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Złoty trunek lał się…
Rozpoczął się tradycyjny czas karczm i biesiad barbórkowych. 
Podczas największej karczmy w Bytomiu bawiło się grubo pon-
ad tysiąc gwarków.
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Czarne dziury
W NAJbLIżSZYch dniach cały 
Śląsk będzie żył konferencją 
klimatyczną COP24. Decyzje, 
jakie mogą tam zapaść, zde-
cydują o przyszłości nie tylko 
naszego regionu i naszego kra-
ju, jednak to nasz region i nasz 
kraj odczuje je najmocniej. Mój 
szczególny niepokój budzi nasi-
lająca się medialna propaganda 
na temat rzekomych korzyści z 
likwidacji kopalń.

Koszt kolejnej transformacji 
polskiej gospodarki - „zamiany” 
tak zwanych czarnych miejsc 
pracy na miejsca „zielone” - 
według wyliczeń naukowców z 
Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Katowicach i specjalistów z PGG 
wyniósłby 44 miliardy euro. To 
kwota kosmiczna. Poza tym na-
wet, gdyby państwo było stać na 
jej wyłożenie „od ręki”, dekarbo-
nizacja byłaby nie do zaakcepto-
wania. Wmawianie społeczeń-
stwu, że na miejscu zakładów 
górniczych masowo powstaną 
nowe firmy, jest oderwane od 
rzeczywistości. Żeby nie szukać 
daleko - tak samo rządzący mó-
wili w latach 90-tych XX wieku, 
gdy zamykano kopalnie i inne 
przedsiębiorstwa, bo podobno 
się nie opłacały. „Czarne” miej-
sca pracy zniknęły, w zamian 
otrzymaliśmy „czarne dziury”: 
opuszczone, często zdegrado-
wane tereny pokopalniane czy 
pohutnicze. Wystarczy popa-
trzeć na zapuszczony od kilku-
nastu lat olbrzymi plac po hucie 
„Gliwice” w samym centrum 
rozwijającego się ponoć miasta 
czy ruiny kopalni „Mysłowi-
ce”, nie mówiąc już o Bytomiu 
- mieszkańcy Bytomia najmoc-
niej chyba odczuli nierozważnie 
prowadzony proces restruktu-
ryzacyjny przemysłu ciężkiego. 
Próbę konwersji miejsc pracy 
w kopalniach i wokół kopalń 
na miejsca pracy w nowych 
branżach już przerabialiśmy i 
dziś wiemy, że to niemożliwe. 
Uruchomienia „zielonego” pod-
miotu nie da się zadekretować 
urzędowo; taka firma powsta-
nie wtedy, kiedy będzie miała 
zbyt na swoje produkty, inaczej 
to nie będzie miało ekonomicz-
nego sensu.

Górnictwo w Polsce powin-
no funkcjonować i się rozwijać, 
tym bardziej, że po jego ewen-
tualnej likwidacji powietrze nie 
stałoby się nagle czyste. Pozo-
staną spaliny samochodowe, 
pozostaną osoby ogrzewające 
swoje domostwa przez spalanie 
śmieci. A jedyne konsekwencje, 
które spotkają nas na pewno, to 
likwidacja miejsc pracy, dalsza 
emigracja zarobkowa Polaków 
za granicę i pozbawienie Polski 
najważniejszego rodzimego su-
rowca energetycznego.

Czy doczekamy się racjonalnej 
polityki klimatycznej Unii?
W śWietle zbliżającej się konferencji klimatycznej COP24 zasadny zdaje się postulat, by import 
towarów z krajów, które nie stosują radykalnej polityki klimatycznej obciążony został specjalnym 
podatkiem (cłem) klimatycznym. 
EmisjE gazów cieplarnianych 
związane są przede wszystkim z kon-
sumpcją dóbr, a nie z produkcją ener-
gii elektrycznej. Kupując stale nowe 
produkty spoza Unii, powinniśmy 
mieć świadomość, że ich wytworzenie 
pozostawia ślad węglowy – tyle że za 
granicą. Inaczej mówiąc, importując 
towary do Unii, eksportujemy emisję 
gazów cieplarnianych. Po wtóre, re-
dukując wytwarzanie energii w Unii, 
zmniejszamy kontrolę nad sposobem 
jej produkcji oraz zwiększamy uzależ-
nienie energetyczne. A ponadto, pro-
dukcja towarów w krajach unijnych 
staje się niekonkurencyjna w stosun-
ku do pozostałych. 

Należałoby zracjonalizować po-

litykę klimatyczną Unii i nie stawiać 
sobie kolejnych ambitnych celów 
redukcyjnych. Tymczasem posłowie 
Parlamentu Europejskiego przegło-
sowali zwiększenie unijnego celu 
redukcji emisji dwutlenku węgla do 
2030 roku do poziomu 55 proc.  w 
stosunku do przyjętego wcześniej 
przez Unię Europejską celu reduk-
cji emisji o 40 proc. do roku 2030 
w porównaniu z poziomem emisji z 
roku 1990.

Przy okazji kolejnych spotkań 
COP i kolejnych europejskich rewizji 
polityki klimatycznej i czytając  kolej-
ne katastroficzne artykuły o wpływie 
kosztów certyfikatów CO2 na hur-
tową cenę energii, warto zdać sobie 

sprawę jak tak naprawdę dziurawy 
i mocno absurdalny jest cały euro-
pejski system walki o zmniejszanie 
emisji CO2. Przecież światowa emi-
sja CO2 nie spada, udział Europy w 
emisji stał się dramatycznie niski, co 
powoduje, że skuteczność ETS w skali 
światowej jest zupełnie marginalna 
(10 % światowej emisji CO2 z Europy, 
wobec dynamicznie rosnącej emisji 
Chin, Indii i krajów rozwijających się, 
jakiekolwiek wysiłki europejskie nie 
stabilizują wzrostu zawartości CO2 w 
atmosferze). 

Jak twierdzi prof. Konrad Świr-
ski dramatycznie słaby wynik (świa-
towy) pokrywany jest PR-owymi 
kampaniami o „przykładowych” roz-

wiązaniach i „drogowskazach” dla 
świata – świata wielkich emitentów, 
którzy jednak nie są skorzy do inten-
syfikacji wysiłków. Polityka klima-
tyczna i jej ostrze w postaci systemu 
ETS (handlu emisjami), wzbogaco-
nego o mechanizm MSR (Market 
Stability Reserve) stał się bowiem 
finalnie czymś w rodzaju biurokra-
tyczno-lobbistycznego monstrum, 
właściwie zjadającego własny ogon. 

Trudno się z tym niezgodzić. Wąt-
pliwe jednak, by uczestnicy COP24 
(głównie z krajów UE) chcieli się po-
chylić nad problemami, które unijni 
biurokraci sami sobie mnożą. 

Jakub Michalski

Czy prawdą jest?
Andrzej Burski - prokurator w stanie spoczynku, a zarazem dyrektor 
Departamentu Audytu w Ministerstwie Energii - z dużą dociekliwoś-
cią dopytuje o sprawy spółek z udziałem Skarbu Państwa, balansu-
jąc na granicy prawa.

O GORLIWyM dyrektorze, który groma-
dzi informacje ze strategicznych firm, 
zrobiło się głośno we wrześniu, przy 
okazji audytu w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej SA. Poddaliśmy w wątpli-
wość obiektywność kontroli przepro-
wadzonych przez dyrektora Burskiego, 
naginając bowiem fakty, a nawet poda-
jąc nieprawdziwe informacje, próbował 
on wykazać, że Jastrzębska Spółka Wę-
glowa to wylęgarnia afer.

Ostrze jego oskarżeń skierowane 
było głównie w prezesa Daniela Ozona, 
którego w ten sposób pan Burski próbo-

wał odwołać ze stanowiska. Nie udała 
mu się ta sztuka. Jedyne, co się udało, 
to wywołanie groźnego dla Spółki i jej 
pracowników konfliktu w gronie Zarządu. 
Chociaż konflikt to może jednak za dużo 
powiedziane. Lepszym określeniem by-
łaby „destrukcja” - tak tylko można okre-
ślić działania wiceprezesa Roberta Ostro-
wskiego i jego zaufanych ludzi (między 
innymi Adama Milewskiego). Wiceprezes 
Ostrowski, donosząc na swoich kolegów 
z Zarządu, w ewidentny sposób próbo-
wał sprostać oczekiwaniom Andrzeja 
Burskiego.

Postanowiliśmy wejść w buty pro-
kuratorskie i zadać kilka trudnych pytań 
samemu Andrzejowi Burskiemu:

- czy prawdą jest, że wobec audytora 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA prowa-
dzone były postępowania dyscyplinarne 
za naruszenie przepisów państwowych, 
brak etyki oraz obiektywności?

- czy prawdą jest, że nie zostały one 
zakończone, a zwierzchnik audytora mu-
siał je umorzyć ze względu na przejście 
pana Burskiego w stan spoczynku?

- czy prawdą jest, że przejście pana 
Burskiego w stan spoczynku było uciecz-
ką od nieuniknionej kary dyscyplinarnej i 
pozbawienia praw zawodowych?

- czy prawdą jest, że osoba ta ma 
orzeczenie komisji zdrowotnej o całkowi-
tej niezdolności do wykonywania jakie-
gokolwiek zawodu i pracy?

- czy prawdą jest, że w związku z 
powyższym nie wolno mu podejmować 
jakiejkolwiek pracy zarobkowej?

- czy prawdą jest, że podejmując za-

trudnienie, audytor narusza prawo?
- czy prawdą jest, że ma zakaz po-

dejmowania pracy także z tego powodu, 
iż jest w stanie spoczynku i nie wolno mu 
pracować?

Bez odpowiedzi na powyższe pytania 
nie można ocenić wiarygodności audytu 
prowadzonego w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. Każdy audyt, mający przecież 
charakter działania o charakterze kon-
trolnym, powinien być prowadzony przez 
osobę wiarygodną, o nieskazitelnej opi-
nii. A jeśli sam zainteresowany wzbraniać 
się będzie przed udzieleniem odpowiedzi, 
co jest zresztą bardzo prawdopodob-
ne, może głos zabierze przełożony pana 
Burskiego, minister energii Krzysztof 
Tchórzewski, który wielokrotnie dekla-
rował przywiązanie do transparentności 
i uczciwości w polityce? Czekamy z nie-
cierpliwością.

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna 
NSZZ „Solidarność” JSW SA
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CZĘSTOCHOWA XXVIII Pielgrzymka Górników Na Jasną Górę

Ugiąć kolana przed Bogiem, 
dać przykład młodym
GóRNiCy węgla kamiennego, węgla brunatnego, miedzi, soli, siarki, cynku i ołowiu oraz ropy naftowej wraz z rodzinami 
po raz 28. przybyli do Częstochowy, by podziękować Jasnogórskiej Pani za łaski udzielone w dobiegającym końca roku 
kościelnym i prosić o opiekę na rok kolejny. Pielgrzymka pracowników kopalń pod hasłem „święta Barbaro, prowadź 
polskich górników do Królowej Polski” zgromadziła około 5 tysięcy osób, którym towarzyszyło kilkadziesiąt pocztów 
sztandarowych. Jej organizatorem był Krajowy Sekretariat Górnictwa i energetyki (KSGie) NSZZ „Solidarność”.

Dla wiernych wyznania ka-
tolickiego związanych z sek-
torem wydobywczym druga 
niedziela przed Barbórką - 
Uroczystość Jezusa Chrystu-
sa, Króla Wszechświata - to 
najlepszy moment, by oddać 
się modlitewnemu skupieniu, 
podsumować ostatnie mie-
siące i wspomnieć kolegów, 
którzy w tym czasie odeszli 
na „wieczną szychtę”.

Centralnym punktem 
pielgrzymki była msza świę-
ta koncelebrowana w Kaplicy 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej (Cudownego Obrazu) 
pod przewodnictwem ordy-
nariusza diecezji opolskiej 
księdza biskupa Andrzeja 
Czai, z udziałem kapelana 
KSGiE ks. prałata Bernarda 
Czerneckiego, ks. Grzegorza 
Dymka, ks. Dariusza Pietra-
sia, ks. Grzegorza Stolczyka, 
o. Jana Zinówko i ks. prałata 
Jana Żaka.

Wśród pątników byli mię-
dzy innymi: wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszow-
ski, marszałek śląski Jakub 
Chełstowski, wojewoda ślą-
ski Jarosław Wieczorek, I 
wiceprzewodniczący Komisji 
Krajowej NSZZ „Solidarność” 
Bogdan Biś, przewodniczą-
cy Zarządu Regionu Czę-
stochowskiego NSZZ „Soli-
darność” Jacek Strączyński, 
przewodniczący KSGiE NSZZ 
„Solidarność” Jarosław Grze-
sik, przewodniczący Krajo-
wej Sekcji Górnictwa Węgla 
Kamiennego NSZZ „Solidar-
ność” Bogusław Hutek, a tak-
że przedstawiciele innych 
sekcji współtworzących Kra-
jowy Sekretariat Górnictwa i 
Energetyki, Wyższego Urzę-
du Górniczego oraz delegacje 
spółek węglowych.

- Witam wszystkich zgro-
madzonych pod sztandarem 
górniczym, a zawiera on w so-
bie czerń i zieleń - czerń sym-
bolizuje podziemny mrok, 

podziemny świat skarbów, a 
zieleń symbolizuje tęsknotę 
górniczego serca za światem 
roślin, drzew, za słońcem na 
wierchu. Wielu spośród gór-
ników ma przypiętą szpadę, 
to symbol rycerskości i odwa-
gi, i miłości do tego zawodu 
- tłumaczył znaczenie bran-
żowej symboliki paulin o. Jan 
Zinówko, zabierając głos na 
początku nabożeństwa. - Ha-
sło tegorocznej pielgrzymki 
brzmi: „Święta Barbaro, pro-
wadź polskich górników do 
Królowej Polski”, do naszej 
Matki, a Ona - jako Matka 
wszystkich nas - niech skie-
ruje swój wzrok na nas - mó-
wił duchowny.

Homilię w oparciu o frag-
ment Ewangelii według świę-
tego Jana (J 18, 33-37) wygło-
sił bp Andrzej Czaja. Pierwszą 
część kazania poświęcił Uro-
czystości Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata, a w tym 
kontekście - „Jubileuszowe-
mu aktowi przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana” 
sprzed dwóch lat.

- Dzisiejsza liturgia Boże-
go Słowa nie tylko nas zachę-
ca, ale bardzo mobilizuje do 
tego, abyśmy uznali Jezusa 
Panem, Królem, Zbawcą w 
swoim życiu rodzinnym, oso-
bistym, w życiu społecznym. 
Mobilizuje nas do tego, aby-
śmy ugięli kolano i poddali 
swoje życie, swoje codzienne 
bycie, Chrystusowej władzy, 
Chrystusowemu prawu, Chry-
stusowej woli. Tośmy dwa 
lata temu, jako naród, obiecy-
wali, tośmy deklarowali. Nie 
możemy jednak poprzestać 
na deklaracjach. Trzeba w co-
dzienności bardziej zadbać o 
to, by rzeczywiście Chrystus 
królował w naszych domach, 
sercach i całym społeczeń-
stwie - wzywał opolski ordy-
nariusz. - Jezus nie ogranicza 
swojego królowania, swojego 
bycia królem do jednego na-

rodu. Jest Królem Wszech-
świata. Ale to każdy naród i 
każdy człowiek ma prawo i 
obowiązek uznać Chrystusa 
królem. Obwoływać Go kró-
lem nie trzeba. Intronizacji 
kolejnej nie trzeba organizo-
wać. Chrystusa wyniósł na 
tron Bóg Ojciec - podkreślał.

Następnie biskup wskazał, 
że górnicy są społecznością, 
która o Bogu w wyjątkowy 
sposób pamięta.

- Przychodzicie i tu, na 
Jasną Górę, i gromadzicie 
się w świątyniach zwłaszcza - 
tak bardzo branżowo - wokół 
święta świętej Barbary. Dzię-
kujecie Bogu, Bogu zawierza-
cie swoje życie, bo wiecie, jak 
właściwie niebezpieczne są 
warunki waszej codziennej 
pracy i że to życie wasze jest 
zagrożone właściwie co dnia. 
Jesteście branżą, która - jak 
rolnik - ma świadomość tego, 
że wszystko właściwie od 
Boga zależy - ocenił.

Zauważył też jednak, iż 
obecnie kryzys wiary dotyka 
również młodszą część środo-
wiska górniczego.

- Jak to jest z tym ugina-
niem kolana przed Bogiem 
pośród młodej Braci Górni-
czej? (…) Dlaczego to tak jest, 
że młodemu pokoleniu coraz 
trudniej o Bogu pamiętać, 
przed Bogiem uginać kolano? 
- retorycznie pytał. - Przyczyn 
jest na pewno bez liku, wiele. 
Możemy zaraz tutaj mówić, 
jakie to są uwarunkowania 
dzisiaj życia, jakie idą procesy 
laicyzacyjne, sekularyzacyjne 
- i to wszystko będzie prawda. 
Ale czy to nie jest najpierw 
tak, że coś się stało, coś pę-
kło albo czegoś brakuje w ich 
sercu? A to coś trzeba określić 
dwoma słowami: żywa wia-
ra - zastanawiał się i wzywał 
wiernych do odpowiedzi na 
pytanie o własne świadectwo 
wiary w życiu codziennym, 
które stanowiłoby przykład 
dla innych, zwłaszcza dla naj-
młodszych.

Porównywał sytuację 
obecną do tej sprzed lat, gdy 
Biblia stanowiła kodeks po-
stępowania dla całych poko-
leń.

- To było kiedyś dla na-
szych dziadów święte. W Piś-
mie Świętym, jak to mówili, 
stoi napisane - i to jest najważ-
niejsze, podczas gdy dzisiaj, 
dla nas, jest jakże to inaczej… 
Mówimy nieraz: „w telewizji 
pokazali”, „mówili w radiu”, 

„przeczytałem na stronach 
internetowych i w prasie”, a 
to, że w Piśmie Świętym jest 
inaczej… Inny świat - mówił 
do pielgrzymów w wypełnio-
nej szczelnie Kaplicy Cudow-
nego Obrazu.

Na koniec zaapelował: - 
Braci (…) Górnicza! Do Was 
mówię! Bardzo na Was liczy 
naród, że tak, jak przez wie-
ki przekazywaliście wiarę 
swoim dzieciom, tak i dziś 
będziecie dalej przekazywać, 
bo my musimy mieć młode 
pokolenie, które ma miejsce 
w sercu dla Boga. My sobie, 
pasterze Kościoła, nie pora-
dzimy, jeżeli Brać Górnicza, 
Brać Rolnicza, jeżeli cały 
naród, w swoich rodzinach 
- Wy, wierni Kościoła i oby-
watele naszej Ojczyzny - nie 

zaczniecie bardziej i bardziej 
uginać kolan przed Bogiem - 
tak, żeby dzieciom nie trzeba 
było wiele mówić, bo jeśli to 
będą widzieć, to i będą czy-
nić. Niech Pani Jasnogórska 
wyprosi nam tę szczególną 
łaskę mocy Bożego Ducha, 
aby w codzienności uginać 
kolana przed Bogiem i do-
słownie, i na różne sposoby, 
poddając się Chrystusowej 
woli, władzy i prawu.

Mszę świętą zakończyło 
odczytanie przez przewodni-
czącego KSGiE NSZZ „Soli-
darność” Jarosława Grzesika 
„Aktu zawierzenia Matce 
Najświętszej polskich górni-
ków”.

- Przynosimy tutaj cały 
trud naszej pracy - codzien-
ne radości, troski i kłopoty 

- wierząc, że Ty, Matko i Kró-
lowo, znając nas wszystkich, 
przygarniesz nas do swojego 
serca i z Twoją pomocą chce-
my dojść do Chrystusa Miło-
siernego. Postanawiamy sobie 
mocno i przyrzekamy trwać 
przy wierze, którą nasi ojco-
wie przekazali nam ponad 
tysiąc lat temu, a codzienność 
naszą budować w oparciu o 
tę wiarę oraz nasze obowiąz-
ki realizować na fundamen-
cie miłości i sprawiedliwości 
społecznej. (…) Mario Jasno-
górska, bądź z nami w każdy 
czas - napisano w uroczystej 
deklaracji.

Po mszy duchowni i górni-
cy przeszli do kruchty Kapli-
cy Cudownego Obrazu. Tam, 
przed tablicą poświęconą 
NSZZ „Solidarność”, złożyli 
kwiaty, oddając cześć bohate-
rom walki z komunistycznym 
reżimem.

Jasnogórskie nabożeń-
stwo poprzedził przemarsz 
uczestników pielgrzymki 
sprzed kościoła pod wezwa-
niem świętej Barbary. Po zło-
żeniu kwiatów przy pomniku 
Prymasa Tysiąclecia przez 
przedstawicieli sektora wy-
dobywczego pątnicy wzięli 
udział w Drodze Krzyżowej.

Oprawę muzyczną XXVIII 
Pielgrzymki Górników na Jas-
ną Górę zapewniła Górnicza 
Orkiestra Dęta „Bytom” pod 
dyrekcją Dariusza Kasperka.

Marek Jurkowski

Życzy Zarząd Haldex SA
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Patrzeć i kontrolować
W GRUdNiU w Katowicach odbędzie się światowy szczyt klimatyczny, tzw.  COP24. Nie zapadną na nim decyzje 
dotyczące światowego celu ograniczenia zużycia paliw kopalnych, w tym węgla. Branża węglowa powinna szczyt jednak 
z uwagą obserwować. 

Czym formalnie będzie ka-
towicki szczyt? Pełna nazwa 
to 24 sesja Konferencji Stron 
Ramowej Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu, określana 
skrótowo COP 24. Odbędzie 
się w dniach 3-14 grudnia 
2018 r. w Katowicach, w tym 
wydarzeniu weźmie udział 
blisko 30 tys. delegatów z 
całego świata. Będzie to wy-
darzenia omawiane i komen-
towane dosłownie na całym 
świecie. Warto przypomnieć, 
że w ostatnich latach Polska 
już dwukrotnie organizowa-
ła konferencje COP: w War-
szawie w 2013 r. i w Poznaniu 
w 2008 r. 

Jaki jest cel COP24 w 
Katowicach?

Katowickiemu szczytowi 
prześwieca w zasadzie tylko 
jeden cel, którym jest przy-
jęcie pełnego pakietu wdra-
żającego Porozumienie pary-
skie z 2015 r. 

- Porozumienie, które ze-
warto na konferencji COP w 
Paryżu w 2015 r. to pierwsza 
w historii międzynarodowa 
umowa, która zobowiązuje 
wszystkie państwa świata 
do działań na rzecz ochrony 
klimatu. Tym samym wy-
znaczona zostanie światowa 
polityka klimatyczna na ko-
lejne lata – podkreśla polskie 
Ministerstwo Środowiska. 

Porozumienie paryskie 
było dokumentem poli-
tycznym, który określał 
tylko podstawowe założe-
nia, nie było tam żadnych 
szczegółów. 

- Musimy stworzyć swego 
rodzaju „instrukcję obsługi”, 
która mówi w jaki sposób za-
łożenia Porozumienia pary-
skiego wprowadzić w życie. 
Tak na prawdę dopiero to, co 
wypracujemy w Katowicach 
uruchomi cykl działań po 
stronie państw stron Konwen-
cji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu – wy-
jaśnia Michał Kurtyka, wice-
minister środowiska. 

Co ustalono w Paryżu?
Deklaracja 195 państw 

z konferencji klimatycznej 
w Paryżu z grudniu 2015 r. 
jest dosyć ogólna. Osiągnię-
to wówczas porozumienie w 
kwestii długoterminowego 
celu, jakim jest utrzymanie 
wzrostu średniej temperatu-
ry na świecie znacznie niż-
szego niż 2 stopnie Celsju-
sza powyżej poziomu sprzed 
epoki przemysłowej. 

Zadeklarowano też dą-
żenie do tego, by ograniczyć 
wzrost do 1,5 stopnia Celsju-
sza, gdyż znacznie obniżyło-
by to ryzyko i skutki zmiany 
klimatu. Stwierdzono także 
konieczność jak najszybsze-
go osiągnięcia w skali świa-
ta maksymalnego poziomu 
emisji, przy założeniu, że 
krajom rozwijającym się (a 
więc biedniejszym) zajmie to 
dłużej. 

W Paryżu ustalono, że 
rządy będą spotykać się co 
5 lat, aby wyznaczać am-
bitniejsze cele zgodnie z 
dostępną w danym momen-
cie wiedzą naukową i będą 
przedstawiać sprawozdania 
– zarówno sobie nawzajem, 
jak i opinii publicznej – o 
postępach w osiąganiu celów 
klimatycznych. 

Deklarację z Paryża ce-
lowo napisano ogólnym ję-
zykiem, bez żadnych szcze-
gółów, aby Francja mogła 
pochwalić się sukcesem. 
Medialnie to przecież ładnie 
wygląda – 195 państw świata 
chce walczyć, ze zmianami 
klimatu! Tylko specjaliści 
wskazywali, że za medial-
nym sukcesem, nie kryją się 
żadne konkretne i szczegóło-
we decyzje. 

W Katowicach będzie 
znacznie trudniej niż w 
Paryżu, tutaj szczyt klima-
tyczny nie może zakończyć 
się  ogólnikami, jeśli ka-
towicki szczyt ma zostać 
uznany za sukces, jakieś 
konkretne decyzje muszą 
zapaść. A to będzie znacz-
nie trudniejsze. 

ra pozwoli odpowiedzieć na 
pytanie, czy nakłady na re-
alizację określonych kierun-
ków polityki klimatycznej są 
współmierne do osiągnię-
tych celów? 

- Nałożenie rygorystycz-
nych wymagań klimatycz-
nych przekłada się wprost 
na konkurencyjność gospo-
darki, w tym także na prze-
noszenie miejsc pracy w inne 
rejony świata. Takie z kolei 
zdarzenia gospodarcze są 
niekorzystne dla rynku pra-
cy, zasobności obywateli czy 
rozwoju przemysłu państw 
UE – ocenia resort energii. 

Realizacja celów polityki 
klimatycznej musi być opar-
ta o bilans zysków i strat oraz 
wykorzystywanie innowa-
cyjnych technologii, w tym 
pozwalających na wykorzy-

stywanie paliw kopalnych w 
sposób bardziej efektywny i 
przyjazny środowisku.

Społeczny pre-COP
Przypomnijmy, że waż-

nym elementem przygoto-
wań do grudniowej konferen-
cji COP24, był tzw. społeczne 
pre-COP, organizowany m.in. 
przez trzy największe pol-
skie centrale związkowe: 
Solidarność, OPZZ, Forum 
Związków Zawodowych oraz 
Stowarzyszenie Inżynie-
rów i Techników Górnictwa 
(SIiTG). W ramach pre-COP 
zorganizowano trzy duże 
konferencje: w Katowicach, 
Tucznie i Brukseli. 

Celem społecznego pre-
COP było podkreślenie, że 
należy zapewnić sprawied-

liwą i solidarną transforma-
cję, która pozwoli ochronić 
klimat przy jednoczesnym 
utrzymaniu rozwoju go-
spodarczego i miejsc pracy. 
Rozwój powinien być od-
powiedzialny w wymiarze 
gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym i klima-
tycznym.

Polska stoi na stanowi-
sku, że droga, którą należy 
podążać, to zrównoważony 
społecznie i środowiskowo 
rozwój przy jednoczesnym 
nacisku na modernizację, 
zmianę technologiczną i wy-
korzystanie innowacji umoż-
liwiających efektywniejsze i 
bardziej przyjazne dla śro-
dowiska wykorzystanie za-
sobów.

Igor D. Stanisławski

Jakie są cele Polski?
Polska w negocjacjach w 

trakcie szczytu klimatyczne-
go nie będzie występowała 
samodzielnie, będzie częścią 
delegacji Unii Europejskiej, 
tak samo będzie w przypadku 
innych państw UE. W listo-
padzie 2018 r. Ministerstwo 
Energii przedstawiło cele, 
które Polska chce osiągnąć w 
Katowicach. 

- Walka ze zmianami kli-
matu powinna mieć charak-
ter globalnego i solidarnego 
wysiłku, który ma na uwadze 
konieczność zachowania kon-
kurencyjności gospodarek 
krajowych i ich suwerenno-
ści w zakresie kształtowania 
miksów energetycznych (ar-
tykuł 194 Traktatu o Funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE) wskazuje, że każde 
państwo niezależnie może 
decydować o swoim miksie 
energetycznym), realizacja 
celów polityki klimatycznej 
opartej o bilans zysków i 
strat oraz wykorzystywanie 
innowacyjnych technologii, 
w tym pozwalających na wy-
korzystanie paliw kopalnych 
w sposób bardziej efektywny 
i przyjazny środowiskowo 
(m.in. rozwój kogeneracji i 
czystych technologii węglo-
wych) – czytamy w stanowi-
sku Ministerstwa Energii. 

Polska podkreśla, że 
sukces COP24 wymaga po-
wszechnego udziału wszyst-
kich stron, a nie tylko Unii 
Europejskiej, która sama nie 
zapobiegnie zmianom klima-
tu odpowiadając tylko za ok. 
10 proc. globalnych emisji. 

W ocenie Ministerstwa 
Energii, dyskusję, która pro-
wadzona jest wokół problemu 
ograniczania emisji, należy 
także skierować na dialog o 
zwiększeniu zagospodaro-
wania i pochłaniania CO2 
(np. redukcja emisji CO2 w 
wyniku wzrostu pochłania-
nia gazów cieplarnianych 
przez gleby rolne, leśne, lasy 
i torfowiska). Redukcja emi-
sji to poprawa jakości powie-
trza. Wzrost pochłaniania to 
także wzrost produkcyjności 
gleb czy ochrona bioróżno-
rodności.

Co dalej? 
W swoim stanowisku 

Ministerstwo Energii pro-
ponuje jedną, bardzo ważną 
rzecz. Stwierdza, że na ko-
lejnym szczycie COP25, w 
2019 r., należy dokonać po-
głębionej analizy podjętych 
przez ostatnie 25 lat decyzji 
w zakresie środowiska, któ-

COP24: Już wkrótce konferencja klimatyczna w Katowicach
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COP24 W przeddzień szczytu klimatycznego w Katowicach

Batalia o równe traktowanie surowców
O konferencji klimatycznej COP24 w Katowicach - celach, jakie powinny przyświecać polskiej prezydencji i obawach, jakie 
w związku z rządowym stanowiskiem na konferencję ma górnicza „Solidarność” - rozmawiamy z przewodniczącym Krajowej 
Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” Bogusławem Hutkiem.

Solidarność Górnicza: - 2 
grudnia przedstawiciele niemal 
wszystkich krajów świata zjadą 
do Katowic, by wziąć udział w 
COP24, 12-dniowej konferencji 
klimatycznej ONz. jak górnicza 
„Solidarność” ocenia przygoto-
wania Polski w kontekście tego 
niezwykle istotnego - zwłaszcza 
dla górnictwa i energetyki wę-
glowej - wydarzenia?

Bogusław Hutek, przewod-
niczący KSGWK nSZZ „Soli-
darność”: - W pierwszej kolejności 
chciałbym podkreślić, że Polska - 
jako kraj-gospodarz - posiada pew-
ne przywileje, które z racji tego, że 
jest państwem opierającym swoją 
energetykę na węglu, tym bardziej 
powinna wykorzystać. Niestety, do-
kument przedstawiający stanowisko 
Polski i Unii Europejskiej na COP24 
jest niejasny i mało zrozumiały na-
wet dla osób, które tym tematem się 

interesują. Zabrakło w nim wielu 
podstawowych treści, chociażby 
określenia, jaki jest główny cel pol-
skiej prezydencji, czyli tego, co - jako 
Polska - chcemy osiągnąć i do czego 
będziemy dążyć podczas obrad.

sG: - Czego zatem oczeki-
wałaby „Solidarność” od pol-
skiej prezydencji COP24?

BH: - Przede wszystkim przed-
stawienia postulatu wykonania 
analizy porównawczej oczekiwa-
nych i uzyskanych skutków ekolo-
gicznych dotychczasowych porozu-
mień dotyczących klimatu, takich 
chociażby, jak Protokół z Kioto. 
Brak kompleksowej oceny polityki 
klimatycznej prowadzonej do tej 
pory sprawia, że nie możemy wy-
ciągnąć z niej wniosków - zarówno 
w zakresie popełnionych błędów, 
jak i ewentualnych korzyści, które 
być może też mają miejsce. Podkre-
ślam stwierdzenie „być może”, bo 
nie wiemy tego na pewno i wiedzieć 
nie będziemy, dopóki nie podsu-
mujemy efektów funkcjonowania 
przyjętych niegdyś rozwiązań. Taka 
analiza powinna obejmować ocenę 
skuteczności realizacji dotychcza-
sowej polityki klimatycznej, anali-
zę skutków społecznych tej polity-
ki, zwłaszcza wiarygodne szacunki 
dotyczące liczby powstałych oraz 
zlikwidowanych miejsc pracy, a 
także analizę kosztów wdrażania 
obecnej polityki klimatycznej dla 
każdego państwa-sygnatariusza 
porozumień. Musimy wiedzieć, co 

konkretnie wynika z już obowiązu-
jących dokumentów.

sG: - Czy oprócz wymie-
nionego postulatu, odnoszą-
cego się w jakimś stopniu do 
tego, co już za nami, strona 
związkowa ma również jakiś 
plan na przyszłość? Zapytam 
wprost - jak, zdaniem górni-
czej „Solidarności”, powinna 
wyglądać światowa polityka 
klimatyczna?

BH: - Tak, by wszystkie nośni-
ki energii były traktowane jedna-
kowo, bo poszczególne kraje mają 
różną specyfikę, dostęp do innych 
surowców, inną infrastrukturę 
energetyczną. Tę batalię o równe 
traktowanie surowców musimy wy-
grać, inaczej europejskie górnictwo 
przestanie istnieć. Naszym zda-
niem, każde państwo powinno mieć 
możliwość wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z paliw, które 
posiada na swoim terytorium. Jed-
nym z zasadniczych celów polskiej 
prezydencji COP24 powinno być 
przeforsowanie koncepcji, zgodnie 
z którą żaden surowiec nie byłby z 
góry odrzucany. Należy wspierać 
badania naukowe nad coraz sku-
teczniejszym wykorzystywaniem 
wszystkich źródeł energii. Wszelkie 
subwencje nie powinny z góry wy-
kluczać któregokolwiek z surowców, 
a to się w tej chwili, przynajmniej 
w Unii Europejskiej, dzieje. Nie da 
się przecież w sposób błyskawiczny 
przestawić gospodarki korzysta-

jącej z energetyki węglowej na go-
spodarkę wykorzystującą wyłącznie 
gaz czy inne źródła energii. Można 
natomiast pomyśleć nad inwesty-
cjami na przykład w energetykę wę-
glową, tak by dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom emitowała mniej 
dwutlenku węgla do atmosfery. 
Bezwzględnie należałoby też pomy-
śleć o zwolnieniu z opłat za emisję 
dwutlenku węgla tych instalacji, 
które emitują najmniej CO2. Jeśli 
jakiś podmiot poniósł spory wysiłek 
finansowy i zmodernizował swoją 
infrastrukturę, nie powinien być 
za to dodatkowo karany kolejnymi 
opłatami. Istotnym problemem, 
jaki musimy rozwiązać, jeżeli chce-
my chronić gospodarki wszystkich 
państw unijnych, jest ograniczenie 
zjawiska ucieczki emisji z krajów 
objętych restrykcyjnymi założenia-
mi redukcyjnymi do krajów, gdzie 
takie przepisy nie obowiązują, czyli 
poza Unię Europejską. W tym celu 
należałoby przyjąć zasadę, zgodnie 
z którą import towarów oraz usług 
z obszaru nieobjętego restrykcjami 
redukcyjnymi, a posiadających tak 
zwany ślad węglowy, byłby obłożony 
dodatkową opłatą. Opłatę tę odpro-
wadzałby importer.

SG: - Czy warto było za-
tem organizować wydarzenia 
takie, jak „Społeczny PrE_
CoP24”, skoro nie przełożyły 
się one na treść ostatecznego 
stanowiska Polski i Unii Eu-
ropejskiej, które ma zostać 

przedstawione podczas kon-
ferencji?

BH: - Dyskusja jest rzeczą cenną, 
bo dzięki niej możemy poznać stano-
wisko drugiej strony. To raz. Dwa: 
COP24 jeszcze sie nie zaczął, więc 
niczego nie nazywałbym „ostatecz-
nym”. Mam nadzieję, że polska pre-
zydencja uwzględni wnioski, jakie 
padły podczas wydarzeń poprzedza-
jących tegoroczny COP. W sierpniu 
uczestnicy konferencji „Społeczny 
PRE_COP24” zaapelowali o zastą-
pienie pojęcia „dekarbonizacji” poję-
ciem „neutralności klimatycznej”. Tę 
ostatnią dałoby się osiągnąć dzięki 
zaangażowaniu wszystkich państw 
w redukcję emisji „gazów cieplar-
nianych” połączonej z ich pochłania-
niem przez gleby, lasy i torfowiska. 
Redukcja tony dwutlenku węgla tą 
metodą jest - według naukowców 
- 10-krotnie tańsza od redukcji tej 
samej ilości dwutlenku węgla w 
ramach unijnego systemu handlu 
emisjami (ETS). O tym wszystkim 
rozmawialiśmy podczas konferencji 
w Tucznie, Katowicach i Brukseli. 
Lepszej okazji, by nasze pomysły 
uczynić częścią światowej polityki 
klimatycznej, już nie będzie. Jeśli 
polska prezydencja nie uczyni nic w 
tym kierunku, organizację COP24 
uznam za zmarnotrawienie 250 mi-
lionów złotych z publicznej kasy. Oby 
tak się nie stało.

SG: - dziękuję za rozmowę.

rozmawiał: Marek Jurkowski
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eTS Manipulacje na rynku CO2 szkodzą gospodarce

Spekulanci rządzą!
OStatNie miesiące przyniosły bardzo duże wahania cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). 
emisje CO2 są bardzo ważnym czynnikiem dla wielu przedsiębiorstw, nie tylko energetycznych, 
a niestety stały się obiektem zwykłej spekulacji, na czym traci tzw. realna gospodarka. 
jEszCzE w połowie 2017 r. ceny 
uprawnień do emisji CO2 nie wa-
hały się ok. 5-6 euro za tonę. Od 
początku 2018 r. zaczęły one moc-
no drożeć, w efekcie czego w sierp-
niu 2018 r. przekroczyły barierę 20 
euro za tonę a we wrześniu sięgnęły 
nawet 25 euro. To oznacza, że tylko 
w 2018 roku ceny uprawnień wzro-
sły o ok. 200 proc.

W październiku ceny CO2 spa-
dały aż do ok. 16 euro, czyli pozio-
mu najniższego od kwietnia 2018 r. 
Potem znowu zaczęły szybować w 
górę, w połowie listopada sięgnęły 
granicy 20 euro. 

Rosnące szybko ceny CO2 prze-
kładały się na wzrost cen energii 
elektrycznej na rynku hurtowym 
w Polsce – jako, że polska energe-
tyka w blisko 80 proc. opiera się na 
węglu, to musi emitowaćCO2. W 
przypadku całej UE z węgla produ-
kuje się ok. 23 energii elektrycznej. 
Trzeba przy tym pamiętać, że ceny 
uprawnień do emisji są elementem 
wykonawczym polityki energetycz-
nej Unii Europejskiej i raczej należy 
spodziewać się ich trwałego trendu 
wzrostowego.

efekt spekulacji
Tak gwałtowne wahania cen 

CO2 w tak krótkim czasie nie 
miały uzasadnienia wynikającego 
z sytuacji na rynku, istnieje uza-
sadnione podejrzenie, że był to 
efekt spekulacji instytucji finan-
sowych. Uprawnienia CO2 są do-
skonałym przedmiotem do handlu 
– do takiej działalności wystarczy 
dobry komputer i dobre łącze in-

ternetowe. W spekulacji CO2 nie 
byłoby nic złego gdyby nie to, że 
przekłada się na prawdziwą go-
spodarkę i problemy konkret-
nych branż. Do swojej produkcji 
dużych ilości CO2 potrzebuje nie 
tylko energetyka, ale wiele innych 
przemysłów, jak hutnictwo, che-
mia, przemysł szklarski i branża 
cementowa. Wszystkie te prze-
mysły są obecne w Polsce i dają 
zatrudnienie setkom tysięcy pra-
cowników. 

Rosnące ceny CO2 wywołały 
niepokój także w polskim rządzie. 
Minister energii Krzysztof Tchó-
rzewski we wrześniu powiedział, 
że sytuacja na rynku CO2 wymaga 
zainteresowania i interwencji Ko-
misji Europejskiej. 

Ta zapowiedź została zrealizo-
wana 15 października 2018 r., kie-

dy minister Tchórzewski wystąpił 
do Komisji Europejskiej z prośbą o 
zwołanie Komitetu ds. Zmian Kli-
matu i podjęcie interwencji na ryn-
ku uprawnień do emisji CO2. 

Tchórzewski poinformował, 
że Komisja Europejska (KE) musi 
podjąć interwencję, w oparciu o 
przepisy dyrektywy o europej-
skim systemie handlu emisjami 
(EU ETS). Podkreślił również, że 
KE ma instrumenty, których może 
użyć, np. dysponuje specjalną pulą 
uprawnień, które może skierować 
na rynek, aby podnieść podaż i ob-
niżyć ceny.

- Stabilne funkcjonowanie ryn-
ku ETS ma bardzo duże znaczenie 
dla polskiego sektora energetycz-
nego, opartego w dużym stopniu 
na węglu. Według przepisów dy-
rektywy ETS sytuacja, w której w 

określonym czasie cena uprawnień 
do emisji CO2 wzrośnie odpowied-
nio mocno, upoważnia Komisję do 
interwencji. Moim zdaniem takie 
warunki zostały już spełnione, 
oczekujemy od Komisji podjęcia 
zdecydowanych kroków – skomen-
tował minister Tchórzewski.

Obecnie Komisja Europejska 
analizuje wniosek Polski o zasto-
sowanie przewidzianych w art. 29a 
dyrektywy EU ETS działań zarad-
czych związanych z nadmiernymi 
zmianami cen. 

tanio już było?
Zdaniem części ekspertów, 

wzrost cen uprawnień do emisji 
CO2 obserwowany w 2018 r. jest 
efektem rynkowego odbioru zakoń-
czenia reformy systemu unijnego 
systemu handlu emisjami.

Komisja Europejska prawdopo-
dobnie wkrótce przedstawi projekt 
polityki redukcji emisji do 2050 
roku, a już trwają prace nad zmianą 
istniejących przepisów określają-
cych funkcjonowanie rynku CO2. 
W maju 2019 r. odbędą się wybory 
do Parlamentu Europejskiego, po 
nich zostanie wybrana nowa Ko-
misja Europejska. W wielu krajach 
narasta polityczne napięcie i na 
pewno dojdzie do zmian w składzie 
Parlamentu Europejskiego. Być 
może przełoży się to na złagodzenie 
celów dot. redukcji emisji CO2, ale 
wielkich nadziei nie należy tu jed-
nak mieć. Listopadowe wydarzenia 
we Francji, gdzie tysiące obywateli 
protestowało przeciwko nowym po-
datkom powodujących bardzo duży 
wzrost cen paliw, być może będzie 
ostrzeżeniem dla unijnych liderów, 
że posunęli się kilka kroków za da-
leko. 

Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) 
zebrał prognozy kilku instytucji 
dot. prognoz cen CO2. Panuje tu 
zgoda, że w kilku najbliższych la-
tach ceny CO2 będą rosły.

- W opinii analityków obecne 
tempo wzrostów cen uprawnień, 
wywołane m.in. zakupami za któ-
rymi stoją instytucje finansowe, 
będzie w dalszym ciągu kontynuo-
wane – ocenia KOBIZE. 

Np. analitycy z Thomson Reuters 
podwyższyli swoje prognozy do ceny 
23 euro (średnia) dla okresu 2019-
2030, co oznacza średnią cenę o 1 
euro wyższą w stosunku do progno-
zy przygotowanej w czerwcu br.

Wzrosty cen CO2 już przełożyły 
się na wzrosty cen energii, obecnie 
energia na rynku hurtowym jest o 
ok. 50-70 procent droższa niż jesz-
cze rok temu. Od stycznia 2019 r. 
zaczną obowiązywać nowe cenniki 
prądu, już wiadomo, że będą one 
wyższe niż obecnie, i to zarówno 
dla odbiorców indywidualnych jak 
i dla firm.

Igor D. Stanisławski
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Polska nie ma się czego wstydzić
POlSKa często jest przedstawiana jako kraj posiadający jedną z najbrudniejszych gospodarek w Ue i bardzo duży emitent 
dwutlenku węgla (CO2). Fakty są jednak takie, że polska gospodarka jest znacznie mniej uciążliwa dla środowiska niż 
np. gospodarka Niemiec, które uchodzą za lidera ochrony środowiska i energetyki odnawialnej.  

POlska w zakresie reduk-
cji emisji CO2 ma się czym 
pochwalić: od roku 1988 do 
2016 r. zmniejszyliśmy swo-
je emisje CO2 o 30 proc. 
Największa redukcja emisji 
gazów cieplarnianych na-
stąpiła w Polsce w okresie 
przemiany systemowej, co 
prawda od roku 2015 emisje 
zaczęły ponownie rosnąć, ale 
są to wzrosty niewielkie. 

Emisje spadają także 
w jednym z największych 
źródeł emisji CO2, czyli w 
energetyce. Od 1998 r. emi-
sja gazów cieplarnianych z 
polskiego sektora energety-
ki spadła o ponad 33 proc., 
a sprawność bloków ener-
getycznych węglowych od 
2000 r. w Polsce wzrosła o 
10 proc. zrost sprawności 
elektrowni o 1 proc. pro-
wadzi do 2-3 proc. redukcji 
CO2. 

Zielony truciciel
Największym emitentem 

gazów cieplarnianych w UE 
są Niemcy – odpowiadają za 
23 proc. emisji UE. W 2015 
r. całkowita wielkość emi-
sji gazów cieplarnianych w 
państwach UE wyniosła 4,4 
mld ton, z czego Niemcy od-
powiadają za 901,9 mln ton. 
Następne były Wielka Bry-
tania (503,4 mln ton), Fran-
cja (457,1 mln ton) i Włochy 
(433,0 mln ton). Polska zaj-
mowała 5 miejsce pod wzglę-
dem wielkości emisji z 385,8 
mln ton ekwiwalentu CO2. 
Piąte miejsce jest oczywiście 
wysokie, ale jest to uzależ-
nione od wielkości kraju i 
jego gospodarki, naturalne 
jest więc, że kraje duże mają 
większą emisję niż kraje 
małe. 

Bardziej interesującym 
jest wskaźnik pokazują-

cy wielkość emisji CO2 na 
głowę mieszkańca. W 2016 
r. średnia UE wynosiła 8,7 
ton na osobę, Polska miała 
ten wskaźnik wyższy, na po-
ziomie 10,5 ton – jesteśmy 
więc nieco powyżej średniej 
unijnej. 

Największym unijnym 
emitentem był Luksemburg 
z 19,8 ton emisji CO2 rocznie 
na osobę, a na następnych 
miejscach ulokowały się Is-
landia (16,7 ton na osobę) i 
Estonia (15,0 ton). 

Uznawana za jedną z 
najbardziej zielonych gospo-
darek, czyli Niemcy, miały 
emisje na poziomie 11,4 ton, 
czyli też powyżej średniej 
unijnej i więcej niż uznawa-
na za brudną Polska. W tym 
zestawieniu Polska jest na 11 
miejscu. Polskę wyprzedziły 
także m.in. Belgia, Czechy, 
Holandia oraz Finlandia. 

W Polsce emisje CO2 
będą spadać

Co prawda od 2015 r. 
emisje CO2 w Polsce rosną, 
ale tak jest w wielu krajach 
UE, nie jesteśmy tu wyjąt-
kiem. W przyszłości emisyj-
ność polskiej gospodarki i 
polskiej energetyki będzie 
nadal spadać. Ministerstwo 
Energii przypomina, że w 
najbliższych kilkunastu la-
tach (zwłaszcza po 2029 r.) z 
wycofana zostanie z eksploa-
tacji  znaczna część obecnie 
eksploatowanych bloków 
energetycznych, przewyż-
szająca ilość mocy będących 
aktualnie w budowie. Za-
kończenie eksploatacji może 
mieć charakter naturalny, 
co oznacza, że wystąpi tech-
niczny brak możliwości dal-
szej eksploatacji. 

Pamiętajmy, że obecnie w 
budowie są cztery nowe blo-
ki energetyczne na węgiel, 

w elektrowniach Opole, Ja-
worzno III i Turów, wkrótce 
ma ruszyć budowa nowego 
bloku w Elektrowni Ostrołę-
ka. Wszystkie te elektrownie 
będą oparta na najnowo-
cześniejszych technologiach, 
będą miały niski poziom 
emisji. Zastąpią one stare 
bloki o wysokiej emisji CO2. 

Polityczne zaostrzenie 
W październiku 2014 r. 

szefowie państw i rządów 
Unii Europejskiej, a w tym 
i Polski, przyjęli nowe cele 
dotyczące klimatu i energii 
na 2030 r., które obejmują 
m.in. wiążący cel ogranicze-
nia do 2030 roku emisji ga-
zów cieplarnianych w UE o 
co najmniej 40 proc. poniżej 
poziomu z 1990 r. 

Te cele obowiązują do 
dziś, ale podejmowane są 
kolejne próby ich zaostrze-
nia, np. Parlament Europej-
ski 25 października 2018 r. 

wezwał do redukcji emisji 
gazów cieplarnianych przez 
UE o aż 55 proc. do 2030 
r. Zdaniem Parlamentu Eu-
ropejskiego rozwiązania 
technologiczne są już do-
stępne i coraz bardziej kon-
kurencyjne cenowo, dlatego 
wszystkie polityki UE po-
winny być ściśle powiązane 
z długoterminowymi celami 
porozumienia paryskiego. 
Ta uchwała Parlamentu Eu-
ropejskiego jest tylko jego 
opinią i nie m mocy praw-
nej. Jest jednak dowodem 
braku rozeznania w tym, co 
się dzieje na świecie. Żadna 
inna gospodarka świata nie 
zamierza zmniejszać swoich 
emisji w tak krótkim okresie 
o 55 proc. Na aspekt świato-
wy Polska powinna zwracać 
uwagę przy każdej okazji w 
międzynarodowych nego-
cjacjach klimatycznych. 

Igor D. Stanisławski

poLityka kLimatyCzna 



� INNOWACJe W GórNICTWIe
JSW INNOWACJe, KWK „BUDrYK”

O tyM, w jaki sposób projekt będzie 
realizowany, mówi Krzysztof Przont-
ka, pracownik Wydziału Przygotowania 
Produkcji KWK „Budryk”: - Nie powinno 
być większych problemów z zabudową 
poszczególnych urządzeń. Z drobnymi 
wyjątkami, takimi jak kalibracja wag ten-
sometrycznych, którą zapewne wykona 
producent, będziemy działać głównie we 
własnym zakresie. Jeśli mimo wszystko 

gdzieś widziałbym jakąś trudność, to 
głównie w procedurach przetargowych. 
Na tę chwilę projekt przeszedł przez Ze-
spół Oceny Projektów Technicznych i 
został zatwierdzony przez Zarząd JSW. 
Do realizacji i wdrożenia projektu został 
powołany zespół, który wspierany jest 
przez pracowników Pionu Projektów 
Górniczych JSW Innowacje SA. Obecnie 
przygotowujemy dokumenty przetargowe 

inteligentna odstawa w „Budryku”
W należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej Sa (JSW) ornontowickiej KWK „Budryk” trwają intensywne prace nad 
praktycznym wdrożeniem pierwszego projektu stanowiącego część Programu „inteligentna kopalnia”. Chodzi o rozbudowę 
i modernizację układu odstawy urobku wraz z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą usprawnić 
eksploatację węgla typu 34 i 35.
SPraWny, elastyczny oraz od-
powiednio zaprojektowany system 
transportu urobku to klucz do 
efektywności w całym ciągu tech-
nologicznym kopalni. Jednym z 
najważniejszych elementów pro-
cesu produkcyjnego jest odstawa 
główna, na którą trafia węgiel z 
wielu frontów wydobywczych. Każ-
de jej zatrzymanie generuje posto-
je w pracach drążeniowych i eks-
ploatacyjnych. Temu problemowi 
postanowiono zaradzić, inicjując 
stworzenie inteligentnej odstawy 
urobku.

Projekt „Poprawa efektywności 
produkcji oraz drążenia wyrobisk 
korytarzowych poprzez rozbudowę 
i modernizację odstawy głównej z 
możliwością rozdziału urobku na 
poziom 700 lub 1050 oraz wstępną 
dołową selektywnością produktu” 
jest realizowany przy ścisłej współ-
pracy JSW Innowacje SA i polega 
na rozbudowie istniejącej odstawy 
głównej o pięć dodatkowych prze-
nośników taśmowych o szerokości 
taśmy 1400 mm. Połączą one dwa 
ciągi technologiczne ze zbiornikami 
na poziomie 700 i 1050. Zabudo-
wa nowych elementów nie będzie 
wymagała drążenia dodatkowych 
wyrobisk - wykorzystane zostaną 
wyrobiska już istniejące. Tym sa-
mym kopalnia zyska odrębną drogę 
transportu urobku na poziom 1050, 
co odciąży - w razie potrzeby - nitkę 
odstawy na poziom 700. Zgodnie z 
przyjętymi założeniami, inwestycja 
ustabilizuje produkcję i ograniczny 
straty związane z postojami odsta-
wy głównej na poziom 700, umoż-
liwiając zarazem przeprowadzenie 

planowanych napraw i przeglądów 
bez utraty wydobycia.

Dzięki zastosowaniu przesypów 
kierujących urobek możliwa będzie 
dywersyfikacja odstawy urobku 
na poziom 700 lub 1050. To z kolei 
umożliwi dokonywanie wstępnej 
selekcji urobku w zależności od ja-
kości i typu węgla z poszczególnych 
ścian już na dole kopalni.

Docelowo odstawa zostanie wy-
posażona w szereg nowoczesnych 
rozwiązań technicznych, które 
wpłyną na poprawę efektywności 
i niezawodności projektowanego 
systemu, jak też umożliwią zarzą-
dzanie strugą urobku z powierzch-
ni kopalni. Będą to między innymi: 
urządzenia łagodnego rozruchu 
(falowniki z możliwością odzysku 
energii), chłodzenie jednostek na-
pędowych z odzyskiem wody do 
rurociągów przeciwpożarowych 
poprzez zastosowanie zespołu fil-
trów rewersyjnych rurowych, wizu-
alizacja parametrów pracy odstawy 
głównej oraz jej zdalne sterowanie, 
monitoring przesypów urobku na 
odstawie głównej poprzez zasto-
sowanie kamer ognioszczelnych, 
monitoring połączeń taśmy w prze-
nośniku taśmowym, pomiar masy i 
jakości urobku poprzez zastosowa-
nie w przenośniku analizatora lub 
wag, pomiar drgań mechanicznych 
elementów napędu (wibrodiagno-
styka) oraz sterowane ultradźwię-
kowo zraszanie urobku.

- Falowniki i łagodny rozruch 
są rzeczą powszechnie stosowaną. 
Regulacja prędkości też jest stoso-
wana, ale na mniejszą skalę. Wi-
brodiagnostyka dopiero się rozwija 

- jest bardzo mało firm, które się 
tym zajmują. Na jednym z przenoś-
ników prowadzimy testy takiego 
systemu. W każdym bądź razie nie 
jest to rzecz, która do tej pory byłaby 
stosowana powszechnie. Analizator 
urobku jest natomiast stosowany w 
„Bogdance”. Nie słyszałem, by ktoś 
stosował go na Śląsku. Jeśli chodzi 
o oprogramowanie, zmodyfikowane 
zostanie to, które już teraz stosuje-
my w kopalni „Budryk”. Jak wiemy, 
Grupa Kapitałowa JSW poszerzyła 
się o informatyczną spółkę Advi-
com, mamy zatem własny potencjał, 
by zrealizować własnymi siłami 
przynajmniej część z tych zadań 
- mówi główny elektryk KWK „Bu-
dryk” Krzysztof Białas.

Jego zdaniem, nie powinno być 
problemów z płynnym wdrożeniem 
systemu zarządzania odstawą.

- Dane wysyłane na powierzch-
nię będą obrobione w sposób cy-
frowy. Od tego roku w kopalniach 
JSW funkcjonują już wyspecjalizo-
wane oddziały EDA, które zajmują 
się łącznością, połączeniami świat-
łowodowymi i transmisją danych. 
Jeśli chodzi o fizyczną obsługę 
urządzeń, nie będzie ona wyma-
gała od pracownika przechodzenia 
specjalistycznych kursów, poza 
szkoleniem, które przeprowadzi 
dostawca urządzeń przed ich roz-
ruchem - tłumaczy.

Stworzenie wirtualnej wersji 
projektowanego układu transpor-

towego umożliwi symulację pracy 
odstawy, a więc również ustawie-
nie parametrów układu odstawy 
urobku tak, aby osiągał on opty-
malną wydajność w danych wa-
runkach.

Skuteczne wdrożenie projektu 
zwiększy możliwości produkcyjne 
kopalni w perspektywie długoter-
minowej, gwarantując zarazem sta-
bilizację zatrudnienia dla załogi.

Jeśli testy dołowe wypadną 
pomyślnie, wkrótce wypracowany 
standard transportu urobku może 
zostać wprowadzony we wszyst-
kich zakładach górniczych należą-
cych do JSW.

Marek Jurkowski

na zakup trzech przenośników, jesteśmy 
na etapie dokumentacji przetargowej na 
zakup przesypu dwudrożnego i szykujemy 
roboty przygotowawcze - chodzi głównie 
o pobierkę spągu i konieczną przebudowę 
wyrobisk, gdzie elementy odstawy będą 
zabudowane. Cały projekt został podzie-
lony na dwa etapy. Pierwszym etapem 
jest rozbudowa odstawy głównej. Doce-
lowo będzie to pięć przenośników, które 
połączą dwie nitki odstawy funkcjonują-
ce w KWK „Budryk” - czyli poziom 700 
i poziom 1050. Jeżeli nastąpi awaria na 
którejś z nitek, będziemy mogli przekie-
rować urobek na drugi poziom. W 2019 
roku chcemy zakupić trzy przenośniki. 
Dzięki nim uzyskamy połączenie obydwu 
wspomnianych przeze mnie poziomów. 
Kolejne dwa przenośniki zamierzamy ku-
pić w roku 2020. Drugi etap projektu ma 
polegać na modernizacji i odtworzeniu 
odstawy istniejącej. Od momentu po-
wstania kopalni, czyli pierwszej połowy 
lat 90-tych XX wieku, w „Budryku” funk-
cjonowała jedna nitka odstawy urobku 
- na poziom 700. Sprawiała nam ona co-
raz więcej problemów związanych z eks-
ploatacją i dzisiaj wymaga odtworzenia. 
Kopalnia realizuje inwestycję związaną z 
budową poziomu 1290, w której jednym 
z etapów była budowa nowej odstawy 
głównej na poziomie 1050. W kwietniu 
tego roku przeszliśmy z systemu trzyścia-
nowego na system czterościanowy. Uru-
chomiliśmy ścianę D-1 w pokładzie 358/1 
na poziomie 1050 z węglem typu 35, 
stanowiącą element inwestycji związanej 
z budową poziomu 1290. Przed urucho-
mieniem tej ściany została uruchomiona 
nowa nitka odstawy na poziomie 1050. To 
był dobry moment, by niejako przy okazji 
zmodernizować starą odstawę, tę z pozio-
mu 700. Pięcioma przenośnikami, które 
zamierzamy kupić, chcemy zbudować 
alternatywną drogę prowadzenia urob-
ku na poziom 1050, przez co odciążymy 
poziom 700, umożliwiając odtworzenie 
tamtej nitki. Realizacja całości projek-
tu powinna się zakończyć w 2021 roku. 
Podsumowując, pierwszą potrzebą, która 
sprawiła, że projekt jest realizowany, była 
konieczność modernizacji i odtworzenia 
odstawy. Drugą przyczynę stanowiły ko-
rzyści z budowy systemu selekcji urobku, 
tak by już na dole klasyfikować urobek i 
węgiel typu 34 kierować na poziom 700, 
a węgiel typu 35 - na poziom 1050.
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O KORZYŚcIAch, jakie przyniesie 
zastosowanie innowacyjnej odstawy, 
mówi Dariusz Janik, kierownik Działu 
Zarządzania Projektami Górniczymi 
JSW Innowacje SA: - Realizowany w 
KWK „Budryk” projekt „Poprawa efek-
tywności produkcji oraz drążenia wyro-
bisk korytarzowych poprzez rozbudowę 
i modernizację odstawy głównej z możli-
wością rozdziału urobku na poziom 700 
lub 1050 oraz wstępną dołową selektyw-
nością produktu” jest częścią Programu 
„Inteligentna kopalnia”, który ma przy-
czynić się do poprawy bezpieczeństwa, 
wzrostu efektywności i jakości produk-
cji w zakładach górniczych Grupy JSW. 

przez dedykowany zespół roboczy, który 
rekomendował nowoczesne rozwiązania 
techniczne i technologiczne, jakie przy-
czynią się do realizacji podstawowego 
celu - funkcjonalności, niezawodności 
i uniwersalności odstawy urobku. Za-
stosowanie omawianych rozwiązań ma 
również zmniejszyć nakłady pracy zwią-
zane z utrzymaniem w sprawności ciągu 
odstawy. Mam tu na myśli wyeliminowa-
nie do minimum uciążliwości dla górni-
ków w pracach związanych z usuwaniem 
awarii oraz notoryczną konserwacją 
przenośników taśmowych. W projekcie 
przewidziane są systemy sterowania z 
precyzyjnym kierowaniem urobku, re-
gulowaniem prędkości biegu przenoś-
nika w zależności od ilości nadawy czy 
możliwością selekcji urobku poprzez 
wstępną klasyfikację i rozdział węgla 
już na dole kopalni, co będzie innowacją 
w skali całego polskiego górnictwa. To 
ostatnie rozwiązanie sprawi, że węgiel 
typu 34 zostanie przetransportowany na 
poziom 700, a węgiel koksujący typu 35 
będzie za pomocą odstawy selektyw-
nej transportowany na poziom 1050. 
Automatyka zostanie wyposażona w 
system monitoringu pracy układu trans-
portowego i zdalnego sterowania, także 
sterowania z powierzchni. Układ trans-
portowy będzie wyposażony również w 
systemy predykcji uszkodzeń i awarii.

ZNACZENIE poszczególnych ele-
mentów projektu w kontekście ich 
innowacyjności wyjaśnia Krzysztof 
białas, główny elektryk KWK „bu-
dryk”: - Innowacyjne w tym projekcie 
jest przede wszystkim połączenie tych 
wszystkich rozwiązań, które istnieją 
na rynku - z drobnymi modyfikacjami 
- i dołączenie do tego oprogramowania 
nadzoru, które - przy pomocy pewnych 
skryptów - pozwoli nam na predykcję 
niektórych awarii. Dzięki wibrodiagno-
styce, a więc stwierdzeniu wzmożonych 
drgań na przenośniku - mówimy głównie 
o przekładniach i silnikach - będziemy 
z wyprzedzeniem wiedzieć o grożących 
nam awariach. To da nam czas na pla-
nową wymianę wadliwego podzespołu. 
Kolejnym elementem, pozwalającym 
na określenie odstawy mianem „inteli-
gentnej”, będzie zastosowanie urządzeń 
płynnej regulacji prędkości przenośni-
ków - czyli falowników - i możliwość ich 
automatycznego sterowania, zależnie od 
ilości nadawy. W razie potrzeby możliwe 
będzie zmniejszenie prędkości przenoś-
ników, co bezpośrednio przełoży się 
na mniejsze zużycie energii, krążników 
oraz samej taśmy. Mamy tutaj zatem 
czynnik ekonomiczny przemawiający za 
realizowanym projektem. Nowoczesnym 
rozwiązaniem jest chłodzenie jednostek 
napędowych z zastosowaniem wody, 
która w całości jest odzyskiwana. Dzięki 
temu zaoszczędzimy energię koniecz-
ną do odpompowania wody. Poprawę 
bezpieczeństwa załogi zapewni monito-
ring przesypów urobku - mam na myśli 
kamery, dzięki którym wyeliminujemy 
konieczność wyłącznie fizycznego do-
glądania stanu przesypów i okolic napę-

dów przenośników. Obsługa monitorin-
gu znajdzie się na dole, jak również na 
powierzchni. Rzecz, która - wedle mojej 
wiedzy - nie była dotąd stosowana w 
wyrobiskach dołowych śląskich kopalń, 
to analizator urobku w trybie „online”. 
Urządzenie pozwoli na bieżącą analizę 
jakości urobku. Dzięki przesypowi dwu-
drożnemu surowiec zostanie przekiero-
wany do właściwego przedziału szybu 
wydobywczego. Dodatkowo, dzięki ana-
lizie widma, będziemy mieli możliwość 
określenia masy nadawy, co pozwoli nam 
uniknąć przeciążeń danego ciągu, a więc 
wpłynie na poprawę efektywności całej 
odstawy. Sterowanie automatyką prze-
nośników będzie możliwe z powierzch-
ni lub z zabudowanego w bezpiecznym 
miejscu stanowiska dołowego. Tam 
znajdą się monitory z podglądem przesy-
pów i napędów przenośników lub innych 
newralgicznych miejsc na odstawie. 
Ponadto chcemy zastosować system 
zraszania urobku na podstawie badania 
ultradźwiękowego - jeśli czujniki stwier-
dzą, że na przenośniku znajduje się uro-
bek, zraszanie będzie uruchomione, jeśli 
tego urobku nie będzie, zraszanie będzie 
wyłączane. Dzięki temu rozwiązaniu 
nadal aktywnie będziemy zwalczać za-
pylenie oraz unikniemy zalewania prze-
nośników, co wydłuży ich żywotność. 
Realizując projekt rozbudowy i moderni-
zacji odstawy głównej wraz ze wstępną 
dołową selektywnością surowca, sta-
wiamy zatem na trzy czynniki - bezpie-
czeństwo pracownika, efektywne wyko-
rzystywanie poszczególnych urządzeń 
odstawy i korzyści wynikające między 
innymi z wdrożenia skutecznego syste-
mu predykcji zdarzeń niepożądanych.

Istotnym jest tutaj fakt, że cały szereg 
zadań zapisanych w Programie ma być 
realizowana poprzez projekty zdefiniowa-
ne według konkretnych potrzeb danych 
kopalń. Tak jest również w przypadku 
tego projektu. Podczas dyskusji na temat 
Programu „Inteligentna kopalnia” prob-
lem modernizacji odstawy był zgłaszany 
jako kluczowy dla procesu technologicz-
nego KWK „Budryk”. Projekt zwiększa 
możliwości działalności kopalni w per-
spektywie długoterminowej, zapewnia-
jąc ciągłość produkcji, a tym samym 
- stabilizację zatrudnienia dla załogi oraz 
osiąganie lepszych wyników produkcyj-
nych i ekonomicznych. Jeśli chodzi o 
zakres projektu, został on wypracowany 
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dodatkowy 
czas na 
wsparcie…deputat dla wdów i sierot!

WdOWy i sieroty po górnikach dostaną rekompensaty za utracone prawo do bezpłatnego węgla.

UStaWa, która umożliwi wy-
płatę 10-tysięcznych rekompen-
sat za utracone prawo do bez-
płatnego węgla dla ponad 24 tys. 
osób, którym w przeszłości ode-
brano deputat węglowy, uzupełni 
ustawę z 2017 roku. Do upraw-
nionych dołączą wdowy i sieroty 
po górnikach, którzy zginęli przy 
pracy lub zmarli jako czynni pra-
cownicy kopalń.

Pierwsze deputaty wypłaco-
no już w 2017 roku

W dniu 24 października 2017 
r. weszła w życie ustawa z 12 
października 2017 r. o świadcze-
niu rekompensacyjnym z tytu-
łu utraty prawa do bezpłatnego 
węgla. Ustawa ta uprawniała do 
otrzymania rekompensaty naj-
większą grupę osób, tj. emery-
tów i rencistów przedsiębiorstw 
górniczych, którym wypowie-
dziano jednostronnie lub za 
porozumieniem stron prawo do 
bezpłatnego węgla. Na etapie 

prac legislacyjnych grupa osób 
uprawnionych została poszerzo-
na o wdowy, wdowców i sieroty, 
mających ustalone prawo do ren-
ty rodzinnej po tych emerytach i 
rencistach.

Celem tej ustawy było zre-
kompensowanie tym osobom, 
do pewnego stopnia, w ramach 
możliwości budżetu państwa, 
strat finansowych, wynikających 
z utraty korzyści w postaci otrzy-
mywania bezpłatnego węgla w 
naturze lub w ekwiwalencie, na 
podstawie układów zbiorowych 
pracy i związanych z nimi poro-
zumień.

Potrzeba uzupełnienia 
regulacji

Podczas stosowania ustawy, 
w środowisku górniczym podnio-
sły się głosy, że oprócz emerytów 
i rencistów również inne grupy 
osób utraciły prawo do bezpłat-
nego węgla i, w ramach zasady 
równości, im również należy się 

rekompensata z tytułu utraty tego 
prawa.

Na podstawie ustawy z 12 
października 2017 r., 10-tysięczne 
rekompensaty otrzymało blisko 
211,9 tys. osób, kosztem ponad 
2,1 mld zł. Nowa ustawa umożliwi 
wypłatę świadczeń dla osób, które 
nie były objęte tamtymi przepisa-
mi. Wśród nich są wdowy i sieroty 
po górnikach, którzy zginęli przy 
pracy lub zmarli jako czynni pra-
cownicy kopalń. To ponad 24 tys. 
osób. Budżet państwa przeznaczy 
na te świadczenia 240,8 mln zł.

Poprawki
Ustawa, o której uchwalenie 

zabiegały, między innymi środo-
wiska wdów i sierot górniczych 
oraz związkowcy, była procedo-
wana w Sejmie w szybkim tempie 
- w czwartek odbyły się obydwa 
czytania projektu oraz posiedze-
nie Komisji do spraw Energii i 
Skarbu Państwa, która przyjęła 
i zarekomendowała Sejmowi po-
prawki do projektu.

Najważniejsza z nich dotyczy 
określenia terminu, w którym sie-
rota po zmarłym górniku miała 
prawo do renty rodzinnej po nim 
(a więc także prawo do deputatu 
węglowego). W pierwotnym rzą-
dowym projekcie termin ten okre-
ślono na dzień złożenia wniosku o 
wypłatę rekompensaty, natomiast 
komisja przyjęła poprawkę usta-
lającą moment posiadania prawa 
do renty na dzień utraty prawa do 
bezpłatnego węgla lub zaprzesta-
nia jego pobierania.

Poprawka była efektem wy-
stąpienia szefowej Stowarzysze-
nia Wdów i Sierot Górniczych 
Agaty Kowalczyk, a także kilkor-

ga posłów, którzy zwracali uwagę 
na sytuację grupy sierot, pozba-
wionych kilka lat temu deputatu, 
a kończących w ostatnim czasie 
szkoły lub przekraczających wiek 
25 lat, a tym samych tracących 
prawo do rent rodzinnych. W 
myśl poprzedniego zapisu, te 
osoby nie mogłyby otrzymać re-
kompensat, choć w przeszłości 
także zostały pozbawione prawa 
do bezpłatnego węgla. Przyjęta 
poprawka zapewnia im prawo do 
świadczenia.

Potrzebne oświadczenie
Jak mówił w czwartkowej de-

bacie sejmowej wiceminister ener-
gii Grzegorz Tobiszowski, nowe 
prawo zamyka kwestię ostatniej 
grupy osób pozbawionych w prze-
szłości deputatów, a także za-
spokaja tych, którzy nie zdążyli 
złożyć wniosków o świadczenie z 
poprzedniej ustawy.

- Po wprowadzeniu przepisów 
tej ustawy nie będzie już żadnej 
grupy, żadnej osoby, która miała 
deputat, miała uprawnienie do 
niego i została go pozbawiona 
- zamykamy tę kwestię i rozwią-
zujemy ją systemowo - podkreślał 
wiceminister Tobiszowski.

Zgodnie z ustawą - podobnie 
jak w ustawie z ubiegłego roku - 
osoby ubiegające się o rekompen-
satę muszą złożyć oświadczenia, 
że nie wystąpią na drogę sądową 
w sprawie odebranego deputatu, 
a jeśli już wystąpiły - wycofać 
pozwy. Nie ma możliwości po-
łączenia rekompensaty z jedno-
czesnym roszczeniem w sprawie 
deputatu w sądzie.

 jm

Senat bez poprawek przyjął nowelizację 
Ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla 
kamiennego, wydłużającą czas jej obowiązy-
wania o pięć lat. W tym czasie nadal możliwa 
będzie pomoc publiczna na restrukturyzację 
górnictwa - jej górny limit pozostał na niezmie-
nionym poziomie 7 mld zł.

- Notyfikacja Komisji Europejskiej otworzy-
ła drogę do nowelizacji ustawy i stworzenia sta-
bilnych ram działania na kolejne pięć lat. Dzięki 
ustawie będziemy mogli finansować z budżetu 
wydatki związane z restrukturyzacją do końca 
2023 roku, maksymalnie do kwoty 7 mld zł, 
którą określiliśmy wcześniej. Jednak wydatki 
te mogą dotyczyć jedynie majątku, który trafi 
do SRK jeszcze w tym roku. Później likwidację 
zbędnego majątku spółki węglowe będą finan-
sować z własnych środków - zaznaczył Grze-
gorz Tobiszowski, wiceminister energii. 

Potwierdził, że jeszcze w tym roku do 
SRK ma zostać przekazana wybrana część 
majątku ruchu Piekary, gdzie kończą się zło-
ża węgla (jako część kopalni Bobrek-Piekary, 
należącej do spółki Węglokoks Kraj), część 
ruchu Rydułtowy (jako fragment kopalni 
ROW, należącej do Polskiej Grupy Górniczej) 
oraz wybrany, nieprodukcyjny majątek ko-
palni Mysłowice-Wesoła, także należącej do 
PGG. Gdyby majątek trafił do SRK po 2018 r., 
za jego likwidację czy rekultywację terenów 
poprzemysłowych musiałyby już płacić spół-
ki węglowe, a nie budżet państwa. 

Według informacji Ministerstwa Energii, 
przedłużenie obowiązywania ustawy górniczej 
o kolejne pięć lat gwarantuje ciągłość finan-
sowania procesów likwidacji kopalń i działań 
polikwidacyjnych, w tym realizację zadań zwią-
zanych z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich 
przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz 
pożarowym w trakcie i po zakończeniu likwi-
dacji kopalń. Daje także możliwość pokrywania 
kosztów naprawy szkód górniczych, wywoły-
wanych przez kopalnie będące już w likwidacji 
lub zlikwidowane. Pozwala również na dalsze 
finansowanie świadczeń dla pracowników, 
którzy przejdą wraz ze zbędnym majątkiem do 
SRK do końca 2018 r., i którzy zdecydują się 
skorzystać ze świadczeń osłonowych - urlo-
pów górniczych i odpraw. 

jm

PrAWO Nowelizacja ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym…
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Nowy plan na polską energię
W 2030 R. 60 proc. prądu będzie nada pochodziło z węgla przy utrzymaniu rocznego zużycia na obecnym poziomie, 
od 2033 r. w Polsce pojawić ma się atom - wynika z projektu Polityki energetycznej Państwa do 2040 r. Łączne nakłady 
inwestycyjne w energetyce do 2040 roku zakładane na ok. 400 mld zł.
23 listOPaDa, w cieniu zaku-
powego szaleństwa, jakim był tzw. 
Black Friday, resort energii przed-
stawił projekt Polityki Energetycz-
nej Państwa (PEP) do 2040 r. Z 
grubsza resort energii założył, że 
w 2030 roku węgiel będzie odpo-
wiadał za 60% wytwarzania energii 
elektrycznej (dziś ok. 80%). Wzros-
nąć ma wykorzystanie odnawial-
nych źródeł energii. Polityka ener-
getyczna Polski (PEP) przyjmuje, 
że w 2033 roku zostanie oddany do 
użytku pierwszy blok polskiej elek-
trowni jądrowej. Rolę stabilizującą 
mają pełnić moce gazowe. Dodat-
kowo, rząd planuje także rozbudo-
wać sieci przesyłowe i dystrybucyj-
ne oraz połączenia transgraniczne.

idzie nowe
PEP przewiduje, że w 2030 

roku odnawialne źródła energii 
będą odpowiadać za 21% finalnego 
zużycia energii. W elektroenerge-
tyce mają odpowiadać za to przede 
wszystkim morskie farmy wiatro-
we i fotowoltaika. Rozwijać mają 
się klastry energii i spółdzielnie 
energetyczne. W transporcie OZE 
mają odpowiadać za 10% zużycia 
energii już w 2020 roku. W 2030 
roku udział ten wzrośnie do 14%.

W dokumencie zaprezentowa-
nym przez resort energii znalazło 
się miejsce dla energetyki jądrowej. 
Pierwszy blok o mocy ok. 1-1,5 GW 
ma zostać uruchomiony już w 2033 
roku. Do 2043 roku w Polsce praco-
wać ma już sześć bloków jądrowych o 
mocy od 6 do 9 GW. W PEP podkre-
ślono perspektywiczną rolę małych 
reaktorów jądrowych – HTR i SMR.

Podstawowymi filarami dywer-
syfikacji dostaw gazu mają być ga-
zociąg Baltic Pipe i terminal LNG. 
Do tego, PEP prognozuje rozbu-
dowę sieci przesyłu i magazynów 
gazu. W kwestii ropy naftowej mi-
nisterstwo energii planuje posta-
wić na rozwój sieci przesyłowej i 
magazynowej.

Rząd przewiduje, że w związku 
z uruchomieniem bloków jądro-
wych i gazowo-parowych oraz w 
związku z rozwojem odnawialnych 
źródeł energii i wyłączeniami sta-
rych bloków węglowych, średnia 
emisja sektora elektrowni i elek-
trociepłowni w 2040 roku wyniesie 
394 kg CO2/MWh.

Według PEP w kwestii zainsta-
lowanych mocy wytwórczych do-
konać ma się istotna rewolucja. W 
roku 2040 dominującymi mocami 
w Polsce mają być moce w fotowol-
taice. Mają też pojawić się istotne 
moce w morskiej energetyce wia-
trowej.

Według ministra Krzysztofa 

Tchórzewskiego, dostosowanie pol-
skiej energetyki do planów zawar-
tych w PEP kosztować ma 400 mld 
złotych, w tym blisko 180 mld zł na 
rozwój energetyki jądrowej!

Jaka przyszłość węgla?
Jak mówił wiceminister energii 

Grzegorz Tobiszowski, planowane 
są nowe obszary wydobycia węgla 
kamiennego, a przyszłość węgla 
brunatnego zależy od rozwoju no-
wych technologii jego użycia. Dla 
obu węgli ważne jest zaplanowanie 
przyszłości dla obszarów poeksplo-
atacyjnych. 

W enigmatycznych wypowie-
dziach kryje się wiele zagadek, bo-
wiem już w 2040 r. udział węgla w 
produkcji prądu ma zmniejszyć się 
już do poziomu poniżej 30 proc. Z 
analizy dokumentu wynika, że za-
kłada się drastyczny spadek mocy 
na węglu brunatnym. 

– Do czasu, aż nie wprowadzi-
my do masowego użycia innego 
nośnika energii, mogą to być np. 

technologie związane z magazy-
nowaniem energii odnawialnej na 
wielką skalę czy technologie wodo-
rowe - musimy mieć paliwa, które 
by stabilizowały system energe-
tyczny, biorąc pod uwagę, że OZE 
oznacza nieciągłe dostawy energii. 
Potrzebny jest atom, gaz czy wę-
giel, by ten system stabilizować, by 
nie było blackoutu – ocenia prezes 
Górniczej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej (GIPH) Janusz Olszowski.

Dlatego zdaniem prezesa GIPH 
co najmniej do 2050 r. nie ma al-
ternatywy dla stosowania węgla w 
polskiej energetyce, a zmniejszenie 
jego udziału w miksie energetycz-
nym nie musi oznaczać zmniejsze-
nia ilości zużywanego węgla 

– Należy zwrócić uwagę na 
to, abyśmy nie patrzyli jedynie na 
procentowy udział węgla w miksie 
energetycznym, bo to bardzo my-
lące. Musimy brać pod uwagę, że w 
tym czasie nastąpi wzrost zużycia 
energii; stąd raczej powinniśmy 
brać pod uwagę ilości węgla, jakie 

nam będą potrzebne w tym miksie 
– zauważył prezes Olszowski.

Tymczasem Greenpeace nie 
zostawia suchej nitki na „Planie 
Energetycznym Polski”.

– Projekt „Polityki energetycz-
nej Polski do 2040 r.” przedłożony 
dziś do konsultacji przez Minister-
stwo Energii kompromituje polski 
rząd jako gospodarza Szczytu Kli-
matycznego (COP24) w Katowicach 
i dowodzi, że minister Krzysztof 
Tchórzewski kompletnie nie rozu-
mie zmian, jakie w szybkim tempie 
zachodzą obecnie w światowej ener-
getyce. Projekt ignoruje zagrożenia 
i wyzwania wynikających z kryzysu 
klimatycznego - twierdzi Paweł Szy-
pulski z Greenpeace Polska. 

Dokument, ogłoszony przez 
Ministerstwo Energii, został skie-
rowany do konsultacji publicznych, 
które potrwają do 15 stycznia 2019 
roku. Zapowiada się ciekawa dys-
kusja…

Jakub Michalski

wydarzenia

Me Poznaliśmy założenia Polityki energetycznej Państwa do 2040 r.
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GIG Instytut XXI wieku

 WĘGlOKOKS KRaJ

Górnictwo naprawdę jest OK
Węglokoks Kraj dołączył do porozumienia GÓRNIcTWO OK. Dokument potwierdzający przy-
stąpienie do Grupy Wspólnych Inicjatyw Społecznych podpisał prezes Grzegorz Wacławek 
podczas Międzynarodowego Góniczego Forum Ekonomicznego, które odbyło się w krakow-
skiej Akademii Górniczo-hutniczej.

Czy wiecie, że Główny 
instytut Górnictwa…

WęGIEL ma na świecie wielu przeciwników. Często 
powodem tego są mity i niewiedza. Chcemy wspól-
nie pokazać światu, że górnictwo jest potrzebne, 
że daje pracę, podatki miastom, daje energię elek-
tryczną i ciepło, że węgiel może być wykorzystywa-
ny mądrze i ekologicznie. Że jest OK  – argumentuje 
prezes Wacławek.

Inicjatywa „Górnictwo Ok” powstała w sierpniu 
tego roku podczas społecznego Pre_COP24 w Ka-
towicach. 

Górnictwo OK ma służyć m.in. temu, aby przez 
eventy, informacje, wiarygodne diagnozy, pokazy-
wać, w jakim miejscu jest dziś sektor wydobywczy, 
w którym Polska ma swój głęboki udział jeśli chodzi 
o nowoczesność i innowacyjność - to zaczyna być 
naszą wizytówką w innych częściach świata, gdzie 
możemy transferować nasze innowacyjne podej-

ście do branży. Z etapu oferowania pracy innym 
przechodzimy do oferowania naszego know-how 
– mówił wtedy wiceminister energii Grzegorz To-
biszowski.

Głównymi celami inicjatywy są wymiana do-
brych praktyk oraz nowoczesna promocja branży 
wydobywczej i upowszechnianie zasad społecznej 
odpowiedzialności przemysłu. Dotąd udało się wy-
pracować 36 wspólnych projektów, podpisano też 
wiele listów intencyjnych.

Jej członkami i partnerami są Ministerstwo 
Energii,  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, spół-
ki górnicze, okołogórnicze i energetyczne, ośrodki 
akademickie i naukowe, instytucje, organizacje po-
zarządowe, a także media. 

red

…formalnie utworzony został w 
kwietniu 1945 roku, jako zaplecze 
naukowe przemysłu wydobywcze-
go, pod nazwą Instytut Naukowo-
Badawczy Przemysłu Węglowego, 
lecz jego prawdziwa historia roz-
poczęła się w roku 1925 wraz z wy-
dzierżawieniem przez Górnośląski 
Związek Kopalń i Hut od księcia 
pszczyńskiego kopalni Barbara, 
która otrzymała nazwę Kopalnia 
Doświadczalna Barbara - Centrala 
Ratownictwa Górniczego i Obser-
watorium Magnetyczne w Mikoło-
wie. Po wojnie KD Barbara została 
włączona w struktury Instytutu, 
który od roku 1950 działał już jako 
Główny Instytut Górnictwa. Wy-
niki prac naukowo-badawczych 
wykonywanych w Instytucie przez 
wiele lat jego działalności two-
rzyły podstawy nowoczesnego i 
bezpiecznego górnictwa i geologii 
inżynierskiej w Polsce, a wiele z 
nich znalazło zastosowanie w gór-
nictwie światowym. 

Blisko 500 pracowników, w tym 
ponad 250 naukowców i badaczy, 19 
zakładów naukowo-badawczych, 

28 nowoczesnych laboratoriów 
badawczych, w tym 18 laborato-
riów akredytowanych w Polskim 
Centrum Akredytacji (2 z nich to 
laboratoria wzorcujące), Centrum 
Czystych Technologii Węglowych, 
Śląskie Centrum Radiometrii Śro-
dowiskowej oraz jedyna w Europie 
kopalnia doświadczalna „Barbara”. 
Tak, w największym skrócie, pre-
zentuje się obecnie potencjał In-
stytutu, dający gwarancję rzetelnej 
realizacji najambitniejszych pro-
jektów oraz ich skutecznej komer-
cjalizacji. Wykonuje się tu w ciągu 
roku blisko 4000 prac badawczo-
usługowych. Priorytetem w działal-
ności Instytutu jest dywersyfikacja 
usług i klientów, a podstawowym 
atrybutem innowacyjność opra-
cowywanych rozwiązań. I chociaż 
podstawowymi dyscyplinami są 
wciąż górnictwo oraz geoinżynie-

ria, to na bazie ponad 90.letniego 
doświadczenia, intensywnie rozwi-
jane są nowe obszary, szczególnie 
te związane z inżynierią środowi-
ska oraz bezpieczeństwem pracy w 
przemyśle.

Uniwersalna misja, w zgodzie 
z którą GIG prowadzi dziś swoją 
działalność, opiera się na idei zna-
czącego udziału nauki w kształto-
waniu najkorzystniejszych relacji 
pomiędzy człowiekiem, przemy-
słem i środowiskiem. GIG, z pełną 
świadomością wpływu technologii 
na środowisko inicjuje i prowadzi 
liczne proekologiczne projekty na-
ukowe. Badania obejmują prak-
tycznie wszystkie czynniki mające 
wpływ na jego jakość: od oceny 
stanu powietrza, gleby, wód, ana-
lizy ścieków i osadów, poprzez mo-
nitoring zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych, aż po badania 
produktów rolnych i spożywczych. 
Do walki z niską emisją powołano 
Eko Patrol GIG – mobilne labora-

torium (elektryczny samochód + 
dron), pobierające i błyskawicznie 
analizujące próbki dymu w terenie. 
Informacje przekazywane do bazy 
danych w trybie „on line”, pozwa-
lają na precyzyjne wskazywanie 
źródeł i wielkości zanieczyszczeń 
oraz tworzenie map niskiej emisji. 
W temacie tym GIG ściśle współ-
pracuje z jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

Wachlarz dziedzin w których 
Instytut jest aktywny, bądź posiada 
potencjał do podjęcia aktywności 
jest bardzo szeroki. Instytut od lat 
wspiera sektor wodociągów i kanali-
zacji, opracowując np. procedury ba-
dawcze w analizie wód naturalnych i 
odciekowych. Szereg innowacyjnych 
rozwiązań związanych z badaniem 
rożnych substancji, materiałów i 
maszyn, elektrostatyką, drganiami 
czy techniką laserową, można z po-
wodzeniem implementować w wielu 
branżach, np. przemyśle okrętowym, 
lotniczym czy nawet spożywczym. 

Rozwijana jest współpraca z bran-
żą medyczną w tak ważnych dzie-
dzinach jak dozymetria radiacyjna, 
badania promieniotwórczości w róż-
nych materiałach czy zastosowanie 
techniki termowizyjnej i podczer-
wieni w diagnostyce medycznej. 

Oprócz działalności badawczej 
Instytut prowadzi również szeroką 
działalność edukacyjną. Nie każdy 
wie, że jest tu najbogatsza w regio-
nie bibliotekę (360 000 woluminów) 
w zakresie górnictwa, geologii i 
inżynierii środowiska. Posiadając 
pełne uprawnienia akademickie w 
dyscyplinach: górnictwo i geologia 
inżynierska oraz inżynieria środo-
wiska, GIG organizuje studia po-
dyplomowe i doktoranckie, a także 
różnorodne, specjalistyczne kursy 
i szkolenia. W ofercie Instytutu są 
usługi certyfikacyjne i normali-
zacyjne, a nawet wydawnicze. Od 
1996 roku Jednostka Certyfikująca 
GIG posiada akredytację zgodną z 
normą europejską. W 2001 uzyska-
ła akredytację PCA w zakresie cer-
tyfikacji systemów zarządzania. Od 
2004 roku Główny Instytut Górni-
ctwa jest jednostką notyfikowaną 
Unii Europejskiej w zakresie pięciu 
dyrektyw uprawniających do certy-
fikacji wyrobów na europejski znak 
„CE”. Posiada też międzynarodową 
akredytację IECEx, a od roku 2007 
również akredytację w zakresie cer-
tyfikacji osób.

jm
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Rozwiązanie krzyżówki panoramicznej prosimy przesyłać na adres: Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, ul. Floriana 
7, 40-286 Katowice lub drogą mailową: redakcja@solidarnoscgornicza.org.pl

Wśród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy nagrody. Miłej zabawy. Rozwiązanie hasła w październikowej krzyżówce brzmi: Kto się waha, nie ma nic. 

Nagrody wylosowali: Artur Sładek z Palowic oraz Artur Celarek z Chrzanowa. Gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.



1� rOZMAITOśCI

Złoty trunek lał się strumieniami
KILKUSEt gwarków bawiło się 
podczas Karczmy Piwnej Orga-
nizacji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność” Górnictwa Węgla 
Kamiennego w Bytomiu. Goś-
ćmi imprezy byli między innymi 
wiceminister energii Grzegorz 
Tobiszowski, wojewoda śląski 
Jarosław Wieczorek, I wiceprze-
wodniczący Komisji Krajowej 
NSZZ „Solidarność” Bogdan Biś, 
a także ustępujący prezydent 
Bytomia Damian Bartyla.

Uczestnicy Karczmy podzię-
kowali prezydentowi Bartyli za 
zaangażowanie w obronę KWK 
„Bobrek-Centrum”, którą na po-
czątku 2015 roku rząd koalicji 

Platformy Obywatelskiej i Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego 
zamierzał zlikwidować.

Odbyła się również trady-
cyjna uroczystość przyjęcia w 
szeregi Braci Górniczej „młodych 
lisów” - młodych adeptów zawo-
du górnika.

Dalej była już tylko dobra za-
bawa. Złocisty trunek lał się stru-
mieniami, a „wisienkę na torcie” 
stanowił Kabaret Rak z fenome-
nalnym Krzysztofem Hanke. Ten 
ostatni dokonał niemożliwego: 
rozbawił do łez nawet polityków!

Po tak udanym wieczorze po-
zostaje tylko żałować, że kolejna 
Karczma dopiero za rok…

Biesiadowanie na najwyższym poziomie
ROZMACH, jaki towarzyszył 
imprezie biesiadnej NSZZ „Soli-
darność” KWK „Knurów-Szczy-
głowice”, zaskoczył wszystkich! 
Pojawiło się pół tysiąca gości 
- przede wszystkim członków 
knurowskiej „Solidarności” z 
małżonkami bądź partnerami/
partnerkami, ale również dyrekto-
rów, prezesów, gwiazd boksu… 
Kto nie był, niech żałuje, a kto był, 
sam najlepiej wie, jak było: orga-
nizacja na najlepszym poziomie. 
Jak się chwalić, to się chwalić!

Knurowska                                         
Solidarność Górnicza

MJ


