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j
eszcze w podstawówce
ksiądz-misjonarz nauczał nas,
że boska sprawiedliwość po-
lega na tym, że za złe jesteśmy
karani, a za dobre wynagra-

dzani. Kiedy ostatnio kolega zarzucił mi,
że zbyt surowo i niesprawiedliwie
w ostatnich tygodniach traktuję mini-
strów i wiceministrów obecnego rządu,
postanowiłem zrobić rachunek nie tyle
własnego sumienia, co resortowych
mniej lub bardziej udanych dokonań.
Ten tekst będzie skupiony na miodzie,
tym bardziej że dziegciu nie starczy
na beczkę, co najwyżej na szklankę.

Na pierwszy ogień pójdzie szef resor-
tu energii. Ministrowi Krzysztofowi
Tchórzewskiemu czasem zdarzy się ja-
kaś niefortunna wypowiedź, jak ta
z sierpnia ubiegłego roku, w której od-
nosząc się do notyfikacji programu na-
prawczego dla górnictwa powiedział, że
„nie dostał wytycznych Komisji Euro-
pejskiej, co ma robić”. W negocjacjach

z górnikami nie dążył jednak do nasta-
wionej na krótkoterminowe korzyści
polityczne eskalacji konfliktów, chociaż
kiedy trzeba było postawić sprawę jasno,
umiał powiedzieć związkowcom: „pano-
wie, albo Krupiński, albo całe JSW”,
czym bardzo zaimponował wielu obser-
watorom branży.

Kolejny na liście minister Grzegorz
Tobiszowski był przeze mnie ostatnio
punktowany głównie za rozporządzenie
o jakości paliw. Pomimo innych mniej-
szych lub większych uwag co do jego
pracy, ministrowi już dzisiaj nie moż-
na nie gratulować za dotychczasowe
osiągnięcia na polu wciąż jeszcze nie-
ukończonej naprawy polskiego górnic-
twa węgla kamiennego. I można oczywi-
ście czepiać się, że poprzednicy nie po-
stawili poprzeczki zbyt wysoko, odwle-
kając proces restrukturyzacji sektora
w nieskończoność, przepijając i przepa-
lając w lulkach prosperitę na początku
dekady. Można też wytykać, że rząd miał
nóż na gardle przez przedwyborcze
obietnice. Można wreszcie powiedzieć,
że był to dosłownie ostatni dzwonek

przed falą bankructw kolejnych produ-
centów. Można, ale dzisiaj nie ma to już
większego znaczenia, a liczy się przede
wszystkim fakt, że górnictwo powoli sta-
je na nogi, a minister Tobiszowski nie
spoczywa na laurach.

t
rzeci i ostatni w tym tekście
reprezentant Ministerstwa
Energii Andrzej Piotrowski
– osobiście mój ulubiony
bonmociarz – słynie

z ostrych i bezkompromisowych wypo-
wiedzi, zawsze z zachowaniem wysokiej
wartości merytorycznej. Nie zawsze mo-
gę się z nim jednak zgodzić, jak np.
w czerwcu ub. r., kiedy Instytut Jagiel-
loński ustami Wojtka Jakóbika prezen-
tował swój pomysł na mix energetyczny
Polski do 2030 r. Minister Piotrowski
powiedział wtedy, że jego resort nie two-
rzy aż tak dalekosiężnych planów, a jego
perspektywa czasowa sięga najdalej kil-
ka lat w przód. Znana w branży historyj-
ka Daniela Borsuckiego z KHW o wor-
ku ze szczurami, który potrząsany przez
niosącego go człowieka powoduje co
chwila, że gryzonie znowu muszą się

mościć i szukać miejsca dla siebie, to
doskonała metafora niepewnego co
do strategii sektora energetycznego.
Na szczęście niedawno minister Pio-
trowski oznajmił, że resort rozpoczął
prace nad stworzeniem, czy raczej od-
świeżeniem, ostatniego dokumentu
o polityce energetycznej Polski. Pozosta-
je mieć nadzieję, że w jego realizacji bę-
dziemy przynajmniej w połowie tak
konsekwentni jak choćby Niemcy.

p
rzechodzimy do sąsiadów
Ministerstwa Energii – re-
sortu rozwoju. Odpowie-
dzialna za Dział Innowacji
minister Jadwiga Emilewicz

została rzucona na front walki o oczko
w głowie rządu Prawa i Sprawiedliwości
– elektromobilność – wciąż jeszcze bę-
dącą w powijakach (zaprezentowany
w październiku elektryczny samochód
Ursusa wygląda jak taczka, którą ktoś
wjechał w wiatę przystanku autobuso-
wego). Pani minister jest również spiri-
tus movens krytykowanego przeze mnie
wielokrotnie (ostatnio na łamach Try-
buny Górniczej i Polsat News) rozporzą-
dzenia o kotłach na paliwo stałe, które
po części ma być odpowiedzią na smog,
po części na wymogi unijnego prawa,
a tak naprawdę przynosi więcej szkody
niż pożytku w kwestii czystego powie-
trza. Minister Emilewicz dostrzegła jed-
nak niedawno, że problem czystego po-
wietrza w wielu miejscach Polski wiąże
się nie ze złą wolą kopcących, a z ubó-
stwem energetycznym, dlatego odpo-
wiedzią na to ma być m.in. wielki syste-
mowy program termomodernizacji, tak
by przed kolejną zimą ocieplić prawie
dwie trzecie dziurawych jak iracka ma-
rynarka wojenna polskich domów. Po-
mysł na 5 z dużym plusem, na pewno
lepszy niż dopłaty do wymiany kotłów
i brakującego na rynku paliwa.

Minister środowiska Jan Szyszko
w ostatnich dniach zbiera ciosy z każdej

strony za „Wiewiórkagate” (rozdmucha-
na, sztuczna afera z gryzoniem w tle,
a raczej w wyciętej, spróchniałej gałęzi)
i „Lex Szyszko” (bardzo słuszne w swo-
im założeniu, w wykonaniu już niestety
katastrofalne) i nawet nie musiałem mu
już dokładać za wcześniejszą, nie
do końca chyba przemyślaną, wypo-
wiedź o genezie smogu, jakoby winę
za to ponosił „kiepskiej jakości rosyjski
węgiel”. Szef resortu odpowiedzialnego
m.in. za negocjacje w sprawach związa-
nych z tzw. zmianami klimatu na tym
właśnie polu ma na koncie spory suk-
ces, bo inaczej nie można określić za-
kończenia paryskiego szczytu COP21.
Taktyczny manewr z lasami pochłania-
jącymi CO2, który nie wymaga od Polski
większych nakładów inwestycyjnych ani
poświęceń energetyki, zasługuje na wiel-
kie brawa, szkoda tylko, że UE zdążyła
w ciągu roku zapomnieć, co w Paryżu
ustalono i forsuje dla nas zabójcze refor-
my ETS i pakiet zimowy.

w
szystkim, którzy będą
po tym tekście mieli
jeszcze jakieś pretensje
– czy to związane z fak-
tem, że chwalę mini-

strów obecnej władzy, pomimo że po-
pełniają błędy, czy odwrotnie, że wyty-
kam im pomyłki, mimo że się starają
i na niektórych polach odnoszą sukcesy
– chciałbym zacytować jeszcze jedną
postać, tym razem fikcyjną. W „Starciu
królów”, drugiej części kultowej już sagi
„Pieśni lodu i ognia” George’a R. R.
Martina, jeden z pretendentów do Żela-
znego Tronu, Stannis Baratheon podaje
własną definicję sprawiedliwości, mó-
wiąc, że dobry uczynek nie zmazuje złe-
go, a zły dobrego i każdy powinien zo-
stać osobno, stosownie wynagrodzony.

Dyrektor Działu Analiz
Rynku Węgla Energomix i założyciel
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łyżka mioDu w szklance Dziegciu

KrupińsKi

Nikt nie straci pracy
Dobiega końca alokacja pracowników kopalni krupiński Do pozosta-
łych zakłaDów jastrzębskiej spółki węglowej. 316 osób krupińskiego
już pracuje w innych kopalniach spółki. w DziewięćDziesięciu procen-
tach przeniesione zostały całe brygaDy robót przygotowawczych
wraz z Dozorem.

– Zgodnie z harmonogramem, przekazanie majątku kopalni Krupiński do SRK ma
się zakończyć 31 marca 2017 r. – poinformowało TG Biuro Prasowe JSW.

235 osób trafi do ruchu Borynia, 339 do ruchu Zofiówka, 504 pracowników do ko-
palni Pniówek, 366 do Budryka i dwie osoby do Biura Zarządu. 360 osób zadeklaro-
wało chęć skorzystania z urlopu górniczego oraz z jednorazowej odprawy pieniężnej.

Alokacja pracowników odbywa się na zasadzie porozumienia stron. Przejście pra-
cownika pomiędzy kopalniami Jastrzębskiej Spółki Węglowej nie oznacza, że zostaje
on zwolniony z jednej, a zatrudniony w drugiej kopalni. Żaden pracownik nie otrzy-
muje nowej umowy o pracę, a jedynie aneks do aktualnej umowy. Pracownika dalej
obowiązuje ta sama umowa o pracę. Wszystkich pracowników kopalni Krupiński,
którzy zostali i zostaną przeniesieni do innych kopalń Spółki, niezmiennie obowiązu-
ją gwarancje zatrudnienia wynikające z porozumienia zawartego w dniu 5 maja 2011 r.
Przeniesienie kopalni Krupiński do SRK było jednym z warunków podpisanego 29
sierpnia 2016 r. porozumienia pomiędzy zarządem JSW a obligatariuszami w sprawie
spłaty obligacji na kwotę ok. 1,3 mld zł. Uzgodniono obniżenie pierwotnej kwoty spła-
ty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, czyli do 2025
r. Przez ostatnie 10 lat kopalnia Krupiński przyniosła ponad miliard złotych straty. Jak
poinformowała śląsko-dąbrowska Solidarność, 7 marca kilkadziesiąt pracownic ko-
palni Krupiński oraz żon zatrudnionych tam górników pojechało do Warszawy z pe-
tycją do premier Beaty Szydło. Kobiety chciały zaapelować do szefowej rządu o pod-
jęcie działań na rzecz ratowania kopalni. az


