictwo 2016”. Zakres
tematyczny konferencji obejmował: Górnictwo w Polsce – jak głęboka musi być restrukturyzacja; Górnictwo w przyszłości – konsolidacja
i zdrowy fundament. Wizje, plany, szczegóły; Zmiany na zapleczu –
Trudne teraz, śmiałe plany, jaśniejsza przyszłość.

Fair Play

W Warszawie 5 listopada br. wręczono nagrody XIX edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, Platynowe i Diamentowe Statuetki, Wyróżnienia Ekologiczne, oraz nagrody w kategoriach „Debiuty”, „Dla Ambasadorów” i „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”.
Laureatom gratulujemy!
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 espół ds. Przygotowania Programu dla sekZ
tora górnictwa węgla kamiennego

W środę, 30 listopada br., w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. Przygotowania Programu dla sektora górnictwa
węgla kamiennego w Polsce na lata 2016–2030. Na spotkaniu przedstawiono i omówiono uwagi zgłoszone do programu.

20-lecie Konsorcjum

W Mysłowicach 3 grudnia br. Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót
Górniczych i Budowy Szybów świętowało jubileusz 20-lecia. Konsorcjum jest dużą, specjalistyczną firmą budownictwa podziemnego,
posiadającą ugruntowaną pozycję w swojej branży. Życzymy dalszych sukcesów!

Rada ds. Certyfikacji

W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach 8 grudnia br.
odbyło się posiedzenie Rady ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej,
na którym przedstawiono roczne sprawozdanie z działalności oraz
nakreślono m.in. plany działania Jednostki Certyfikującej na 2017 r.

Zespół ds. Koncesji

W środę, 13 grudnia br., w siedzibie GIPH, odbyło się spotkanie
podsumowujące dotychczasowe prace Zespołu ds. koncesji. Dyskutowano również nad przyszłymi działaniami zmierzającymi do
uproszczenia procedury uzyskiwania koncesji wydobywczych.

Rada Naukowa GIG

W Katowicach 13 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Głównego Instytutu Górnictwa. Dyskutowano nt. planu finansowego Instytutu na 2017 r. oraz zmian w niektórych regulaminach GIG. Ponadto Rada zaopiniowała kandydatów na różne stanowiska pracy w Instytucie.

Komisja Bezpieczeństwa

W środę, 14 grudnia br. odbyło się XXXIX Posiedzenie Komisji
Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie przy Wyższym Urzędzie Górniczym. Przedstawiono obecny stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie. Omówiono również problematykę powtarzających się błędów
i nieprawidłowości, stwierdzonych przez komisje powoływane przez
prezesa WUG.

Barbórka 2016

Przedstawiciele GIPH uczestniczyli w uroczystościach barbórkowych zorganizowanych przez: Zakład Odmetanowania Kopalń,
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, KWK Wieczorek, Główny Instytut
Górnictwa, Centralną Stację Ratownictwa Górniczego, Radę Krajową
ZZG w Polsce, PG Silesię, Polską Grupę Górniczą (na zdjęciu), Tauron
Wydobycie, KWK Ruda, KWK Murcki-Staszic, Instytut Techniki Górniczej Komag oraz Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie.
Za wszystkie zaproszenia dziękujemy!

RAPORT

Barbórka w CBiDGP
Minutą ciszy uczestnicy uroczystości barbórkowej CBiDGP uczcili pamięć ośmiu górników, którzy 30 listopada br. zginęli
w Zakładzie Górniczym „Rudna” w Polkowicach.
„Łączymy się w bólu z tymi, którzy w tym tragicznym wstrząsie na kopalni stracili swoich mężów, ojców, przyjaciół” –
powiedział Krzysztof Mijalski, Prezes Zarządu-Dyrektor Naczelny CBiDGP, prosząc wszystkich o chwilę zadumy nad ofiarą,
jaką ponieśli koledzy „z miedzi”. Rodzinom i najbliższym górników składamy wyrazy szczerego współczucia. Tym, którzy
zostali ranni w czasie tąpnięcia życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Barbórka to szczególne święto łączące całą Górniczą Brać, łączące w radości
i smutku. Skłania do refleksji, zwłaszcza w kontekście takich wydarzeń, jak
tragedia w Polkowicach, gdy rozważania o bezpieczeństwie pracy w kopalni
nabierają szczególnego znaczenia. Ale jest też czasem podsumowywania
osiagnięć, wyciągania wniosków, planowania przyszłości. A przede
wszystkim chwilą, którą w CBiDGP pragniemy spędzać wspólnie z naszymi Przyjaciółmi, Klientami, Współpracownikami, wszystkimi, dla których
priorytetem jest bezpieczeństwo pracy, techniki i środowiska, dziedzina
wyznaczająca kierunek naszej działalności. W tym roku było nam miło gościć
przedstawicieli organów nadzoru górniczego, w tym Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowego Urzędu Górniczego, przedstawicieli spółek węglowych
i kopalń, jednostek naukowo-badawczych, władz samorządowych. Niezwykle cenimy sobie słowa, które kierowali pod naszym adresem wraz z gratulacjami i życzeniami.
„Proszę przyjąć słowa uznania dla wieloletnich dokonań na rzecz bezpieczeństwa
technicznego zakładów górniczych,
ochrony środowiska pracy i środowiska
naturalnego. Równocześnie pragnę
podziękować za współpracę z urzędami
górniczymi” – napisał w liście gratulacyjnym Wiceprezes Wyższego Urzędu
Górniczego Piotra Wojtacha.

„Troska o bezpieczeństwo pracy w kopalniach, której dajecie wyraz poprzez
świadczenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych i projektowowdrożeniowych ma ogromne znaczenie. W ten sposób działalność Centrum
(Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego) znacznie przyczynia się
do poprawy bezpieczeństwa pracy wszystkich górników, co zasługuje na
głeboki szacunek i uznanie” – powiedział o naszej misji Janusz Olszowski,
Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jednocześnie ogłosił, iż Ministerstwo Energii – na wniosek GIPH – awansowało Prezesa CBiDGP Krzysztofa Mijalskiego na stopień Dyrektora Generalnego.

REKLAMA

Podczas uroczystości barbórkowej zasłużeni Gwarkowie otrzymali szpady
z rąk Starej Strzechy. To specjalne wyróżnienia, przyznawane co roku z okazji
Dnia Górnika, podobnie jak odznaczenia państwowe oraz stopnie górnicze.
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Wyjdziemy na prostą!
Tak trudnej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego nie było od ponad
dwudziestu paru lat. Przy determinacji wszystkich zainteresowanych branżę
da się wyprowadzić z zapaści.
Górnictwo potrzebuje wsparcia. Potrzebne są dla niego
odpowiednie rozwiązania, które sprawią, że będzie ono
mogło funkcjonować w bardziej przyjaznym otoczeniu.
Krokiem do uzdrowienia branży może być zniesienie nadmiernego fiskalizmu oraz nowelizacja aktów prawnych,
które nie są adekwatne do obecnych warunków. Mówiąc
o górnictwie, nie można zapominać o jego otoczeniu, które
stanowią setki firm znajdujących w całym kraju. To na nich
kryzys odbija się najmocniej – to niektóre ze spostrzeżeń,
którymi prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Janusz Olszowski podzielił się w czasie dyskusji o przyszłości polskiego górnictwa.
Debata odbyła się 27 października br. w Lublinie w ramach
IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. GIPH był jednym
z partnerów sesji poświęconych przemysłowi wydobywczemu.
Poza szefem Izby w ponad dwugodzinnym panelu dyskusyjnym udział wzięli: doradca zarządu PwC, b. wicepremier i minister gospodarki Janusz Steinhoff, prezes LW Bogdanka Krzysztof
Szlaga, doradca w Ministerstwie Energii Jacek Srokowski oraz
dr inż. Zbigniew Rak z Akademii Górniczo-Hutniczej. Moderatorem dyskusji był Witold Pustułka, prezes Wydawnictwa Górniczego.
W toku dyskusji pojawiły się m.in. wątki dotyczące połączenia górnictwa z energetyką, restrukturyzacji branży i warunków
w jakich funkcjonuje, poziomu technicznego polskich kopalń, cen
węgla, roli państwa w kreowaniu wizji sektora elektroenergetycznego i górnictwa oraz sytuacji firm okołogórniczych.

Węgiel podstawą bezpieczeństwa

W dyskusji o przyszłości polskiego górnictwa wzięli udział m.in. Janusz Olszowski, prezes GIPH
i Krzysztof Szlaga, prezes LW Bogdanka.

– W warunkach geopolitycznych i makroekonomicznych
w jakich funkcjonujemy dzisiaj, rola państwa jest fundamentalna. Państwo musi określić wizję rozwoju sektora elektroenergetycznego i górnictwa. Niewątpliwie te działania, które już zostały
poczynione, jak chociażby stworzenie Polskiej Grupy Górniczej
i zaangażowanie kapitałowe spółek energetycznych w ten projekt, świadczą o tym, że ta idea integracji pionowej, czyli łączenia
górnictwa z energetyką, jest nam bliska – wyjaśniał i dodał, że
przyszłość górnictwa węgla kamiennego będzie się rozstrzygała
na poziomie polityki energetycznej państwa.

Swoimi doświadczeniami w temacie powiązania górnictwa
Bezpieczeństwo energetyczne na węglu
z energetyka podzielił się Krzysztof Szlaga, prezes Bogdanki, która
jest częścią koncernu energetycznego Enea.
– Nie ma do tego wątpliwości, że intencją tego rządu jest to,
– Ważnym aspektem jest możliwość płynnej produkcji w kożeby bezpieczeństwo energetyczne kraju było oparte na własnych
palni i nie przechodzenia węgla przez zwały, tylko pakowanie
zasobach surowców – głównie na węglu kamiennym i brunatnym
od razu na wagony. Wszyscy, któ– podkreślił Srokowski.
rzy zajmują się górnictwem wieW kwestii integracji górnicdzą, że nie ma nic lepszego niż
twa i energetyki na błąd popełDzięki temu, że mamy za sobą
sytuacja, w której węgiel prosto
niony przed laty wskazał b. wiz zakładu przeróbczego ląduje
cepremier i minister gospodarki
spółkę-matkę, mamy tę pewność, że
w wagonie i jedzie do klienta. My
Janusz Steinhoff.
może nas wspomóc, gdy znajdziemy się
dzisiaj tego typu operacje i plano– W Polsce sprywatyzowaliw trudnej sytuacji. To nie byłoby możliwe, śmy spółki elektroenergetyczne,
wanie w ramach Grupy robimy na
telefon. Wypracowanie takiego
która znalazły się na giełdzie i zogdybyśmy byli całkowicie oderwani od
modelu współpracy z klientem,
z państwowym górnictakiego dużego koncernu, jakim jest Enea staliśmy
który nie jest z nami, zintegrowatwem, w którym kolejny premier
– KRZYSZTOF SZLAGA.
ny jest niemożliwe. Tu zawsze są
musi gasić strajki. Jest to absursprzeczne cele. Tego nie ma natodalne rozwiązanie. Trzeba było
miast w ramach Grupy, bo zawsze
przed rozpoczęciem procesów
mamy wspólny cel – przyznał Szlaga, który dodał, że Bogdanka
restrukturyzacji dokonać fuzji elektroenergetyki z częścią górnicma poczucie bezpieczeństwa z racji tego, że jest częścią Enei.
twa i prywatyzować te duże podmioty – wyjaśnił.
– Dzięki temu, że mamy za sobą spółkę-matkę, mamy tę pewPowiązanie z energetyką jest jednym z możliwych scenariuność, że może nas wspomóc, gdy znajdziemy się w trudnej sytuszy dla górnictwa. Prezes Olszowski przekonywał, że potrzebuje
acji. To nie byłoby możliwe, gdybyśmy byli całkowicie oderwani
ono wsparcia, choćby przez stworzenie odpowiednich warunków
od takiego dużego koncernu, jakim jest Enea – dodał.
do działania. Szef GIPH wykazał, jak wspierana jest branża wyO powiązaniach górnictwa z energetyką mówił także doradca
dobywcza na świecie. Są to środki, które można liczyć w setkach
w Ministerstwie Energii Jacek Srokowski
miliardów dolarów.

”
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Najbogatsi dotują
strzennym, ochroną środowiska, a także anachroniczne prawo
pracy i ustawę o związkach zawodowych.
– Górnictwo funkcjonuje, jak zresztą każda inna branża,
– Każdy, kto się spotkał z procesem koncesyjnym, to wie, że
w pewnych uwarunkowaniach zewnętrznych i te uwarunkowania
to jest droga przez mękę. Nasz system prawny jest tak skonstru– według opinii głoszonych przez naszą Izbę – mają równie duży
owany, że nawet niewielka grupa społeczności może zablokować
wpływ na kondycję oraz na wyniki, jak i działania wewnętrzne
wielomiliardowe inwestycje o strategicznym znaczeniu dla kraju.
prowadzone w spółkach węglowych, jak i w samych kopalniach.
To jest bardzo niedobry stan. W tej materii należałoby zmienić
Jeżeli mówimy, że naszemu górnictwu trzeba udzielić wsparcia, to
dwie rzeczy. Po pierwsze – złagodzić warunki uzyskiwania decyze środowisk liberalnych czy skrajnie liberalnych słyszymy opinie,
zji środowiskowych, a po drugie – zastanowić się czy prawidłoże to jest biznes, który powinien sobie poradzić sam. Mówią, że
we jest prawo mówiące o tym, że
mamy wolny rynek i powinniśmy
koncesje powinny być uzgadniane
konkurować i to jeszcze w wyz poszczególnymi samorządami.
miarze międzynarodowym, a jeGórnictwo funkcjonuje
Uważam, że decyzje strategiczne
śli nie dajemy rady, to znaczy, że
w bardzo nieprzyjaznym systemie
dla państwa, niestety, ale powinny
trzeba skończy z tym interesem.
być czasami podejmowane nawet
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– Działania prowadzone wewnątrz spółek węglowych i w koprodukcji węgla – wyliczył prezes Olszowski.
palniach, jak również pozytywne decyzje, które do tej pory pod➠
jął właściciel, a dotyczące integracji i dokapitalizowania, mogą się
okazać niewystarczające w przyszłości, żebyśmy mogli skutecznie
konkurować z innymi nośnikami energii. Oczywiście, że jesteśmy
zbyt biednym krajem, aby sobie pozwolić na taki poziom wsparcia, ale mamy bardzo wiele możliwości, by zmienić otoczenie górnictwa tak, aby działało ono w bardziej przyjaznej atmosferze. Na
tym powinna polegać polityka gospodarcza każdego państwa, że
Niech ¥ZLÚWD%RĝHJR1DURG]HQLD
jeśli chce rozwijać jakąś branżę, to stwarza jej warunki do tego
rozwoju, a jeżeli sobie tego nie życzy, to stwarza warunki, żeby ta
XSï\QÈ3DñVWZXZVSRNRMQHM
branża nie mogła funkcjonować – stwierdził Janusz Olszowski.
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Podatki i koncesje
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Prezes GIPH wskazał na szereg trudnych warunków, w których musi funkcjonować górnictwo. Jednym z nich jest nadmierny
fiskalizm. Z danych Izby wynika, że w ciągu minionych pięciu lat
górnictwo przekazało do budżetu i związanych z nim instytucji
44,8 mld zł, czyli 34 proc. swoich wpływów ze sprzedaży węgla.
Analizy GIPH wskazują, że możliwe jest odciążenie górnictwa
od rozmaitych opłat na poziomie 1 mld zł rocznie, wobec ponad
6,2 mld zł odprowadzonych przez podmioty sektora górniczego
w ub.r.
– Uważam, że górnictwo funkcjonuje w bardzo nieprzyjaznym systemie prawnym w wielu płaszczyznach. Mamy nadmierny fiskalizm. Branżą jest obciążane dziesiątkami różnego rodzaju
opłat, danin i podatków. Przez ostatnie lata wymyślano nowe daniny, albo podejmowano decyzje polityczne o zwiększaniu tych
obciążeń, czasami o kilka tysięcy procent! Chcąc zwiększyć konkurencyjność górnictwa, powinniśmy zweryfikować tę politykę
i starać się obniżyć, albo znieść te obciążenia, które nie są regulowane przepisami Unii Europejskiej. Innych nam nie wolno, ale
jest szereg obciążeń wynikających choćby z Prawa geologicznego
i górniczego, które można obniżyć lub wyeliminować. I wtedy już
mamy poprawę sytuacji branży – wyjaśniał. Jako kolejne utrudnienia wskazał przepisy związane z zagospodarowaniem prze-
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W czasie debaty temat koncesji koncesji powrócił. Szef
GIPH przestrzegał przed sytuacją, która może mieć miejsce
w polskim górnictwie w najbliższych latach.
– Wczoraj (26 październiak br. – przyp.red.) z prezesem Szlagą byliśmy w parlamencie. Toczyła się dyskusja dotycząca m.in.
uproszczenia procedur związanych z koncesjami. Myślę, że jest
wola polityczna, aby pomóc górnictwu również w ten sposób
i ułatwić procedury związane z przedłużaniem koncesji. Na dzień
dzisiejszy na 65 koncesji w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego 40 z nich wygasa do 2020 r. Jest bardzo mało czasu.
Istnieje według nas zagrożenie, że w 2020 r. możemy się obudzić
w sytuacji, że nie mamy koncesji i nie możemy wydobywać węgla
– wyjaśniał.

Krytyczna sytuacja firm okołogórniczych
Red. Pustułka w czasie dyskusji zwrócił się do prezesa GIPH
o ocenę sytuacji spółek górniczych, które są w szczególnie trudnej sytuacji w związku z kryzysem panującym w branży.
– W Izbie mamy ponad 70 firm działających w otoczeniu górnictwa i próbowaliśmy wystąpić z szeregiem inicjatyw, żeby im
pomóc. Niestety takiej bezpośredniej pomocy nie da się udzielić,
bo w zadecydowanej większości są to firmy całkowicie prywatne.
Państwo może jednak wprowadzić pewne instrumenty – wyjaśniał szef Izby, który wskazał, że górnictwo i firmy zaplecza to
ogółem pół miliona miejsc pracy, z czego pracownicy kopalń stanowią ok. 100 tys. osób.
– W chwili obecnej szereg przedsiębiorstw już weszło w postępowania upadłościowe. Wielu z naszych członków znajduje się
w sytuacji krytycznej. Paradoks polega na tym, że wszyscy wiemy,
jaka jest sytuacja, że płatności nie są regulowane, a producen-

ci węgla się kredytują. Firmy okołogórnicze nie dostają swoich
pieniędzy. Pomimo tego muszą regulować wszelkie zobowiązania
publiczno-prawne. Jako pracodawcy, przy wsparciu wszystkich
związków zawodowych, wystąpiliśmy o wprowadzenie szeregu
instrumentów chociażby takich, żeby na jakiś czas wprowadzić
kasową metodę naliczania podatku VAT, co w praktyce oznacza,
że jeśli jest wpływ gotówki, to firma płaci ten podatek. Nie chodzi
tu o jakieś obniżenie, czy wykluczenie tylko właśnie o taki prosty
mechanizm – przedstawiał rozwiązanie prezes Olszowski, który
podkreślił, że sytuacja firm zaplecza jest dużo gorsza od producentów węgla.

Element bezpański
– Otocznie górnictwa stało się takim elementem bezpańskim.
Nikt się nim nie interesuję, nikt o nie nie dba. Myślę, że ta sytuacja jest bardzo niedobra i trzeba robić wszystko. żeby to zmienić,
bo skutki mogą być negatywne dla całej Polski, bo przecież dostawcy maszyn i urządzeń są rozlokowani w całym kraju.
Prezes GIPH podsumował także całą dyskusję.
– Tak trudnej sytuacji w górnictwie węgla kamiennego jeszcze
nie mieliśmy, patrząc z perspektywy ostatnich dwudziestu paru
lat. Polacy, w porównaniu do innych nacji, mają jednak tę cechę,
że w obliczu trudnej sytuacji i zagrożenia potrafią się znakomicie
zmobilizować. Myślę, że górnicy są pod tym względem szczególni. Dlatego mocno wierzę, że przy tej determinacji wszystkich
stron damy radę i wyprowadzimy górnictwo na prostą. Przed
nami dużo pracy, ale wierzę, że to się uda.
Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu górniczego nettg.pl
i tygodnika Trybuna Górnicza
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Rok 2018 rokiem rozwoju górnictwa
Kwestie węgla kamiennego, dywersyfikacji i dostaw gazu
i międzynarodowych porozumień o redukcji emisji gazów cieplarnianych
ważną częścią polityki rządu.
Rok 2017 będzie jeszcze jednym rokiem ratowania górnictwa,
ale 2018 będzie już rokiem jego rozwoju – powiedział Krzysztof Tchórzewski, minister energii, w podsumowaniu pierwszego roku rządów PiS.
– Polska prowadzi politykę energetyczną biorąc pod uwagę interes obywateli, zasoby naturalne oraz możliwości finansowe. Chcemy
zapewnić Polsce niezależność i bezpieczeństwo energetyczne – mówił Krzysztof Tchórzewski. Minister podkreślił, że polska energetyka
jest i będzie oparta na węglu. Przekonywał, że górnictwo to podstawa
polskiego bezpieczeństwa energetycznego.
– Jesteśmy zdeterminowani, aby polskie górnictwo uratować.
Budowa nowoczesnych kopalń opartych o nowoczesny sprzęt, doinwestowanie ich i zabezpieczenie miejsc pracy górników, to nasz
priorytet – powiedział Krzysztof Tchórzewski.
Zapewniał, że rząd prowadzi skuteczną restrukturyzację polskiego górnictwa węgla kamiennego, co pozwoli na uratowanie ok. 100
tys. miejsc pracy w branży, dowodem działań ratunkowych jest m.in.
powołanie Polskiej Grupy Górniczej.
– Obiecałem, że wyprowadzimy spółki węglowe na prostą
i obietnicy dotrzymuję – spółki węglowe poprawiają wyniki finansowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem strata na wydobyciu węgla
zmalała o prawie 1 miliard złotych – zapewnił minister Tchórzewski.

Nie zapominać o celach klimatycznych
Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę, że sektor energetyczny
musi sprostać wyzwaniom, takim jak np. cele polityki klimatycznej.
Temu mają sprzyjać m.in. inwestycje w nowe źródła wytwarzania.
– Front inwestycyjny w energetyce będzie rozwijany. To m.in.
nowe miejsca pracy – ocenił minister energii.
Przypomniał, że resort energii przygotował założenia ustawy
o rynku mocy, która ma pozwolić na realizację nowych inwestycji
w sektorze wytwarzania. Tchórzewski zapewnił, że rząd chce przyciągnąć do energetyki nowych inwestorów.
Minister Tchórzewski powiedział, że jednym z sukcesów kierowanego przez niego resortu było przygotowanie nowej ustawy o OZE,
która wpiera tych Polaków, którzy chcą produkować energię na swoje potrzeby.
– Stworzyliśmy możliwość produkcji energii m.in. przez obywateli, szkoły, szpitale – to jest energia obywatelska – podkreślił minister.
Zapewnił także, że rząd wspiera klastry energetyczne, które są
szansą na samowystarczalność energetyczną powiatów, gmin i miejscowości.
– Chcemy tworzyć energetykę opartą na niezależnych klastrach
– to początek energetyki obywatelskiej – mówił Krzysztof Tchórzewski. Wśród sukcesów rządu minister Tchórzewski wymienił również
działania na rzecz elektromobilności
– Opracowaliśmy i skonsultowaliśmy pakiet na rzecz czystego
transportu, którego celem jest rozwijanie w Polsce rynku aut elektrycznych – wymieniał minister.
Dodał, że w Polsce duży potencjał rozwoju posiada publiczny
transport elektryczny.
– Jesteśmy zdania, i to podkreślamy w rozmowach z naszymi
partnerami w Europie i na świecie, że każdy kraj powinien prowadzić niezależną politykę energetyczną, która będzie brała pod uwagę
przede wszystkim dobro obywateli, zasoby naturalne oraz możliwości finansowe – podkreślał Krzysztof Tchórzewski.

Gaz też jest ważny
Odniósł się również do roli, jaką dla kształtowania bezpieczeństwa energetycznego Polski odegrało powstanie terminala LNG
w Świnoujściu czy prace nad projektem Bramy Północnej. Projekt
Bramy Północnej obejmuje istniejący terminal LNG w Świnoujściu
oraz planowany Korytarz Norweski. Dostawy gazu słanego gazociągiem z Norwegii mogłyby przez Polskę docierać do sąsiadów w Europie środkowo-wschodniej.
– Z uwagą przyglądamy się każdej inicjatywie, która może przyczynić się do dywersyfikacji źródeł dostaw energii do Polski. W tej
kwestii jesteśmy również aktywni w ramach współpracy międzynarodowej. Głos Polski w sprawie Nord Stream 2, Baltic Pipe czy w sprawie unii energetycznej był i jest wyraźnie słyszalny – ocenił Krzysztof
Tchórzewski.
W energetyce nie brakuje tematów konfliktogennych, jak np.
kwestia rozwoju źródeł odnawialnych. Krzysztof Tchórzewski zapewnia, że jest gotów o wszystkich wątpliwościach rozmawiać.
– Stawiamy na dialog. W szczerej – czasem nawet twardej – rozmowie łatwiej jest znaleźć porozumienie i kompromis – mówił minister Tchórzewski.

Węgiel a środowisko
Zaskakująco dużo o roli węgla mówił również prof. Jan Szyszko,
minister środowiska. Wśród dokonań ostatnich 12 miesięcy wymienił
wynegocjowanie w grudniu 2015 r. w Paryżu globalnego porozumienia klimatycznego ONZ, które zobowiązuje wszystkie państwa do
działań na rzecz ochrony klimatu.
– Porozumienie paryskie to pierwszy akt prawa międzynarodowego, który faktycznie ma szansę doprowadzić do działań, które
zahamują narastanie globalnego ocieplenia – powiedział prof. Jan
Szyszko.
Minister środowiska zwrócił także uwagę, że porozumienie klimatyczne ONZ pozwoli na ograniczenie w Polsce emisji dwutlenku węgla poprzez wykorzystanie nowych technologii, a także przy
uwzględnieniu roli lasów w pochłanianiu CO2. Podkreślił również, że
porozumienie będzie realizowane z poszanowaniem specyfiki polskiej gospodarki opartej na węglu.
Minister Szyszko zwracał uwagę, że w porozumieniu paryskim
odeszliśmy od sztywnych mechanizmów redukcji emisji gazów cieplarnianych na rzecz równoważenia emisji i ich pochłaniania m.in.
poprzez liczne w Polsce lasy.
– Mamy ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, możemy
opierać naszą energię o własne surowce. Dzięki Porozumieniu paryskiemu zabezpieczyliśmy swoją niezależność w zakresie możliwości
prowadzenia polityki klimatycznej na bazie własnych zasobów energetycznych i technologii – mówił Jan Szyszko.
– Chronimy Polskę i polski przemysł, zwłaszcza górnictwo węgla
kamiennego, przed utratą konkurencyjności a obywateli przed drastycznymi podwyżkami cen energii – przekonywał prof. Szyszko.
Kwestie górnictwa węgla kamiennego, dywersyfikacji dostaw
gazu i międzynarodowych porozumień dot. redukcji emisji gazów
cieplarnianych z pewnością będą bardzo ważną częścią polityki rządu nie tylko w ciągu najbliższych 12 miesięcy, ale i następnych lat.
Dariusz Ciepiela
Autor jest dziennikarzem portalu wnp.pl
i miesięcznika Nowy Przemysł
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Ze szczytu można już tylko spaść
Polski węgiel powoli zaczyna dominować na krajowym rynku, ale jeszcze
długo jego ceny będą prawie całkowicie oderwane od światowych
wskaźników.
Październik i listopad br. minęły na
światowych rynkach węgla bez większych niespodzianek, czyli przez cały
czas pod znakiem dalszych wzrostów
cen węgla, zarówno na Atlantyku, jak
i Pacyfiku.

REKLAMA

W związku z nadchodzącą na północnej półkuli zimą i zwiększoną aktywnością
nabywców paliwa, wzrost ten cechował się
w październiku jeszcze większą dynamiką
niż wcześniej. Według części ekspertów ta
tendencja miała się jeszcze bardziej umacniać dzięki… zwycięstwu Donalda Trumpa
w wyborach w USA. Jednak zarówno emocje związane z amerykańskim prezydentemelektem jak i cenowy szał wzrostowy zaczynają być powoli studzone.
Spośród trzech najważniejszych światowych indeksów w kategorii tempo wzrostu znowu wygrywa australijski wskaźnik
eksportowy NEWC. Spowodowane było to
głównie nieustającym wzrostem zapotrzebowania w Chinach, później dodatkowo
wzmocnione sporymi niedoborami, głównie
w porcie Qinhuangdao. W Chinach wprowadzono również nowe, zaostrzone przepisy w zakresie transportu lądowego (co podniosło stawki frachtowe), rozwijana jest także
rządowa inicjatywa, mająca na celu stymulację produkcji przemysłowej. Wszystko to
spowodowało, że w październiku odnotowano w Chinach pierwszy od dwóch lat wzrost
importu węgla energetycznego. Australia nie
zamierzała przespać jesiennej koniunktury
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W ostatnim tygodniu października
zanotowano w portach ARA kilkanaście transakcji na łączny wolumen
600 tys. t węgla.

na węgiel, dlatego w tym kraju postanowiono uruchomić ponownie niektóre kopalnie.
Do tej pory zrobił to jeden z największych
producentów węgla na świecie – Glencore
Xtrata – w stosunku do kopalni w stanie Queensland, w kolejce ustawiają się jeszcze trzy
inne zakłady (podobne plany podejmowane
są już również w Stanach Zjednoczonych,
gdzie do tej pory spodziewano się raczej powolnej śmierci całego sektora). W październiku ceny węgla australijskiego przekroczyły
magiczną granicę 100 USD/t, a w pierwszej
połowie listopada osiągały poziom 111–113
USD/t.
Ciekawie działo się również w Republice Południowej Afryki, która zdecydowała
się „wspomóc” Australię w zaopatrywaniu
odbiorców na Pacyfiku. Węgiel południo-

woafrykański, zwłaszcza wysokokaloryczny jest od zawsze poważnym konkurentem
dla surowca ładowanego na statki w Newcastle oraz tego dowożonego pociągami
z Rosji, głównie ze względu na korzystniejszą cenę. Poza Chinami, węgiel z RPA
trafiał też do Korei Południowej, która do
tej pory korzystała głównie z węgla indonezyjskiego i australijskiego. Od października kolejne partie surowca z Richards Bay
zaczęły też płynąć w kierunku Indii, które
wcześniej nie były nim szczególnie zainteresowane. Ceny FOB RB przekroczyły linię
80 USD/t w połowie października, a 90
USD/t już dwa tygodnie później. Kolejny
rekord – bariera 100 USD/t – został przekroczony zaledwie 10 dni później.
W Europie tymczasem ceny rosły z własnych „atlantyckich” powodów, z których
głównym było ograniczenie dostaw z Kolumbii, spowodowane czasowym wstrzymaniem załadunku statków w portach, głównie
Puerto Bolivar. Wzrost spowodowany był
także większym zużyciem węgla kamiennego przez sektor energetyczny w rezultacie
wyłączania reaktorów atomowych, m.in. we
Francji, co ożywiło handel: w samym tylko
ostatnim tygodniu października zanotowano
w portach ARA kilkanaście transakcji na łączny wolumen 600 tys. t węgla. Na stałe ceny
CIF ARA przekroczyły poziom 80 USD/t
w ostatnim dniu października, a następną
okrągłą granicę pokonały 9 listopada. Niestety, równie spektakularnych wyników nie
miały wskaźniki cen węgla polskiego, ale po
pięciu miesiącach „za Murzynami” – oczekiwania na powrót do korelacji z indeksami
światowymi, w końcu zaczęły odnotowywać
wyraźne wzrosty, choć nie gigantyczne. We
wrześniu średnia cena PSCMI1 (sprzedaż do
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energetyki zawodowej) wyniosła 197,09 zł/t,
co oznacza wzrost o 4,4 proc. mdm, a średnia cena PSCMI2 (ciepłownie i pozostali odbiorcy przemysłowi) 199,50 zł/t, czyli wzrosła o 3,9 proc. mdm. Wśród przyczyn należy
wymienić oczywiście poprawę cen węgla
energetycznego na globalnych rynkach węgla (szczególnie na rynku europejskim), ale
również zbliżającą się zimę.
Wielkim zaskoczeniem były jednak już
ceny październikowe, kiedy okazało się, że
indeks PSCMI1 spadł o prawie 8 zł na tonę
(189, 71 zł/t; -3,74 proc. mdm) i 34 grosze
za gigadżul (8,57 zł/GJ; -3,87 proc. mdm).
Umocnił się za to indeks cen PSCMI2 –
przy wzroście o 1,71 proc. mdm zanotował
202,90 zł za tonę. Cena za gigadżul była
wyższa o 11 groszy mdm (+1,29 proc.) i wyniosła 8,54 zł/GJ. Można śmiało powiedzieć,
że ceny węgla polskiego, który powoli zaczyna dominować totalnie na krajowym rynku,
jeszcze długo będą prawie całkowicie oderwane od światowych wskaźników.
Po drugiej stronie Atlantyku również
działo się sporo, głównie ze względu na długo oczekiwane wybory w Stanach Zjednoczonych. Ku uciesze inwestujących w spółki
wydobywcze, zwycięstwo Donalda Trumpa
(obiecującego w trakcie kampanii przywrócenie przemysłowi węglowemu mocnej
pozycji i ratowanie miejsc pracy w górnictwie) spowodowało wystrzelenie w górę
notowań takich giełdowych kompanii jak
CloudPeak Energy (17,6 proc.), Consol Energy (9,2 proc.), ArchCoal (6 proc.) i przede
wszystkim Peabody, której 59 proc. wzrost
przywodzi na myśl ostatnie dokonania naszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Wzrosty
zanotowały także Glencore, Rio Tinto i BHP
Biliton. Jak nietrudno się domyślić, dokładnie
odwrotnie kształtowało się zainteresowanie
akcjami spółek z szeroko rozumianej „zielonej” branży. W dół poleciały indeksy spółek
zajmujących się panelami słonecznymi oraz
wiatrakami, które Trump trochę absurdalnie
oskarżał o zabijanie swoimi śmigłami amerykańskich orłów (wyjątkowo wymowny symbol dla wielu amerykańskich patriotów).

Jak zapowiadał sam Trump, jego administracja „skupi się na realnych problemach
środowiska, a nie wymyślonych, jak to obserwowaliśmy”. Jest to wyzwanie rzucone całej
koncepcji polityki klimatycznej i dlatego nie
ma co się dziwić, że przemysł wydobywczy
już zaciera ręce. Narodowe Towarzystwo
Górnicze USA NMA gratulując prezydentowi-elektowi zwycięstwa podkreślało, że
„zaspokojenie potrzeb Amerykanów nie
będzie możliwe bez silnego przemysłu górniczego”. Ale żeby nieco ostudzić nastroje
towarzyszące Trumpowi, trzeba odwołać
się do najważniejszego zagadnienia – rynku. Jak doskonale wiemy, problemy amerykańskiego węgla wcale nie są wynikiem
działania globalnego lobby klimatycznego,
tylko wypieraniem czarnego złota przez tani
gaz z łupków, co powoduje, że USA może
wkrótce stracić miejsce na podium największych producentów węgla na świecie (wciąż
jeszcze drugie miejsce i ok. 300 mln t więcej
od zajmujących trzecią lokatę Indii). Żadne
działania ekologów nie zaszkodziły amerykańskiemu węglowi tak, jak zrobiła to rewolucja łupkowa.
Donald Trump, jako wielki zwolennik
gazu łupkowego, zapowiada zwiększenie
amerykańskiego potencjału w tym zakresie,
równocześnie wcale nie zamierzając otwierać się na świat, stawiając tym samym pod
znakiem zapytania eksport gazu, ale także
nadwyżek węgla. Wprawdzie rynek amerykański nie ma aż tak dużego wpływu na
ceny w portach ARA jak sytuacja w Rosji,
Kolumbii czy RPA, to jednak zawirowania
wokół amerykańskiego eksportu na pewno
będą w stanie podbić lub zmniejszyć cenę
o te kilka dolarów, co też odbijać się będzie
na polskim rynku.
Być może właśnie studzenie emocji wokół Donalda Trumpa przyczyniło się w pewnym stopniu do tego, że już od połowy listopada ceny węgla we wszystkich portach
zaczęły spadać. Głównym jednak powodem
był na pewno fakt, że galopujące w górę poziomy cen nie mogły rosnąć w nieskończoność i ten wyścig musiał w końcu zacząć się

stabilizować. Od drugiego tygodnia listopada obserwowaliśmy wyraźny spadek cen we
wszystkich portach, a od połowy tego miesiąca względną stabilizację. Cena CIF ARA
na koniec listopada oscylowała w granicach
82–84 USD/t , FOB RB niewiele więcej, bo
84–86 USD/t. Do tych poziomów niebezpiecznie zbliża się też cena FOB NEWC,
jeszcze niedawno powyżej 110 USD/t , kończy miesiąc z wynikiem 88 USD/t .
Nie ma obecnie większych szans na powtórkę dynamicznych wzrostów, a to głównie za sprawą władz w Pekinie, które postanowiły zawiesić obowiązywanie ograniczeń,
nałożonych na początku wiosny tego roku na
kopalnie węgla kamiennego. Jedynym skutkiem sztucznego spadku wydobycia w Chinach były dramatyczne wzrosty cen paliwa
najważniejszego dla chińskiej gospodarki (84
proc. w miksie energetycznym). Państwowa
Komisja Rozwoju i Reform zezwoliła, aby kopalnie mogły pracować przez 330 dni w roku
(wcześniej skrócono czas pracy górników do
maks. 276 dni). Chiny jako główny motor
poziomów cen spowodowały właśnie, że
w końcówce roku nie ma większych szans
do powrotu tendencji i dynamiki z początku
listopada.
Wracając jeszcze na chwilę na rodzimy
grunt: polska giełda, choć dużo mniejsza
jeśli chodzi o obecność spółek węglowych,
ma powody do zadowolenia. Lubelska Bogdanka bezpiecznie rośnie, stabilizując ceny
akcji na poziomie 70 zł od trzeciego tygodnia października. Wzrost notowań LWB
w ostatnich trzech miesiącach o 28,7 proc.
to jednak nic przy JSW i jej 161,14 proc.
wzroście. W ostatnich dniach listopada akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyceniano nawet na 88 zł, czyli 10 razy więcej niż
jeszcze w lutym. Niestety, notowania mogą
za chwilę zacząć lecieć na łeb na szyję z powodu zupełnie niepotrzebnego zamieszania
wokół zamknięcia kopalni Krupiński.
Dawid Salamądry
Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
i portalu polishcoaldaily.com
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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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PRAWO

Ekspert od prawa zamówień publicznych wyjaśnia

Przymus zatrudnienia
na umowę o pracę

C

zy po tegorocznej nowelizacji ustawy pzp realizacja zamówienia publicznego może być powierzona tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę? Jak i kiedy wykonawca powinien wykazać status zatrudnienia swoich pracowników? Czy obowiązek dotyczy innych podmiotów np. podwykonawców i dalszych
podwykonawców? – pyta czytelnik Biuletynu Górniczego.
W postępowaniach wszczętych po 28 lipca 2016 r., które dotyczą
robót budowlanych oraz usług, zamawiający obowiązkowo określa
w OPZ wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
spełniające kryteria stosunku pracy.

Ustalenie obowiązku
Przygotowując OPZ dla zamówień publicznych na roboty budowlane i usługi, zamawiający jest zobowiązany do określenia, jaki
zakres prac ma być wykonany przez pracowników wykonawcy jak
i podwykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający może jednak dojść do przekonania, że w ramach planowanego
zamówienia nie będą wykonywane czynności w sposób określony
w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, czyli:
1.	wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy,
2.	wykonywanie pracy pod kierownictwem pracodawcy,
3.	w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
4.	i w czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Innymi słowy, określenie wymogu zatrudnienia nastąpi tylko, jeśli realizacja czynności zamówienia polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Jako przykład takich czynności wskazać można czynności sprzątania lub czynności świadczenia usług ochrony. Jeżeli natomiast w zamówieniach na roboty budowlane lub usługi nie wystąpią czynności, których realizacja będzie
cechowała się stosunkiem pracy zgodnie z brzmieniem art. 22 § 1
Kodeksu pracy, to zamawiający nie będzie określał wymagania dotyczącego zatrudniania na umowę o pracę. Przy czym, w takiej sytuacji
rekomendowałabym, żeby w SIWZ zawrzeć odpowiednią informację
dotyczącą braku przymusu zatrudniania na umowę o pracę. Urząd
Zamówień Publicznych jako przykład czynności, których obowiązek
zatrudniania na umowę o pracę nie dotyczy, wskazał działania wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru (tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie). Warto też przypomnieć, że omawiany obowiązek
nie dotyczy zamówień na dostawy, również jeżeli dostawy stanowią
część składową zamówienia na roboty budowlane.

Kontrola i sankcje zamawiającego
Jeżeli już zamawiający zidentyfikuje czynności polegające na
wykonaniu pracy i dokona odpowiedniego zastrzeżenia w OPZ to
zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy pzp, SIWZ powinien zawierać
co najmniej opis:
1.	sposobu dokumentowania zatrudnienia osób realizujących zamówienia (np. rodzaje oświadczeń, dokumentów prywatnych bądź
urzędowych – o czym szerzej poniżej);
2.	uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
wykonawcę omawianych wymagań (np. kontrola w miejscu wykonywania zamówienia. Ważne: kontrola może pośrednio dotyczyć
podwykonawcy);
3.	sankcje dla wykonawcy z tytułu niespełnienia tych wymagań (czyli
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opis kar umownych za nieprzestrzeganie wymogów zatrudniania
na umowę o pracę przewidzianych we wzorze umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Warto pamiętać: sankcje mogą obejmować niedopilnowanie podwykonawcy w przestrzeganiu obowiązkowego zatrudniania na umowę o pracę);
4.	rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Udokumentowanie zatrudniania
Zamawiający zobowiązany jest wskazać w SIWZ w jaki sposób
będzie żądał dokumentowania zatrudnienia osób, które będą wykonywać czynności mające charakter stosunku pracy. Co istotne: weryfikacja takiego stanu rzeczy powinna następować dopiero na etapie
realizacji zamówienia, omawiany przymus nie jest bowiem warunkiem udziału w postępowaniu.
Wydawałoby się, że na „pierwszy ogień” powinny pójść umowy
o pracę z osobami wykonującymi dane zamówienie publiczne. Tymczasem, w ślad za opinią wyrażoną przez Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, jest to niemożliwe. W tej opinii (zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych)
czytamy, że: „przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę
oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest
równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia
celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub
usługi. [...] dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub
zanonimizowanych dokumentów. Dla zamawiającego nie jest bowiem istotne kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudnienia osób w takiej
formie. [...]”.
Negatywnie oceniono również możliwości pozyskania danych
osobowych zawartych w umowach o pracę nawet za zgodą pracownika, który upoważniłby wykonawcę/podwykonawcę do udostępnienia umowy o pracę wraz z zawartymi w niej danymi osobowymi
– zamawiającemu.
Z przedstawionego przez GIODO stanowiska wynika, że zamawiający będą mogli żądać przedłożenia umów o pracę zanonimizowanych (czyli pozbawionych danych osobowych pracowników).
Powstaje jednak ogromna wątpliwości, czy przedłożone zamawiającemu w ten sposób dokumenty spełnią swoją rolę. Jak bowiem
zamawiający miałby zweryfikować, czy osoba X jest zatrudniona na
umowę o pracę, jeżeli do weryfikacji takiego stanu rzeczy nie otrzyma spersonalizowanego dokumentu (?).
Ponadto, dokumentem potwierdzającym status zatrudnienia
mogą być oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących te czynności.
Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych możliwe jest także żądanie
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów
o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek).
Agnieszka Adach
Adwokat w GWW, specjalizujący się w zamówieniach publicznych
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Znikające kopalnie – wyrok,
czy szansa?
Będzie przybywać miejscowości, które mają za sobą górniczą przeszłość i brak
jakiejkolwiek górniczej przyszłości.
Wałbrzych i Nowa Ruda. Sosnowiec,
Świętochłowice, Chorzów, Dąbrowa
Górnicza, Tychy i Siemianowice Śląskie. Co łączy te miasta? Wszystkie
one mają za sobą górniczą przeszłość
i brak jakiejkolwiek górniczej przyszłości. Kopalnie, które przez wiele lat
stanowiły w nich podstawowe miejsce
pracy i fundament lokalnej gospodarki, zniknęły z miejskiego krajobrazu.
Niewiele od dołączenia do tego grona
dzieli Bytom i Zabrze – dwa kolejne miasta z bogatą górniczą przeszłością. Jak taka
zmiana przekłada się na kondycję miasta?
Na jego gospodarkę, sytuację demograficzną, strukturę zatrudnienia, czy finanse
samorządu?

Między katastrofą i kompletną
zapaścią…
Nie jest przypadkiem, że wśród trzech
polskich miast objętych przez rząd pilotażowym programem rewitalizacji (jako tzw.
Obszary Strategicznej Interwencji) aż dwa
– Wałbrzych i Bytom – to miasta „pogórnicze”. Oba stanowią ponure ikony, dokonywanej pośpiesznie na przełomie XX i XXI
stulecia, restrukturyzacji przemysłu ciężkiego. Aby zresztą najlepiej oddać skalę tego,
co w nich wówczas nastąpiło najlepiej sięgnąć po liczby.
Gdy 29 listopada 1990 r. (po zaledwie
siedmiu dniach pracy specjalnego zespołu
analizującego m.in. warunki przeprowadzenia tej operacji) minister przemysłu wydawał zarządzenie o likwidacji wałbrzyskich
kopalń w trzech tamtejszych zakładach oraz
kooperujących z nimi firmach pracowało
w sumie ok. 20 tys. osób. Oznaczało to,
że co siódmy mieszkaniec 140-tysięcznego
wówczas Wałbrzycha (wtedy jeszcze miasta
wojewódzkiego) bezpośrednio związany
był z górnictwem.
Osiem lat później w mieście nie było już
ani jednej działającej kopalni. Stopa bezrobocia sięgnęła 20 proc. i nadal rosła. Na początku XX stulecia bez pracy pozostawało
ok. 25 procent Wałbrzycha.
– Nie ma drugiego takiego miasta
w Polsce, które by w tak totalny sposób
było uzależnione od górnictwa i które by
tak bardzo pozostawiono samemu sobie.
W efekcie doszło do kompletnej likwidacji
lokalnej gospodarki – mówi obecny prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. I wyli-
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Katowicki samorząd potrafił wykorzystać pogórnicze tereny i stworzyć z nich wizytówkę miasta.

cza istniejące wówczas zakłady, które były
bezpośrednio uzależnione od wydobywanego na miejscu węgla: pięć koksowni (dziś
funkcjonuje tylko jedna), zakłady ceramiczne, fabryka porcelany.
Po likwidacji wałbrzyskich kopalń pracy nie tylko było mało, ale była także kiepsko płatna. Jeszcze w 2002 r. średnia płaca
w sektorze przedsiębiorstw w Wałbrzychu
stanowiła zaledwie 73 proc. średniej krajowej (dla porównania w Katowicach było
to ponad 120 proc.). Wyraźnie niższe niż
w innych dużych miastach Śląska były
także dochody gminy w przeliczeniu na
głowę mieszkańca (w 2002 r. było to niespełna 2200 zł). Tych ostatnich zresztą systematycznie ubywało – dziś dawną stolicę
Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego zamieszkuje raptem ok. 115 tys. osób. Innymi
słowy, w ciągu ćwierć wieku, jakie upłynęło od decyzji o likwidacji wałbrzyskich
kopalń, miasto straciło blisko 1/5 ludności,
a poziom warunków życia (jak stwierdza dr
Katarzyna Przybyła z Katedry Gospodarki
Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) nie tylko zdecydowanie
odbiega od tego w stolicy Dolnego Śląska,
ale także od tego w Legnicy, czy Jeleniej
Górze.
Z wyludnianiem, bezrobociem i spadkiem dochodów boryka się też Bytom.
I – podobnie jak w przypadku Wałbrzycha –
trudno nie wiązać tego z procesem restrukturyzacji górnictwa. Korelacja jest aż nazbyt

oczywista. W mieście, w którym fedrowało
11 kopalń obecnie istnieje raptem jeszcze
tylko należąca do spółki Węglokoks Kraj
KWK Bobrek-Piekary i dożywająca swych
dni w Spółce Restrukturyzacji Kopalń KWK
Centrum. W mieście, które jeszcze w połowie lat 90. liczyło sobie ponad 225 tys.
osób, w ub.r. liczba mieszkańców wynosiła
zaledwie 170 tys., stopa bezrobocia przekraczała 18 proc., a przeciętne wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw po kilkunastu
latach zapaści dopiero teraz zaczyna się
zbliżać do średniej krajowej (po raz ostatni
przekraczało ją w roku 2002, mniej więcej
w tamtym okresie z mapy Bytomia zniknęło
kilka kopalń). Jeśli dodać do tego, zapadliska, szkody górnicze oraz zdegradowane
ekologicznie grunty, to obraz sytuacji będzie
mniej więcej pełny.
– Tylko przyciągnięcie tutaj inwestorów,
stworzenie trwałych miejsc pracy spowoduje, że to miasto zacznie się rozwijać i jego
potencjał ekonomiczny będzie odbudowany. Dlatego główny ciężar naszych działań
powinien być skierowany na inwestycje.
Tyle, że te zdegradowane tereny nie są
przygotowane na przyjęcie inwestorów.
Dziś, aby inwestor zainteresował się danym
terenem, musi on być skomunikowany, całkowicie uzbrojony, zrewitalizowany – mówił
Damian Bartyla, prezydent Bytomia, gdy na
początku tego roku rozpoczynały się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji
tego miasta.
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Zgoła inaczej przedstawiają się losy Tychów, które na początku lat 90. ub. wieku straciły swoje dotychczasowe dzielnice
Bieruń i Lędziny (obecnie stanowią one samodzielne gminy), a wraz z nimi kopalnie
Piast i Ziemowit oraz… związane z nimi
podatki od nieruchomości i opłaty eksploatacyjne.
– Wydawało się, że po czymś takim gospodarka miasta się załamie, a tymczasem
nic takiego się nie stało – mówi prof. Jan
Czempas z Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach. Istotnie, dziś bezrobocie
w Tychach waha się w okolicy 3,3 proc.,
czyli w praktyce nie istnieje (średnia wojewódzka pod koniec września wynosiła 6,7
proc.), dochody miejskiego budżetu przypadające na jednego mieszkańca sięgały
w ub.r. niemalże 4900 zł (to prawie 1000
zł więcej niż w Bytomiu), a miasto od lat
uważane jest za jednego z gospodarczych
liderów województwa. Podobnie jak Gliwice, które choć formalnie nie można jeszcze
zakwalifikować do grona miast pokopalnianych (wciąż działa tu KWK Sośnica), to
jednak swoją gospodarkę zdecydowanie
oparło na motoryzacji i sektorze nowych
technologii. Zdaniem prof. Czempasa, tym,
co pozwoliło Tychom uniknąć losu Wałbrzycha, było utworzenie Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej.
– Nawet jeżeli w początkowym okresie
dochody z tytułu jej powołania były niewielkie, to z biegiem czasu udało się to nadrobić. Dobrze, że miasto, któremu groziło
załamanie, potrafiło we właściwym czasie
przeorientować swoją gospodarkę w inną
stronę – dodaje prof. Czempas.
Diagnoza brzmi atrakcyjnie, aczkolwiek
można zapytać dlaczego rozwiązanie, które poskutkowało w Tychach, nie przyniosło
natychmiast tak dobrych rezultatów w Wałbrzychu (dziś wygląda to już zgoła inaczej
– w zakładach położonych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
pracuje ok. 8–10 tysięcy Wałbrzycha, a prezydent Szełemej pytany o to, co stanowi
dziś podstawę gospodarki miasta, w pierwszej kolejności wskazuje właśnie zakłady położone w strefie). Owszem, Katowicka strefa
powstała wcześniej, ale zaledwie o rok. To
zbyt mała różnica w czasie, by mogła wygenerować aż tak dużą różnicę we wpływie
na lokalną gospodarkę.
– To kwestia skali. Inna jest sytuacja,
gdy gospodarka gminy jest całkowicie zdominowana przez kopalnie, a inna, gdy górnictwo stanowi tylko jedną z wielu branż,
jak to chociażby ma miejsce w Katowicach
– komentuje Tadeusz Chrószcz, burmistrz
Marklowic, a zarazem przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce.
Zwraca zarazem uwagę na fakt, że finanse
samorządów mogą przetrwać załamanie się
sektora górniczego w znacznie lepszej kondycji aniżeli finanse firm i samych mieszkań-

ców. Wynika to z tego, że w coraz większym
stopniu opierają się na dochodach z PIT (na
początku lat 90. XX stulecia stanowiły one
33 proc. dochodów gmin, dziś sięgają już
38 proc.), a zatem im bardziej zróżnicowana
gospodarka (czytaj: im mniej osób pracuje
w górnictwie), tym ewentualne zamykanie
kopalń będzie dla samorządu mniej bolesne. Jest też inna przyczyna takiego stanu
rzeczy.
– Jeśli w gminie pozostaje majątek po
kopalni, to pozostaje również płatnik – wyjaśnia Tadeusz Chrószcz. Potwierdzają to
dane GUS – mimo likwidacji kopalń w Wałbrzychu, czy Bytomiu dochody własne tych
gmin od połowy lat 90. XX wieku niemal
rok w rok rosną. Niemal, gdyż w przypadku Wałbrzycha widać dwa (w latach 2004–
2005 i w roku 2010), zaś w przypadku Bytomia pięć (lata 1998, 2002–2003, 2005,
2009 i 2015) wyjątki od tej reguły.

Takich miast będzie coraz więcej
– Dlatego pierwszy okres po likwidacji
kopalni nie jest aż taki tragiczny. Kopalnia,
nawet po przeniesieniu do SRK, podatki będzie płacić, a górnicy mają zapewnione zatrudnienie, więc dochody z PIT też zostaną
utrzymane – stwierdza Arkadiusz Chęciński,
prezydent Sosnowca. Stolica Zagłębia właśnie dołączyła do grona miast „pokopalnianych” – ostatnia tutejsza kopalnia Kazimierz-Juliusz skończyła fedrować w maju ub.r.,
a obecnie dobiega końca proces likwidacji
jej wyrobisk.
– Problemy pojawią się dopiero po paru
latach i mogą dotknąć tych, którzy dziś jeszcze chodzą do szkół. Bo dla nich nie będzie
już miejsca pracy w tym sektorze, nawet jeśli są z nim związani jakąś tradycją, czy relacjami rodzinnymi – prognozuje Chęciński.
Akurat Sosnowiec ma to szczęście, że
KWK Kazimierz-Juliusz pod koniec swej

działalności był już niedużą kopalnią, a i sam
proces wycofywania się górnictwa z miasta
odbywał się etapami (likwidowanie kopalń
zaczęło się u schyłku lat 90. ubiegłego stulecia), więc jego konsekwencje nie skomasowały się w jednym czasie. Miasto, jego
gospodarka, czy system szkolnictwa mogły
zatem bardziej spokojnie przechodzić od
modelu, w którym wszystko kręci się wokół
węgla do modelu, gdy węgiel jest już wyłącznie historią. Dziś stopa bezrobocia w mieście
wynosi ok. 11 proc. (mniej więcej trzy razy
więcej niż w Katowicach, czy Tychach, ale
niemal dwa razy mniej niż w Bytomiu), dochody własne gminy należą do najwyższych
w miastach aglomeracji śląsko-zagłębiowskiej, ale już średnia pensja o ok. 10 procent
odbiega od średniej krajowej i taki stan rzeczy utrzymuje się od mniej więcej dekady.
Sosnowiec nie podzielił zatem (i raczej
już nie podzieli) katastrofalnego losu Wałbrzycha, czy Bytomia, ale też nie stał się
gospodarczą lokomotywą regionu na miarę Tychów, czy Gliwic. Podobnie można
powiedzieć zresztą o kilku innych pogórniczych miastach regionu: Świętochłowicach,
Siemianowicach Śląskich, Chorzowie, czy
Żorach. Całkiem nieźle radzi sobie Dąbrowa Górnicza (z górnictwem wiąże ją
już tylko nazwa) i Jaworzno, gdzie historię
przemysłu węglowego zapewne zakończy
ZG Sobieski. Na tyle dobrze, że gdy w przypadku tego drugiego miasta pojawiła się
możliwość wznowienia eksploatacji górniczej w złożach dawnych kopalń Siersza i Jan
Kanty, to władze samorządowe (z poparciem lokalnej społeczności) wyraźnie dały
do zrozumienia, że nie są zainteresowane
taką inwestycją, uznając, iż bilans zysków
i strat przemawia przeciwko ponownemu
fedrowaniu pod miastem.
Michał Wroński
Dziennikarz portalsamorzadowy.pl

ŻYCZENIA

… a spektakularnym rozwojem
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Unikatowe wydarzenie przemysłowe w południowej Polsce - innowacyjne technologie i rozwiązania, liderzy rynku, niskie koszty udziału
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Czy branża sobie poradzi?
Skończyć z nieprzychylną polityką fiskalną wobec górnictwa.
Polscy producenci węgla borykają się
z wieloma problemami. Nieco optymizmu wniosła zwyżka cen surowca, bo
naturalnie łatwiej restrukturyzować
przy wyższych cenach. Jednak nie
wiadomo, jak długo trend wzrostowy
się utrzyma.

węgla energetycznego wyniosła 213 zł za
tonę (spadek o 9,3 proc. wobec dziewięciu
miesięcy ub.r.), a cena węgla koksowego
311 zł za tonę – spadek o 18 proc. wobec
analogicznego tego samego okresu rok poprzedniego.

W trakcie trzech kwartałów 2016 r.
strata górnictwa węgla kamiennego na
podstawowej działalności, czyli sprzedaży
węgla, wyniosła ok. 1,3 mld zł. Średnio na
każdej tonie kopalnie traciły ok. 10 zł – wynika z danych katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. W samym wrześniu
tego roku, kiedy wzrosła zarówno wielkość
sprzedaży węgla, jak i średnia cena tego surowca, strata sektora węglowego na sprzedaży węgla wyniosła 12 mln zł i należała do
najniższych w tym roku.
Średnia cena węgla z polskich kopalń za
dziewięć miesięcy br. wyniosła ok. 231 zł
za tonę, a średni koszt produkcji tony węgla
241 zł, co oznacza ok. 10 zł średniej straty na sprzedaży każdej tony. Średnia cena

Od początku 2016 r. do końca września kopalnie zdołały wydobyć niespełna 52 mln t węgla, z czego 42 mln t to
był energetyczny, a 9,7 mln t koksowy.
Sprzedano w tym czasie 54 mln t, prawie
3 proc. więcej niż w tym samym czasie
przed rokiem. 47,4 mln t trafiło na rynek
krajowy, niespełna 6,7 mln t na zagraniczny. Stan zapasów węgla w końcu września
wynosił 3,4 mln t i był najniższy od kilku
lat. Do końca sierpnia br. do Polski napłynęło 5,2 mln t węgla z zagranicy, z czego
najwięcej, bo 3,2 mln t z Rosji. Ok. 1 mln
t przypadło na węgiel australijski, głównie
koksowy.
Wrzesień przyniósł ożywienie, zarówno
w zakresie wielkości sprzedaży, jak i osią-

Pół miliona miejsc pracy
Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
podkreśla, że w górnictwie pracuje ponad
92 tys. osób, natomiast w otoczeniu branży
dodatkowo ok. 400 tys. Polskie górnictwo
węgla kamiennego generuje zatem pół miliona miejsc pracy.
➠

REKLAMA

Import z Rosji i Australii

ganych cenach węgla. Jak podał w końcu
października resort energii, we wrześniu
br. wszystkie kategorie krajowych odbiorców węgla, za wyjątkiem koksowni, zwiększyły zakupy tego surowca w odniesieniu
do poprzedniego miesiąca. Dzięki temu
we wrześniu sprzedaż węgla z polskich kopalń, która w poprzednich miesiącach tego
roku wahała się między 5,3 a 6,5 mln t,
przekroczyła 8,4 mln t. Powodem zwiększenia zakupów węgla jest nadchodząca
zima, z drugiej strony natomiast coraz wyższe ceny węgla energetycznego na rynkach
europejskich. Polska elektroenergetyka
w głównej mierze bazuje właśnie na węglu, a sektor węglowy to nadal znaczący
pracodawca.

Biuletyn Górniczy

21

RAPORT

➠

Jak podaje Izba, w ostatnich pięciu latach górnictwo przekazało do
budżetu i związanych z nim instytucji 44,8
mld zł, czyli 34 proc. swoich wpływów ze
sprzedaży węgla. Jak wskazują szacunki,
w tym okresie średnie obciążenie jednej
tony węgla z tytułu różnych danin wynosiło
ok. 100 zł. Pojawia się zatem pytanie, jak
w tej sytuacji rodzime górnictwo ma być
konkurencyjne? We wspólnym stanowisku Zespołu Trójstronnego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, który
obradował 7 listopada 2016 r. napisano:
„nieprzychylna i restrykcyjna polityka fiskalna państwa wobec górnictwa węgla
kamiennego doprowadziła do takiego poziomu obligatoryjnych obciążeń branży, że
skutecznie blokuje jego rozwój, a nawet
uniemożliwia utrzymanie rentowności przy
obecnej trudnej sytuacji na rynkach węgla”.
– Jednym z głównych warunków determinujących dalsze funkcjonowanie polskiego
górnictwa węgla kamiennego jest zweryfikowanie polityki fiskalnej państwa tak, by
dostosować poziom obligatoryjnych obciążeń branży do jej możliwości płatniczych –
powiedział Janusz Olszowski, prezes GIPH.
Zwrócił uwagę na to, że nie chodzi tylko
o podatki, ale również o inne obligatoryjne
obciążenia. Np. opłata eksploatacyjna to
nie podatek.
– Fundusz likwidacji zakładu górniczego również nie jest klasyfikowany jako
podatek, a jest tego ok. 400 mln zł żywej
gotówki na kontach – podkreślił Janusz Olszowski.
Jego zdaniem warte zaakcentowania
jest to, iż w Polsce, w przeciwieństwie do
wielu innych krajów na świecie, nie ma
potrzeby dotowania produkcji węgla. Natomiast, żeby zwiększyć konkurencyjność
polskiego górnictwa, trzeba przede wszystkim stworzyć bardziej przyjazne warunki
do jego funkcjonowania, rozpoczynając
od działań prowadzących do poluzowania
gorsetu jego obciążeń. Danin, które odprowadza górnictwo jest 34, z tego 9 dotyczy
stricte górnictwa.

to Europę szybko zalałby tańszy węgiel
z różnych części świata. Unia Europejska
krzywo spogląda na produkcję węgla, ale
każdego roku sprowadza ponad 200 mln t
tego surowca.
Krzysztof Szlaga ocenia, że cena równowagi, do której zapewne powrócą notowania, wyniesie średnio ok. 65–70 dolarów za
tonę węgla energetycznego. Obecnie producenci węgla negocjują kontrakty z energetyką. Wiadomo, że po wzroście cen nowe
kontrakty będą na wyższym poziomie.
W okolicach marca 2017 r. można będzie
ocenić poziom cenowy, bowiem wygasną
stare i wejdą w życie nowe kontrakty na
węgiel od krajowych producentów.

Potrzebny rozsądny kompromis
Prezes LW Bogdanka wskazał, że nie
można liczyć na powrót cen, kiedy za jeden gigadżul energii uzyskanej z zakupionego węgla energetyka płaciła ok. 12 zł.
Z drugiej strony cena wynosząca ok. 9 zł
za gigadżul byłaby zbyt niska i uniemożliwiająca producentom węgla realizację
niezbędnych robót. A zatem potrzebny
jest rozsądny kompromis, zadowalający

W Polsce, w przeciwieństwie
do wielu innych krajów na
świecie, nie ma potrzeby
dotowania produkcji
węgla. Natomiast, żeby
zwiększyć konkurencyjność
polskiego górnictwa, trzeba
przede wszystkim stworzyć
bardziej przyjazne warunki
do jego funkcjonowania,
rozpoczynając od działań
prowadzących do
poluzowania gorsetu jego
obciążeń.

Jak długo będą rosły ceny?
Nieco optymizmu wniosła ostatnio
zwyżka cen węgla, zarówno koksowego,
jak i energetycznego. Jednak nie wiadomo,
czy ten trend wzrostowy będzie trwały.
24 listopada br. cena węgla energetycznego w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) osiągnęła poziom prawie 90
dolarów za tonę. Na wiosnę br. cena ta
była niemal dwukrotnie niższa.
Jednak według prezesa zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Krzysztofa Szlagi
nie należy popadać w euforię.
– W Bogdance nie wierzymy, że cena
90 dolarów za tonę węgla energetycznego może utrzymać się w średnim terminie
– stwierdził prezes Szlaga. A gdyby jednak taka cena miała się dłużej utrzymać,
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obydwie strony, tzn. odbiorcę, czyli energetykę oraz producenta w postaci spółek
węglowych. Bogdanka, znajdująca się
w strukturach Grupy Enea, chce zakontraktować ponad 90 proc. swej produkcji
węgla w co najmniej pięcioletnich umowach z odbiorcami. Przewiduje w ciągu
najbliższych trzech, czterech lat produkcję
węgla na poziomie wynoszącym między
8–9 mln t rocznie. Na większą produkcję
nie ma bowiem rynku. Bogdanka w tym
roku wyeksportowała partię surowca na
Ukrainę. Jednak nie wiadomo, czy będzie
możliwość realizowania cyklicznych dostaw na tym kierunku.
– Udało się otworzyć kanał w kierunku wschodnim, ale nie wiemy, czy bę-

dzie to coś dłuższego, czy skończy się na
krótkim flircie. Pracujemy nad tym, by to
było coś poważniejszego – wyjaśnił prezes
Szlaga.
Opracowując strategię Lubelski Węgiel
Bogdanka zamierza uwzględnić założenia
wypracowywanego rządowego programu
dla górnictwa do roku 2030.
– To dla nas ważna informacja po stronie podażowej, obserwujemy, co się dzieje
z rynkiem mocy, bo to kluczowe dla popytu na nasze miały – ocenił Szlaga.
Moce produkcyjne Bogdanki są wyższe, jednak realia rynkowe nakazały spółce zrezygnować z planów wydobywania
10,5 mln t węgla rocznie. Lubelski Węgiel
posiada dwie ważne umowy z odbiorcami,
w tym dwudziestoletnią umowę na dostawę do starych i nowych bloków energetycznych w elektrowniach Enei oraz pięcioletnią umowę na dostawy do Elektrowni
Połaniec.
Spółka cały czas pracuje nad kolejnymi
kontraktami. Zamierza bowiem mieć zagwarantowane ponad 90 proc. zbytu węgla w pięcioletnich umowach.

Rozwijają projekty bazujące
na węglu
Węgiel w świecie nadal pozostaje niezwykle istotnym paliwem, a projekty bazujące na węglu są stale rozwijane.
– Jeśli spojrzymy na odpowiednie
dane, to przekonamy się, że wsparcie
krajów G20 dla górnictwa węglowego
w latach 2013–2015 kształtuje się na poziomie 19 mld dolarów rocznie, to prawie
dwa razy tyle, co inwestycje największych
20 firm górniczych, które wynoszą 10 mld
dolarów na rok – podkreślił Janusz Olszowski, prezes GIPH. – Mimo wcześniejszych deklaracji kraje G20 nadal mocno
wspierają produkcję paliw kopalnych
i energię z nich wytwarzaną. Niemcom,
Francji, Włochom czy Wielkiej Brytanii
nie przeszkadza finansowanie projektów
węglowych realizowanych poza granicami
własnych krajów.
Na pierwszym miejscu jest jednak Japonia, która w latach 2007–2015 na finansowanie projektów związanych z węglem
poza swymi granicami przeznaczyła ok.
22 mld USD. Niemcy w tym samym czasie
przekazały na ten cel 9 mld USD, Francja
2,5 mld USD, Włochy 2 mld USD a Wielka Brytania ok. 1 mld USD – łącznie kraje
G7 (wyżej wymienione plus USA i Kanada
– przyp. red.) w latach 2007–2015 przeznaczyły na projekty związane z węglem
ok. 42 mld USD, z czego 20 proc. stanowi
wsparcie dla górnictwa węglowego. Państwa te finansują, zarówno z własnych budżetów, jak i budżetów banków i innych
instytucji państwowych, projekty węglowe w takich krajach, jak na przykład RPA,
Indie, Australia, Indonezja, Wietnam czy
Maroko.

RAPORT
– Na te projekty idą miliardy dolarów!
Mamy zatem sytuację, w której w Unii Europejskiej odchodzi się od wydobywania
węgla, a wspiera się rozwój tego górnictwa poza jej granicami, w różnych krajach,
niekoniecznie z poszanowaniem środowiska. Jest to szczyt hipokryzji – w czasie
kiedy Unia Europejska alarmuje, że górnictwo węglowe szkodzi, truje i trzeba je
zlikwidować, rozwija to samo górnictwo
poza swoimi granicami. Tym samym napędza innym koniunkturę, korzystając ze
środków finansowych swoich członków –
powiedział Janusz Olszowski.

Walczyć i robić swoje
Polskie górnictwo musi zatem walczyć
i robić swoje. Tym bardziej stanowisko
górniczego zespołu – z 7 listopada br. –
rekomendujące działania na rzecz poluzowania górnictwu gorsetu podatkowego
nie dziwi. Taki postulat jest zgłaszany od
dawna.
Wśród propozycji zmniejszenia obciążeń sektora jest między innymi czasowe
zawieszenie obowiązku tworzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgoda
na to, żeby zgromadzone tam środki szły
na inwestycje. Jest także propozycja wyłączenia górnictwa z opłat na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-

sprawnych, czy też zwolnienie go, jako
przemysłu energochłonnego, z akcyzy na
energię elektryczną.
GIPH wskazuje, że można by odciążyć górnictwo od rozmaitych opłat na poziomie 1 mld zł rocznie, wobec przeszło
6,2 mld zł odprowadzonych przez firmy
z branży górniczej w ub.r. Przedstawionymi propozycjami miały się zająć resorty
energii i finansów. Czas pokaże, czy ostatecznie coś konkretnego dla sektora górniczego z tego wyniknie.

Czy KHW połączą z PGG?
W Polskiej Grupie Górniczej, która wystartowała z początkiem maja br.
w miejsce Kompanii Węglowej, cały
czas prowadzone są działania naprawcze. Od maja do października br., mimo
wielu problemów górniczych i zdarzeń
nadzwyczajnych, spółka poprawiła swe
wyniki techniczno-ekonomiczne. PGG
zwiększyła poziom dobowej produkcji
o 15 tys. t. Podjęła też działania zmierzające do odbudowy zdolności produkcyjnych i poza normalnym odtwarzaniem
frontu przygotowuje cztery dodatkowe
ściany, które będą uruchomione w latach
2017 i 2018. Spółka ograniczyła gotówkowy koszt produkcji węgla w odniesieniu do założeń planowanych w tym okre-

sie o 332,5 mln zł. Zwiększyła poziom
uzyskiwanej średniej ceny zbytu z 209 zł
za tonę w maju do 238 zł za tonę w październiku, czyli o 13,9 procent – plus
29 zł/t.
PGG zaktywizowała działania handlowe m.in. poprzez sformułowanie nowej
oferty handlowej i intensywne spotkania bezpośrednio u odbiorców z sektora
energetyki, ciepłownictwa i przemysłu.
Październik był miesiącem, kiedy Grupa
osiągnęła 15 mln zł zysku. Można szacować, że wynik za listopad i grudzień będzie zbliżony.
Głównym zadaniem dla Ministerstwa
Energii jest teraz naprawa Katowickiego
Holdingu Węglowego, zadłużonego na
ok. 2,5 mld zł. Są rozpatrywane różne
warianty, w tym ewentualne przyłączenie
kopalń KHW do Polskiej Grupy Górniczej. Biznesplan tej ostatniej spółki zakłada stratę na koniec br. w wysokości 370
mln zł, natomiast w rzeczywistości wyniesie ona 400 mln zł. Decyzja w sprawie
wyboru ścieżki naprawczej dla Katowickiego Holdingu Węglowego ma zapaść
do końca roku.
Jerzy Dudała
Publicysta miesięcznika Nowy Przemysł
i portalu wnp.pl.

Z okazji barbórkowego święta
pragniemy złożyć wszystkim Górnikom
i ich Rodzinom
życzenia wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy.
Niech Święta Barbara
nieustannie otacza Was
i Wasze Rodziny ochronnymi ramionami,
zapewniając poczucie bezpieczeństwa,
komfortu życiowego
i pewności dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!
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Zarząd Kompanii Węglowej S.A.
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Co dalej z kopalnią Makoszowy?
Tam gdzie jest złoże, decyzja o likwidacji powinna być ostatecznością.
Jak wskazał resort energii, pomoc dla
kopalni Makoszowy będzie udzielana
zgodnie z zaakceptowanym przez Komisję Europejską programem tylko do
końca 2016 r.
Komisja Europejska 18 listopada 2016 r.
zaakceptowała program pomocowy dla sektora węgla kamiennego. Jak zaznacza resort
energii, to kolejny krok na drodze do odbudowy i rozwoju tej niezwykle istotnej gałęzi
polskiej gospodarki. Program obejmuje pomoc na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń oraz na pokrycie kosztów
nadzwyczajnych w ramach zgłoszonego do
KE wniosku notyfikacyjnego pod nazwą Pomoc państwa dla sektora górnictwa węgla
kamiennego w latach 2015–2018. Pomoc
na pokrycie bieżących strat została przeznaczona m.in. dla kopalni Makoszowy przekazanej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń
w kwietniu 2015 r.
Notyfikacja programu przez KE – jak
podało Ministerstwo Energii – daje również
możliwość dopłaty do strat produkcyjnych
w kopalni Makoszowy, ale tylko do końca
2016 r. Po tym terminie kopalnia powinna
zakończyć produkcję lub do czasu wygaszenia wydobywać węgiel kamienny na warunkach rynkowych. Z danych resortu wynika,
że w br. do każdej tony węgla wydobytej
w kopalni Makoszowy trzeba było dopłacić
272 zł. Do końca 2016 r. straty wyniosą 142
mln zł.
Związki działające w kopalni Makoszowy zapowiadają, że będą o nią walczyć.
– Charakterystyczne jest to, że aktywność lokalnych związków zawodowych
z kopalni Makoszowy włączyła w problema-

z mojej wiedzy wynika, że w co najmniej 70
procentach kopalnia Makoszowy mogłaby
lokować swój węgiel na rynkach zagranicznych. Stąd mówienie, że możemy być konkurencją dla PGG, jest nietrafione – ocenia
związkowiec.
Makoszowy to jedyna kopalnia, która
nadal wydobywa węgiel w strukturze Spółki
Restrukturyzacji Kopalń, gdzie trafiają zakłady przeznaczone do likwidacji. Obecny rząd
podkreśla, że to poprzednia koalicja PO-PSL
przekazała kopalnię Makoszowy do SRK.
Trudno więc obwiniać obecnie rządzących
za problemy Makoszów. Kopalnia ta korzysta ze zgodnych z unijnymi przepisami z budżetowych dopłat do strat produkcyjnych.
Jednak zgodnie z niedawną decyzją Komisji
Europejskiej, notyfikującą polski program
pomocowy dla górnictwa, wsparcie dla
Makoszów może być udzielane jedynie do
końca 2016 r.
23 listopada br. z przedstawicielami strony społecznej kopalni Makoszowy rozmawiał
prezydent Andrzej Duda. Spotkanie odbyło
się w czasie wizyty prezydenta na Śląsku.
– Powiedziałem, że ja się absolutnie nie
uchylam od dialogu i będę się starał ze swej
strony ten dialog wspomagać – zaznaczył
prezydent po spotkaniu. – Mam nadzieję, że
będzie on nadal toczony, choć jak wiadomo
sprawa nie jest łatwa z wielu przyczyn. Ona
jest niełatwa choćby dlatego, że przez ostatnie lata, długie lata, kiedy węgiel miał wysokie ceny na rynkach światowych i można go
było bardzo dobrze sprzedawać i były z tego
poważne pieniądze, to poprzednia władza
nie przeprowadziła żadnego poważnego
planu dla polskiego górnictwa. Nie przygotowano wieloletniej strategii dla polskiego
górnictwa: jego rozwoju i kierunku, w jakim
powinno ono zdążać – mówił prezydent
Duda.
– W przypadku kopalni Krupiński, Sośnica i Makoszowy należy poddać analizie
te obszary, które mogą w przyszłości dać
szansę na dobre funkcjonowanie. Wygaszanie kopalń nie może być ideologią. Zasadnicza kwestia to rentowność. Te kopalnie nie
są łatwe, ale mają kapitał w postaci załogi.
Zawsze tam, gdzie jest złoże, decyzja o likwidacji kopalni powinna być ostatecznością – ocenia Adam Gawęda, senator PiS.
Najbliższy czas pokaże, czy znajdzie się jakaś możliwość uratowania Makoszów i sprawienia, by nie zniknęły one z gospodarczej
mapy Zabrza.
Jerzy Dudała
Publicysta miesięcznika Nowy Przemysł
i portalu wnp.pl
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tykę tej kopalni zarówno głowę państwa, jak
i wcześniej kandydatkę na premiera – mówi
Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. – Jednak obie te osoby tak naprawdę nie dysponują narzędziami prawnymi,
które można by zastosować w taki sposób,
jak oczekują tego związkowcy. Zresztą sam
do końca nie wiem, czego oni oczekują,
bowiem jak na razie mnożą tylko iluzyjne
propozycje. Raz mówią o gotowej koncepcji zgazowania węgla, nie zauważając, że
na same prace projektowe trzeba pięciu lat.
Drugi raz mówią o idei spółdzielni, nie wskazując jednak, skąd będzie pochodził wielomilionowy kapitał tego podmiotu. W tym
stanie rzeczy pewnym rozwiązaniem może
być bardzo pilne skonstruowanie odważnego biznesplanu, który ma doprowadzić do
dalszego funkcjonowania kopalni Makoszowy. Wydaje mi się, że wszyscy uczestnicy
tego projektu mają czytelne intencje, czyli
chcą w jakiś sposób pomóc tej kopalni. Tylko tak naprawdę nie wiedzą, jak to zrobić
– ocenia Markowski. I dodaje, że podziela
pogląd posła Wojciecha Szaramy, że wiele
rzeczy można sobie w Zabrzu wyobrazić,
tylko nie zamknięcie kopalni Makoszowy.
– W październiku sprzedaliśmy 162 tys. t
węgla, co dało przychód w wysokości prawie 29 mln zł. Zakładamy, że w listopadzie
powtórzymy wynik z października, o ile ktoś
nam nie zacznie blokować sprzedaży – podkreśla Andrzej Chwiluk, przewodniczący
Związku Zawodowego Górników w Polsce
w kopalni Makoszowy. – Ostatnio mówi się
o tym, że Makoszowy mogłyby stanowić
konkurencję dla Polskiej Grupy Górniczej.
Podawano to jako powód, dla którego miano by zamknąć kopalnię Makoszowy. Jednak
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ŚRODKI SMARNE A WYDAJNOŚĆ MASZYN
STOSOWANYCH W GÓRNICTWIE
Środki smarne i eksploatacyjne stosowane w górnictwie
mają istotny wpływ na pracę maszyn, na ich bezawaryjność,
a co za tym idzie osiągnięcie maksymalnej wydajności.
W ekstremalnie truidnych warunkach, w jakich prcują
maszyny górnicze, ich smarowanie jest dużym wyzwaniem.
Jakość środków smarnych ma tutaj kluczowe znaczenie.
Wychodząc naprzeciw wymaganiom związanym z eksploatacją maszyn górniczych ﬁrma FUCHS stale pracuje
nad udoskonalaniem i wdrażaniem nowych produktów.
Gama koncentratów z grupy SOLCENIC, na bazie których
tworzone są ciecze hydrauliczne przeznaczone do zasilnia
zmechanizowanych obudów ścianowych, powstała m.in.
dzięki wieloletnim doświadczeniom i współpracy z branżą
górniczą.
SOLCENIC CW jest najnowszym, mineralnym koncentratem
stosowanym do sporządzania cieczy roboczej typu HFA-E
pracującej w urządzeniach obudów ścianowych. Produkt
został opracowany z udziałem najlepszych dodatków
antykorozyjnych i komponentów poprawiających
smarność i stabilność emulsji w wodzie kopalnianej.
Odznacza się bardzo dobrą ﬁltrowalnością przez co
szczególnie zalecany jest do stosowania w obudowach
posiadających sterowanie pilotowe. Jest kompatybilny
z szerokim spektrum materiałow uszczelnień stosowanych
w instalacjach hydrauliki siłowej. Ponadto charakteryzuje
się dobrą zdolnością do emulgowania . Odpowiednio
dobrane komponenty zapewniają dobrą odporność
emulsji utworzonej na bazie tego koncentratu na rozwój
życia biologicznego. Koncentrat SOLCENIC CW na rynku
polskim jest aktualnie stosowanym m.in. w kompleksach
strugowych produkcji CATERPILLAR GLOBAL MINING
EUROPE Gmbh, pracujących w kopalniach węgla
kamiennego i miedzi.

Oprócz wyżej wymienionych produktów z grupy SOLCENIC
na rynek polski od lat z powodzeniem dostarczamy
trudnopalne koncentraty cieczy hydraulicznych typu
HFA-E: SOLCENIC PL PLUS (półsyntetyczny) oraz SOLCENIC
2020 (mineralny), a ponadto gotową trudnopalną ciecz
hydrauliczną typu HFC: HYDROTHERM 46 M oraz specjalnie
opracowane trudnopalne syntetyczne media hydrauliczne
do zabezpieczenia elementów hydraulicznych obudowy
zmechanizowanych, które są narażone na oddziaływanie
bardzo niskich temperatur SOCLENIC 801 E (od -30oC),
SOLCENIC ELT 47 (od -48oC) oraz SOLCENIC ECO PRO
bezglikolowa ciecz (do-50oC) spełniająca specyﬁkację ﬁrm
CATERPILLAR i JOY.
Nowymi produkatami dodykowanymi m.in. dla górnictwa
są RENOLIN HIGHGEAR oraz RENOLIN HIGHGEAR
SYNTH – oleje przekładniowe na bazie najnowszej
technologi dodatków PD Plastik Deformation, doskonale
pokrywających i wygładzających smarowane powierzchnie,
gwarantujących włąściwą pracę olejów przy ekstremalnych
obciążeniach, wysokich naciskach powierzchniowych
i skrajnych warunkach tarcia mieszanego. Technologia
ta zapewnia także wysoką ochronę przed ścieraniem
oraz bardzo dobrą ochronę antykorozyjną stali i metali
kolorowych.
Oleje z grupy RENOLIN HIGHGEAR SYNTH chatakteryzują
się ponadto znakomitą stabilnością termiczną. Mogą być
stosowane w zakresie od bardzo wysokich temperatur do
ekstremalnie niskich. Poza tym doskonale chronią przed
korozją wżerową (zjawisko pittingu), a także ścieraniem
łożysk, oznaczonym w teście FE-8.
FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP.z.o.o. jest jedną z ponad
50 ﬁrm wchodzących w skład światowego koncernu FUCHS
PETROLUB SE. W ofercie ﬁrmy znajduję się ponad 10 tysięcy
środków smarych różnego przeznaczenia. Znaczną grupę
stanowią specjalistyczne oleje i smary, zaprojektowane do
pracy w trudnych warunkach panujących w podziemnych
zakładach górniczych węgla kamiennego i miedzi.
Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.
ul. Kujawska 102, 44-101 Gliwice
www.fuchs-oil.pl
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SOLCENIC LW ASSEMBLY GEL jest żelem nowej
generacji, który zawiera dodatki zapewniające dobre
smarowanie oraz ochronę przed korozją końcówek
węży i osprzętu. Wykazuje znakomitą zgodność z takimi
materiałami jak: miedź, mosiądz, żeliwo, stal, aluminium
i cynk. Jest idealny do stosowania na nowe statyczne
i dynamiczne uszczelnienia, podczas montażu nowych
lub przebudowywanych cylindrów hydraulicznych. Jest
kompatybilny i rozpuszczalny z pracującą w układzie
emulsją hydrauliczną, co nie powoduje problemów podczas

ﬁltrowania, jak również zakłóceń w pracy elementów
ruchomych stojaków.
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Podsumowanie Konferencji

Górnictwo 2016 w Katowicach

REKLAMA

Katowice, 25 listopada 2016 – Restrukturyzacja spółek węglowych oraz efektywny związek energetyki i górnictwa to wyzwania, przed którymi stoi krajowy sektor
wydobywczy. Podczas Konferencji Górnictwo 2016, w Katowicach, odbyła się szeroka, wieloaspektowa i otwarta na różne opcje dyskusja o głównych problemach,
z jakimi boryka się dziś branża węglowa w Polsce.
Grzegorz Tobiszowski przypomniał o akceptacji struktur Unii Europejskiej dla działań mających
na celu restrukturyzację polskiego górnictwa i zauważył, że rozmowy na ten temat zaczynano, kiedy w zasadzie rząd był przede wszystkim zajęty

gaszeniem pożarów w branży. – O górnictwie możemy i musimy rozmawiać biznesowo. Im bardziej
nie robimy polityki w górnictwie, tym lepiej dla
branży – powiedział i zwrócił uwagę, że w krótkim
czasie koszty w górnictwie obniżono o 30 proc.

i znacznie poprawiono wydajność. Zauważył również, że nie trzeba mieć 30 kopalń, żeby mieć 60
ścian wydobywczych, a wystarczy do tego tylko
10 kopalń.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na przewidywane zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel – z jednej strony będą go wypychały z rynku Odnawialne Źródła Energii, a z drugiej popyt
zmniejszy modernizacja energetyki i zastąpienie
mniej wydajnych bloków jednostkami o wyższej
sprawności. Zwiększa to potrzebę restrukturyzacji
w celu utrzymania mocy na poziomie popytu.
Polskie górnictwo węgla kamiennego weszło
w okres głębokich i trudnych zmian, z których ma
wyjść jako branża nowoczesna i dostosowana
do wymagającego rynku z jego strukturą popytu,
podaży i cen, do nieuchronnych przemian w energetyce, do przeobrażeń w otoczeniu społecznym.
Presja, tempo i zakres przekształceń nie zawsze

zostawiają dość miejsca na dyskusję i wyczerpujące odpowiedzi na niełatwe pytania o przyszłość
węgla w Polsce oraz perspektywy związanych
z nim ﬁrm i pracowników. Konferencja Górnictwo
2016, która odbyła się w piątek, 25 listopada br.
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach była okazją do rozmowy o głównych problemach, z jakimi boryka się dziś sektor
węglowy.

Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce, Tomasz Gawlik,
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Michal Heřman, prezes PG SILESIA, Piotr Kańtoch, wiceprezes Grupy Powen-Wafapomp, Jerzy Markowski,
wiceminister gospodarki w latach 1995–1996,
Janusz Olszowski, prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, Tomasz Rogala, prezes Polskiej
Grupy Górniczej, Leszek Słaboń, prezes Kompanii
Węglowej, Henryk Stabla, prezes Carboautomatyka, Krzysztof Szlaga, prezes Lubelski Węgiel Bogdanka, Marian Turek, pełnomocnik Naczelnego Dyrektora ds. Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa
oraz Monika Piątkowska, prezes Krajowej Organizacji Innowatorów Przemysłu.

Wśród reprezentantów przedsiębiorstw sektora
górniczego oraz ekspertów, którzy podzielili się
swoim doświadczeniem z uczestnikami konferencji, byli m.in.: Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, Mirosław Bendzera, prezes Famur,
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W Dębieńsku znów będą fedrować?
Australijska spółka od zbankrutowanego czeskiego właściciela przejęła
zamkniętą polską kopalnię i snuje plany.
Kopalnia Dębieńsko ma już nowego
właściciela. Australijska spółka Prairie
Mining Ltd przejęła projekt budowy nowej kopalni na początku października
br. W Czerwionce-Leszczynach mało
kto już wierzy, że zlikwidowana kopalnia dostanie nowe życie. Jednak nowy
inwestor obiecuje, że robi wszystko,
aby tak się stało.
Zdenek Bakala, czeski miliarder, dawniej właściciel spółki NWR, dobrze wiedział,
w co inwestować. Zlokalizowane na Górnym
Śląsku Dębieńsko znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie największych konsumentów węgla koksującego typu 35, tj. zakładów
metalurgicznych i koksowni zlokalizowanych
na Słowacji i Węgrzech, w Czechach, Austrii
i Niemczech. Tylko w ub.r. kraje te włącznie
z Polską zużyły 25 mln t węgla koksującego
typu 35, z czego 15 mln t pochodziło z importu. Dla porównania szacowane zasoby
węgla w Dębieńsku, które będą eksploatowane przez Prairie, wynoszą 210–260 mln t
i znajdują się w 16 pokładach położonych do
głębokości 1250 m. W dobie węglowej hossy perspektywiczny projekt miał sens. Realia
szybko się jednak zmieniły.

Koksowy nie przynosił kokosów
Mniej więcej pięć lat temu górnictwo
przestało znosić złote jaja. Po wielkich planach nie zostało wiele, poza odremontowanym budynkiem cechowni dawnej kopalni
Dębieńsko. Co prawda, czeski biznesmen co
pewien czas obiecywał, że projektu nie pozbędzie się za żadne skarby świata, ale – jak
okazuje się z perspektywy czasu – było mu to
potrzebne jedynie do sztucznego zawyżania
akcji NWR na giełdach w Londynie, Pradze
i Warszawie. W końcu projekt sprzedał Australijczykom z Prairie Mining Ltd. Spółka tym
samym rozszerzyła swą działalność w Polsce
o drugie przedsięwzięcie po flagowej inwestycji, którą jest zapowiadana budowa kopalni Jan Karski na Lubelszczyźnie.
Plany nowych właścicieli również są szerokie jak poprzednich. „Spółka ma zamiar
przeznaczyć na przejęcie projektu Dębieńsko maksymalnie 2 mln euro, które trafią do
obligatariuszy znajdującego się w trudnej
sytuacji finansowej NWR, właściciela 100
proc. akcji NWR Karbonia” – napisali oni
w komunikacie.
– Transakcja pozostała bez wpływu na
siłę bilansu Prairie, która ma wolne środki
w wysokości ponad 16 mln dolarów australijskich, co pozwala na pokrycie wszystkich
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wydatków na prace projektowe związane
z realizacją obu projektów. Dębieńsko jest
jednym z ostatnich w Europie tak atrakcyjnych i znaczących projektów posiadających
zasób węgla koksującego typu 35. Umożliwia on Prairie wejście w segment rynku
węgla koksującego, uzupełniając ofertę produktową spółki – wyjaśnia Ben Stoikovich,
prezes zarządu Prairie Mining Ltd.
Pojawiły się nawet obawy o to, czy Australijczycy nie zaszkodzą przypadkiem rodzimym producentom węgla, a zwłaszcza
ulokowanej za miedzą Bogdance. W końcu
było nie było to konkurencja...
– Zwiększenie aktywności Prairie na polskim rynku jest odzwierciedleniem naszego
przekonania, co do potencjału polskiego
górnictwa, ale także dobrych perspektyw
dla węgla wykorzystywanego przez przemysł
metalurgiczny w Europie Środkowej. Mamy
tu optymalne warunki logistyczne, by cenowo wygrywać z surowcem importowanym
z Australii czy USA. Na rynku europejskim
jest miejsce na polski węgiel. Absolutnie nie
zamierzamy konkurować z rodzimymi producentami na rynku krajowym, a na rynkach
sąsiednich jest wystarczająco dużo miejsca,
by tam zgodnie plasować polski surowiec.
Przyszła produkcja Prairie przyczyni się tylko
do zwiększenia eksportu i wzmocnienia pozycji rynkowej polskiego węgla koksującego
– przekonuje Artur Kluczny, członek kadry
menedżerskiej Prairie.

Nic tylko fedrować
W zamysłach członków kierownictwa
australijskiej spółki powinna ona bezdyskusyjnie zdywersyfikować portfolio produktowe, zaspakajając potrzeby różnych grup odbiorców na różnych rynkach. Kierownictwo
spółki zwraca uwagę, że popyt na wysokiej
jakości węgiel, który zapewnić mają zarówno kopalnia Jan Karski na Lubelszczyźnie, jak
i projekt Dębieńsko, niezmiennie przewyższa podaż. Wyliczają przy tym, że konsumpcja węgla koksującego w Europie w 2015 r.
wyniosła 80 mln t, z czego 50 mln to węgiel
koksujący typu 35. Znakomita większość –
64 mln t, czyli ok. 80 proc. surowca zużywanego w krajach Europy była importowana,
przede wszystkim z USA i Australii. Potwierdzają to – ich zdaniem – wysokie ceny rynkowe węgla koksującego, które w tym roku
wzrosły o 150 proc.
Część pozostałej po zamkniętej kopalni
Dębieńsko infrastruktury w znacznej mierze
mogłaby być wykorzystana w nowym projekcie. Dostępne są m.in. niezbędne przy-

łącza energetyczne, wodne oraz połączenia
drogowe i linia kolejowa. Dzięki koncesji wydobywczej wydanej w 2008 r. oraz zmodyfikowanemu pozwoleniu środowiskowemu
budowę infrastruktury kopalnianej można
by na dobrą sprawę rozpocząć od zaraz.
Lecz skomplikowana rzeczywistość studzi
emocje. Okazuje się, że do włączenia pierwszego kombajnu upłynie jeszcze trochę czasu. Na początek nowi właściciele dokonają
ponownej, szczegółowej oceny parametrów
przyszłego wydobycia. Niezbędne będą też
nowe badania i analizy.

Zamiast upadowej szyby
– Przeanalizujemy wszystkie dostępne
dane geologiczne, przeprowadzimy program wierceń i oszacujemy zasoby zgodnie
z najnowszymi wytycznymi JORC (przepisy
prawa europejskiego i wytyczne Komisji Europejskiej w zakresie prowadzenia procedur
oceny oddziaływania na środowisko – przyp.
red.). Przygotujemy studium wykonalności
spełniające międzynarodowe standardy. To
będzie kluczowe w kontekście późniejszych
działań związanych m.in. z pozyskaniem
finansowania. Ten dokument dokładnie pokaże nam parametry kopalni. Chcemy, aby
wszystkie te prace zostały zakończone do
2019 r., bo zależy nam na jak najszybszym
rozpoczęciu budowy kopalni i uruchomieniu produkcji – przekonuje Mirosław Taras,
członek kierownictwa Preirie.
Na razie eksperci będący na usługach
Australijczyków orzekli, że skoncentrowanie
prac na mniejszym obszarze, niż wcześniej
planowano, pozwoli na zmniejszenie nakładów kapitałowych oraz szybsze rozpoczęcie
wydobycia przy jednoczesnym utrzymaniu
rentowności projektu. Zdecydowanie odradzili drążenia upadowych, wskazując, że
najrozsądniejszym sposobem dotarcia do
złóż będą szyby. W Czerwionce-Leszczynach radni wsłuchują się w nowe-stare projekty kiwając głowami. Kto wierzy, że kopalnia znowu ruszy? Takich należałoby szukać
z przysłowiowa świeczką, ale Wiesław Janiszewski, burmistrz miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny nie traci nadziei.
– Bardzo zmartwił nas upadek spółki OKD, bo liczyliśmy, że w końcu projekt
Dębieńsko ruszy. To byłaby wielka szkoda,
gdyby przepadł. Cieszymy się, że naszym
węglem w ogóle ktoś się interesuje i ma zamiar go eksploatować – wyznaje.
Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego nettg.pl

ANALIZA

Koksowy drożeje, więcej optymizmu
W Jastrzębiu powoli wychodzą na prostą, ale łatwo nie będzie.
W pierwszym kwartale 2017. r. Jastrzębska Spółka Węglowa ma zaprezentować opracowywaną teraz strategię do
roku 2030. Podstawą będzie koncentracja na produkcji węgla koksowego oraz
stopniowe odchodzenie od wydobycia
węgla energetycznego.
W październiku br. ceny węgla koksowego poszły znacznie w górę. O przyczynach
tej sytuacji piszemy na str. 14–15. W JSW,
która głównie produkuje węgiel koksowy,
podkreślają, że najistotniejsze będzie zdefiniowanie modelu, który będzie odpowiedzią na sytuację rynkową. Spółka ma być
przygotowana zarówno na koniunkturę, jak
i dekoniunkturę. Stabilizacja na pięć-sześć
lat nie będzie już miała miejsca. Raczej należy się liczyć z ciągłymi wahaniami rynku, co
musi także przewidywać strategia spółki.

Różne scenariusze
– Dostosowanie się do rynku, to jest duże
wyzwanie, niezależnie czy mówimy o węglu
koksowym, czy energetycznym – tłumaczy
Tomasz Gawlik, prezes zarządu JSW.
Po dłuższym okresie spadków w III kw.
2016 r. ceny węgla uzyskiwane przez JSW
wzrosły, co przełożyło się na osiągnięcie
wyższych o 12 proc. przychodów ze sprzedaży w porównaniu do II kw. Przychody ze
sprzedaży w III kw. wzrosły w stosunku do
II kw. o 12 proc., osiągając poziom 1,7 mld
zł. Było to spowodowane wzrostem średniej
ceny węgla koksowego do 85 dolarów, czyli
o 6,3 proc. więcej w porównaniu do II kw.
br., natomiast średnia cena węgla do celów
energetycznych wzrosła do 56 dolarów,
a zatem o 7,7 proc.
EBITDA grupy kapitałowej JSW, oczyszczona o niegotówkowy wynik na sprzedaży
akcji spółek zależnych: PEC, SEJ i WZK Victoria, wyniosła w III kw. 246,1 mln zł, a po
dziewięciu miesiącach br. 502,7 mln zł.
Wynik finansowy III kw., bez tych zdarzeń,
zakończył się zyskiem netto na poziomie 48
mln zł, natomiast za dziewięć miesięcy grupa odnotowała stratę 198 mln zł.
– Jesteśmy w trakcie procesu restrukturyzacji – wyjaśnia prezes JSW. – W obliczu zagrożenia utraty płynności finansowej
musieliśmy podjąć bardzo trudne decyzje,
związane m.in. z przekazaniem ruchu JasMos do Spółki Restrukturyzacji Kopalń oraz
ze zbyciem części naszych aktywów koksowniczych i energetycznych. To pozwoliło
ustabilizować płynność finansową spółki.
Istotnym czynnikiem było również podpisanie w sierpniu br. porozumienia z obligatariuszami. Obecnie koncentrujemy się na

realizacji programu restrukturyzacji. Realizujemy również kilka kluczowych projektów inwestycyjnych, które mają pozwolić na
funkcjonowanie grupy w długim horyzoncie
czasu i zabezpieczyć miejsca pracy. Inwestycje te mają doprowadzić do zwiększenia
udziału wysokiej jakości węgla koksowego
w naszej produkcji – podkreślił Gawlik.
Kopalnie JSW do końca września br.
zdołały wyprodukować 12,7 mln t węgla –
o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej, w tym
8,6 mln t węgla koksowego i 4,1 mln t energetycznego.
W tym samym czasie koksownie wchodzące w skład grupy wyprodukowały 3,2 mln
t koksu – o 0,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Zwały zmniejszyły się niemal o połowę – na koniec II kw. wynosiły 0,9
mln ton, a na koniec III kw. już tylko 0,4 mln
t. W tym samym czasie zapasy koksu spadły
o 24,6 tys. t – z 354,7 tys. t do 245,2 tys. t, co
miało związek ze sprzedażą WZK Victoria.
Po dziewięciu miesiącach jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla uległ
obniżeniu o 21,2 proc. w stosunku do tego
samego okresu ub.r., kiedy to wynosił 316 zł
na tonę. Obniżeniu o 2,8 proc. uległ również
jednostkowy gotówkowy koszt konwersji
koksu, który zmniejszył się do niecałych 137
zł na tonę.
Po trzech kwartałach sprzedaż węgla
wyniosła 12,9 mln t. W ten sposób przewyższyła wysokość produkcji. Była o 9,2 proc.
wyższa od sprzedaży w tym samym okresie
2015 r. Sprzedaż koksu po dziewięciu miesiącach była wyższa o 3,8 proc. od wielkości
zrealizowanej rok wcześniej i wyniosła ponad 3,1 mln t.

Koncentracja na koksowym
JSW zamierza się koncentrować na wydobyciu węgla koksowego, który pozwala
osiągać wyższe marże i odchodzić od węgla
energetycznego, aż do całkowitej rezygnacji
z tej części wydobycia.
– Prowadzimy program restrukturyzacyjny i nastąpi wyraźna zmiana miksu w stronę
węgla koksowego, który w 2020 r. ma stanowić 85 proc. produkcji – mówi prezes
JSW. – Koncentracja na produkcji o wyższej
marży będzie niezwykle istotna w przypadku spółki, w której generowany strumień
pieniądza jest ograniczony, a przed którą
stoi konieczność spłacenia do 2025 r. długu
wynikającego z programu obligacji w wysokości 1,3 mld zł.
Metodą dojścia do takiego uzysku węgla
koksowego jest inwestowanie w eksploatację tylko tych złóż, gdzie on występuje, oraz
modernizacja zakładów przeróbczych w ko-

palniach Knurów-Szczygłowice i Budryk.
W pierwszej uzysk tego surowca ma się
zwiększyć z 40 proc. obecnie do 80 proc.
w 2019 r., natomiast w drugiej z 35 proc. do
60 proc. Ceny akcji JSW w przeciągu roku
poszybowały do góry. W listopadzie ub.r.
jedną można było kupić za 8 zł. Teraz to
wydatek ponad 80 zł. Osiągnięcie go byłoby
niemożliwe, gdyby nie ceny węgla koksowego, choć nie bez znaczenia są również działania restrukturyzacyjne.
– Rynek kapitałowy uwierzył w JSW,
co przeniosło się na tak znaczny wzrost cen
akcji. Jeszcze na początku roku kapitalizacja
spółki oscylowała w granicach 1 mld zł. Dzisiaj mówimy o 9,5 mld zł. To wzrost o 900
proc. co jest niespotykane nie tylko w skali
Polski, ale i świata – uważa prezes Gawlik.
Pozostaje pytanie, jak długo trend wzrostowy potrwa?
– W mojej opinii jest to sytuacja tymczasowa. Tym niemniej na pewno ceny węgla
koksowego nie spadną do takiego poziomu,
z jakim mieliśmy do czynienia jeszcze w zeszłym roku. A jak wiadomo, to spowodowało
ogromne problemy naszej Spółki – podkreśla Tomasz Gawlik.

Negocjacje były trudne
Podpisane 29 sierpnia br. porozumienie
z obligatariuszami – PKO BP SA, BGK, PZU
SA, PZU na Życie SA – dało spółce oddech.
W jego ramach uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on m.in.
obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty
spłaty obligacji w początkowym okresie
i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc
do 2025 r.
Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez spółkę
w celu poprawy wyniku finansowego grupy
JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności. Wśród działań tych należy wymienić
m.in. przekazanie kopalni Krupiński do SRK
w I kw. 2017 r.
JSW podejmować będzie także szereg
działań oszczędnościowych, zmierzających
do obniżenia łącznych kosztów działalności
Grupy Kapitałowej JSW o ok. 1,6 mld zł do
2025 r., w tym w takich obszarach jak optymalizacja zatrudnienia, struktury organizacyjnej oraz inicjatywy operacyjne w obszarach produkcji, handlu i zakupów. Jest więc
szansa, że JSW powoli wychodzić będzie na
prostą. Jednak w branży tonuje się nastroje,
bo łatwo nie będzie.
Jerzy Dudała
Publicysta miesięcznika Nowy Przemysł
i portalu wnp.pl
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Świeższy oddech konurbacji
Gminy inicjują i wspierają działania zmierzające do poprawy jakości
powietrza.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ocenił dokonania kolejnych gmin
województwa śląskiego w zakresie
ochrony atmosfery. Pod lupę wzięto
Sosnowiec, Piekary Śląskie i Siemianowice Śląskie. Miasta te na przestrzeni ostatnich trzech lat otrzymały od
katowickiego WFOŚiGW ponad 5 mln
zł dotacji.
Z końcem maja 2015 r. wydobyto ostatnią tonę węgla z kopalni Kazimierz-Juliusz
w Sosnowcu. Tym samym miasto, w którym na przestrzeni ostatnich 25 lat istniało
5 kopalń, straciło swój górniczy charakter.
W związku z zaprzestaniem eksploatacji
kopalń oraz likwidacją innych dużych zakładów przemysłowych w Sosnowcu przeważają obecnie małe i średnie firmy prywatne.
Jednym z problemów, z którym boryka się
samorząd jest złej jakości powietrze atmosferyczne.

Weź oddech!
Władze miasta w celu redukowania
wysokiej i niskiej emisji zanieczyszczeń,
propagują zachowania i inwestycje zwiększające efektywność energetyczną. Najlepszym przykładem takiego działania był
udział Sosnowca w projekcie „Weź oddech!
– Akcje adaptacyjne w celu zmniejszenia
niekorzystnego wpływu zanieczyszczenia
powietrza na zdrowie”. Urząd Miejski w Sosnowcu realizował go od sierpnia 2011 r.
Partnerem wiodącym projektu w Polsce był
Główny Instytut Górnictwa. Wśród partnerów zagranicznych pojawiły się instytuty
badawcze i gminy z Węgier, Czech, Włoch
i Słowenii. Gmina Sosnowiec, jako uczestnik Projektu, realizowanego w ramach Programu dla Europy Środkowej, opracowała
plan działań naprawczych, czyli najbardziej
efektywnych metod ograniczających emisję
zanieczyszczeń do powietrza.
W ramach projektu oprócz działań promocyjnych zrealizowano audyty energetyczne w 9 obiektach użyteczności publicznej
m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 11, szkołach podstawowych nr 16, 21, 35,
szkole zawodowej oraz przedszkolach miejskich nr 3, 18, 31 i 35.
Ale to nie jedyne działania którymi może
pochwalić się miasto Sosnowiec. Zgodnie

z przysłowiem – „Chcesz zmienić innych?
Zacznij od siebie”, w styczniu 2013 r. została
zawarta umowa pomiędzy Urzędem Miasta
i firmą Siemens. Jej przedmiotem była usługa zarządzania energią w budynkach edukacyjno-oświatowych Sosnowca, realizowana za pomocą zintegrowanego systemu.
Firma Siemens zagwarantowała obniżenie
zużycia ciepła o 30,83 proc. Spadło też zużycie energii elektrycznej w 87 budynkach
oświatowych o 25,17 proc. i to bez konieczności przeprowadzenia modernizacji
energetycznej, docieplenia ścian i stropów,
czy wymiany stolarki okiennej. Kompleksowe termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, wspieranie procesów
termomodernizacyjnych budynków wielorodzinnych, czy kontynuacje programów
dopłat do zmiany sposobu ogrzewania dla
budynków indywidualnych pozwoli na
dalsze ograniczenie zużycia energii o 5,11
proc. oraz redukcję emisji dwutlenku węgla
o 4,72 proc. w porównaniu do 2013 r.
– Podjęte działania włodarzy Miasta
Sosnowca przyczyniają się do transformacji typowo przemysłowo-górniczego miasta
w miasto zielone i nowoczesne oraz przyjemne dla oka i płuc – podkreśla Łukasz
Balion, doradca energetyczny w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wspieranie efektywności
energetycznej
W ślad za Sosnowcem poszły władze
Piekar Śląskich. Gmina realizuje zadanie
polegające na wykonaniu głębokiej termomodernizacji 75 budynków mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych na osiedlu Wieczorka. Każdy z budynków zostanie
docieplony, wyposażony w wewnętrzną
instalację centralnego ogrzewania i ciepłej
wody użytkowej, a staraniem Miejskiego
Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nakłady finansowe na modernizację jednego
budynku wahają się w granicach od 850 tys.
do 1,3 mln zł. Część tych nakładów zostanie
sfinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Podziałanie
1.7.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.

– Wysiłek finansowy miasta i samych
mieszkańców będzie znaczący. W wyniku
realizacji inwestycji, która została zaplanowana na 5 lat, zniknie problem niskiej
emisji w największej, centralnie położonej
dzielnicy Piekar Śląskich. Zużycie energii
w budynkach osiedla Wieczorka zmniejszy
się o połowę w przeliczeniu na nieodnawialną energię pierwotną. Wzrośnie przy
tym komfort życia mieszkańców – wskazuje Elżbieta Kisiel, doradca z WFOŚiGW
w Katowicach.
To największa inwestycja w mieście, po
będącej na ukończeniu modernizacji Szpitala Miejskiego.

Niskoenergetyczne budynki
Z kolei w Siemianowicach Śląskich
zrealizowano projekt „Niskoenergetyczne
budynki użyteczności publicznej – Siemianowice Śląskie”, który obejmował kompleksową termomodernizację dwóch obiektów
użyteczności publiczne – I i II Liceum Ogólnokształcącego. Teraz planuje się termomodernizację kolejnych budynków użyteczności publicznej: MOSIR „Pszczelnik”, MOPS
i Powiatowego Urzędu Pracy, a także termomodernizację budynku Muzeum Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
– Wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe mogą sięgnąć po środki unijne
na kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej – przypomina Ryszard Mocha, trzeci
z doradców WFOŚiGW w Katowicach.
Ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020 przewiduje się sfinansowanie projektu polegającego na budowie 17
km rowerowych tras komunikacyjnych oraz
dwóch parkingów typu bike&ride (rowerowych). Kolejnym działaniem poprawiającym
infrastrukturę w mieście, dodatkowo zwiększającym komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, będzie pilotażowy projekt „Jasno,
bezpiecznie i ekologicznie” wykorzystujący
odnawialne źródła energii.
Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego nettg.pl
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EKOLOGIA

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KAWKA i dron spieszą z pomocą
Władze Bytomia sięgają po innowacyjne technologie w walce z niską emisją
Bytom kontynuuje starania o czyste
powietrze. Przed rokiem władze gminy
podpisały umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie w ramach programu KAWKA.
Niedawno zawarły też porozumienie
z Głównym Instytutem Górnictwa
w sprawie monitorowania podejrzanych palenisk domowych. Miasto chce
zintensyfikować walkę z emisją szkodliwych substancji do atmosfery.
Ponad 200 tys. zł dofinansowania otrzymała jedna z bytomskich wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanego przez
Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu
KAWKA.
O udzielenie dotacji, która opiewa na
prawie 2 mln zł mogło się starać w tym roku
jeszcze 13 obiektów z Bytomia. Obecnie
do programu zostało zakwalifikowanych 25
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Program zakłada podłączenia tych obiektów do nitki ciepłowniczej i likwidację ok.
450 nieekologicznych zasypowych pieców
węglowych. Łączny koszt projektu opiewa
na sumę 2,5 mln zł, z czego nakłady mieszkańców wynoszą ok. 492 tys. zł.

Kamienice w ciepłowniczej sieci
Dzięki dofinansowaniu z KAWKI do
miejskiego systemu ogrzewania podłączone mogą zostać kamienice w Śródmieściu
m.in. przy Rynku, ul. Podgórnej i Strzelców
Bytomskich oraz przy placu Grunwaldzkim,
w Rozbarku: przy ul. Chorzowskiej, Głowackiego Tuwima i Schenka, w Łagiewnikach przy ul. Palińskiego. Nad problemem
ograniczenia niskiej emisji Bytom pracuje
już od lat dziewięćdziesiątych.
– Udzielamy dotacji na zmianę systemów ogrzewania ze starych nieefektywnych
i nieekologicznych form grzewczych, takich
jak np.: piece kaflowe, zasypowe piece węglowe, w których – niestety – ludzie spalają
oprócz złej jakości węgla również odpadki,
na piece proekologiczne, czyli piece węglowe z podajnikiem, uniemożliwiające spalanie odpadków, posiadające certyfikat emisyjny. Dzięki temu działaniu udało się zmienić kilka tysięcy pieców – wyjaśnia Maciej
Koźmiński z Wydziału Spraw Komunalnych
Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Twórcy drona z Głównego Instytutu Górnictwa prezentują swój wynalazek.

Środki przeznaczane na walkę z niską
emisją stale rosną. W 2014 r. udzielono dotacji w wysokości prawie 200 tys. zł i zrealizowano 141 wniosków. Z kolei w 2015 r. przeznaczono na ten cel 300 tys. zł, co pozwoliło
zrealizować 200 wniosków. Zdołano ponadto wykonać termoizolację w 17 bytomskich
szkołach, dzięki czemu zużywają one o jedną piątą mniej prądu i o blisko połowę mniej
ciepła. W br. miejscowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej wystartowało z realizacją kolejnego programu ograniczenia niskiej
emisji na terenie gminy Bytom. Jego celem
jest zmniejszenie zanieczyszczania powietrza poprzez przyłącza do miejskiej sieci
ciepłowniczej w rejonach Śródmieścia oraz
dzielnic Bobrek i Stroszek.

GIG przyszedł w sukurs
W sukurs miastu Bytom w walce o czyste powietrze przyszedł także Główny Instytut Górnictwa. Z końcem października
br. miasto zawarło umowę z Instytutem
w sprawie o współpracy przy wykorzystaniu drona. Naukowcy z GIG wyposażyli go
w aparaturę specjalistyczną, która dokonuje
oceny stanu emisji zanieczyszczeń wydostających się z komina domowego.
– Nasz dron może pełnić funkcję latającego laboratorium, np. wykrywającego
źródła niskiej emisji, czyli pobierać próbki
zanieczyszczeń. Zamontowaliśmy na nim
urządzenia wykorzystujące technologie pro-

mieniowania w zakresie światła widzialnego
i podczerwonego (VIS i IR). Pomiar pozwala
na ocenę gęstości zapylenia i tzw. rozkładu
granulometrycznego pyłów, w szczególności frakcji wdychalnych: PM1, PM2,5 i PM10
oraz relacji CO do CO2 w spalinach – wyjaśnia dr inż. Marcin Głodniok, z Zakładu
Ochrony Wód GIG, który brał udział w pracach badawczych nad wynalazkiem.
Urządzenie pobierając próbkę dymu
wydobywającą się z komina, bada jej skład,
a wyniki wykonanej analizy zapisuje na karcie pamięci. Dane stężenia zanieczyszczeń
pyłowych w powietrzu mogą być potem
weryfikowane w akredytowanym laboratorium GIG.
– Głównym atutem wynalazku jest wykorzystanie w jednym urządzeniu technik
laserowych, umożliwiających szybki pomiar
kilku parametrów niskiej emisji, takich jak:
pyły zawieszone, dwutlenek węgla oraz tlenek węgla – zwraca uwagę dr Adam Szade,
kierownik Zakładu Akustyki Technicznej
i Techniki Laserowej GIG, jeden z pomysłodawców rozwiązania.
Naukowcy z GIG pracują nad koncepcją rozszerzenia zakresu badań, które dron
mógłby wykorzystywać w przyszłości, m.in.
o tlenki azotu, być może dwutlenek siarki,
a także inne gazy.
Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego nettg.pl
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NAUKA

Ściany na zawał
„Stateczność wyrobiska ścianowego podczas eksploatacji pokładów
węgla kamiennego z zawałem skał stropowych” – lektura dla naukowców,
studentów i górników.
W zdecydowanej większości polskich
kopalń, dla eksploatacji pokładów
węgla kamiennego, stosuje się ścianowy system eksploatacji z zawałem skał stropowych. Uruchomienie
przez kopalnię nowej ściany wymaga
często niemałych nakładów finansowych, związanych na przykład z rozcięciem pola ścianowego, zakupem
niezbędnego wyposażenia ściany,
jej zbrojeniem, a następnie likwidacją. Aby zainwestowane środki przyniosły określone korzyści finansowe
konieczne jest osiągnięcie planowanego poziomu wydobycia z pola ścianowego.
W celu realizacji zakładanych planów produkcyjnych, w kopalni powinien
być zapewniony rytmiczny i niezakłócony bieg frontów eksploatacyjnych, na
co istotny wpływ ma utrzymywanie stateczności wyrobisk ścianowych. Niestety, wyniki produkcyjne ścian w polskich
kopalniach często odbiegają od poziomu
wydobycia, jaki chociażby uzyskuje się
z jednej ściany w kopalniach w Australii
czy w Stanach Zjednoczonych. Wynika to
głównie z trudnych warunków geologiczno-górniczych, które często istotnie ograniczają lub zakłócają planowany postęp
eksploatacji.
Do czynników ograniczających postęp
ścian można zaliczyć zagrożenia naturalne
występujące w kopalniach np.: metanowe,
sejsmiczne, tąpaniami, jak również ograniczenia wynikające z ochrony obiektów na
powierzchni terenu. Istotnymi zjawiskami
zakłócającymi bieg ścian są także różne
formy utraty stateczności, takie jak opady, obwały oraz zawały skał, występujące
w wyrobiskach ścianowych.
Tym właśnie zagadnieniom poświęcona jest książka autorstwa Stanisława Pruska pt. „Stateczność wyrobiska ścianowego podczas eksploatacji pokładów węgla
kamiennego z zawałem skał stropowych”.
Książka wydana została w br. nakładem
Głównego Instytutu Górnictwa.

O kopalniach polskich
i nie tylko
Autor, doktor habilitowany, jest obecnie naczelnym dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa, przedstawia w książce
wyniki własnych badań prowadzonych
w polskich kopalniach, ale również na-
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Dr hab. inż. Stanisław Prusek
w swojej ostatnio opublikowanej
książce wskazuje na kierunki
badań, które należy prowadzić
dla ograniczenia obwałów skał
w wyrobiskach ścianowych.

kreśla stan wiedzy w zakresie stateczności
wyrobisk ścianowych bazując na literaturze z całego świata (spis literatury zawiera
317 pozycji). Pierwsze rozdziały publikacji
zawierają ogólne informacje dotyczące
ścianowego systemu eksploatacji. Opisano przykłady zastosowania systemu
ścianowego w Stanach Zjednoczonych,
Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii
oraz Polsce. Scharakteryzowano zmiany,
jakie zachodzą w górotworze w otoczeniu
ściany, podczas prowadzenia eksploatacji
z zawałem skał stropowych.
W dalsze części autor przedstawia
własną klasyfikację obwałów stropu
w ścianach w zależności od ich wymiarów geometrycznych lub czasu usuwania
skutków. Następnie charakteryzuje szczegółowo wpływ na stateczność wyrobisk
ścianowych takich czynników jak: zawał
skał stropowych za obudową zmechanizowaną, wielkość otwarcia stropu w przyczołowej części wyrobiska ścianowego,
głębokość zalegania złoża, występowanie
uskoków na wybiegu ścian, usytuowanie
frontu eksploatacji w stosunku do linii biegu płaszczyzn spękań głównych w stropie
i pokładzie węgla, rekonsolidacja zrobów
zawałowych, oddziaływanie wstrząsów
górotworu czy konstrukcja obudowy zmechanizowanej (w tym jej parametry geometryczne, podpornościowe i współpraca
ze skałami spągowymi). W końcowych rozdziałach autor przedstawia różne metody

doboru obudowy zmechanizowanej do
określonych warunków geologiczno-górniczych oraz metody likwidacji skutków
obwałów w ścianach zawałowych najczęściej stosowane w polskich kopalniach.

Kierunki badań
Dr hab. inż. Stanisław Prusek wskazuje
na kierunki badań, które należy prowadzić
dla ograniczenia obwałów skał w wyrobiskach ścianowych. Wymienia m.in. konieczność rozwijania metod badawczych
dla dokładnego rozeznania zaburzeń geologicznych występujących w polu ścianowym, szczególnie wiązek uskoków o niewielkich zrzutach, które często nie występują podczas robót przygotowawczych,
a pojawiają się dopiero w trakcie eksploatacji, powodując nawet kilkutygodniowe
przestoje. Autor zauważa także istotny
wpływ na stateczności wyrobiska ścianowego starannego, zgodnego ze „sztuką
górniczą” prowadzenia ściany, opisując
podstawowe błędy, jakie popełniane są
w praktyce. Jak nadmienia jeden z recenzentów książki, może być ona wykorzystywana przez pracowników naukowych, studentów czy też pracowników kopalń.
Z pewnością jest to pozycja, którą
warto przeczytać.
Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego nettg.pl

INNOWACJE

Podziemne wstrząsy pod kontrolą
W Brukseli nagrodzono sondę pomiarową, która wykrywa i rejestruje drgania
górotworu o dużej prędkości.
Sejsmiczność indukowana jest efektem działalności technologicznej człowieka, a jej przejawem są dynamiczne
zjawiska w postaci wstrząsów i drgań
powierzchni ziemi. Typowym przykładem jest sejsmiczność powstająca
w wyniku prowadzonej działalności
górniczej, która zaburza naturalny
stan równowagi w ośrodku skalnym,
wywołując wstrząsy i drgania. Występowanie tego typu zjawisk może
stanowić poważne zagrożenie, szczególnie dla pracowników podziemnych
zakładów górniczych.
Aktualnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym rocznie występuje ok. 1000 wstrząsów o magnitudzie równej lub większej 1.5
stopnia w skali Richtera. W latach 70. i 80.
ub. w. takich wstrząsów było ok. 2000–
3000 rocznie. Mniejsza liczba wstrząsów to
efekt mniejszego wydobycia węgla, ale też
skuteczniejszej profilaktyki górniczej oraz
nowoczesnej rejestracji tych zjawisk przez
kopalniane stacje sejsmologiczne.
Stacje te służą do monitorowania zagrożenia sejsmicznego i podniesienia bezpieczeństwa pracy górników. W niektórych
z nich zastosowana została sonda do pomiaru dużych prędkości drgań wstrząsów
w podziemnych wyrobiskach górniczych
(sonda DLM-PPV3D), która ostatnio została
nagrodzona Złotym Medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań
Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA 2016” w Brukseli.
Sonda została opracowana przez naukowców Głównego Instytutu Górnictwa.
Zespół tworzą: mgr inż. Hubert Logiewa, dr hab. inż. Grzegorz Mutke – prof.
GIG, dr hab. inż. Adam Lurka – prof. GIG,
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński i prof. dr
hab. inż. Marian Turek. Sonda pomiarowa
DLM-PPV3D jest w stanie wykrywać i rejestrować drgania o dużej prędkości (do 1
metra na sekundę) na tyle wysokie, że wiążą
się z realnym zagrożeniem uszkodzenia lub
zniszczenia podziemnych tuneli i wyrobisk
eksploatacyjnych.
– Dotychczas stosowane czujniki nie
były w stanie zarejestrować pełnej amplitudy prędkości drgań występujących podczas wstrząsów zarówno o dużej, jak i małej
sile. Nasza sonda mierzy amplitudy drgań
wszystkich wstrząsów zachodzących w górotworze otaczającym region eksploatacji.
Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa,
ponieważ duże amplitudy prędkości drgań

Autorzy wynalazku (od lewej:) Adam Lurka, Grzegorz Mutke, Hubert Logiewa wraz sondą i medalem.

stanowią zagrożenie dla stateczności wyrobisk górniczych – stwierdza prof. Grzegorz
Mutke.
– Sonda DLM-PPV to mały metalowy
walec, w którym ukryta jest aparatura pomiarowa. W specjalnej obudowie przeciwwybuchowej zabudowane są trzy czujniki
akcelerometryczne o szerokim zakresie rejestrowanych częstotliwości oraz specjalny
układ elektroniczny dający na wyjściu amplitudy prędkość drgań w trzech kierunkach
– informuje inż. Hubert Logiewa.
Dzięki temu sonda może być montowana w pozycji poziomej lub pionowej. Sondę
umieszcza się w krótkich odwiertach wykonanych w wyrobiskach podziemnych i nakręca się na gwint kotwy górniczej.
– Łatwość zabudowy sondy i jej małe
gabaryty mają szczególne znaczenie tam,
gdzie rejestracje drgań PPV górotworu są
niezbędne przy drążeniu wraz z postępem
frontu eksploatacji. To duży postęp w stosunku do metod pomiarowych stosowanych
w górnictwie dziesięć, czy dwadzieścia lat
temu, kiedy pod ziemię trafiały pierwsze
sejsmometry o znacznych rozmiarach i wadze kilkunastu kilogramów – wspomina
prof. Adam Lurka. – Nasza sonda zastępuje
dotychczas stosowane pracochłonne, niewygodne i drogie trójskładowe stacjonarne
sejsmometry.
Sonda może pracować w środowisku
o wysokich temperaturach dochodzących
do 50 st. C, co jest warunkiem jej zastosowania w tunelach górniczych na dużych głębokościach, w których występują wysokie
temperatury. Z uwagi na coraz powszechniejsze zagrożenie metanowe kluczowa jest
iskrobezpieczność urządzenia. Ważne jest
też, że sonda po zamontowaniu i połączeniu liniami kablowymi nie wymaga późniejszej obsługi i może pracować w sposób cią-

gły w trudnych warunkach klimatycznych.
Dzięki temu stanowi wygodne urządzenie
do prowadzenia obserwacji sejsmologicznych w kopalnianych stacjach geofizyki. Jej
wykorzystanie pozwala na lepszą lokalizację zjawisk sejsmicznych w podziemnych
zakładach górniczych oraz na zastosowanie
nowych metod oceny zagrożenia tąpaniami
i zagrożenia stateczności wyrobisk górniczych.
– Każde wykorzystanie sondy wiąże się
z naszą autorską metodą oceny stanu zagrożenia sejsmicznego – podkreśla prof. Mutke.
– W czterostopniowej skali wyższe wartości
drgań PPV powiązane są z większym zagrożeniem dla wyrobisk górniczych i dla pracujących w nich górników. Dzięki temu służby
geofizyczne kopalni otrzymują dodatkową
informację, skorelowaną z funkcjonującymi
już systemami monitorowania kopalnianego
górotworu.
Wynalazek posiada patent. Testowany był w kopalni Bobrek, a obecnie działa
już w 4 kopalniach na Śląsku. Aktualnie
jest to jedyna sonda dostępna na rynku
do rejestrowania wysokich wartości amplitud prędkości drgań, charakteryzująca
się iskrobezpieczeństwem z możliwością
stosowania w wyrobiskach podziemnych
z zagrożeniem wybuchem metanu lub pyłu
węglowego. Wskazania sondy pozwalają na
ciągłą ocenę potencjalnego zagrożenia sejsmicznego w odniesieniu do stateczności
wyrobisk górniczych znajdujących się w rejonach zagrożonych tąpaniami. Dzięki temu
możliwy jest optymalny dobór konstrukcji
obudowy wyrobisk górniczych, co z jednej
strony poprawia stan bezpieczeństwa pracy,
a z drugiej pozwala na racjonalizację kosztów ich utrzymania.
Sylwia Jarosławska-Sobór
Biuletyn Górniczy
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HydroSilesia – tradycyjne spotkanie branży wod – kan na południu Polski
W sosnowieckim Centrum Targowo – Konferencyjnym Expo Silesia
zakończyła się 8. edycja Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo
– Kanalizacyjnej HydroSilesia oraz 6. edycja Targów Melioracji, Urządzeń
Wodnych, Infrastruktury i Urządzeń Przeciwpowodziowych MELIORACJE.
Trwająca od 26 do 27 października wystawa zgromadziła blisko 1000
zwiedzających, którzy mogli zapoznać się z ofertą 40 wystawców.
Targi HydroSilesia oraz MELIORACJE to szeroki zakres tematyczny oraz
nowatorskie rozwiązania w branży wodociągowo – kanalizacyjnej,
melioracyjnej oraz przeciwpowodziowej. Wśród 40 wystawców, którzy
przedstawiali swoje najnowsze produkty oraz technologie nie zabrakło
czołowych przedstawicieli firm wodociągowych, producentów i dystrybutorów
aparatury i systemów kontrolno-pomiarowych, armatury, systemów
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, a także producentów maszyn oraz
dostawców technologii i usług.
Uzupełnieniem targów był szeroki wachlarz wydarzeń towarzyszących,
w których wzięło udział ponad 300 słuchaczy. W pierwszym dniu tj. 26
października odbyło się Śląsko – Zagłębiowskie Forum Wodne, w którego
skład wchodziły 2 panele eksperckie – dotyczyły one nowego prawa wodnego
oraz wyzwań gospodarki wodami deszczowymi w obszarach intensywnego
rozwoju.

Tego samego dnia miało również miejsce seminarium pt. „Jak
uzyskać Świadectwo Weryfikacji ETV UE dla innowacyjnej
technologii wodno - ściekowej w ramach Programu
Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej”
Podczas targów HydroSilesia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
zorganizowało największą w Polsce lekcję o wodzie. Brało w niej udział
ponad tysiąc uczniów z kilkunastu szkół województwa śląskiego.
620-metrową strefę edukacji utworzono wspólnie z największymi
partnerami GPW – Przedsiębiorstwami Wodociągowymi z Katowic
i Sosnowca. Jej najważniejszym elementem był labirynt wiedzy, pozwalający
poznać drogę, jaką pokonuje woda pobrana z rzeki lub jeziora, aby stać się
zdatną do picia. Podążając wyznaczoną ścieżką, można było zobaczyć np.
akwarium z żywymi drapieżnymi rybami, zapoznać się z wyposażeniem
laboratorium badania wody, jak również sprawdzić wiedzę w quizie
o wodzie oraz swoje umiejętności w wodnych zabawach zręcznościowych.
Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Targów
HydroSilesia,
która odbędzie się
25-26 października 2017 roku.

ExpoWELDING – czołowe targi spawalnicze w Europie Środkowo-Wschodniej
Nowością tegorocznych Targów były zawody „Starcie Szlifierzy”
stworzone przez firmę 3M z myślą o grupie profesjonalnych Szlifierzy.
Wystawę, na której można było zobaczyć ofertę wiodących producentów
sprzętu spawalniczego oraz oprogramowania, uzupełniła 58.
Konferencja Spawalnicza „Technologie XXI Wieku” organizowana przez
Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Wysoce specjalistyczna Konferencja
Naukowo-Techniczna o międzynarodowym charakterze cieszy się
niezmiennie bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas Konferencji
zaprezentowane i omówione zostały najnowsze badania i doświadczenia
związane z branżą spawalniczą w Polsce i Europie. Już dziś zapraszamy
na kolejną edycję Targów ExpoWELDING, które odbędą się w dniach 16
-18 października 2018 roku.

Fotogalerię oraz więcej informacji nt. Targów znaleźć można na stronie
www.expowelding.pl

REKLAMA

W dniach 18-20 października 2016 roku odbyła się 5. jubileuszowa
edycja Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING 2016 najważniejszego wydarzenia targowego branży spawalniczej w Polsce.
W czasie trzydniowej wystawy w Centrum Targowo-Konferencyjnym
w Sosnowcu zaprezentowało się ponad 170 firm reprezentujących blisko
250 marek, tym samym wypełniając niemal całą dostępną przestrzeń
wystawienniczą pawilonu Expo Silesia. Międzynarodowy charakter
imprezy podkreśliła obecność producentów i dystrybutorów sprzętu
spawalniczego z 18 krajów w tym m.in. Niemiec, Austrii, Węgier, Turcji,
Włoch, Finlandii, Czech, Kanady, Portugalii, Ukrainy, Szwecji czy Tajwanu.
Wystawę odwiedziło bowiem niemal 5000 specjalistów, managerów,
reprezentantów uczelni wyższych oraz instytucji związanych
bezpośrednio i pośrednio ze spawalnictwem. Targi ExpoWELDING
to blisko 40 nowości prezentowanych na Targach, liczne pokazy spawania
i pracy robotów w ruchu, konkursy w tym m.in. Konkurs „Młody
Spawacz” zorganizowany z myślą o młodych adeptach sztuki spawania
oraz Konkurs „Mistrz Spawania”, w ramach którego profesjonaliści, mieli
możliwość rywalizacji o tytuł najlepszego spawacza Targów Expo Silesia.
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Jaki jest wpływ hutnictwa
na górnictwo?
Około 8 procent produkcji sektora górnictwa i wydobycia jest kierowana
do sektora stalowego, w przypadku górnictwa węgla ten wskaźnik
jest jeszcze wyższy.
W 2015 r., po uwzględnieniu powiązań z innymi sektorami, sektor stalowy przyczynił się do wygenerowania
w Polsce łącznie ok. 17,3 mld zł wartości dodanej brutto, co stanowi ok. 1,1
proc. wartości dodanej brutto w Polsce
ogółem – wynika z raportu „Wpływ
sektora stalowego na gospodarkę Polski w 2015 r.”, przygotowanego przez
firmę doradczą EY przy wsparciu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.
Autorzy raportu stwierdzili, że firmy
z branży stalowej generowały bezpośrednio ok. 2,6 mld zł wartości dodanej brutto
w Polsce, ich wydatki w łańcuchu dostaw
przyczyniły się do powstania w gospodarce
produkcji o wartości ok. 12,0 mld zł w ramach efektów pośrednich. Wydatki konsumpcyjne finansowane przez wynagrodzenia pracowników wygenerowane w ramach efektów bezpośrednich i pośrednich
pomogły wytworzyć ok. 2,7 mld zł wartości
dodanej brutto w ramach efektów indukowanych.

Na drugim miejscu górnictwo
Hutnictwo generowało ok. 7,6 mld zł
dochodów sektora finansów publicznych,
co stanowiło 1,1 proc. takich dochodów
w Polsce.
Branżami, w których sektor stalowy
przyczynił się do powstania wartości dodanej brutto o największej wartości w 2015 r.
w Polsce, były handel (4,5 mld zł), górnictwo
i wydobycie (2,2 mld zł) oraz działy energii
elektrycznej, gazu, wody i recyklingu (łącznie 1,2 mld zł).
Wysokie efekty dla sektora górnictwa
i wydobycia wynikają przede wszystkim
z dużej wartości zakupów węgla jednego
z producentów stali na potrzeby produkcji
koksu. Koks wykorzystywany jest następnie
m.in. do palenia w tzw. wielkich piecach, co
umożliwia topienie i redukcję żelaza.
Według wyliczeń EY, branża stalowa
w 2015 r. wspierała ok. 8,0 proc. wielkości produkcji sektora górnictwa i wydobycia. Efekt ten dotyczy tej branży w Polsce,
obejmującego wydobycie różnego rodzaju
surowców, w tym węgla, ale również miedzi
i srebra. W przypadku samego górnictwa
węgla efekt ten jest z pewnością jeszcze
wyższy.
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W 2015 r., po uwzględnieniu powiązań
z innymi sektorami, sektor stalowy wspierał
istnienie miejsc pracy dla łącznie ok. 145,8
tys. osób w Polsce (czyli 0,9 proc. pracujących w Polsce ogółem), z czego ok. 20,1 tys.
osób pracuje bezpośrednio w hutnictwie
a reszta w jego otoczeniu.
W ujęciu regionalnym sektor stalowy
szczególnie mocno oddziaływuje na gospodarkę lokalną województa śląskiego
(w szczególności w Dąbrowie Górniczej
i okolicznych powiatach) oraz w Ostrowcu
Świętokrzyskim i pobliskich powiatach.

Duża zmienność rynku
Wpływ hutnictwa na sektor węglowy
najlepiej widać na przykładzie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, która jest producentem
m.in. węgla koksowego i koksu. Wśród
odbiorców produktów JSW są największe
firmy hutnicze świata jak ArcelorMittal, US
Steel czy Voest Alpine.
JSW informuje, że w okresie pierwszych
trzech kwartałów br. sytuacja na rynku węgla, koksu i stali charakteryzowała się silną
dynamiką. Po bardzo trudnym dla rynku
pierwszym kwartale 2016 r., kwartał drugi
i trzeci br. był okresem wzrostów, zarówno
cen węgla koksowego, jak i koksu. Ceny wyrobów stalowych również znacząco wzrosły, szczególnie w drugim kwartale 2016 r.
W trzecim kwartale tego rokunastąpiła
eskalacja wzrostów cen węgli koksowych,
spowodowana kumulacją czynników ograniczających podaż tego surowca, głównie
na rynku azjatyckim.
Większą dynamiką charakteryzowały się
również wzrosty cen koksu w tym okresie.
Ceny koksu wielkopiecowego na rynku europejskim wyniosły w pierwszym kwartale
2016 r. 152 dolarów za tonę, 167 w drugim
kwartale, a w trzecim już 190, co stanowi
wzrost o 14 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. W samym wrześniu br. za
tonę koksu wielkopiecowego płacono już
215 dolarów.
W zakresie cen stali nastąpiła stabilizacja z lekką korektą w trzecim kwartale br.
Według World Steel Association produkcja
stali surowej w pierwszych ośmiu miesiącach wyniosła 1,07 mld t i była o 0,9 proc.
niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kraje Unii Europejskiej, będącej
największym odbiorcą produktów grupy

JSW, zanotowały w tym okresie spadek produkcji stali surowej o 5,2 proc. do poziomu
107,9 mln t.
Produkcja stali w krajach UE w trzecim
kwartale br. w porównaniu do samego okresu 2015 r. spadła o 2 proc. W Polsce spadła
o 14 proc. Produkcja stali w porównaniu do
drugiego kwartału 2016 r. w krajach UE spadła o 8 proc., taki sam spadek zanotowano
w Polsce.
Globalny wskaźnik wykorzystania mocy
produkcyjnych producentów stali surowej
na świecie w pierwszych ośmiu miesiącach
tego roku wahał się w przedziale 65–72
proc., przy czym w trzecim kwartale utrzymywał się poniżej 70 proc., tj. na poziomie
68–69 proc. W najbliższym okresie nie
należy raczej spodziewać się znaczących
zmian na rynku stalowym.
– W perspektywie nadchodzących miesięcy rzeczywisty popyt pozostanie stabilny,
jednak przyjdzie nam zmierzyć się z konsekwencjami niespodziewanego i znacznego
wzrostu cen węgla. I choć spodziewamy się,
że ceny stali dostosują się z czasem do wyższych kosztów produkcji, to w okresie przejściowym wyższe ceny węgla nie pozostaną
bez wpływu na wysokość marż na produkty stalowe – komentuje Lakshmi N. Mittal,
prezes i dyrektor generalny ArcelorMittal.
Jego zdaniem, problemem jest nadwyżka zdolności produkcyjnych hutnictwa.
Sytuacja w branży hutniczej nie zależy
tylko od wahań rynkowych, ale w dużej
mierze także od regulacji administracyjnych.
Dlatego w październiku br. 58 przedstawicieli europejskiego przemysłu stalowego
(w tym prezesi i szefowie europejskich hut
stali oraz stowarzyszeń zrzeszających producentów stali) zwróciło się do przywódców Unii Europejskiej z prośbą o ochronę
europejskiego sektora hutniczego. Sygnatariusze listu chcą od przywódców UE wprowadzenia skutecznych i szybkich środków
pozwalających na uczciwy handel, przyjęcia
stanowiska takiego jak Stany Zjednoczone
co do nadania Chinom statusu gospodarki
wolnorynkowej oraz opracowania takiego
systemu handlu emisjami ETS, który nie stanowiłby obciążenia wykraczającego poza
możliwości technologiczne i ekonomiczne.
Dariusz Ciepiela
Dziennikarz portalu wnp.pl
i miesięcznika Nowy Przemysł
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Rynek mocy nie jest potrzebny?
Reforma systemu energetycznego jest nieuchronna – zarówno w Polsce,
jak i innych krajach Unii Europejskiej.
Chcąc zachęcić grupy energetyczne
do budowy nowych bloków Ministerstwo Energii proponuje wprowadzenie tzw. rynku mocy. Prace nad przygotowaniem ustawy wprowadzającej
rynek mocy już trwają, o czym było
obszernie napisane w poprzednim
„Biuletynie Górniczym”. Dziś inny
punkt widzenia tego problemu.

pomocą publiczną – ocenia Władysław
Mielczarski.
Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki ocenia, że pozytywnym rozwiązaniem byłby pakiet dla wytwarzania,
w którym powinny znaleźć się nowe zasady świadczenia usług systemowych. Pakiet
taki nie mógłby się składać tylko z jednej
rzeczy, czyli z rynku mocy, lecz musiałby
zawierać szereg rozwiązań, w tym nowe
zasady usług systemowych.
Reforma rynku energii jest nieuchronBolączką sektora jest też odpowiednie
na – zarówno w Polsce, jak i innych kraplanowanie.
jach Unii Europejskiej. Część ekspertów
Pakiet dla wytwarzania
– Potrzebna jest długofalowa strategia,
zwraca uwagę, że ze względu na specyna lata. To są fundamentalne rzeczy, jeśli
fikę, reforma sektora elektroenergetyczOcenia, że budowa nowych mocy
chodzi o planowanie. Wtedy można racjonego w Polsce będzie większym wyzwaw obecnych warunkach jest problemem,
nalnie inwestować – mówi Maciej Bando.
niem niż dla europejskich sąsiadów. Na
ponieważ w przeszłości był podmiot –
Podkreśla, że w dyskusjach o rynku
problemy naszej energetyki składają się
państwo, który brał na siebie ryzyko inmocy nie należy zapominać, że energetyzarówno spodziewane wyłączenia blowestycji długoterminowych. Teraz rodzi
ka jest dla odbiorców, zarówno przemyków wytwórczych, mogące objąć nawet
się pytanie, kto podejmie to ryzyko?
słowych jak i klientów w gospomiędzy 13 GW a 21 GW, czyli
darstwach domowych.
od 30 do ponad 50 proc. wszyst– Jakiekolwiek wprowadzane
kich mocy wytwórczych w kraju,
Są trzy opcje, z których można
rozwiązania powinny być nakiejak i niskie hurtowe ceny energii,
skorzystać: wspieranie starych bloków
rowane na klientów, a nie jedynie
które nie motywują wytwórców
na sektor energetyczny – dodaje
do inwestycji w nowe źródła oraz
węglowych, po to, aby odłożyć jeszcze
Maciej Bando.
modernizację. Receptą na te prodecyzje w czasie lub próba budowy
blemy ma być właśnie rynek mocy.
Naprawić istniejące
nowy mocy węglowych, która może
Pojawiają się jednak wątpliwości,
mechanizmy
czy jest on potrzebny.
okazać się nie do zrealizowania, ze
Także inni eksperci zwracają
względu na całą strukturę rynku.
Mocy będzie za dużo?
uwagę, że w Polsce istnieją już
Trzecią opcją jest potraktowanie rynku
rozwiązania wspierające sektor
– Obecna, trudna sytuacja
wytwarzania
energii.
w sektorze elektroenergetycznym
mocy jako przejściowego narzędzia
– W Polsce mamy już teraz
to wynik wieloletniego niewłaścido realizacji wspólnych, unijnych
mechanizmy mocowe, takie jak
wego działania Operatora Systemu
operacyjna rezerwa mocy i zimna
Przesyłowego i Urzędu Regulacji
celów energetycznych, a zarazem
rezerwa. Dlatego planowaną rozEnergetyki. Od dawna wiadomo
poprawy efektywności ekonomicznej
budowę rynku mocy trzeba przede
było, że udział odnawialnych źrói bezpieczeństwa systemu – JOANNA
wszystkim rozpocząć od naprawy
deł energii w Krajowym Systemie
istniejących mechanizmów. Sam
Elektroenergetycznym będzie rósł,
MAĆKOWIAK-PADERA.
rynek mocy należy rozważać tyla elektrownie konwencjonalne
ko w sytuacji, jeżeli wesprze dybędą pracowały krócej i trzeba było
wersyfikację źródeł wytwarzania
zawczasu podjąć działania zapopolskiego sektora energetycznego i nie
biegawcze, czyli wprowadzić odpowied– Nie ma wypracowanych metod
będzie jej opóźniał. Bez określenia celu,
nio opłacane regulacyjne usługi systemoszczegółowych, ale jest oprzyrządowanie
jaki chcemy osiągnąć w energetyce w perwe – mówi prof. Władysław Mielczarski
prawne. Jeśli dojdziemy na skutek naszych
spektywie 15 i 25 lat, mechanizm mocy
z Politechniki Łódzkiej.
symulacji do wniosku, że brakuje nam nomoże nas narazić na zbędne koszty i zaW ocenie Władysława Mielczarskiego
wych mocy wytwórczych, to można ogłokonserwowanie systemu energetycznego
proponowany rynek mocy nie jest najlepsić przetarg na ich budowę i wprowadzić
na kolejne lata. Brakuje odpowiedzi na
szym rozwiązaniem.
dofinansowanie do kosztów inwestycyjpodstawowe pytanie: czy chodzi o utrzy– Rynek mocy w takiej formie, janych pod warunkiem spełnienia szeregu
manie istniejącej bazy wytwórczej, czy
kiej proponuje Ministerstwo Energii, nie
kryteriów technicznych, takich jak: częste
pobudzenie nowych inwestycji – mówi dr
jest do niczego potrzebny, ponieważ to
rozruchy, duża elastyczność zmiany mocy
Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Fowszystko można zagwarantować przez
i odpowiednia lokalizacja. Wprowadzanie
rum Energii, think tanku energetycznego.
regulacyjne usługi systemowe. Operacyjrynku mocy w formie, jaka jest obecnie
Eksperci Forum Energii uważają, że
na rezerwa mocy może nie jest idealnym
planowana, spowoduje jeszcze większy
reformę rynku energii w Polsce przede
rozwiązaniem, ale to jest jeden z takich
chaos, o ile Komisja Europejska w ogóle
wszystkim należy wykorzystać jako szansę
elementów, który może odgrywać rolę
zgodzi się na takie rozwiązanie, będące
rynku mocy, przynajmniej w takim zakresie, jak jest to planowane obecnie.
Nie tyle potrzebujemy mocy, bo wkrótce po oddaniu nowych inwestycji będzie jej w nadmiarze, ale potrzebujemy
elastyczności jednostek wytwórczych,
które będą bardzo szybko odpowiadały
na zmianę zapotrzebowania na energię. Mało tego, potrzebujemy jednostek
w odpowiednich punktach systemu, odpowiednio rozlokowanych – przekonuje
Władysław Mielczarski.
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na poprawę elastyczności i efektywności
ekonomicznej systemu energetycznego.
Do tych działań należy zaliczyć reformę
rynku bilansującego, rozwój usług redukcji zapotrzebowania na popyt oraz poprawę korelacji zapotrzebowania na energię
elektryczną z sygnałami cenowymi.
W opinii FE myśląc o skutecznych
działaniach do podjęcia w ramach nieuniknionych zmian w sektorze energii,
należy przede wszystkim odrobić pracę
domową w obszarach, które już od dawna
są w Polsce rozwijane, choć nadal niedostatecznie. Bez uporania się w pierwszej
kolejności na przykład z rynkiem bilansującym, odblokowaniem potencjału redukcji zapotrzebowania na popyt i lepszą
koordynacją współpracy energetycznej
na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej, trudno wprowadzać nowe narzędzia. Jak na tym tle można oceniać plany
wprowadzania rozwiązań mocowych?
– Nawet, jeśli założymy, że jakaś forma
rynku mocy może być dodatkowym elementem złożonej układanki rozwiązań reformujących rynek energii, on sam wymaga konkretnych działań poprzedzających.
Przed projektowaniem mechanizmów
mocowych należy m.in. przeprowadzić
rzetelną i transparentną dyskusję o tzw.
adekwatności zasobów w Polsce. Taka

ocena adekwatności powinna obejmować
nie tylko wytwarzanie, ale również efektywność energetyczną, DSR*, połączenia
transgraniczne oraz produkcję energii
z OZE. Niedyskryminujące podejście do
technologii jest w tym wypadku kluczowe
– dodaje Joanna Maćkowiak-Pandera.
Jak zapewnia, są trzy opcje, z których
można skorzystać: wspieranie starych
bloków węglowych, po to, aby odłożyć
jeszcze decyzje w czasie lub próba budowy nowych mocy węglowych, która
może okazać się nie do zrealizowania,
ze względu na całą strukturę rynku. Trzecią opcją jest potraktowanie rynku mocy
jako przejściowego narzędzia do realizacji
wspólnych, unijnych celów energetycznych, a zarazem poprawy efektywności
ekonomicznej i bezpieczeństwa systemu.
W tym trzecim wariancie może udać się
osiągnąć porozumienie z Komisją Europejską.
– Istotne jest, aby wprowadzenie
mechanizmu mocy nie odwróciło naszej
uwagi od szeregu innych działań, które
powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności. Priorytetem dla polskiego sektora
elektroenergetycznego jest przyśpieszenie dywersyfikacji krajowych źródeł wytwarzania. Natomiast źle zaprojektowany
mechanizm mocy nie tylko nie uruchomi

nowych inwestycji, ale dodatkowo obciąży konsumentów energii kosztami, co
będzie miało przełożenie nie tylko na budżety gospodarstw domowych, ale rozwój
przemysłu w Polsce – ocenia Joanna Maćkowiak-Padera.
W ocenie Ministerstwa Energii, funkcjonowanie obecnego modelu może
przyczyniać się do pogłębiania problemu z wystarczalnością mocy. To z kolei
może doprowadzić do zwiększenia importu energii z zagranicy. Dostępność
odpowiedniego sterowalnego wolumenu
mocy na terenie kraju jest podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. Projekt ustawy o rynku mocy ma być gotowy
jeszcze w tym roku.
* DSR (Demand Side Response – polega na ograniczaniu zużycia energii w czasie, gdy obciążenie energii jest największe
i korzystaniu z energii w czasie, gdy tej jest
pod dostatkiem. Ograniczenie jest dobrowolne, a odbiorca dostaje wynagrodzenie
od wytwórcy lub dystrybutora energii za
gotowość lub za rzeczywiste ograniczenia.
Dariusz Ciepiela
Dziennikarz portalu wnp.pl
i miesięcznika Nowy Przemysł
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Niepewność i brak bezpieczeństwa
Polska gospodarka źle przygotowana do pakietu energetyczno-klimatycznego.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działania administracji publicznej na rzecz dostosowania polskiej gospodarki do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego.
Regulacje prawne określające warunki prowadzenia działalności powodującej emisję gazów cieplarnianych wprowadzono z blisko trzyletnim opóźnieniem, a część aktów
wykonawczych nie zostało wydanych nawet do zakończenia
kontroli NIK.
W raporcie podkreślono także, że nie stworzono, przewidzianych
w unijnych przepisach, mechanizmów wsparcia, np. rekompensat,
dla przedsiębiorców działających w sektorach powodujących emisję
gazów.
– W wyniku zaniedbań i błędów, zarówno ministra środowiska
jak i gospodarki, przedsiębiorcy prowadzili działalność w warunkach
ogromnej niepewności i braku bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – wskazała NIK.

Winni ministerstwie
Pakiet energetyczno-klimatyczny to zbiór aktów prawnych Unii
Europejskiej, które wprowadzają mechanizmy mające doprowadzić
do osiągnięcia celów Unii w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zdaniem NIK, to ministrowie środowiska i gospodarki nie
przygotowali odpowiednich warunków prawnych niezbędnych, by
dostosować polską gospodarkę do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego, a zwłaszcza do obowiązków nakładanych na przedsiębiorców w ramach europejskiego systemu handlu uprawnieniami
do emisji gazów (czyli systemu EU ETS). Regulacje prawne w tym zakresie wprowadzono z opóźnieniem nawet kilkuletnim, a część aktów wykonawczych do nich nie została wydana do tej pory.
Przedsiębiorcy, którzy od początku 2013 r. są zobowiązani spełniać zaostrzone przez przepisy Unii Europejskiej wymogi w zakresie
emisji gazów i rozliczania uprawnień do częściowo bezpłatnej emisji
gazów, musieli wypełniać te obowiązki, mimo iż brakowało wielu
istotnych procedur, według których powinni to robić. Jednocześnie
minister środowiska nie miał narzędzi skutecznego monitoringu wypełniania tych obowiązków, ponieważ nie przygotował w wymaganym terminie niezbędnych przepisów ustaw i rozporządzeń.
Najwyższa Izba Kontroli wprost przyznaje, że prace nad stosowaniem w Polsce wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego,
w tym systemu EU ETS, były niewłaściwie zorganizowane i przeprowadzane przez ministra środowiska. Składała się na to niezadowalająca jakość przygotowywanych projektów legislacyjnych, niesprawna
organizacja procesu uzgodnień, w tym brak skutecznej koordynacji
prac administracji rządowej, wprowadzanie przez ministra środowiska do projektów ustaw nowych regulacji, które nie były przedstawiane na etapie uzgodnień międzyresortowych.
– Doprowadziło to do blisko trzyletniego opóźnienia we wprowadzaniu regulacji pakietu energetyczno-klimatycznego do polskiego
prawa – podkreśla NIK.
W ocenie Izby, zarówno minister środowiska, odpowiedzialny za
nadzór nad systemem EU ETS, jak i minister gospodarki, odpowiadający za działania sprzyjające wzrostowi konkurencyjności gospodarki
polskiej, nie wypracowali spójnej strategii wsparcia dla sektorów, których działalność powoduje emisję gazów lub które są narażone na
wyższe koszty z powodu energochłonnej produkcji. Działania w tym
zakresie były niespójne i niekonsekwentne.
– Nie stosowano niektórych mechanizmów przewidzianych
w przepisach UE. Np. nie wprowadzono rekompensat dla przedsiębiorców, nie analizowano potrzeby włączenia kolejnych sektorów lub

podsektorów do systemu ochrony w ramach systemu ETS. Inne mechanizmy przygotowano nierzetelnie – wskazuje NIK.

Chaos w inwestycjach energetycznych
Takim źle przygotowanym i wprowadzonym instrumentem był
Krajowy Plan Inwestycyjny, przeznaczony dla wytwórców energii
elektrycznej, którzy w zamian za inwestycje ograniczające emisje gazów mogą otrzymać bezpłatne uprawnienia do ich emisji. Minister
gospodarki nie zapewnił przejrzystych zasad kwalifikowania zadań
inwestycyjnych do KPI, jak również nie określił celów, jakie miały być
osiągnięte za pomocą tego planu. Nie weryfikował też możliwości
wykonania poszczególnych zgłaszanych projektów inwestycyjnych,
stwarzając ryzyko niezrealizowania części zadań zakwalifikowanych
do KPI. W konsekwencji nieokreślenia podstawowych założeń KPI
oraz pozostawienia inicjatywy opracowania tego programu podmiotowi zewnętrznemu (projekt KPI był przygotowywany przez prywatny
podmiot, bez jakiejkolwiek umowy z ministrem gospodarki), minister
gospodarki nie realizował w pełni celów polityki energetycznej w zakresie potrzeb inwestycyjnych sektora elektroenergetycznego i nie
zadbał o ukierunkowanie dopuszczalnej pomocy publicznej w postaci bezpłatnych uprawnień do emisji gazów, zgodnie ze strategicznymi
celami polityki energetycznej. Jak wynika z ustaleń kontroli, stopień
zaawansowania KPI potwierdza wysokie ryzyko jego niepełnej realizacji – do połowy lutego 2016 r. nie podjęto co najmniej 67 zadań,
tj. 18 proc. wszystkich zadań, przy czym otrzymanie bezpłatnego
uprawnienia jest uwarunkowane rozliczeniem inwestycji do 2019 r.
Konsekwencją jest utrata możliwości pełnego wykorzystania tego
mechanizmu pomocy publicznej, zaakceptowanego przez Komisję
Europejską do modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

Błędy i zaniechania
NIK wskazuje, że zaniechano również działań, które nie wynikały
wprost z unijnej dyrektywy dotyczącej systemu ETS, lecz wspierałyby
realizację celów pakietu energetyczno-klimatycznego. Na przykład
minister gospodarki nie wywiązał się z zadania utrzymania wsparcia
dla wysokosprawnej kogeneracji (wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicznym), w tym wprowadzenia
programu rozwoju wysokosprawnej kogeneracji do 2030 r., do czego
zobowiązywała go strategia rządowa Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko z kwietnia 2014 r. Obecny system wsparcia (tzw.
świadectwa pochodzenia poświadczające wytworzenie energii elektrycznej w kogeneracji) obowiązuje tylko do 2018 r., a brak określenia
sposobu wsparcia dla kogeneracji w kolejnych latach spowodował
zaniechanie licznych projektów inwestycyjnych, także tych ujętych
w KPI. Mimo sześciu lat prac nad projektem nie przyjęto także Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.
Nadzór ministra środowiska nad realizacją pakietu energetyczno-klimatycznego był nierzetelny i nieskuteczny. Brakuje analizy danych i informacji zbieranych od podmiotów prowadzących instalacje
emitujące gazy. Nie było dotychczas także systemowej weryfikacji
efektów zadań realizowanych w ramach KPI ze względu na brak uregulowań prawnych. Minister środowiska oraz minister gospodarki nie
podejmowali działań w zakresie identyfikacji zagrożeń i zabezpieczenia konkurencyjności przedsiębiorstw emitujących gazy cieplarniane oraz narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji. Podmioty
gospodarcze, zobowiązane do stosowania wymogów systemu ETS,
właściwie wywiązywały się z nałożonych na nie obowiązków. Jednocześnie w wyniku zaniedbań i błędów leżących po stronie administracji rządowej przedsiębiorcy prowadzą działalność w warunkach
niepewności i braku bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Biuletyn Górniczy
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Koszty realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu
ETS po stronie administracji rządowej, ze względu na kolejne obowiązki nakładane na Polskę w regulacjach UE, rosły i w latach 2013–
2014 wyniosły 14 mld zł. W latach 2008–2014 prowadzący skontrolowane przez NIK instalacje objęte systemem ETS (dane 36 spółek
posiadających 139 instalacji emitujących gazy cieplarniane) ponieśli
koszty realizacji obowiązków wynikających z postanowień pakietu
energetycznego w wysokości 24 mld zł, z czego ponad 70 proc. (17,5
mld zł) stanowiły nakłady na realizację zadań inwestycyjnych zakwalifikowanych do KPI, a 26 proc. (6,4 mld zł) wyniosły koszty zakupu
uprawnień. W tym okresie podmioty te uzyskały przychody z tytułu
sprzedaży uprawnień do emisji w wysokości 3,1 mld zł.

Wysokie koszty

ŻYCZENIA

W trzecim okresie rozliczeniowym (w latach 2013–2020) zmiana
zasad przydziału bezpłatnych uprawnień oraz objęcie systemem EU
ETS nowych rodzajów instalacji (m.in. z branży chemicznej i hutnictwa metali nieżelaznych) wpłynęły na wzrost kosztów związanych
z zakupem brakujących uprawnień. W latach 2013–2014 w większości skontrolowanych przez NIK instalacji wystąpił niedobór przyznanych bezpłatnych uprawnień w stosunku do rzeczywistej emisji.
W efekcie może nastąpić wzrost kosztów działalności podmiotów gospodarczych, a tym samym cena sprzedawanego produktu
(np. energia elektryczna i cieplna). W efekcie dotychczasowych działań dostosowawczych do pakietu energetyczno-klimatycznego skontrolowane podmioty gospodarcze zmniejszyły w latach 2008–2014
ogólną wielkość emisji gazów objętych systemem ETS o 4,5 proc. Izba
przyznaje, że negatywne oddziaływanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów na konkurencyjność polskiej gospodarki było
dotychczas mniejsze niż szacowano, ponieważ ceny uprawnień do
emisji gazów były niższe od prognozowanych, były także możliwe
do wykorzystania pule bezpłatnych uprawnień. Jednak sukcesywne
zmniejszanie w kolejnych latach liczby bezpłatnych uprawnień oraz
inne działania organów UE wymuszające dalsze zmniejszenie emisji
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gazów, wymagają podjęcia kompleksowych przedsięwzięć zapewniających odpowiednie warunki konkurowania polskiej gospodarki
na rynku Unii i poza nim.

Jak to naprawić?
Pojawia się więc pytanie, jak zastaną sytuację naprawić. NIK podpowiada, że w pierwszej kolejności minister środowiska powinien
stworzyć, we współpracy z ministrami energii oraz rozwoju, spójny
system monitorowania wpływu rozwiązań zawartych w Pakiecie na
sytuacje poszczególnych sektorów i podsektorów, który umożliwi
rzetelną ocenę konsekwencji wynikających z pakietu klimatycznego
dla gospodarki oraz stworzenie narzędzi dla działań interwencyjnych
w zakresie ochrony konkurencyjności. Niezbędne jest także wprowadzenie przez ministra środowiska we współpracy z ministrami energii
oraz rozwoju trwałego mechanizmu określającego zasady wsparcia
przedsiębiorców w sytuacjach istotnego pogorszenia się konkurencyjności, które może mieć miejsce w wyniku wzrostu kosztów uprawnień do emisji (np. system rekompensat przewidzianych w dyrektywie
ETS). Konieczne przy tym jest zapewnienie przez resort środowiska,
jako organ odpowiedzialny za nadzór nad systemem ETS, skutecznej
koordynacji działań administracji rządowej podejmowanych w celu
realizacji wszystkich zadań z tym związanych.
Konkluzje raportu Najwyższej Izby Kontroli potwierdzają to, co
przedstawiciele polskiego przemysłu, w tym także sektora węglowego, mówili od dawna – polski rząd nie przygotował się dobrze do realizacji założeń pakietu energetyczno-klimatycznego, co negatywnie
odczuła na siebie krajowe firmy. Obecnie w instytucjach unijnych, jak
Parlament Europejski i Komisja Europejska, trwa poważna dyskusja
nad zmianami w systemie EU ETS, które mają doprowadzić do wzrostu cen uprawnień do CO2, co będzie miało negatywne skutki dla
polskiej gospodarki. Problem w tym, że w tych dyskusjach głos Polski
nie jest dobrze słyszalny.
Dariusz Ciepiela
Dziennikarz portalu wnp.pl i miesięcznika Nowy Przemysł
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Górnicze podziemia i technika fascynują turystów

Uczniowska kopalnia

Na

południowych rubieżach
Dąbrowy Górniczej, w pobliżu granicy z Sosnowcem, znajdują się wychodnie pokładów
węgla kamiennego. Na nich to zbudowano kopalnię ćwiczebną, która z założenia
w ogóle nie miała prowadzić eksploatacji,
lecz służyć nauce zawodu uczniom szkoły
górniczej. Na początku XXI w. jest to najdalej na wschód Polski wysunięta kopalnia
węgla, jaką udostępniono turystom.
Dąbrowskie wyrobiska górnicze wykonano metodą odkrywkową na potrzeby Państwowej Szkoły Górniczej
i Hutniczej im. Stanisława Staszica, która
w 1919 r. zaczęła funkcjonować w mieście. W kwietniu 1927 r. we wzgórzu,
tuż poniżej szkoły, zaczęto budowę płytko położonych wyrobisk chodnikowych
w obudowie ceglanej. Prace zakończono
w 1929 r., oddając do użytku 250 m korytarzy. Planowano zbudować szyb i wieżę
wyciągową obok szkoły, ale nie doszło do
tego. Do wyrobisk wchodziło się sztolnią,
było też wyjście ewakuacyjne. Podczas
drugiej wojny światowej kopalnia ćwiczebna została zaadaptowana na schron
przeciwlotniczy.
Po wojnie znowu zaczęła służyć polskiemu szkolnictwu. Metodą głębinową
wykonano w latach 1958–1961 dwie
upadowe i chodnik je łączący o łącznej długości 100 m. Różnica poziomów
wynosiła 14,5 m. Potem do 1964 r. wydrążono dalsze 180 m wyrobisk – chodniki ścianowy, podścianowy, szkoleniowy i wodny, schodząc na głębokość do

27 m. Odtąd dąbrowska kopalnia ćwiczebna posiadała ponad pół kilometra
wyrobisk, a na wyposażeniu miała kombajn węglowy. Uczniowie szkoły górniczej
odbywali w niej zajęcia do 1994 r.
Decyzją Rady Miejskiej z 19 listopada
1997 r. w gmachu szkolnym utworzono
Muzeum Miejskie „Sztygarka”. Formalnie
Muzeum przejęło kopalnię ćwiczebną od
1 grudnia 2003 r., jednak już wcześniej
sprawowało nad nią opiekę, udostępniając podziemia zwiedzającym. Zachowano
w nich wystrój z czasów, gdy prowadzono
w nich zajęcia szkoleniowe.
Początkowo kopalnia była udostępniana głównie wycieczkom zbiorowym.
W 2002 r. w ramach święta miasta przez
dwa dni kopalnia była dostępna dla turystów indywidualnych i odwiedziło ją ok.
stu osób. Jednak już we wrześniu 2002 r.
ze względu na zły stan techniczny wyrobiska zamknięto. Odtąd kopalnia była udostępniana tylko okazjonalnie.
Problemem była woda. Kopalnai została zalana m.in. w 1997 r. podczas powodzi stulecia, a dziesięć lat później podczas awarii systemu. Zawodną starą pompę wymieniono na uruchamianą zdalnie.
Poprowadzono też w podziemiach nową
instalację elektryczną, a górnicy z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego
w Jaworznie wzmocnili obudowy w dolnej części kopalni, uszkodzone podczas
zalania.
Podziemną trasę na pierwszym i drugim poziomie kopalni udostępniono turystom od 2 stycznia 2010 r., a trzeci, naj-

W części wyrobisk poziomu pierwszego zaaranżowano ekspozycję, upamiętniającą funkcjonujący
tu niemiecki schron przeciwlotniczy.
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niższy poziom włączono pół roku później,
12 czerwca. Co ciekawe, formalna uroczystość z okazji otwarcia zorganizowana
została 4 lutego 2010 r. w ramach II Barbórki Muzealnej.
Wiosną 2011 r. dąbrowskie muzeum
zostało jednym z laureatów wyróżnień
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Otwarcie
do zwiedzania kopalni uznano za jedno
z najciekawszych wydarzeń poprzedniego
roku.
W grudniu 2011 r. wykonano remont
wyrobiska nadścianowego. Wymieniono
okładziny żelbetowe, rozpory drewniane
i metalowe, a przy ścianie węglowej zabudowano obudowę poligonalną drewnianą.
Renowacji poddano podajnik taśmowy
PTG 800, a w ścianie węglowej wykonano
inscenizację wiercenia otworów strzałowych.
Wiosną 2015 r. unowocześniono trasę zwiedzania kopalni. Zamontowano
maszynerię emitujące dźwięki, naśladujące pracę górników, odgłosy maszyn
czy eksplozji. Ustawiono też urządzenia
wyświetlające scenki oraz mechanizmy
wytwarzające sztuczny dym. Natomiast
na powierzchni, tuż przy wylocie sztolni
ustawiony został osinobus, przekształcony w salkę kinową do wyświetlania turystom przed wejściem na trasę zwiedzania
filmu o historii Dąbrowy Górniczej. Tak
zmieniona trasa podziemna została udostępniona turystom w sobotę 13 czerwca
2015 r.
Tomasz Rzeczycki
Zdjęcia: Tomasz Rzeczycki

To nie piwnice pobliskiego muzeum, lecz wyjście ewakuacyjne z kopalni.
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Niech żyje rolada z kluskami!
Barbórkowe karczmy piwne to był zwyczaj obcy, który na Śląsk przywieziono
pół wieku temu z Krakowa.

Co

zabiera do torby górnik,
gdy idzie na szychtę? Odpowiedź jest prosta: Chleb
z „tustym”, czyli ze smalcem. Co jada z rodzinką w niedzielę? To też wiadomo: „nudelzupę”, a więc rosół z makaronem i obowiązkowo roladę z kluskami i modrą kapustą. Co
wreszcie jada na Barbórkę? O to zapytaliśmy
Marka Szołtyska, znawcę kultury śląskiej.
– Trzeba zacząć od tradycji. Otóż dawno, dawno temu, może osiemdziesiąt, może
sto lat temu, żadnych karcz piwnych w Barbórkę nie organizowano. To był zwyczaj
obcy na Śląsku, który przywieziono jakieś
pół wieku temu z Krakowa. Śląska tradycja
mówiła, że tego dnia trzeba iść do kościoła.
Rano była msza. Ludzie przychodzili modlić
się na czczo, bo nie wolno było przed komunią świętą nic jeść. Po kościele było śniadanie, na które składały się: „grzony wuszt”,
musztarda, chleb z masłem i kawa zbożowa
z mlekiem. Po śniadaniu była przerwa na odpoczynek. Huczne świętowanie zaczynało
się od obiadu. I tu nam się pojawia właśnie
typowe świąteczne danie, czyli „nudelzupa”
i kluski z roladą i modrą kapustą. Kiedyś ktoś
wmawiał mi, że jadł roladę gdzieś indziej
w Polsce. Czerwona kapusta, to przecież rośnie wszędzie, a kluski znane są w Czechach
i w Niemczech. Zawsze się paru takich mądrali znajdzie, którzy powiedzą, że to jest tylko pozbierane do kupy. No i dobrze, szkopuł
jednak w tym, że nikt na świecie nie stworzył
takiego kompletu tych potraw. I tylko na Śląsku traktują go jako obiad świąteczny – opowiada Marek Szołtysek.

Na łonie rodziny
Typową śląską roladę robi się z wołowiny, w którą zawijamy np. wędzony boczek.

Na barbórkowy obiad nie mogło zabraknąć
obok „nudelzupy” klusek z roladą i modrą
kapustą.

Można też dodać kawałek podsuszanej wędliny, a także według uznania ogórek, cebulę i musztardę. Kluski występują w dwóch
odmianach: białej lub ciemnej. Białe robi
się z gotowanych ziemniaków, do ciemnych
zaś dodaje się też trochę startych surowych
kartofli. Kapustę z kolei warto przyprawić
skwarkami, bądź pokrojonym jabłkiem. No
i do tego sos, koniecznie z solidną domieszką tłustej śmietany.
– Na obiad barbórkowy zapraszano najbliższą rodzinę – kontynuuje swą opowieść
Szołtysek.
– Nie wszyscy jej członkowie mogli jednak przyjść w południe, bo przecież Barbórka była dniem wolnym od pracy tylko dla
górników. Zdarzało się też tak, że rodzina
przychodziła dopiero „na kawa” o trzeciej,
albo o czwartej, bo wtedy wszyscy byli już
po pracy. Do kawy gospodynie podawały
kołocz, i wcale nie po kawałeczku jak dziś,
tylko po solidnej porcji na dużym talerzu. Po
prostu, tego dnia trzeba było sobie pojeść –
dodaje.
Punkt kulminacyjny barbórkowych przyjęć stanowiła kolacja. To był już spory wydatek dla górniczej rodziny, bowiem wszelkie
wyroby masarskie zawsze drogo kosztowały,
a chętnych do jedzenia nie brakowało.
– Podawano „wuszt”, niekiedy krupnioki,
kotlety i nieodłączny „szałot” z kartofli. Robiono go zwykle bardzo dużo, żeby zostało
jeszcze na kolejne dni. Dawniej gospodynie
gotowały spore ilości jedzenia, zwłaszcza
z okazji świąt. Pilnowały też, aby męskie towarzystwo w miarę możliwości nie przesadzało a alkoholem. A jakimi trunkami się raczyli? Z pewnością nie piwem, ale gorzałką,
którą często pokątnie wyrabiano własnym
sumptem – dodaje Szołtysek.

Co w takim razie z golonką?

Znawca śląskiej kultury Marek Szołtysek.

– Golonka w śląskiej kuchni jest potrawą stosunkowo młodą. Na stołach gościła
w okresach świniobicia. W barbórkowym
menu pojawiła się wraz z karczmami piw-

nymi, jakieś pięćdziesiąt, może sześćdziesiąt
lat temu. Ja nazwałbym golonkę potrawą restauracyjno-karczemną. Jedzono ją z tłustą
skórą, a niektórym na życzenie podawano
taką nie do końca ogoloną, żeby po gardle drapała. Na Śląsku zwyczaj masowych
uroczystości z okazji Barbórki nie był przed
wojną znany. Świętowano w rodzinach,
w domach – zwraca uwagę znawca śląskiej
tradycji.
Ciśnie się zatem na usta kolejne pytanie,
a co wobec tego z żurem? Ten, jak się okazuje, można było zjeść ze smakiem, ale już
po Barbórce.
– Nazwa zupy pochodzi od niemieckiego przymiotnika „Sauer”, co oznacza
kwaśny, ukiszony lub zakwaszony. Określenie „żur” przyjęło się na ziemiach polskich
już w XV w. i oznaczało wszystkie potrawy powstałe na bazie zakwaszonej mąki.
Pierwsze wzmianki o spożywaniu żuru na
Górnym Śląsku pochodzą ze średniowiecza.
Z powodu dużej popularność potrawy na
tym obszarze, mąka żytnia nazywana była
potocznie „mąką żurową”. Na zupę nadaje
się tylko „szrutka”, czyli mąka grubo mielona. I z tego właśnie powodu do dziś w niektórych gospodarstwach śląskich używa się
żaren, pozwalających na zmielenie żyta na
„szrutkę” przeznaczoną do kiszenia żuru –
wyjaśnia Szołtysek.
Kuchnia śląska ma opinię tłustej i kalorycznej, ale – jak zwraca uwagę Marek Szołtysek – kiedyś była to kuchnia ludzi biednych. W tygodniu jadano raczej skromnie,
natomiast w niedziele i święta fundowano
sobie prawdziwe smakołyki, niestety tłuste.
Najpewniej dlatego, by odrobić utracone kalorie i odpowiednio przygotować się na nadchodzący tydzień pracy. Wszak organizm
ciężko harującego górnika potrafił spalić
wiele. I dziś też potrafi.
Kajetan Berezowski
Publicysta tygodnika Trybuna Górnicza
i portalu górniczego nettg.pl
Biuletyn Górniczy
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Warto pamiętać o świadectwach górniczej historii

Barbóreczko, Barbórko…

W

jednej z powieści Gustawa
Morcinka jest opis święta Barbórki z początku XX wieku.
Pierwowzoru powieściowej sceny zapewne
należało by szukać gdzieś w rejonie Karwiny, choć pewnie we wszystkich śląskich kopalniach wyglądało to podobnie. Głównym
punktem tej uroczystości było „przyjęcie”
wydane przez właścicieli kopalni dla górników. Każdy dostał parówkę, bułkę i kufel
piwa. Najbardziej zasłużonym, szanowanym
jubilatom wręczono pamiątkowe zegarki ze
stosowną, wygrawerowaną na kopercie, inskrypcją.
I właściwie w tym krótkim opisie mieści
się kwintesencja barbórkowych obchodów:
spotkanie przy wspólnym posiłku, życzenia
od szefowstwa kopalni, nagroda dla zasłużonych. Jeszcze wieczorem zabawa przy
muzyce w lokalnej gospodzie. Rzecz jasna
można to wszystko rozbudować i wzbogacić – i tak też czyniono. Bo większość z tego,
co dziś myślimy o uroczystościach barbórkowych, jest świeżego chowu – z czasów
PRL. Gdzie zatem szukać tradycji? Dokąd
sięgają korzenie święta Barbórki? Jaki jest
jego pierwotny kształt? Rzecz w tym, że nie
bardzo to wiadomo…
Święta Barbara urodziła się w Heliopolis
– jednym z najważniejszych miast i ośrodków religijnych związanych z kultem słońca
w starożytnym Egipcie. Było to w III wieku.
Ojciec wysłał ją na naukę do Nikodemii
w Azji Mniejszej i tam zafascynowała się
chrześcijaństwem. Ponoć to ściągnęło na
nią gniew ojca i została uwięziona w wieży.
Tam miał jej się objawić anioł z kielichem
i hostią. Natomiast pewnym jest, że ok.
305 r., podczas prześladowania chrześcijan,
została ścięta mieczem – bądź to w Heliopolis, bądź w Nikodemii.
Kult świętej Barbary pojawił się wcześnie. Pod datą 4 grudnia jest obecna w modlitewniku, który należał do córki Mieszka I.
Ma ona chronić przed nagłą śmiercią a zapewniać dobrą śmierć. W tej roli jest patronką wielu zawodów: architektów, artylerzystów, cieśli, dzwonników, flisaków,
kapeluszników, kowali, ludwisarzy, murarzy,
robotników ziemnych, saperów, szczotkarzy, tkaczy wytwórców prochu i sztucznych
ogni a od kilku wieków także górników.
Z dniem poświęconym świętej Barbarze
związanych jest wiele obrzędów i wierzeń,
znacznie starszych od tradycji górniczych.
Niegdyś ściśle przestrzegano zakazu pracy
w tym dniu. Na przykład w pewnych rejonach Górnego Śląska, szczególnie na południu, kobiety w tym dniu nie szyły, gdyż
szycie mogło spowodować bolesną kolkę
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Niezbędnym atrybutem karczmy piwnej są specjalnie na nią przygotowane kufle, które po jej zakończeniu uczestnicy zabierają na
pamiątkę.

w godzinie śmierci. Józef Lompa opisał także wróżby matrymonialne, które panny na
wydaniu na Barbarę robiły dokładnie tak
samo, jak w wieczory andrzejkowy i w wigilijny. W tym dniu należało także włożyć
do wody gałązki wiśni lub czereśni, żeby
zakwitły na Boże Narodzenie i służyły do
wielu magicznych czynności. Wszystko to
jest oczywistym zaadoptowaniem wierzeń
pogańskich. W każdym bądź razie święta
Barbara była wzywana na pomoc w każdej niebezpiecznej chwili. Trafiła też do
wróżb pogodowych i ludowych przysłów,
z których najpopularniejsze głosi, że: „Gdy
Barbara po wodzie to Boże Narodzenie po
lodzie” – i na odwrót, ale także: „Do świętej
Barbarki chude na ogniu garnki”.
Kiedy zatem zaczęli obchodzić barbórkowe święto górnicy? Powiada się, dość
ogólnie i enigmatycznie, że kilka stuleci
temu. Zapewne były to wyłącznie obchody kościelne. Walenty Roździeński w dziele
„Officina ferraria, abo huta y warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego” opisuje świeckie zabawy związane ze świętem
patrona hutników, Florianem. W dawnych
czasach górnictwo kruszcowe było ściśle
powiązane z hutnictwem i można przypuścić, że przy świątecznych okazjach bawiono się tak samo a nawet wspólnie. I chociaż
Roździeński pisze też o tych, co rudy kopią,
to nie wspomina, by świętowali z okazji Bar-

bórki. Pierwsze pewne informacje na ten
temat pochodzą z przełomu wieków XIX
i XX. Jest w nich też mowa, że w pierwszej
połowie wieku XIX pojawił się świecki ryt
barbórkowego święta. Początkowo polegało to na wspólnym wyjściu z kopalni na
nabożeństwo. Szła cała załoga, bez podziału na wyżej i niżej stojących w zakładowej
hierarchii. Tak przynajmniej było na Śląsku.
Ponieważ w tym czasie istniał już mundur
górniczy, więc ci, którzy go posiadali, świętowali w pełnej gali. Z czasem stał się on
powszechny.
Przy okazji warto zauważyć, że dawny
mundur górniczy znacznie bardziej przypominał wojskowy uniform, niż ten dzisiejszy.
Czako często miało mały daszek, zaś górna część była krojona jak fraczek. Spodnie
były białe a buty z cholewami. Wzór ten
powstał w Niemczech w XVIII w. i nawiązywał do umundurowania wojskowego. To
powinowactwo podkreślała jeszcze biała
broń, której reliktem są dzisiejsze honorowe
szpady i kordy. Górnicy, jako ludzie wolni,
byli też powoływani do służby wojskowej
– jak szlachta. W bitwie z Mongołami pod
Legnicą w XIII w., to oddział śląskich kopaczy dostąpił zaszczytu ruszenia do walki
przed rycerstwem. Zatem stale obecna była
i w stroju, i w obyczaju górniczym wyraźna
wojskowa proweniencja. Nie tylko w Niemczech i na Śląsku. Także w Polsce w 1817 r.
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wprowadzono uniformy wzorowane na
mundurach piechoty Królestwa Polskiego,
lecz były one ubiorem roboczym.
Wróćmy do barbórkowych obchodów.
Po południu odbywał się poczęstunek ufundowany przez właścicieli kopalni. W zależności od ich usposobienia i możliwości, mógł
być bogatszy, lub skromniejszy. Jego miejscem mogła być kopalnia, lub ogrody przy
rezydencji włąściciela. Potańcówka kończyła święto. Stopniowo, od końca XIX w. obchody te były coraz bardziej uroczyste, lecz
nie zmieniał się ich schemat. Pojawiają się
też pierwsze górnicze orkiestry idące na czele, maszerujących w wojskowym szyku, górników. Z czasem orkiestry zaczynały dzień
od porannego capstrzyku w górniczych osadach. Dziś nie da się stwierdzić, kiedy i gdzie
zdarzyło się to po raz pierwszy.
W połowie XIX w. pojawił się też obyczaj
mianowania nowych rębaczy. Był to moment kulminacyjny obchodów – po powrocie z nabożeństwa a przed poczęstunkiem.
Opisany został dość szczegółowo w materiałach etnograficznych. Początkowo polegało
to na opasaniu ślepra górniczą skórą. Później nieco, do dotychczasowego obyczaju
dołączono przypięcie drugiego guzika na
kołnierzu munduru, gdyż śleper miał jeden
a rębacz dwa – na obu końcach kołnierzyka.
Zdarzało się też, że nowy rębacz był nie tylko górniczą skórą opasywany, ale otrzymywał ją jako symbol górniczej godności.

Równie trudno, jak początków tej całej obrzędowości, będzie dociec genezy
i pierwszego momentu wręczania pamiątkowych zegarków. Zapewne początkowo
przeznaczone były dla osób wysoko stojących w kopalnianej hierarchii. Od tego
usytuowania zależała też niewątpliwie ich
wartość. W swoich zbiorach posiadam
kilka kieszonkowych zegarków pamiątkowych, wyprodukowanych przez znakomite firmy, w srebrnych kopertach i mniej
wykwintnych, a wszystkie one posiadają
dedykacje od Donensmarków, Ballenstremów, książąt pszczyńskich i zarządów górniczych korporacji. Z czasem każdy jubilat
dostawał pamiątkowy zegarek. A do tego
odznaczenia państwowe. Coraz więcej odznaczeń…
Obchody barbórkowego święta, jakie
znają powojenne pokolenia, są wytworem
PRL-u, choć oczywiście oparte na tej dawnej tradycji. Tyle, że konieczność pozyskania sobie ludzi już pracujących w górnictwie
i przyciągnięcia nowych, doprowadziły do
bizantyjskiego przepychu akademii, zabaw
i wszystkiego co z „Barbórką” związane.
Na górnictwie opierała się cała polska gospodarka. Bez niego kraj żyłby zapewne
na poziomie – no nie napiszę jakim, bo nie
chcę nikogo obrazić. Zatem trzeba było na
wszelkie możliwe sposoby schlebiać górnikom i znajdować nowych ludzi do pracy
pod ziemią.

Z dzisiejszej perspektywy fałsz tamtego postępowania nie różni się niczym od
dzisiejszego zmarginalizowania górników
i znaczenia ich pracy. Lecz to temat na inną
okazję. W każdym bądź razie, szczytowym
wynaturzeniem barbórkowych obchodów
stały się „karczmy piwne”, które z dobrze
pomyślanej zabawy o walorach także edukacyjnych stopniowo wynaturzyły się w ciągu ostatnich mniej więcej 25 lat w pijaństwa
i tylko gdzie niegdzie zachowały jeszcze
swój pogodny, czasem rubaszny i frywolny,
lecz zawsze na odpowiednim poziomie kultury osobistej, charakter.
Rytuał „karczmy” został podpatrzony
przez studentów z Galicji w Loeben w Austrii, jeszcze za czasów monarchii austrowęgierskiej. Na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej został, by tak rzec, spolszczony. Na tej samej uczelni przypomniano
sobie o nim gdzieś tak w latach 70 XX w.,
a w następnej dekadzie upowszechnił się
całkowicie i… spospolitował. Wątpię, by
jeszcze kiedykolwiek miał powrócić do
swej piękniejszej formuły. Zaś co do samego barbórkowego obyczaju – wszak górnictwo niejedno ma imię. Zatem Barbórkę
pewnie świętować się będzie jeszcze przez
wiele lat, choć pewnie nie wystawnie, z coraz mniejszą pompą i teatralnością. Choć
tak naprawdę, kto to może wiedzieć?
Jerzy Ciurlok

Polecamy zakup ekoretu za pośrednictwem sklepu internetowego
REKLAMA

www.sklep.wegiel.katowice.pl
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Bezpieczny
transport
podziemny
Już po raz dwunasty przedstawiciele nadzoru górniczego, przemysłu i nauki, teoretycy
i praktycy dyskutowali o problemach bezpieczeństwa pracy urządzeń transportowych w górnictwie podczas cyklicznej konferencji organizowanej w dniach 8-10 listopada 2016 przez lędzińskie
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego. Tematyka spotkania koncentruje się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych zmierzających do zapewnienia właściwego funkcjonowania
transportu górniczego, a przede wszystkim ograniczenia zagrożenia związanego z eksploatacja
maszyn i urządzeń w zakładach podziemnych.
Od wielu lat jednym z tematów dyskusji, od którego zaczyna się konferencja, jest problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń energomechanicznych. Z prezentacji przedstawianej rokrocznie przez Wyższy Urząd Górniczy wynika, iż niezmiennie jedną z głównych
przyczyn wypadkowości jest czynnik ludzki. Rutyna, niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa,
brak rozsądku prowadzą niestety do tragicznych w skutkach zdarzeń. Kwestie bezpieczeństwa
prowadzenia transportu omawiane były także w kontekście rozwiązań i działań prowadzonych
przez kopalnie. Swoimi doświadczeniami dzielili się przedstawiciele Zakładu Górniczego Tauron
(bezpieczeństwo w wyciągu szybowym awaryjno-rewizyjnym), Kopalni Soli „Wieliczka” (bezpieczeństwo drewnianych torów prowadzenia naczyń wyciągowych) czy Katowickiego Holdingu
Węglowego (bezpieczna eksploatacja układów transportowych).
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Pozostałe sesje poświęcone były zagadnieniom eksploatacji lin, podczas które swoją wiedzę
i spostrzeżenia zaprezentowali rzeczoznawcy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, oraz nowym trendom i doświadczeniom w obszarze transportu pionowego, a także kwestiom
dotyczącym jakości, diagnostyce, napraw i remontów urządzeń transportowych.
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Referaty prezentowane podczas konferencji zostaną opublikowane w postaci monografii
naukowej.
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Historyczne rozmaitości nie tylko węglem pisane

Głodnemu... szyb na myśli

Fot.: Tomasz Rzeczycki

J

akie jest najprostsze skojarzenie kulinarne z górnictwem? Ano takie, że
w kopalni można najeść się... strachu.
Ale nie tylko. Są takie miejsca w podziemiach, gdzie z powodzeniem nasycić
można nie tylko głód wrażeń.
Od zawsze górnik idąc na szychtę
zabierał ze sobą suchy prowiant i butelkę z napojem. Nikt przecież nie otwierał
w podziemiach jadłodajni. Chociaż...
W 1976 r. członkowie Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej z Oddziału
Maszyn Dołowych MD-10 w kopalni Lubin zaproponowali, by jedno z wyrobisk
w pobliżu szybów głównych przekształcić
w jadalnię. Obudowali część wyrobiska
murem ceglanym, zabezpieczyli resztę
ociosów i strop. W pomieszczeniu urządzili kominek, wstawili ławy i stoły. Jadalnia mogła pomieścić 120 osób. W stołówce organizowano też narady partyjne,
zebrania związkowców, czy wystawy fotograficzne.
Niedługo potem podobną jadalnię
urządzono przy szybach wschodnich kopalni Lubin. Udostępniono ja 29 kwietnia
1978 r.
Wrażenia konsumpcyjne o kopalnianej proweniencji dostępne były nie
tylko dla górników i to dużo wcześniej,
zanim lubińscy miedziowcy urządzili swe
stołówki. W kopalni rud cynku i ołowiu
Waryński w Piekarach Śląskich w 1958 r.
wykorzystano opustoszałe, płytkie wyrobiska przy bytomskim szybie Bolko. Na 70
m kw. urządzono w nich plantację pieczarek. Co kilka dni z podziemi szybu Bolko
wyjeżdżały wózki z... grzybami. Hodowla
przynosiła ponoć nadspodziewanie dobre
wyniki.
Nie tylko produkcję żywności, lecz
także jej magazynowanie w podziemiach
rozważano w PRL. Jednym z takich miejsc
miał być nieczynny, wykonany podczas
drugiej wojny światowej metodą górniczą
tunel kolejowy w Strzyżowie. W 1986 r.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych Chemkop
z Krakowa sporządził projekt adaptacji
strzyżowskiego tunelu na chłodnię składową. Jej użytkownikiem miał być Kombinat
Rolno-Spożywczy Igloopol z Dębicy. Pomysł nie doczekał się realizacji. Chemkop
próbował jeszcze w grudniu 1987 r. zainteresować władze pomysłem wykorzystania
części podziemi Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego na chłodnie i magazyny
żywności. Też nie było odzewu.
W bardzo nielicznych przypadkach
gospodarze tras podziemnych zdecydo-

Komora Budryk w Zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka po adaptacji na podziemną restaurację.

wali się podejmować zgłodniałych turystów pod ziemią. Jedną z pierwszych tego
rodzaju atrakcji była karczma „Guibald”,
urządzona w byłym Ośrodku Szkolenia
Zawodowego i Propagandy Górnictwa
przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu. Te płytko
położone pod ziemią wyrobiska od 1994
r. udostępniano do zwiedzania turystom.
Rok później Skansen Górniczy Królowa
Luiza stał się ich użytkownikiem. Uruchomiona tam pod koniec XX w. w dawnej
komorze maszyn karczma „Guibald” była
udekorowana górniczymi lampkami, kilofami i świdrami. Karczma dostępna była
do czasu zamknięcia na czas modernizacji
podziemi skansenu we wrześniu 2010 r.
Druga z zabrzańskich tras podziemnych – Kopalnia Zabytkowa Guido na
urządzenie lokalu gastronomicznego wybrała jedną z byłych stajni końskich na poziomie 320. W listopadzie 2007 r. utworzono tam komorę biesiadną z zapleczem
gastronomicznym. Otwarto ją 3 grudnia
2007 r. W pierwszym okresie udostępniano lokal tylko na imprezy zorganizowanych grup, później utworzono tam stały
bar podziemny.
W 1994 r. turystów zaczęła przyjmować kopalnia soli w Bochni. Tam w części
największego wyrobiska na trasie zwiedzania, czyli w komorze Ważyn, urządzono punkty gastronomiczne i ustawiono
stoły oraz ławy. Słodkie i słone przekąski

stały się pokrzepiającym dodatkiem dla
zgłodniałych turystów.
Pod koniec XX w. na zlecenia innej
kopalni soli, tym razem z Wieliczki dwie
firmy z branży muzealnictwa przemysłowego z Wielkiej Brytanii opracowały zalecenia, co do przebudowy i modernizacji
trasy zwiedzania. We wrześniu 1995 r. ich
przedstawiciele zawitali do Wieliczki, by
zapoznać się ze stanem faktycznym. Zgodnie z ich wytycznymi w komorze Budryk
otwarta została restauracja, ustawiono też
stragany i mniejsze punkty gastronomiczne. Niektóre z propozycji brytyjskich doradców były nader osobliwe, np. taka, aby
jedną z przekąsek sprzedawać pod nazwą
skrzatoburgerów.
Okazjonalnie podziemne biesiady
organizowano w podziemiach kopalni arsenu i złota w Złotym Stoku. Odbywały
się one na zamówienie grup, zwykle jako
element spotkania integracyjnego. Stoły
i ławy ustawiano wtedy w górnym chodniku wejściowym do sztolni Gertruda – tym,
którym na co dzień turyści wchodzą, rozpoczynając zwiedzanie kopalni. Elegancko przystrojone stoły ze świecami, pełnym
poczęstunkiem i deserem w kopalnianej
scenerii sprawiały zwykle duże wrażenie
na uczestnikach. Nie przeszkadzała im nawet woda kapiąca miejscami ze stropu.
Tomasz Rzeczycki
Biuletyn Górniczy

47

ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

48

Biuletyn Górniczy

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.

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Al Jusor Al Arabia Co.; Kair
Plot No. 227, 2nd Commercial Sector,
5th District, New Cairo Egipt
Osoba kontaktowa: Marina Yousry
E-mail: myousry@al-jusor.com
Tel: 002 01000480573
Język komunikacji: angielski
Firma zainteresowana jest zakupem rur
stalowych bez szwu.
Termin składania ofert: 21.03.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Burowzrywnye technologie, 100017
Karaganda
Mustafina 5/2 Kazachstan
Osoba kontaktowa: Wiktor Porszyn
E-mail: drillblast@mail.ru
Tel: +7 (7212) 98-15-16, 98-15-17
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem narzędzi
wiertniczych.
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
AMT; Kazachstan
Osoba kontaktowa: Medet Talapbekow
E-mail: talap_medja@mail.ru
Tel: +77079509096
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem kombajnu
chodnikowego.
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Alloy Pacific Inc, Kazachstan
Osoba kontaktowa: Jurij Antonow
E-mail: uriant@mail.ru;
E-mail: alloypacificinc@gmail.com
Tel: +77778903339
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem
przesiewacza (branża górnicza).
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
InkomTechnika, Kazachstan
Osoba kontaktowa: Igor Szramko
E-mail: guljos@mail.ru
Tel: +79103624590
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem kombajnu
chodnikowego.
Termin składania ofert
09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
KarGTU, Kazachstan
Osoba kontaktowa: Sz.B. Zajtinowa
E-mail: zeitinova_ompi@mail.ru
Tel: +77004954836
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem transportu
górniczego.
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Kamminz, 100022 Karaganda
Kluczewaja 12 Kazachstan
Osoba kontaktowa: Oral Kenesow
E-mail: oral.kenessov@cummins.com
Tel: +77778709613
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem
samochodu samowyładowczego (wywrotki).
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
СTP Equipment, Ałmaty Kazachstan
Osoba kontaktowa: Rustem Ikramov
E-mail: Rustem.ikramov@ctp-equipment.kz
Tel: +77019777444
www.ctp-equipment.kz
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem sit
przemysłowych.
Termin składania ofert: 10.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Kamminz, 100022 Karaganda
Kliucewaja 12 Kazachstan
Osoba kontaktowa: Oral Kenesow
E-mail: oral.kenessov@cummins.com
Tel: +77778709613
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem
ładowarki (maszyny do robót budowlanych
i górniczych).
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
КазЭнергоКонтроль, Kazachstan
Osoba kontaktowa: Murat Sagnaev
E-mail: msagnaev@kazec.kz
Tel: +7 705 220 91 16
www.kazec.kz
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest nawiązaniem
współpracy z firmami z zakresu automatyki
energetycznej.
Termin składania ofert: 28.03.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Sms Unistar, Kazachstan
Osoba kontaktowa: Aleksander Żogov
E-mail: rep.astana@sms-ut.kz
Tel: +77172682735
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest zakupem
przemysłowego silnika wysokoprężnego.
Termin składania ofert: 09.01.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
ОсОО Petrospek, Republika Kirgiska
Osoba kontaktowa: Salamat Dzhumushev
E-mail: petrospekinfo@gmail.com
Tel: +996 779 906 846
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest nawiązaniem
współpracy z firmami z zakresu wentylacji.
Termin składania ofert: 28.03.2017

Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
ОсОО Petrospek, Republika Kirgiska
Osoba kontaktowa: Salamat Dzhumushev
E-mail: petrospekinfo@gmail.com
Tel: +996 779 906 846
Język komunikacji: rosyjski
Firma zainteresowana jest nawiązaniem
współpracy z firmami z zakresu klimatyzacji.
Termin składania ofert: 28.03.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
SOVEX, s.r.o.
594 01 Velké Meziříčí
Třebíčská 443 Czechy
Osoba kontaktowa: Vlastimil Šoukal
właściciel firmy
E-mail: sovex@sovex.cz
Tel: +420 566523903; +420 777 619 540
www.sovex.cz/kontakt
Język komunikacji: czeski
Czeska firma pragnie nawiązać współpracę
z polskimi producentami maszyn do obróbki
żelaza.
Termin składania ofert
12.04.2017
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 dostawców silników
elektrycznych, generatorów, transformatorów.
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
Importer poszukuje dostawców:
maszyn górniczych, maszyn do pracy
w kamieniołomach, sprzętu budowlanego,
maszyn do usuwania gleby i koparek.
Termin składania ofert: 19.05.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
I.D.D. abrasive s.r.o.
13000 Praha, Roháčova 188/37 Czechy
Osoba kontaktowa: Leaos Slovak
E-mail: idda@email.cz
Tel: +420 734 446 500
www.tryskaci-material.cz/kontakt.html
Język komunikacji: czeski
Czeska firma jest zainteresowana
nawiązaniem kontaktów z polskimi
odlewniami.
Termin składania ofert: 12.04.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
Strojírna Slavíček, s.r.o.
595 01 Velká Bíteš
Vlkovská 107 Czechy

Osoba kontaktowa: Jiří Slavíček
E-mail: jslavicek@strojirnaslavicek.cz
Tel: +420 777 910 191
www.strojirnaslavicek.cz/kontakt
Język komunikacji: czeski
Czeska firma maszynowa jest zainteresowana
zakupem materiałów hutniczych do obróbki
różnego rodzaju (jakość 11353-19500).
Termin składania ofert: 12.04.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
PRESSTA-EISELE ČS, s.r.o.
013 03 Krasňany
A. Dubčeka 291 Słowacja
Osoba kontaktowa: Ján Škorvánek
E-mail: JSkorvanek@pressta-eisele.eu
Tel: +421 41 5411 688; +421 903 809 133
www.pressta-eisele.eu/kontakt.html
Język komunikacji: słowacki
Czesko-słowacki oddział niemieckiej
firmy (producenta m.in. rur i maszyn) jest
zainteresowany zakupem profili stalowych od
polskich producentów / dystrybutorów.
Termin składania ofert: 12.04.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę
a.m.p.e.r.e., Czechy
Osoba kontaktowa: Martin Senko
E-mail: Martin.Senko@ampere.com
Tel: +421 949 58 69 75
Język komunikacji: angielski
Przedstawiciel handlowy niemieckiej firmy
na Czechy i Słowację (wiodący europejski
dystrybutor produktów przemysłowych i do
obróbki powierzchniowej) chce nawiązać
kontakt z polskimi firmami zajmującymi
się galwanizacją (cynkowanie, niklowanie,
chromowanie, miedziowanie, cynowanie).
Termin składania ofert: 12.04.2017
Zapytanie ofertowe **)
Adres firmy ogłaszającej ofertę:
FIRESTA, 60200 Brno
Mlýnská 68 Czechy
Osoba kontaktowa: Ing. Iva Dragounova
E-mail: dragounova@firesta.cz
Tel: +420 532 041 039, +420 702 060 695
Język komunikacji: czeski
Czeska firma pragnie nawiązać współpracę
z polskimi producentami / dostawcami
okrągłych, walcowanych prętów oraz
walcowanych gwintów.
Termin składania ofert: 12.04.2017

Z uwagi na skromną ilość miejsca jaką
dysponujemy, dokonaliśmy selekcji ofert
pod kątem zainteresowań odbiorców naszego
biuletynu.
*) P owyższe dane o firmach podajemy bez
rękojmi i obliga handlowego.
**) Źródło - www.trade.gov.pl
A.K.
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Zagłębiowscy górnicy wierni tradycji od pokoleń

Ostatnia droga Świętej Barbary

T

ymi chodnikami chodzili tysiące
razy. W zasadzie nie ma tu miejsca,
które kryłoby przed nimi tajemnice. Mogliby nawet wyłączyć lampki i iść
przed siebie. Pokonują kilkaset metrów
i są w miejscu, w którym niektórzy z nich
żegnali się już z kopalnią. W jednym momencie ściągają kaski i oddają cześć swojej patronce, która tu pod ziemią jest już
na pewno od 90 lat. Może w samej kopalni jest już dłużej, ale tego nie ma już kto
potwierdzić.
Jest schowana w kapliczce wykonanej
w pewnej części z węgla. Kapliczka wraz
z postumentem liczy ponad 2 m. Wrażenie potęguje jednak krzyż umieszczony
na jej górze. Wykonany jest z trzonków od
narzędzi. Kiedy powstał, tego nikt nie wie.
Nad nim znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca orła białego w koronie, przy
którym umieszczono napis: „SZCZĘŚĆ
NAM BOŻE”. Datuje się go na rok 1926.
To znaczy, że tu w kopalni przetrwał
i okres II wojny światowej, i czas Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Na powierzchni
władza mogła dyktować warunki, jednak
kilkaset metrów pod ziemią jej siła słabła.
Trzeba przyznać, że miejsce jest
szczególne, bo o ile spotyka się na dole
kopalń kapliczki z figurkami Św. Barbary,
to na pewno nie w takim patriotycznym
anturażu. Górnicy z likwidowanej kopalni
Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu podkreślają, że tak to wszystko wygląda od 90 lat.
Wiedzą to od swoich poprzedników.
Św. Barbara czuwa nad górnikami zza
szyby. Pilnowała ich, gdy pracowało tu nawet 5 tys. ludzi, a kopalnia dawała węgiel
świetnej jakości i z tego słynęła w polskim
górnictwie. Znana była też w górniczym
świecie, bo ten kazimierski skarb wydobywano przy pomocy tzw. podbierki. Teraz
święta czuwa nad tymi, którzy pomagają
kopalni zakończyć żywot.
Wiadomo, jakie są warunki na dole
– pył, woda, błoto. Pomimo tego szyba
zawsze jest czysta. Mająca ponad 50 cm
figurka też zawsze była zadbana. Ta dbałość o patronkę była w Kazimierzu-Juliuszu
kultywowana z pokolenia na pokolenie.
To taka kopalnia – pracowali tu pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie i synowie.
Podchodzą bliżej do kapliczki. Jeden
z nich uchyla szklane drzwiczki. Ostrożnie
kieruje mocne, spracowane dłonie w stronę figurki. Z należytym pietyzmem obejmuje ją i wyciąga. Z tyłu słychać: – Tylko
ostrożnie!
Teraz z bliska mogę przyjrzeć się posągowi Św. Barbary. Na głowie korona.
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Ubrana jest w krwistoczerwoną szatę.
W prawej dłoni dzierży kielich, a w lewej
miecz skierowany ostrzem do ziemi. Jej
twarz nie przypomina tej, która znamy
z obrazów lub innych rzeźb. Widać, że
była poprawiana, a człowiek, który tego
dokonał, miał dobre intencje, ale – niestety – mniej talentu. To także tworzy historię tej figurki.
– Na Kazimierzu zawsze dbaliśmy
o takie miejsca. Tak tu było od zawsze.
Robiliśmy to tak, jak potrafiliśmy najlepiej
– tłumaczy jeden z górników.
Teraz z bliska można przyjrzeć się
wnętrzu kapliczki. W środku niewielka
żarówka. Uwagę przyciąga jednak stos
metalowych znaczków i w wielu przypadkach przyczepionych do nich kluczy.

”

Pracował tu mój
ojciec, pracuję ja i syn. To
dla mnie szczególny dzień.
Od 1984 r. przed każdą
szychtą, podobnie jak inni
koledzy, zdejmowałem kask
przed figurą Św. Barbary
i prosiłem o bezpieczny
powrót do domu. Przed
wyjazdem dziękowałem za
dniówkę. Teraz trzymam
figurę w dłoniach na
powierzchni – Jacek
Ziemiański.
Pamiątki te leżą u stóp patronki. Zostawili
je górnicy, którzy ostatniego dnia pracy
przyszli podziękować Św. Barbarze za
opiekę i bezpiecznie przepracowane lata.
– Wtedy już się tylko zjeżdża symbolicznie. Już się nie pracuje. Po prostu nie
kusi się losu w tym ostatnim dniu – wyjaśnia jeden z górników i dodaje, że sam
pamięta dzień, kiedy przyszedł tu z kwiatami i podziękował za opiekę patronce.
– Uklęknąłem, pomodliłem się i nie
mogłem uwierzyć, że to koniec. A teraz
znowu tu jestem. Tyle, że w dużo smutniejszych okolicznościach. Teraz też mi
się nie chcę wierzyć, że za kilka tygodni
to wszystko co pod ziemią, przestanie istnieć.
Na stosie w kapliczce przede wszystkim można znaleźć znaczki, które okre-

ślały uprawienia posiadane przez danego
pracownika. Trudno kilkaset metrów pod
ziemią biegać z papierowymi certyfikatami. Kawałek blaszki załatwiał to na dole
dużo lepiej niż najlepsze systemy komputerowe, a na końcu wielu lat pracy pozwalał też pozostawić swój ślad na dole.
Św. Barbara wraca na miejsce. Przez
te kilka chwil, kiedy byłą poza kapliczką,
górnicy zgodnie z tradycją zatroszczyli się
o nią. Przetarli ją, zadbali też o szybę.
Mija kilkanaście dni i ponownie jestem w wyrobiskach Kazimierza-Juliusza.
Obserwuje jak przebiega akcja ratowania
zabytkowych obiektów z ostatniej kopalni
węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim. Ze ściany sukcesywnie znika płaskorzeźba przedstawiająca godło narodowe.
Kapliczka też powoli jest demontowana.
Św. Barbary jednak nie ma w polu widzenia. Górnicy ją schowali, by w czasie
prowadzonych prac nic się jej nie stało.
Pilnuje ich teraz, będąc w lokomotywie
pod ziemią.
Tydzień później ponownie pokonuję
te same wyrobiska. Orzeł już zniknął ze
ściany. Kapliczka czeka na platformie na
transport do szybu. Sprawdzam, czy jest
w niej figura Św. Barbary. Jest i czeka na
wyjazd. Ten ma miejsce 7 października
2016 r.
Razem ze Św. Barbarą wyrobiska Kazimierza-Juliusza opuszczają zabytkowe
płaskorzeźby. Patronka jest jednak wywieziona na powierzchnię jako pierwsza.
– Pracował tu mój ojciec, pracuję ja
i syn. To dla mnie szczególny dzień. Od
1984 r. przed każdą szychtą, podobnie
jak inni koledzy, zdejmowałem kask przed
figurą Św. Barbary i prosiłem o bezpieczny powrót do domu. Przed wyjazdem
dziękowałem za dniówkę. Teraz trzymam
figurę w dłoniach na powierzchni – zdradza swoje emocje dziennikarzom 50-letni
Jacek Ziemiański.
To on eskortuje figurkę patronki z nadszybia szybu Kazimierz II do kopalnianej
stacji ratownictwa górniczego. Ostrożnie
pokonuje schody, przechodzi przez lampownię i kolejne schody, aż dociera do
miejsca, gdzie Św. Barbara będzie czekać
na nowy dom. Tym razem już nie wyrobiska, ale muzealną sale, gdzie zagłębiowskie górnictwo będzie można poznać
już tylko za pośrednictwem eksponatów
i zdjęć.
Maciej Dorosiński
Dziennikarz portalu górniczego nettg.pl
i tygodnika Trybuna Górnicza

