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Słowo wstępne 

Nowy Kurier jest Polsko – Kanadyjskim dwutygodnikiem adresowanym głównie do Polonii Kanadyjskiej 

i częściowo do czytelników w Stanach Zjednoczonych. Czasopismo zostało założone w 1972 roku przez Willa 

Markiewicza i nosiło ono wówczas nazwę Kurier Polsko – Kanadyjski. Od 1986 roku pod obecną nazwą Nowy 

Kurier wydawany jest pod moim kierownictwem. 

Wydawanie niezależnej gazety nie jest łatwe. Jak zwykle problemem są środki finansowe, a raczej ich skrom-

ny poziom. Tu trzeba dodać, że Nowy Kurier kolportowany jest bezpłatnie. Jego nakład wynosi 15 tys. egzempla-

rzy, a bywa, że niektóre zeszyty, szczególnie ważne zdaniem redakcji, posiadają nakład dużo większy. Możliwość 

otrzymywania bezpłatnych egzemplarzy powoduje atrakcyjność czasopisma dla Czytelników. 

Nowy Kurier publikuje felietony, współpracujących z redakcją, autorów kanadyjskich, amerykańskich i pol-

skich. Niektórzy autorzy piszą regularnie teksty. Ich nazywam w stopce redakcyjnej publicystami. Inni piszą 

okazjonalnie, gdy uznają, że warto podzielić się swymi przemyśleniami z Polakami mieszkającymi za oceanem. 

Skład publicystów też się zmienia. Jedni odchodzą a na ich miejsce przychodzą inni. To powoduje dużą różno-

rodność zamieszczanych tekstów. 

Redakcja stara się wnieść wkład w wielokulturowość Kanady. Zamieszczamy artykuły o mniejszościach naro-

dowych, mniejszościach religijnych. Prezentujemy też dokonania organizacji polonijnych. 

Dziennikarze Nowego Kuriera przeprowadzają wywiady z czołowymi politykami polskimi. I nie jest dla nas 

ważne jako orientację polityczną oni preferują. Naszą zasadą jest dewiza „ponad podziałami”. Zresztą i skład 

redakcji jest politycznie zróżnicowany. Są osoby o przekonaniach prawicowych, a także są i socjaliści. 

Chciałabym zaprezentować teraz niektóre z osiągnięć czy ważniejszych akcji, które inicjowałam jako Redak-

tor Naczelny.  

– zamieściłam w 1988 roku apele o wspieranie Prymasowskiego Komitetu Pomocy (prześladowanym) poprzez 

przekazywanie środków pieniężnych na ręce ks. Bp. Szczepana Wesołego w Rzymie, 

– w 1988 roku wydrukowałam list otwarty do Gorbaczowa i Reagana z apelem o przywrócenie w Polsce 

demokracji i działania „Solidarności”, list powstał w związku ze szczytem supermocarstw w Moskwie, 

– na pierwszej stronie NK zamieściłam w 1991 roku apel do Prezydenta George’a Busha o anulowanie polskich 

długów w USA, 

– do najważniejszych moich osiągnięć należy popieranie, w latach 1995 – 1998, członkostwa krajów Grupy 

Wyszehrackiej w ich drodze do NATO, 

– publikowałam artykuły i apele do Polonii, organizacji polonijnych w Kanadzie i polonijnych mass-mediów 

w Kanadzie i USA, aby uzyskać ich poparcie i wytworzenie sprzyjającej atmosfery dla członkostwa Polski 

w NATO, 

– organizowałam akcje pisania petycji w sprawach ważnych dla Polski, przygotowywaliśmy wzory pism do 

posłów – senatorów kanadyjskich i amerykańskich, podawaliśmy instrukcje jak takie petycje wysyłać, 

– popieraliśmy rozszerzenie NATO na Litwę i Słowację, liczne teksty w tej sprawie zamieszczałam w latach 

1998 – 2001, 

– utrzymywaliśmy kontakty, a często współpracowaliśmy ściśle, z Konsulatem Generalnym w Toronto. 

 

W swojej działalności wydawniczej staram się popierać wartości pozytywne, promuję uzdolnione jednostki, 

popieram poprawę stosunków między Polakami a różnymi mniejszościami narodowymi. 

Dwukrotnie otrzymywałam dyplomy honorowe za najlepiej redagowane pismo „etniczne” w Ontario w Ka-

nadzie. 

Jako dowód uznania dla całego Zespołu Redakcji traktuję odznaczenie mnie w 2002 roku Krzyżem Kawa-

lerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Redakcja utrzymywała kontakt z takimi zasłużonymi osobami jak prof. Jan Karski, Jan Nowak-Jeziorański, 

Jerzy Giedrojć, ks. Abp Szczepan Wesoły. 
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Wydawcy, Redakcja i wszyscy Autorzy utrzymują się ze środków nie związanych z naszą gazetą. Zawodowo 

nie są związani z Nowym Kurierem. Pomimo tego udało się przez kolejne lata utrzymać wysoki poziom edytorski 

czasopisma. Ze stałych publicystów Nowego Kuriera pięcioro jest profesorami w Polsce i USA, a jedenaścioro ma 

doktoraty. 

Interesujące są felietony polskich publicystów. Wiele głoszonych poglądów jest zbieżna ze zdaniem Autorów, 

publicystów NK, zamieszkałych po drugiej stronie Atlantyku. Weryfikujemy nasze obserwacje z poglądami kra-

jowych autorów. 

Nowy Kurier w sposób bardzo konsekwentny krytykuje patologie polskiej transformacji. W ten sposób, choć 

zupełnie niezależny, stajemy się podobni do Paryskiej Kultury. Kultura była pismem opiniotwórczym i nie szczę-

dziła krytyki nie tylko PRLowi ale także Polsce pokomunistycznej. Kilku autorów Kultury współpracuje z Nowym 

Kurierem. 

Krytyczne teksty o polskiej restrukturyzacji krajowego górnictwa publikuje od stycznia 2005 roku Profesor 

Wiesław Blaschke. Jest on uznanym autorytetem górniczym w Polsce, a także autorem wielu artykułów zagra-

nicznych i referatów na międzynarodowych konferencjach. Jego teksty o górnictwie, a i teksty z innych obszarów 

jego działalności, znajdują licznych czytelników w Kanadzie. 

Wyjaśnić chciałabym, skąd Profesor Wiesław Blaschke trafił do Zespołu Redakcyjnego wydawanej przeze 

mnie gazety. Otóż znamy się od 1979 roku. Właśnie w tym roku organizowany był w Warszawie XIII Między-

narodowy Kongres Przeróbki Kopalin. Kongres ten gościł w Polsce po raz pierwszy i zresztą ostatni. 

Organizację Kongresu powierzono Orbisowi, w którym wówczas pracowałam. Właśnie mnie przypadł obo-

wiązek zorganizowania Kongresu na poziomie, który charakteryzował te kongresy organizowane w innych krajach. 

Pracował zresztą ze mną liczny zespół. Komitet Organizacyjny Kongresu ze strony polskiej, bo był też Komitet 

Międzynarodowy, składał się z Komitetu Naukowego i Komitetu Technicznego. Właśnie w tym drugim Komitecie 

pracował Wiesław Blaschke. Mieliśmy więc wiele wspólnych zadań do wykonania. Tak zaczęła się nasza zna-

jomość. 

Gościłam u państwa Blaschke w ich mieszkaniu w Krakowie, byliśmy razem na balu w podziemiach Wie-

liczki. Te wspomnienia wracają do mnie nawet po latach. Będąc w Kanadzie postanowiłam odnowić tą znajomość 

sprzed lat. Zdobyłam przez znajomych Jego telefon i adres e-mailowy. Rozpoczęłam korespondencję i rozmowy 

telefoniczne podpisując się obecnym nazwiskiem. Wiesław znał mnie pod nazwiskiem panieńskim. Byłam ciekawa 

czy mnie sobie skojarzy ze znajomą sprzed ponad dwudziestu lat. Nie ułatwiałam Mu tego. Okazało się, co prawda 

po paru tygodniach, że skojarzył mnie z dziewczyną pracującą przy organizacji Kongresu. Wtedy dopiero podałam 

mu ówczesne moje nazwisko. Zazgrzytał chyba wtedy zębami, gdyż jak mi opowiedział szukał wszystkich zna-

jomych Jolant łącznie ze sprawdzeniem nazwisk wszystkich swoich studentek. 

I tak zaczęła się nasza współpraca w Redakcji Nowego Kuriera. Wiesław, obecnie profesor Politechniki Ślą-

skiej w Gliwicach i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie rozpoczął pisanie felietonów do Nowego Kuriera. Wiem, 

że wiele z nich kseruje i powiela w znacznej ilości egzemplarzy przekazując je górniczym decydentom w Polsce. 

Nie zapomina nigdy opatrzyć je winietą Nowego Kuriera. 

Felietony zamieszczone w Czasopiśmie Technicznym są uszeregowane kolejno tak jak były publikowane 

w Nowym Kurierze w 2005 roku. Nie są ułożone tematycznie, co może sprawić pewne trudności w śledzeniu myśli 

autora. Ale taki był Jego wybór. 

Nie jest to pierwszy zbiór felietonów publikowanych w Nowym Kurierze a przybliżanych polskim czytel-

nikom. W 2006 roku w Warszawie wydana została książka Profesor Izabelli Bukraba-Rylskiej zawierająca Jej 

felietony socjologiczne. Taką książkową formę sugerowałam Wiesławowi. Uznał jednak, że korzystniej będzie 

Jego felietony opublikować w Czasopiśmie Technicznym. I na to wyraziłam zgodę. 

Życzę Czytelnikom Czasopisma Technicznego organu Krakowskiego Towarzystwa Technicznego interesu-

jącej lektury. 

 

Jolanta Cabaj 
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Wiesław S. Blaschke 

Polski węgiel 

 

Polski węgiel może być gwarantem bezpieczeń-

stwa energetycznego Unii Europejskiej, i powinien 

nim być. Mamy ogromne zasoby tego surowca, mamy 

kopalnie, nie mamy tylko jednego – a mianowicie 

polityki państwa, która sterowałaby górnictwem w kie-

runku dostaw naszego węgla do krajów Unii Europej-

skiej. Bierze się to stąd, że w programach restruktu-

ryzacji górnictwa zakładano, że będziemy likwidować 

eksport węgla, łącznie z dostawami na rynek Unii 

Europejskiej. Prowadzona od lat polityka ograniczania 

eksportu, bo były takie okresy, w których eksport 

węgla się nie opłacał – choć i to jest sprawą dysku-

syjną, doprowadziła do sytuacji, że nie jesteśmy przy-

gotowani do funkcjonowania naszego górnictwa na 

rynku Unii Europejskiej. Nie mamy węgla o odpo-

wiedniej jakości gwarantującej zainteresowanie unij-

nych odbiorców. Polscy odbiorcy mają stosunkowo 

małe wymagania jeśli chodzi o jakość węgla. Nasze 

elektrownie spalają węgiel powyżej 20 proc., popiołu, 

niektóre były zaprojektowane nawet na 35 proc. po-

piołu; w Unii Europejskiej takiego węgla się nie uży-

wa. Jeżeli analizujemy dostawy importowanego węgla 

do Unii Europejskiej to zauważymy, że rzadko zda-

rzają się partie węgla, które mają więcej niż 12 proc. 

popiołu. Aby można było ulokować polski węgiel na 

rynku Unii Europejskiej musimy go odpowiednio 

przygotować, dostosowując jego parametry jakościo-

we do wymagań unijnych użytkowników. Mamy co 

prawda zakłady przeróbcze, ale nie są one wykorzysty-

wane do głębokiego wzbogacania węgla. Część tych 

zakładów jest na światowym poziomie, ale część sta-

rych zakładów wymaga doinwestowania. Węgiel za-

legający w krajowych złożach posiada bardzo dobre 

parametry jakościowe. Niestety w procesie eksploa-

tacji ulega on zubożeniu; trafiają do niego ziarna skały 

płonnej. Gdybyśmy z węgla, w procesach wzbogaca-

nia, usunęli tylko sam kamień to będziemy mieli pro-

dukt handlowy o zawartości od 6 do 12 proc. popiołu. 

Taki węgiel bez problemów sprzedamy w krajach 

Wspólnoty konkurując z węglem dostarczanym obec-

nie z krajów trzecich. Warunkiem jest tylko cena tego 

węgla. Jeżeli będzie ona na poziomie nie przekracza-

jącym parytetu importowego to nasz węgiel będzie 

dominował na rynku europejskim. 

Konieczna jest zmiana dotychczasowej polityki 

w stosunku do górnictwa węgla kamiennego pod ką-

tem zabezpieczenia potrzeb UE i zapewnienia jej bez-

pieczeństwa energetycznego. W Unii nie przykładano 

dotychczas większej wagi co do możliwości dostaw 

naszego węgla kamiennego, ponieważ w wypowie-

dziach naszych polityków i decydentów zawsze mó-

wiono, że krajowy węgiel jest za drogi, że trzeba 

zlikwidować kopalnie. Wicepremier Hausner powie-

dział, że górnictwo jest kamieniem u szyi naszej gos-

podarki; ktoś powiedział nawet, że górnictwo trzeba 

zaorać. Jeżeli my z takimi opiniami o polskim węglu 

będziemy występować choćby tylko w kraju, to nie 

dziwmy się, że Unia z rezerwą podchodzić będzie do 

coraz częstszych naszych sugestii, że węgiel polski 

może zagwarantować jej bezpieczeństwo energetycz-

ne. W krajach Unii znane są polskie opinie i opraco-

wania dotyczące węgla kamiennego. 

Szanse na zmianę polityki wobec górnictwa by-

łyby, gdyby była taka wola polityczna, a takiej woli 

niestety nie ma. Nie wiem czy obecna ekipa rządząca 

jest w stanie zmienić tę politykę. Przywiązała się ona 

do swojego programu restrukturyzacyjnego, powoli 

kończy się kadencja parlamentu, więc nie sądzę, żeby 

jakiekolwiek większe ruchy były zrobione w tej spra-

wie. Ludzie, którzy decydują o górnictwie popełniają 
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tragiczny polityczny i gospodarczy błąd jeśli chodzi 

o bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz Unii Euro-

pejskiej, które powinno być oparte na polskim węglu. 

Każdy rozsądny człowiek, który analizuje sytu-

ację na międzynarodowych rynkach węgla, wyciągnął 

by wnioski, że trzeba obecną politykę państwa w sto-

sunku do węgla kamiennego jak najszybciej zmienić. 

Przecież koniunktura na węgiel kamienny trwa od 

około półtora roku, można było już dawno dostosować 

procesy wzbogacania węgla tak, aby przygotować ja-

kościowo odpowiedni węgiel na potrzeby unijnych od-

biorców. Przez te półtora roku niewiele się zrobiło, 

a w niektórych aspektach nawet jest gorzej. Zakłady 

powstałe w oparciu o majątek kopalń, które mogły 

świadczyć usługi wzbogacania węgla, upadają ponie-

waż nikt nie jest zainteresowany ich wykorzystywa-

niem. Jak się zrobiła koniunktura na węgiel i ceny 

poszły bardzo wysoko do góry, zapytany wtedy mi-

nister o to co o tym sądzi powiedział, no tak, ale musi-

my się zastanowić co zrobimy jak się skończy koniun-

ktura. To było rok temu. „Węglokoks” jest w stanie 

sprzedać każdą ilość węgla o odpowiedniej jakości – 

tyle, że nie ma go gdzie kupić. Koniunktura nadal trwa 

i z pewnością jeszcze potrwa. My zamiast zarabiać na 

sprzedaży węgla na rynek Unii Europejskiej, tak jak 

każdy dobry gospodarz, który coś produkuje, i stara się 

– choćby koniunktura trwała tylko 2 tygodnie – sprze-

dać swe produkty i jak najwięcej zarobić, martwimy 

się o to co się stanie jak koniunktura się skończy. I nie 

robimy nic. To jest bez sensu. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

 
W ostatnich miesiącach prowadzona jest w Polsce 

burzliwa dyskusja na temat bezpieczeństwa energe-

tycznego. Powodem jest problem gwarancji dostaw 

gazu i ropy z Rosji. W dyskusjach o bezpieczeństwie 

praktycznie nie porusza się problemu węgla kamien-

nego i brunatnego. Budzić to może zdziwienie, gdyż 

Polska jest krajem węglowym o niewielkich zasobach 

ropy i małych zasobach gazu. Wydaje się więc, że 

warto omówić problem bezpieczeństwa nieco szerzej. 

Przez bezpieczeństwo energetyczne kraju rozu-

mie się gwarancję dostaw paliw i energii dla wszyst-

kich ich użytkowników. Za bezpieczeństwo energetycz-

ne odpowiada państwo a konkretnie minister właściwy 

do spraw gospodarki z mocy ustawy Prawo energe-

tyczne. Kształtowanie polityki energetycznej, związa-

ne z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego, 

odbywa się poprzez przyjmowanie przez Sejm RP 

założeń polityki energetycznej państwa. Po wstąpieniu 

Polski do Unii Europejskiej obowiązywać zaczęły u nas: 

cele polityki energetycznej UE oraz strategia bezpie-

czeństwa energetycznego UE. 

Unia Europejska, jako całość, nie posiada wystar-

czających własnych zasobów surowców energetycz-

nych. Jest w znacznym stopniu uzależniona od importu 

nośników energii pierwotnej z krajów trzecich. Z tego 

też względu Unia uznała za niezbędne zwrócenie 

szczególnej uwagi na własną bazę źródeł energii 

pierwotnej. W praktyce oznacza to promowanie w kra-



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 5 

jach członkowskich własnych źródeł energii, a zwłasz-

cza źródeł odnawialnych i węgla. Już pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych Komisja Europejska uznała za 

niezwykle istotne utrzymanie minimalnego poziomu 

produkcji energii pierwotnej w państwach członkow-

skich. Chodziło tu przede wszystkim o uniknięcie 

niebezpieczeństw wynikających ze zbyt dużej zależ-

ności od świata zewnętrznego w zakresie podaży 

energii. 

W 2000 roku Unia opracowała tzw. Zieloną 

Księgę „Ku Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa 

Energetycznego”. Podkreślono w niej konieczność 

podjęcia środków umożliwiających zagwarantowanie 

dostępu do własnych zasobów węgla kamiennego. 

W październiku 2001 roku, prawdopodobnie pod 

wpływem wydarzeń z 11 września w USA, Parlament 

Europejski przyjął Rezolucję uznającą ważną rolę 

węgla jako rodzimego źródła energii. Powyższe do-

kumenty pozwoliły, po szerokiej dyskusji, wprowadzić 

regulację umożliwiającą kontynuację pomocy państwa 

dla przemysłu węglowego. Wynikało to także z faktu, 

iż większość produkcji węgla we Wspólnocie jest 

niekonkurencyjna wobec importu. Funkcjonowanie 

nierentownej części górnictwa kamiennego reguluje 

Rozporządzenie Rady nr 1407/2002. Tu trzeba dodać, 

że rozporządzenia UE mają być stosowane bezpo-

średnio i w całości we wszystkich krajach członkow-

skich. Oznacza to, że nie podlegają one transformacji 

w narodowe systemy prawne. 

Rada Ministrów na podstawie projektu Mini-

sterstwa Gospodarki i Pracy przyjęła 7 września 2004 

roku Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego 

w latach 2004 – 2006 oraz Plan zamknięcia kopalń 

w latach 2004 – 2007. Plany te przedstawione zostały 

do notyfikacji w Komisji Europejskiej. Opracowanie 

tych planów wynika z aktu prawnego Unii przyjętego 

w lipcu 2002 roku jako Rozporządzenie Rady. 

Rozporządzenie Rady nr 1407/2002 opracowane 

było w zasadzie dla warunków w jakich funkcjonuje 

górnictwo węgla kamiennego w krajach byłej pięt-

nastki. Nie we wszystkich elementach jest ono do-

stosowane do polskich warunków. Niestety nie ma 

możliwości dokonywania żadnych modyfikacji zawar-

tych w Rozporządzeniu zapisów. Należy je stosować 

bez jakichkolwiek wyjątków. Z tego też względu 

polskie plany, o których była mowa powyżej, dosto-

sowane do krajowych warunków mogą mieć trudności 

z ich notyfikacją. Dotyczy to także środków pomo-

cowych. Problem jest bardziej złożony, gdyż Unia 

przewidziała możliwości stosowania pomocy finan-

sowej tylko dla kopalń, których węgiel służy do 

wytwarzania energii elektrycznej i koksu. Pozostałe 

kopalnie będą musiały sprzedawać swój węgiel co 

najmniej po kosztach jego pozyskania plus marża, 

inaczej nie będą jednostkami rentownymi. W wa-

runkach gospodarki rynkowej musiałyby upaść i być 

zlikwidowane. Sprzedaż węgla po faktycznych, uza-

sadnionych kosztach może wywołać reakcję wzrostu 

kosztów produktów wytwarzanych na ich bazie. 

Wyeliminować to może z rynku wiele kopalń (plany 

dostępu stwierdzają, że jeszcze w 2010 roku szereg 

kopalń będzie nierentownych), jeżeli ich koszty pozys-

kania węgla będą wyższe od tzw. parytetu importo-

wego. Przez parytet importowy rozumie się koszt 

sprowadzenia, do krajowych użytkowników, węgla 

z krajów trzecich (RPA, Australia, USA, Kanada, 

Wenezuela, Kolumbia). Gdy krajowy węgiel będzie 

zbyt drogi użytkownikom może opłacać się importo-

wanie węgla. Złożona sytuacja będzie także w przy-

padku kopalń nierentownych, mających wg przepisów 

UE prawo do uzyskiwania z krajowego budżetu 

pomocy na pokrycie strat. Kopalnie te, zgodnie z za-

sadami UE, będą musiały sprzedawać swój węgiel po 

cenach parytetu importowego przy czym parytet ten 

liczony będzie na bramie każdego użytkownika. Wy-

sokie ceny na rynkach międzynarodowych powodują, 

że i parytet jest na wysokim poziomie. W takiej 

sytuacji koszt pozyskania energii lub koksu będzie tak 

wysoki, że może opłacać się ich import (zwłaszcza 

energii elektrycznej). Jak z powyższego wynika przy-

stąpienie Polski do Unii Europejskiej (poza wprowa-

dzeniem normalnej gospodarki rynkowej) powoduje 

konieczność stosowania zasad unijnych. Wymaga to 

opracowania nowych założeń polityki energetycznej, 

a także nowych programów dostosowywujących dzia-

łalność górnictwa węgla kamiennego do funkcjono-

wania na Wspólnym Rynku. 

Uwagi powyższe nie dotyczą oczywiście kopalń 

rentownych, które działają tak jak każde inne przed-

siębiorstwo. Prowadzona od kilkunastu lat restruktu-

ryzacja górnictwa miała doprowadzić do rentowności 

kopalnie. Nie w każdym przypadku osiągnięto ten cel, 

ale trzeba dodać, że celu tego nie osiągnęły także 

kopalnie tzw. starej Unii Europejskiej. 

Bezpieczeństwo energetyczne każdego kraju 

oparte być musi przede wszystkim o własne źródła 
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energii pierwotnej. Bezpieczeństwo energetyczne (pro-

dukcja energii elektrycznej) opierają na węglu takie 

kraje węglowe, jak: RPA (93,0%), Australia (76,9%), 

Chiny (76,2%), Indie (78,3%), Czechy (66,7%) Grecja 

(62,3%), Niemcy (52,0%), USA (49,9%) (dane wg 

Coal Facts – 2003 Edition). Na węglu kamiennym 

i brunatnym powinno też być oparte bezpieczeństwo 

energetyczne naszego kraju. Najwyższy czas, aby poli-

tyka energetyczna Polski przywróciła należną pozycję 

węglowi kamiennemu. Zamiast likwidować kopalnie 

należy je sensownie dostosować do działania w no-

wych warunkach. Problem w tym, aby zrozumieli to 

politycy i decydenci gospodarczy. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Czy tworzyć w Polsce kompleksy paliwowo – 

energetyczne? 

 

W styczniu 2005 roku powstał Południowy Kon-

cern Węglowy S.A. Spółka ta przejmuje majątek i za-

łogi dwóch kopalń „Sobieski – Jaworzno III” i „Jani-

na”. Kopalnie te znajdują się w Grupie Kapitałowej 

Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Kon-

cern ten będzie głównym akcjonariuszem (ponad 50% 

głosów na zgromadzeniu wspólników) nowego pod-

miotu. W ten sposób zaczął się urzeczywistniać proces 

tworzenia kompleksów paliwowo – energetycznych. 

Łączenie kopalń węgla kamiennego z elektrownia-

mi czy elektrociepłowniami nie ma zbyt wielu entuzjas-

tów. Przeciwne takim połączeniom jest dotychczas 

Ministerstwo Gospodarki, choć fuzjom takim raczej 

sprzyja Ministerstwo Skarbu Państwa. Południowy 

Koncern Energetyczny od kilku lat stara się przejąć 

kolejne kopalnie, tak aby z własnych źródeł pozyskiwać 

około 60 – 70% węgla. Spółki węglowe, a konkretnie 

Kompania Węglowa, zajmują jak dotąd stanowisko 

dwuznaczne. Spróbujmy więc rozważyć za i przeciw 

tworzeniu kompleksów paliwowo – energetycznych. 

U podstaw niechęci do łączenia się kopalń z elek-

trowniami leży prawdopodobnie obawa, że kopalnie 

po wejściu w skład koncernu zwiększą wydobycie 

i będą produkować węgiel znacznie taniej niż obecnie. 

Wyeliminuje to z dostaw węgla do Koncernu kopalnie 

nieefektywne. Powstaną problemy społeczne, których 

mamy już wystarczająco dużo. Kopalnia Bogdanka, 

w której nikt nie dławi wielkości produkcji, potrafiła 

tak zwiększyć wydobycie i znacznie obniżyć koszty, 

że w Polsce południowo-wschodniej nie boi się żadnej 

konkurencji, a jej wyniki ekonomiczne są znakomite. 

Obawy utraty liczących się odbiorców przysłaniają 

obraz korzyści, jakie może przynieść tworzenie kom-

pleksów producentów i użytkowników węgla. 

Jeśli chcemy mówić o prawidłowej gospodarce 

w warunkach rynkowych – bo to, co się teraz u nas 

dzieje, nie jest żadnym rynkiem – to najdogodniejszym 

rozwiązaniem jest właśnie tworzenie kompleksów pa-

liwowo–energetycznych. Bo tylko wtedy dochodzi do 

prowadzenia rachunku kosztów ciągnionych produkcji 
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energii elektrycznej, uwzględniającego wszystkie koszty 

wytwarzania, począwszy od przodka w kopalni przez 

wszystkie procesy technologiczne aż do dystrybucji 

energii. W takim kompleksie nie wszystkie etapy pro-

dukcji muszą być rentowne. Jeśli bowiem przyjąć 

założenie, że w koncernie dzielimy wpływy ze sprze-

daży energii elektrycznej, to łatwo wymyślić sposób: 

jak podzielić je między wszystkich uczestników pro-

cesu technologicznego. Zresztą na początku lat 90., 

kiedy energetyka nie miała jeszcze takiej siły przebicia 

jak później, były propozycje tego typu rozwiązań. Pro-

ponowano wówczas, by wpływy, uzyskane przez za-

kłady energetyczne ze sprzedaży energii elektrycznej, 

rozdzielić proporcjonalnie do poniesionych kosztów 

pomiędzy wszystkich uczestników procesu. Dotyczyło 

to odrębnie działających jednostek produkcyjnych. Po 

tej operacji miały zacząć działać prawa rynku. Pomysł 

wziął się stąd, że nie potrafiono wówczas określić 

racjonalnego poziomu cen węgla kamiennego. Choć 

idea była słuszna, nie została nigdy zrealizowana. 

Gdy mamy rozdzielone kopalnie od zakładów 

wytwórczych (elektrowni, elektrociepłowni a także in-

nych użytkowników węgla) powstaje problem, jak 

sprzedawać węgiel i jak go kupować. Tu przypomi-

nam, że w Polsce ceny węgla nie są wynikiem gry 

rynkowej tzn. prawa popytu i podaży, gdyż jak do-

tychczas wszystkie kopalnie mają jednego właściciela, 

a jest nim państwo. Każdy system tworzenia cen węgla 

dla energetyki jest sztuczny. Wprowadzenie sztucz-

nych cen pomiędzy sprzedającego i kupującego spro-

wadza się w gruncie rzeczy do tego, że ktoś na tym 

zarabia, a ktoś traci, w zależności od tego, kto ma 

większą siłę (nazwijmy ją negocjacyjną). Prawidłowy 

rachunek powinien być rachunkiem kosztów cią-

gnionych. Kompleks paliwowo-energetyczny powi-

nien funkcjonować tak, aby zminimalizować koszty 

wytworzenia produkty finalnego, jakim jest energia 

elektryczna czy energia cieplna. 

Ceny węgla w Polsce, na rynku wewnętrznym, 

były przez wiele lat ustalane poniżej kosztów po-

zyskania węgla. Ceny energii elektrycznej też były 

z góry narzucane. 

Jeśli nie uwolnimy cen węgla i cen energii, to cały 

rachunek kosztów jest nieprawdziwy. Gdy bowiem 

wprowadzamy do rachunku kosztów pozyskania energii 

elektrycznej węgiel po cenach niższych od kosztów, to 

wiadomo, że koszt pozyskania energii będzie zaniżony, 

a przy zawyżonej cenie węgla – zawyżony. W kom-

pleksie paliwowo – energetycznym funkcjonujemy jak 

dotąd w warunkach fikcji ekonomicznej. Może to być 

bardzo groźne zwłaszcza po przystąpieniu do Unii. 

I tylko w układach powiązań organizacyjnych produ-

centów i użytkowników – czy to będzie koncern, hol-

ding czy spółka – można przejść na rachunek nie cen, 

tylko kosztów i obliczyć, czy produkcja energii opłaca 

się czy też nie. Nie należy przy tym zapominać, że po 

wejściu do Unii Europejskiej będziemy musieli stop-

niowo otwierać nasze rynki na konkurencję energii 

elektrycznej z Zachodu, a zgodnie z zapowiedziami – 

każdy będzie miał prawo kupić energię elektryczną tam, 

gdzie będzie ona tańsza. Powstać może zagrożenie, że 

część produkcji energii elektrycznej w Polsce może nie 

być opłacalna ekonomicznie. 

W tej sytuacji niezwykle ważne jest, by zrobić 

(symulacyjny ale prawdziwy) rachunek kosztów cią-

gnionych pozyskiwania energii elektrycznej uwzględ-

niający wszystkie składniki kosztowe tego procesu, ale 

z pominięciem cen. Po takim rachunku będziemy 

mogli dowiedzieć się, czy nasza energetyka może być 

konkurencyjna wewnątrz Unii Europejskiej z energe-

tyką francuską lub niemiecką. 

Rachunek kosztów pozyskania energii elektrycz-

nej, oparty między innymi na sztucznych (nierynko-

wych) cenach jest niewystarczający – patrząc na to 

z punktu widzenia gospodarki. Dlatego uważam, że 

sensownym dojściem do prawidłowego rachunku eko-

nomicznego jest właśnie tworzenie podmiotów górni-

czo-energetycznych. Wtedy cały układ pracuje na naj-

niższe możliwie koszty pozyskania energii elektrycznej, 

by móc konkurować na rynku wewnątrzunijnym. 

Ten sposób myślenia, w relacjach górnictwo – 

energetyka, nie jest jednak jeszcze powszechny. Za-

uważa się niestety pomysły rodem z realnego socja-

lizmu, mimo, że finał jest znany. Przerabialiśmy to 

kilkanaście lat temu i wszyscy wiemy z jakim 

skutkiem. Po to zmienialiśmy system gospodarki, aby 

przemysł, w tym także górniczo – energetyczny, za-

czął działać w myśl zasad rynkowych. Kryteria opła-

calności, rachunek ekonomiczny i konkurencyjność 

muszą być elementami decydującymi o wyborze stra-

tegii i polityki gospodarczej; dotyczy to również 

polityki energetycznej. 
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Wiesław S. Blaschke 

Polityka energetyczna Polski 

 

Polska jest największym producentem węgla ka-

miennego w Europie. Około 85% produkcji stanowi 

węgiel używany do produkcji energii, a pozostała 

część służy do wytwarzania koksu. 

Od początku rozpoczęcia w Polsce procesów 

transformacji gospodarki, mającej na celu jej dostoso-

wanie do funkcjonowania w warunkach rynkowych, 

trwa dyskusja na temat roli węgla kamiennego w bi-

lansie paliwowo-energetycznym naszego kraju. W ca-

łym okresie powojennym węgiel kamienny odgrywał 

rolę podstawowego nośnika energii uzupełnianego 

przez węgiel brunatny. Górnictwo węgla kamiennego 

rozwijane było ponad krajowe potrzeby. Wynikało to 

z polityki byłego obozu socjalistycznego, gdzie Pol-

ska, poprzez odpowiednie ustalenia w komisjach 

RWPG, miała zaopatrywać pozostałe kraje. Nadwyżki 

mogły być eksportowane do, jak to wówczas nazy-

wano, drugiego obszaru płatniczego. 

Zmiany polityczne a następnie gospodarcze spo-

wodowały, że Polska utraciła większość rynków zbytu 

w b. krajach RWPG, a eksport na rynek międzynaro-

dowy poddany został działaniom mechanizmów kon-

kurencyjnych (jakościowych i cenowych). Możliwości 

wydobywcze przekraczały możliwości sprzedaży wę-

gla. Wywołało to praktycznie kryzys górnictwa węgla 

kamiennego. Stał on się tym ostrzejszy gdyż w ubieg-

łym okresie koszty pozyskania węgla były sprawą dru-

gorzędną. Główną rolę odgrywała produkcja tonażowa. 

Poddane konkurencji kopalnie znalazły się w nowej 

sytuacji, gdzie o rentowności zaczęły decydować nie 

tylko uzyskiwane za węgiel ceny ale przede wszystkim 

jednostkowe koszty jego pozyskania. W nowych wa-

runkach wiele kopalń można było uznać za trwale 

nierentowne co oznaczało konieczność ich likwidacji. 

Z tego też względu funkcjonować zaczęły kolejne pro-

gramy dostosowawcze (nazywane reformą lub restruk-

turyzacją górnictwa). Programy te miały, w zasadzie, 

na celu dostosowanie wydobycia węgla do potrzeb 

krajowych z opcją opłacalnego eksportu węgla. Pro-

blemem podstawowym stało się określenie krajowego 

zapotrzebowania na węgiel kamienny. Opracowywane 

bilanse różniły się często pomiędzy sobą. Zresztą nig-

dy nie zostały one opracowane w sposób, który można 

by było nazwać obiektywnym i wyczerpującym. Nie-

które z cząstkowych opracowań wykorzystywane były 

do opracowywania założeń polityki energetycznej. Za-

łożenia te były punktem wyjścia do dyskusji a także 

decyzji dotyczących górnictwa węgla kamiennego. 

Po zmianach w funkcjonowaniu polskiej gospo-

darki, które jak wiadomo zaczęły się już w 1989 roku 

opracowano i przyjęto rządowe programy dotyczące 

polityki energetycznej. Programy te powstały w latach: 

1990, 1995, 2000, 2002. Kolejne programy różniły się 

pomiędzy sobą. W miarę upływu lat zmieniało się 

bowiem podejście do niektórych kluczowych spraw 

(np. oparcie energetyki o węgiel kamienny i brunatny 

czy oparcie jej o gaz). Zmieniało się też tempo re-

strukturyzacji kompleksu paliwowo – energetycznego. 

W ubiegłym roku Prezes Rady Ministrów powołał 

Zespół do spraw polityki energetycznej. Zespół ten 

przygotował projekt dokumentu nazywany „Polityka 

energetyczna Polski do 2025 roku”. Projekt był pod-

dany w grudniu społecznym konsultacjom. Na podsta-

wie dyskusji opracowany został końcowy dokument, 

który Rada Ministrów zatwierdziła w dniu 4 stycznia 

2005 roku. 

Celem polityki energetycznej państwa do roku 

2025 będzie: 

– zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 

kraju, 
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– wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efek-

tywności energetycznej, 

– ochrona środowiska przed negatywnymi skutka-

mi działalności energetycznej związanej z wy-

twarzaniem , przesyłaniem i dystrybucją energii 

i paliw. 

Na podstawie prac prognostyczno – analitycz-

nych wykonanych na potrzeby dokumentu dotyczą-

cego polityki energetycznej kraju opracowano cztery 

warianty tej polityki. Na ich podstawie sporządzona 

będzie prognoza krajowego zapotrzebowania na ener-

gię. Warianty nazwano jak poniżej: 

– wariant traktatowy – zakłada on osiągnięcie 

wskaźnika 7,5% zużycia energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych w 2010 roku oraz ograni-

czenie emisji z dużych obiektów spalania do 

wielkości określonych w Traktacie Akcesyjnym 

(warunki przystąpienia Polski do Unii Euro-

pejskiej); zapotrzebowanie na energię wyniesie 

136,7 Mtoe (milionów ton ekwiwalentu ropy 

naftowej), wzrost produkcji energii odbywać się 

będzie głównie na węglu kamiennym, 

– wariant podstawowy węglowy – przyjmuje on 

możliwość przesunięcia z 2012 roku na 2020 rok 

traktatowych wymagań emisyjnych, nie założono 

ograniczeń w dostawach węgla ale nie przesą-

dzono czy to będzie węgiel krajowy czy węgiel 

z importu; zapotrzebowanie na energię szacuje 

się na 138,3 Mtoe, 

– wariant gazowy – zakładający utrzymanie na 

obecnym poziomie dostaw węgla, natomiast 

przyrost produkcji energii oparty będzie na 

gazie; zapotrzebowanie na energię wyniesie 137 

Mtoe, 

– wariant efektywnościowy – zakładający, w po-

równaniu z poprzednimi wariantami, wzrost 

efektywności wytwarzania energii elektrycznej 

(średnia sprawność wytwarzania wzrośnie o 1,3 

punktu procentowego; zapotrzebowanie na ener-

gię wyniesie 130 Mtoe, przyrost produkcji ener-

gii oparty będzie na gazie). 

Najdroższymi w realizacji byłyby warianty ga-

zowy i traktatowy, najtańszymi węglowy i efektyw-

nościowy. Dokument „Polityka energetyczna ...” nie 

zawiera niestety zestawień tabelarycznych (przynaj-

mniej w części dostępnej czytelnikom) w przeciwień-

stwie do poprzednich założeń polityki energetycznej. 

Można więc stwierdzić, że zaprezentowana została 

wyłącznie filozofia rządu na temat polityki energe-

tycznej. 

Przyjęta przez rząd polityka energetyczna Polski 

jest dokumentem bardzo kontrowersyjnym. Krytyce 

poddawane są warianty przewidujące oparcie wzrostu 

produkcji energii na importowanym gazie ziemnym. 

Uważa się, że Polska jako kraj węglowy powinna 

w pierwszym rzędzie preferować własne zasoby su-

rowców energetycznych. Rząd uważa jednak, że praw-

dopodobieństwo zrealizowania wariantów gazowego, 

węglowego i efektywnościowego jest jednakowe za-

strzegając się, że tu mogą odegrać rolę relacje cen 

węgla do cen gazu. Rząd też asekuruje się stwier-

dzając, że rzeczywisty rozwój polskiej gospodarki 

paliwowo – energetycznej może być też kombinacją 

trzech scenariuszy. Łatwo więc zauważyć, ze do-

kument nazwany polityką energetyczną Polski ma 

charakter dotychczasowych założeń polityki energe-

tycznej. Wydaje się, że polityka energetyczna będzie 

musiała być jeszcze opracowana. Na podstawie przy-

jętego przez Radę Ministrów dokumentu trudno zade-

cydować o koniecznym rozwoju poszczególnych og-

niw kompleksu paliwowo – energetycznego. Problem 

ten będę starał się rozwijać w następnych tekstach. 
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Wiesław S. Blaschke 

Perspektywy górnictwa węgla kamiennego 

w świecie 

 

Prezentując czytelnikom informacje o polskim 

górnictwie węgla kamiennego a także zamieszczając 

krytyczne uwagi dotyczące polityki paliwowo – ener-

getycznej rządu warto przemyślenia te odnieść do 

sytuacji węgla kamiennego na świecie. Często spotkać 

można opinie, że węgiel jest schyłkowym paliwem 

energetycznym. Czasami podaje się skrajnie odmienną 

opinię typu „król węgiel”. Prawda, jak zwykle, pewnie 

leży gdzieś pośrodku. Jak jest więc opinia o węglu 

kamiennym? 

 

Światowa Rada Energetyczna opracowała w 2004 

roku studium mające odpowiedzieć na pytanie, w ja-

kim stopniu węgiel kamienny może zaspokoić świato-

wy popyt na energię do roku 2030 i później. Przyjęto 

trzy kryteria oceny, dla których sformułowano w wy-

niku analiz podane poniżej wnioski. 

1. Nieprzerwana dyspozycyjność energii o wystar-

czającej jakości i ilości, dostosowanej do zmie-

niających się potrzeb klientów. Wnioski: węgiel 

jest dyspozycyjny w stopniu pozwalającym za-

spokoić gwałtowanie rosnący popyt na węgiel 

energetyczny; pomimo wyczerpywania złóż, po-

zostaną one ogromne zarówno co do ilości węgla 

jak i w porównaniu do zasobów ropy i gazu. 

2. Rosnąca dostępność energii pokrywająca kosz-

ty dostawy i dalszego rozwoju energetycznego. 

Wnioski: węgiel jest dostępny zwłaszcza po 

przetworzeniu go na energię elektryczną dla ros-

nącej liczby ludzi; ceny węgla na międzynaro-

dowym rynku pozostaną stabilne lub wzrosną 

znacznie mniej niż ceny ropy i gazu; węgiel przy-

czyni się do zmniejszenia o połowę (do 2030 r.) 

liczby ludzi bez dostępu (lub z dostępem nie-

pewnym) do energii. 

3. Akceptowalność energii rozumiana jako obawy 

społeczne, rozwojowe, środowiskowe lub socjal-

ne. Wnioski: węgiel, z którego w 2030 roku praw-

dopodobnie będzie wytwarzać się 72% energii 

będzie akceptowalny o ile stosowane będą wdro-

żone technologie czystego węgla, skuteczne usu-

wanie metanu i dwutlenku węgla. 

 

W ciągu ubiegłych 30 lat popyt na węgiel (ka-

mienny i brunatny) wzrósł o 62%. Przewiduje się, że 

do roku 2030 zapotrzebowanie w świecie wzrośnie 

o kolejne 53%, ale w Unii Europejskiej zapotrzebowa-

nie wzrośnie o 100%. Wzrost zapotrzebowania będzie 

wynikiem wzrostu popytu na węgiel w elektrowniach. 

W roku 2030 elektrownie zużyją 74% wszystkich 

dostaw węgla (w 2000 roku było to 66%). W 2030 

roku węgiel może pokrywać 45% światowych potrzeb 

energetycznych (w 2000 roku było to 38%). Naj-

większy wzrost popytu na węgiel nastąpi w Chinach, 

Indiach, Azji Południowo – Wschodniej, Afryce sub-

saharyjskiej i w Ameryce Południowej. Popyt na 

węgiel w 2030 roku w krajach rozwijających się 

wzrośnie do 60% światowego popytu (w 2000 roku 

było to 45%). Zapotrzebowanie to wyniesie około 3,1 

mld ton w 2003 roku (w 2000 roku było to 1,5 mld 

ton). Produkcja energii na bazie węgla wzrośnie ponad 

trzykrotnie. 

Prognozy przewidujące znaczną rolę węgla w przy-

szłości oparte są na następujących przesłankach: 

– wydobycie węgla jest mniej kapitałochłonne niż 

ropy i gazu; według Światowej Rady Energe-
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tycznej na wydobycie tony węgla przeliczonej na 

równoważnik toe (1 toe równe jest 10 · 106 kcal) po-

trzeba mniej niż 5 USD, dla ropy naftowej 22 

USD, dla gazu około 25 USD), 

– zasoby węgla przy aktualnych wskaźnikach zu-

życia wystarczą na co najmniej 200 lat; nato-

miast zasoby ropy naftowej wystarczą na 40 lat, 

a gazu ziemnego na około 65 lat, 

– węgiel kamienny jest równomiernie rozłożony na 

całym świecie; natomiast zasoby ropy i gazu 

będą coraz bardziej skoncentrowane w kilku 

krajach – dostawcach, a w dodatku największe 

zasoby zlokalizowane są głównie w obszarach 

dotkniętych niepokojami i przewiduje się coraz 

bardziej prawdopodobne zakłócenia w dosta-

wach, 

– w porównaniu z ropą i gazem ceny węgla po-

zostają relatywnie stabilne; węgiel, przy swym 

zrównoważonym rozmieszczeniu geograficznym 

może być dostarczany do każdego miejsca na 

świecie po cenach konkurencyjnych, 

– w sektorze energetycznym węgiel jest tańszym 

źródłem energii niż jakiekolwiek inne paliwo 

kopalne. 

 

Węgiel wpływa jednak niekorzystnie na środo-

wisko naturalne. Z tego też względu jest krytykowany 

i negatywnie postrzegany przez opinię publiczną. Za-

pomina się o tym, że dostępne obecnie technologie 

czystego węgla są w stanie zredukować większość 

negatywnych oddziaływań spalonego węgla. Techno-

logie te są powszechnie stosowane w krajach wysoko-

uprzemysłowionych. W krajach rozwijających się, 

a także w Polsce nie są niestety powszechnie sto-

sowane, gdyż wymagają wprowadzenia programów 

budowy nowoczesnych elektrowni. Problemem też są 

różnice w sprawnościach przemian energetycznych 

w elektrowniach. Przeciętna światowa sprawność spa-

lania wynosi około 32%, a najnowocześniejszych 

obecnych technologiach wynosi ona 42 – 45%. Za-

awansowane najnowsze technologie spalania czystego 

węgla przewidują wzrost sprawności spalania do 50 – 

53%. Unia Europejska szacuje, że do 2030 roku te-

chnologie spalania węgla o sprawności 49 – 50% sto-

sowane będą w 72% światowych elektrowni. Wów-

czas elektrownie te będą wypierały obecne elektrownie 

opalane gazem. 

Studium Światowej Rady Energetycznej zawiera 

wnioski sugerujące, że węgiel będzie nadal stanowił 

fundament rozwoju gospodarczego i społecznego. 

Dzięki bardzo dużej i równomiernie rozłożonej bazie 

zasobów będzie w istotny sposób wpływał na lik-

widację ubóstwa energetycznego w świecie. Przy 

możliwych do poniesienia kosztach transferu czystych 

technologii, kosztach badań i rozwoju węgiel prze-

znaczony do spalania będzie coraz czystszy, co może 

zmienić jego niekorzystny, z uwagi na zanieczy-

szczenie środowiska, obraz w społeczeństwie. Studium 

zawiera także przesłanie, które warto zacytować: 

„Studium podjęte przez WEC (Światowa Rada Ener-

getyczna) potwierdziło ważną społeczną rolę węgla 

w realizacji aspiracji narodów dotyczących rozwoju 

oraz trwałości. Wskazuje ono również na znaczącą, ale 

kwestionowaną rolę węgla w tradycyjnej produkcji 

energii. Ocenia ono powrót węgla na rynki, które utra-

cił sto lat temu z pojawieniem się taniej ropy i gazu”. 

Stanowisko Światowej Rady Energetycznej po-

winno dotrzeć do świadomości polskich decydentów 

wpływających na politykę paliwową naszego kraju. 

Warto zastanowić się nad słusznością ograniczania 

zdolności wydobywczych kopalń, co zakładają wszyst-

kie dotychczasowe programy restrukturyzacyjne. Po 

zlikwidowaniu kopalń powrót do tych zasobów węgla 

będzie niemożliwy. Przestrzegają o tym specjaliści 

górnictwa węgla kamiennego. Do polityków jakoś to 

nie dociera. 
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Wiesław S. Blaschke 

Czy w Polsce będzie możliwa prywatyzacja 

górnictwa węgla kamiennego? 

 

Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało do-

kument „Strategia prywatyzacji sektora górnictwa 

węgla kamiennego”. Dokument ten został zaakcep-

towany przez Polski Rząd. Przewiduje się, że dla 

spółek spełniających wymogi niezbędne do wprowa-

dzenia akcji do obrotu publicznego podstawową formą 

prywatyzacji będzie oferta ogłoszona publicznie. Dla 

pozostałych spółek węglowych rokowania zostaną 

podjęte na podstawie publicznego zaproszenia. Pro-

gram dopuszcza konsolidację kopalń węgla kokso-

wego z niektórymi koksowniami poprzez utworzenie 

Grupy Węglowo – Koksowej. Nie przewiduje się 

natomiast konsolidacji kopalń węgla energetycznego 

z elektrowniami lub elektrociepłowniami. Nie do koń-

ca jest jasne dlaczego można tworzyć kompleks wę-

glowo – koksowy a nie można tworzyć kompleksu 

węglowo – energetycznego. 

Branża górnictwa węgla kamiennego składa się 

z następujących podmiotów: Jastrzębska Spółka Wę-

glowa S.A. składająca się z 5 kopalń węgla kok-

sowego, Katowicki Holding Węglowy S.A., w skład 

którego wchodzi 7 kopalń, Kompania Węglowa S.A. 

grupująca 20 kopalń oraz dwie samodzielne spółki – 

kopalnie: Budryk S.A. i Bogdanka S.A. 

Jastrzębska Spółka Węglowa ma wraz z kokso-

wniami „Przyjaźń”, Sp. z o.o., Kombinatem Kokso-

wniczym „Zabrze” S.A. i Zakładami Koksowniczymi 

„Wałbrzych” S.A. stworzyć wspomnianą grupę wę-

glowo – koksową. Podmioty te są już dość ściśle 

powiązane relacjami handlowymi i kooperacyjnymi. 

Grupa kapitałowa węglowo – koksowa ma być pry-

watyzowana w drodze publicznej oferty. Prowadzone 

są obecnie prace wyceniające poszczególne podmioty. 

Ministerstwo uważa, że dla grupy węglowo – kok-

sowej najwłaściwszą formą prywatyzacji jest sprzedaż 

akcji poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. 

Katowicki Holding Węglowy ma być prywatyzo-

wany poprzez udostępnienie akcji spółki inwestorowi 

strategicznemu (branżowemu) w trybie rokowań na 

podstawie publicznego zaproszenia. Uważa się, że 

spółce potrzebny jest inwestor, który zapewni kon-

tynuację restrukturyzacji. W umowie ma być zawarte 

zobowiązanie do dokonania w spółce określonych in-

westycji. 

Bardziej złożona jest sytuacja Kompanii Węglo-

wej. Jest ona największym podmiotem górnictwa węgla 

kamiennego w Polsce. Niestety sytuacja ekonomiczna 

Kompanii wymaga z jednej strony przywrócenia 

rentowności kopalń, a z drugiej likwidacji kopalń, które 

uznane zostaną za kopalnie nierentowne. To musi 

potrwać jeszcze jakiś czas tak, że określenie ścieżki 

prywatyzacji nastąpi prawdopodobnie w 2006 roku. 

Kopalnia Budryk rozpoczęła proces prywatyzacji 

zmierzający do pozyskania inwestorów w trybie za-

proszenia do rokowań. Niestety zakończyło się to nie-

powodzeniem. Ministerstwo ma zamiar wznowić ten 

proces. Jeżeli to się nie uda to rozważana będzie moż-

liwość włączenia kopalni do jednej z już istniejących 

spółek np. Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” kilka-

krotnie przygotowywała proces prywatyzacji. Na jej 

koncepcje nie zgadzało się jednak Ministerstwo Skar-

bu. Obecnie rozważa się konsolidację kopalni z jedną 

z elektrowni, a następnie prywatyzację takiej grupy. 

Dopuszcza się też ewentualną prywatyzację indywi-

dualną. 
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Ministerstwo Skarbu Państwa zdaje sobie sprawę 

z powstałych barier prywatyzacyjnych. Z nich naj-

ważniejszą wydaje się brak zgody na prywatyzację ze 

strony organizacji związkowych. 

Związki zawodowe zorganizowały 10 marca br. 

referendum wśród górników, którzy mieli wypowie-

dzieć się, czy są za czy też przeciw prywatyzacji 

kopalń. W głosowaniu wzięło udział 85% górników, 

którzy w trakcie referendum byli w pracy. Generalnie 

górnicy byli przeciwko prywatyzacji. W Jastrzębskiej 

Spółce Węglowej przeciwko było 97% głosujących, 

w Katowickim Holdingu Węglowym 96,8% przeciw, 

a w Kompanii Węglowej aż 97,73% górników było 

przeciwko prywatyzacji. Związki zawodowe uważają, 

że nie wolno robić planów prywatyzacyjnych bez 

konsultacji z załogami kopalń. Uważają one także, że 

nie należy prywatyzować górnictwa węgla kamienne-

go, gdyż jest ono (obok węgla brunatnego) gwarantem 

bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ten argument 

nie był jednak najważniejszym analizowanym przez 

górników w trakcie referendum. Głosy przeciw oparte 

były na podstawie doświadczeń z prywatyzowanych 

dotychczas firm i branż. Wiadomo było górnikom, że 

prywatyzacja pociągała tam zwolnienia pracowników 

i ograniczanie praw pracowniczych. Strach przed utra-

tą pracy zadecydował w głównej mierze o wyniku re-

ferendum. Związki zawodowe zażądały wstrzymania 

rozpoczętych prac prywatyzacyjnych. Ministerstwo 

Gospodarki, które jest właścicielem spółek węglo-

wych, wydaje się być zaskoczone tak zdecydowanym 

sprzeciwem. Zapowiadane są działania, aby do prywa-

tyzacji przekonać górników. Interesujące więc będą 

kroki jakie zamierza wykonać Ministerstwo, aby od-

wrócić tak wyraźnie negatywne podejście załóg gór-

niczych do procesu prywatyzacji. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Czy Bruksela notyfikuje polskie plany dotyczące 

górnictwa węgla kamiennego 

 

Zmiany polityczno – gospodarcze, rozpoczęte już 

w 1989 roku, miały na celu dostosowanie kopalń wę-

gla kamiennego do efektywnego ekonomicznie działa-

nia w warunkach wprowadzanej gospodarki rynkowej. 

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce, w okresie 

gospodarki centralnie sterowanej, miało pokrywać za-

potrzebowanie na węgiel nie tylko w kraju ale także 

w krajach systemu socjalistycznego. Z tego też wzglę-

du kopalnie posiadały bardzo wysokie zdolności 

produkcyjne. Mogły wydobywać 180 – 190 mln ton 

węgla. Po okresie transformacji już w 1990 roku kra-

jowe zapotrzebowanie na węgiel zmniejszyło się do 

około 100 mln ton. Wyeksportowanie nadwyżek, rzę-

du 80 mln ton, było niemożliwe głównie z powodu 

niskiej jakości węgla,  a także dość wysokich kosztów 

jego pozyskania. Zaszła więc konieczność restruktu-

ryzacji górnictwa. Pierwszy oficjalny program napraw-

czy powstał w 1993 roku. Ten program, jak i kolejne 
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nie przyniosły poprawy sytuacji ekonomicznej kopalń. 

Nie będziemy teraz analizować przyczyn tych porażek. 

To temat na osobne opracowanie. 

W czerwcu 1998 roku Rada Ministrów przyjęła 

kolejny program, którego realizacja miała się odbywać 

w latach 1998 – 2002. Przypominam ten program, 

gdyż ma on istotne znaczenie na działania rządowe 

dotyczące akcesji Polski do Unii Europejskiej. Pro-

gram ten zakładał bowiem, że spółki węglowe nie 

będą ponosiły strat począwszy od 2000 roku, a w tym 

roku osiągane nadwyżki finansowe będą przeznaczone 

na uregulowanie zobowiązań spółek wobec Skarbu Pań-

stwa, gmin górniczych, dostawców towarów i usług 

itp. Przekonanie, że tym razem program reformy gór-

nictwa się uda było tak duże, że decydenci górniczy, 

a za nimi negocjatorzy warunków przystąpienia Polski 

do Unii Europejskiej, nie uznali za konieczne wprowa-

dzenie warunków przejściowych dla górnictwa węgla 

kamiennego. 

Należy bowiem przypomnieć, że górnictwo węgla 

kamiennego w dotychczasowych unijnych krajach 

(tzw. 15-stki), było nieefektywne ekonomicznie (poza 

niektórymi kopalniami w Wielkiej Brytanii). Z tego 

też względu Europejska Wspólnota Gospodarcza do-

puszczała dotowanie (a właściwe świadczenie pomocy 

finansowej) swych nierentownych kopalń. Warunki 

oraz sposób udzielania pomocy były szczegółowo 

określone Decyzjami Komisji Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali. Ostatnia decyzja podjęta w grudniu 

1993 roku obowiązywała do lipca 2002 roku, a więc 

do czasu wygaśnięcia Traktatu o Europejskiej Wspól-

nocie Węgla i Stali. W ówczesnych krajach Euro-

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej też panowało prze-

konanie, że do 2002 roku zlikwidowane zostaną 

wszystkie nierentowne kopalnie węgla kamiennego. 

To niestety się nie udało, podobnie jak w Polsce. 

Z tego też względu w lipcu 2001 roku Komisja UE 

zaproponowała nowy system pomocy państwa dla 

przemysłu węglowego, który będzie stosowany po 

wygaśnięciu Traktatu o Europejskiej Wspólnocie Wę-

gla i Stali. Powstały najpierw projekty do dyskusji, 

zasięgnięto opinii Komitetu Doradczego a następnie 

Parlamentu Europejskiego, a w końcu przyjęto Roz-

porządzenie Rady (UE) w sprawie pomocy państwa. 

Rozporządzenie, które obowiązywać będzie (bezpo-

średnio i w całości we wszystkich krajach człon-

kowskich i nie podlega transformacji w narodowe 

systemy prawne) do końca grudnia 2010 roku. 

Rozporządzenie Rady obowiązuje więc także Pol-

skę od dnia przystąpienia do Unii Europejskiej. Przy 

tworzeniu Rozporządzenia polscy negocjatorzy, prze-

konani, że nie będzie problemów z krajowymi kopal-

niami, nie uznali za konieczne zgłoszenie propozycji 

zapisów uwzględniających specyfikę naszego górnict-

wa węgla kamiennego. W krajach Unii Europejskiej, 

przed akcesem nowych 10 krajów, kopalnie węgla 

kamiennego dostarczały węgiel głównie dla przemysłu 

koksowniczego i do przedsiębiorstw produkujących 

energię elektryczną. W związku z tym w Rozporzą-

dzeniu Rady zapisano, że pomoc może być udzielana 

kopalniom produkującym węgiel na podane powyżej 

potrzeby. Inni użytkownicy węgla otrzymują go z kra-

jów trzecich (import). Na obszar Unii sprowadza się 

160 – 180 mln ton węgla po cenach obowiązujących 

na międzynarodowym rynku. Unijny węgiel sprzeda-

wany jest, na rynku wewnętrznym, także po między-

narodowych cenach, a różnica pomiędzy tymi cenami 

a rzeczywistymi kosztami pozyskania węgla (są one 

dużo wyższe niż uzyskiwane ceny) pokrywana jest 

w ramach dopuszczalnej Rozporządzeniem pomocy 

państwa. 

W Polsce sytuacja jest bardziej złożona. Import 

węgla jest stosunkowo niewielki, a praktycznie wszys-

cy użytkownicy węgla zaopatrują się u krajowych 

producentów. Ale nie wszyscy nierentowni producenci 

mają prawo do korzystania z pomocy państwa. Poza 

dostawami do koksowni i energetyki inni użytkownicy 

węgla nie mogą liczyć na kupno dotowanego węgla. 

Jeżeli koszty pozyskania tego węgla będą wyższe niż 

koszty sprowadzenia węgla z importu, to użytkownicy 

będą kupowali tańszy importowany węgiel. Krajowe 

kopalnie będą musiały sprzedawać węgiel co najmniej 

po kosztach jego pozyskania. Deficytowe kopalnie, 

którym nie uda się otrzymać pomocy państwa będą 

musiały być zlikwidowane w każdym przypadku sprze-

dawania węgla poza energetykę i koksownictwo. 

Zgodnie z Rozporządzeniem pomoc państwa mu-

si być notyfikowana w Brukseli, gdyż zgodnie z Trak-

tatem środki pomocowe, mimo iż pochodzą z bu-

dżetów państw członkowskich, traktowane są jako 

pomoc całej Unii Europejskiej. Polska złożyła we 

wrześniu wymagane Traktatem Akcesyjnym i Rozpo-

rządzeniem Rady plany dostępu do zasobów i plany 

likwidacji kopalń. Plany te powinny być notyfikowane 

w ciągu trzech miesięcy od ich złożenia. Chyba, że 

Komisja uzna przedłożone dokumenty za niewystar-
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czające i zażąda uzupełnień i wyjaśnień. Ponieważ od 

złożenia planów minęło już prawie pół roku i nadal nie 

ma decyzji notyfikujących należy uznać, że plany te 

nie zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi 

w Unii zasadami. I rzeczywiście przy szczegółowej 

analizie obu planów można zauważyć, że strona polska 

przedłożyła plany w sposób odbiegający od zapisów 

Rozporządzenia i związanej z nim Decyzji. Usiłowano 

rozszerzyć stosowanie Rozporządzenia na wszystkie 

krajowe kopalnie niezależnie od kierunku dostawy 

węgla. Popełniono też szereg błędów, o których na-

piszę za dwa tygodnie. Czy Komisja Unii Europejskiej 

uwzględni polską specyfikę górnictwa węgla kamien-

nego, a co za tym idzie odstępstwa od zasad unijnej 

pomocy państwa? Jest to wielka niewiadoma. Niestety 

szczegóły negocjacyjne nie są udostępniane do pu-

blicznej wiadomości. Powstaje poważny problem: czy 

Bruksela notyfikuje polskie plany?; a od nich zależeć 

będzie przyszłość krajowego górnictwa węgla kamien-

nego. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Plany dostępu do rezerw węgla kamiennego 

w Polsce 

 

Unia Europejska jest w zakresie podaży energii 

pierwotnej coraz bardziej zależna od państw pozaunij-

nych. Przewiduje się, że w 2030 roku import pokrywać 

będzie już 70% zapotrzebowania na energię, wobec 

50% w roku 2000. Sytuacja ta wynika z małej kon-

kurencyjności węgla produkowanego we Wspólnocie 

z węglem pochodzącym z importu. Co prawda podaż 

węgla na międzynarodowym rynku gwarantuje regu-

larność dostaw, to rozważać jednak należy ryzyko 

bezpieczeństwa w sektorze energetycznym, a także 

ryzyko geopolityczne, na które może mieć wpływ 

sytuacja polityczna na świecie. Biorąc to pod uwagę 

Komisja (UE) zaproponowała wprowadzenie systemu 

opartego na dwóch podstawowych zasadach: stwo-

rzenie krajowej bazy źródeł energii pierwotnej poprzez 

utrzymanie dostępu do zasobów węgla oraz konty-

nuację procesów restrukturyzacji górnictwa węgla 

kamiennego. Wprowadzone regulacje obowiązywać 

będą do 2010 roku. W roku 2007 Komisja przedstawi 

raport na temat odpowiedniego udziału różnych krajo-

wych źródeł energii pierwotnej w każdym z państw 

członkowskich. Na tej podstawie mogą być przedło-

żone propozycje poprawek w przyjętych dokumentach. 

Generalnie pozwoli to na ocenę efektywności unijnych 

źródeł energii pierwotnej, a także na ocenę faktyczne-

go udziału krajowych zasobów węgla dla wzmocnienia 

bezpieczeństwa długoterminowej podaży energetycz-

nej. Uwzględnić też trzeba będzie aspekty społeczne 

i regionalne restrukturyzacji górnictwa węgla kamien-

nego. 

Na podstawie szczegółowych analiz, związanych 

z powyżej omówionymi problemami, Unia Europejska 

zobowiązała państwa członkowskie do sporządzenia 

planów zabezpieczających dostęp do zasobów węgla 
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kamiennego przy staraniu się o zgodę na przyznanie 

pomocy dla sektora górniczego. Pomoc ta ma zapew-

nić utrzymanie minimalnego poziomu produkcji doto-

wanego węgla, jednak przy zachowaniu rozsądnych 

kosztów jego pozyskania. Oznacza to, że prowadzony 

będzie proces stopniowej likwidacji kopalń, które 

przynoszą największe straty. Produkcja subsydiowa-

nego węgla musi być ograniczona do tego co jest 

absolutnie konieczne dla bezpieczeństwa energetycz-

nego państw członkowskich. Pomoc będzie ograni-

czona do pokrywania bieżących strat produkcyjnych, 

kosztów nadzwyczajnych, a w szczególności przy-

jętych zobowiązań. Wprowadzone Rozporządzeniem 

Rady przepisy pozwalają także na pokrycie kosztów 

inwestycyjnych w kopalniach rentownych lub bliskich 

rentowności, jeżeli pozwoli to na zwiększenie konku-

rencyjności produkcji węgla. Ale świadczenie pomocy 

będzie ograniczone do kopalń, które znajdą się w pań-

stwowych planach dostępu do rezerw węgla. Plany 

takie opracowała także Polska, i po przyjęciu ich przez 

Radę Ministrów przekazano je do Brukseli. 

W planie dostępu do zasobów umieszczono 33 

kopalnie o dominującym udziale węgla energetycz-

nego i 4 kopalnie o dominującym udziale węgla 

koksowego. Nie uwzględniono w tym planie tylko 

3 kopalń, które trafiły do planu zamknięcia kopalń. 

W planie dostępu do zasobów znalazło się 9 nieren-

townych w 2004 roku kopalń, a także 10 kopalń, które 

będą nierentowne w 2006 roku. Przewiduje się, że 

część z tych kopalń będzie nierentownych jeszcze 

w 2010 roku. Przytaczam te szczegóły dlatego, że 

polskie plany dostępu do zasobów nie przewidują 

pomocy na pokrycie bieżących strat produkcyjnych 

w kopalniach nierentownych. Jest to całkowicie nie-

zrozumiałe. W „normalnej” gospodarce rynkowej nie-

rentowne jednostki produkcyjne mają praktycznie dwa 

wyjścia: albo znajdą źródło pokrycia strat albo będą 

poddane procesom likwidacji. 

Powstaje pytanie: jak Ministerstwo Gospodarki 

wyobraża sobie funkcjonowanie kopalń generujących 

straty na bieżącej produkcji bez możliwości ich 

pokrycia? Nie przewiduje się likwidacji tych kopalń 

i nie przewiduje się pokrywania ich strat. To co te 

kopalnie mają zrobić? Dotychczas te straty pokrywano 

(jak gdyby) powiększaniem tzw. zobowiązań. Ozna-

czało to niepłacenie dostawcom materiałów i usług, 

nie przekazywaniem opłat i podatków itp. Z tego 

powodu wiele firm około górniczych na Śląsku i nie 

tylko upadło. Takiego procederu nie można tolerować 

w gospodarce rynkowej? Po to Unia wymyśla od 

czterdziestu lat przepisy pomocowe, aby można było 

te straty legalnie ze środków państwowych pokrywać. 

Nie zabezpieczając środków finansowych, na pokrycie 

strat kopalń nierentownych Ministerstwo Gospodarki 

zmusi nierentowne kopalnie do patologicznych za-

chowań na krajowym rynku. Faktem jest, że Mini-

sterstwo Gospodarki, a także wicepremier J. Hausner 

zapowiadali, że budżet nie będzie dopłacał do nieren-

townych kopalń mając pewnie nadzieję, że wymusi to 

uzyskanie rentowności, ale to nie zmienia zapisów, że 

nierentowne kopalnie znalazły się w planach dostępu 

do zasobów. Nasz rząd, poprzez zatwierdzenie planów 

nie przewidujących pokrywania strat na bieżącej 

produkcji, wnosi dość oryginalny wkład w ekonomikę 

funkcjonowania nierentownych kopalń w warunkach 

rynkowych. Można też domniemywać, że jest to 

pośrednia decyzja mająca zlikwidować te kopalnie bez 

umieszczenia ich na razie w planach likwidacyjnych. 

Miało by to na celu uniknięcie niepokojów społecz-

nych. Miejmy nadzieję, że jest to nieuprawnione 

podejrzenie. Interesujące będzie natomiast stanowisko 

UE w tej sprawie. Sprowadzi się ono do notyfikowania 

lub nienotyfikowania tych planów. 

W krajowych planach dostępu do zasobów 

przewiduje się świadczenie pomocy na inwestycje 

techniczne w latach 2005 – 2006. Inwestycje te to 

możliwość budowy szybów, wyrobisk górniczych, 

zakładów przeróbczych, finansowania nowoczesnego 

zarządzania itp. Pomoc taką opracowano łącznie dla 

spółek węglowych, choć przepisy unijne mówią, że 

otrzymywać ją mogą uprawnione do tego kopalnie. 

Sprawę komplikuje jednak fakt, iż Ministerstwo Gos-

podarki zaznaczyło w planach, że pomoc będzie 

udzielana, gdy będą na to środki w budżecie państwa. 

A w planach budżetowych takich środków nie zapi-

sano. Niekonsekwencje czy też nieprzemyślane zapisy 

w planach. 

I jeszcze dwie uwagi dotyczące planu dostępu do 

zasobów. Rozporządzenie Rady, na podstawie którego 

notyfikuje się plany mówi wyraźnie, że w planach 

należy umieścić kopalnie gwarantujące produkcję 

minimalnej ilości krajowego węgla, koniecznej do 

zagwarantowania dostępu do rezerw węgla. Tymcza-

sem w polskich planach umieszczono całe planowane 

wydobycie węgla kamiennego. Być może jest to 

w oczach rządu minimalne wydobycie dla pokrycia 
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potrzeb krajowych, ale na pewno nie jest to minimalne 

wydobycie gwarantujące dostęp do rezerw węgla. I po 

drugie pomoc mogą otrzymywać kopalnie produkujące 

węgiel na potrzeby wytwarzania koksu i energii elek-

trycznej, a w naszych planach umieszczono wszystkie 

kopalnie. Także te, które wydobywają węgiel na inne 

potrzeby. Jest to niezgodne z zapisami Rozporzą-

dzenia. Jak ten problem rozwiąże Komisja UE na razie 

nie wiadomo. Polska nie zadbała o rozszerzające zapi-

sy przy tworzeniu Rozporządzenia choć jego projekty 

były z dużym wyprzedzeniem opublikowane. 

Podsumowując państwowe plany dostępu do za-

sobów można stwierdzić, że nie zostały one opracowa-

ne zgodnie z unijnymi zasadami. Odnosi się wrażenie, 

że Ministerstwo Gospodarki nie zdążyło na czas wy-

konać odpowiednich opracowań czy studiów, i chcąc 

dotrzymać terminów przekazało dokument w formie 

niedopracowanej. Być może to jest powodem, że nie 

notyfikowano jeszcze przesłanych planów. a od tych 

planów zależeć będzie przyszłość polskiego górnictwa 

węgla kamiennego. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Plany zamknięcia kopalń węgla kamiennego 

w Polsce 

 

Rząd Polski przyjął 7 września 2004 roku doku-

ment „Plan dostępu do zasobów węgla kamiennego 

w latach 2004 – 2006 oraz plan zamknięcia kopalń 

w latach 2004 – 2007”. Dociekliwi czytelnicy mogą 

znaleźć tekst obu planów na stronach internetowych 

www.gov.pl w dziale Reforma górnictwa – kompen-

dium. Plany dostępu ... zostały omówione w Nowym 

Kurierze dwa tygodnie temu. Obecnie spróbuję usto-

sunkować się do planów zamykania kopalń. 

Przygotowanie Planu zamknięcia kopalń wynika 

z zapisów Traktatu Akcesyjnego zobowiązującego 

państwo członkowskie przystępujące do Unii z dniem 

1 maja 2004 roku do przedłożenia tych dokumentów 

w celu ich notyfikacji do 31 sierpnia 2004 roku. Polska 

z pewnym opóźnieniem plany te przekazała do Bruk-

seli. Jak dotąd nie ma potwierdzenia, że plany dostępu 

do zasobów i plany zamykania kopalń zostały notyfi-

kowane. Tą sytuację opisałem miesiąc temu w Nowym 

Kurierze. Plan zamykania kopalń wynika z Rozporzą-

dzenia Rady nr 1407/2002 w sprawie pomocy państwa 

dla przemysłu węglowego. W planach tych powinny 

się znaleźć te kopalnie, które są kopalniami obecnie 

nierentownymi, i które nie mają żadnych szans aby 

stać się rentownymi w najbliższej przyszłości. Ko-

palnie nierentowne można zamknąć natychmiast albo 

też uwzględniając przede wszystkim aspekty socjalne 

(utrata miejsc prac przez liczne grupy pracowników) 

można tą likwidację rozłożyć na kilka lat. Unia Euro-

pejska uznała, ze pięcioletni okres zamykania kopalń 

jest czasem optymalnym i w Rozporządzeniu (wyda-

nym w 2002 roku) zapisano, że nieprzekraczalnym 

terminem jest dzień 31 grudnia 2007 roku. Jest sprawą 
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oczywistą, że likwidacja kopalń pociąga za sobą 

konieczność wydatkowania niemałych środków pie-

niężnych. W przypadku przedłużania likwidacji wy-

magane będą także dopłaty z budżetu państwa na 

pokrycie strat na bieżącej produkcji, jeżeli w trakcie 

ograniczenia działalności wydobywany będzie nadal 

węgiel. Pomoc na pokrycie bieżących strat jest do-

puszczalna do wysokości różnicy pomiędzy spodzie-

wanymi przychodami (głównie ze sprzedaży węgla) 

a przewidywanymi kosztami produkcji. Przy oblicza-

niu przychodów uwzględnione być muszą ceny węgla 

na takim poziomie, aby nie były one niższe niż ceny 

węgla podobnej jakości z państw trzecich. W Unii 

Europejskiej uważa się, że pomoc nie może spowo-

dować konkurencji pomiędzy kupującymi węgiel 

a użytkownikami we Wspólnocie, a także nie może 

spowodować zniekształcenia konkurencji na rynku 

energii elektrycznej, skojarzonej produkcji ciepła 

i energii elektrycznej, na rynku produkcji koksu i stali. 

Pomoc państwa będzie też wymagana do pokrycia 

kosztów, które nie są związane z bieżącą produkcją 

w likwidowanych kopalniach. Te koszty noszą nazwę 

kosztów nadzwyczajnych lub tzw. odziedziczonych 

zobowiązań. 

Analizując, przytoczone powyżej w dużym skró-

cie, zasady określania niezbędnych środków finanso-

wych przeznaczonych na pomoc w likwidowanym 

kopalniom łatwo zauważyć, że stosunkowo prosto 

można obliczyć koszty fizycznej likwidacji oraz kosz-

ty odziedziczonych zobowiązań. Bardzo trudno okreś-

lić środki potrzebne na pokrycie bieżących strat. Tu 

uwzględnione muszą być ceny węgla na rynku 

międzynarodowym wraz z dostawą do potencjalnych 

jego użytkowników. Ceny te ulegają wahaniom w za-

leżności od podaży i popytu na węgiel koksowy lub 

energetyczny oraz w zależności od jego jakości. Rynki 

międzynarodowe są dość kapryśne a ceny węgla ule-

gają dużym wahaniom. Obecnie nieco spadają, ale 

i tak są niezwykle wysokie w porównaniu z sytuacją 

sprzed dwóch - trzech lat. Decyzja o zakwalifikowaniu 

konkretnej kopalni do grupy kopalń trwale nieren-

townych jest więc bardzo trudna, gdyż o rentowności 

w głównej mierze decydować będą ceny możliwe do 

uzyskania przy sprzedaży węgla. W przypadkach gdy 

kopalniom przyznana ma być pomoc na pokrycie 

bieżących strat do rachunku rentowności wejdą ceny 

teoretycznego importu węgla do krajowych użytkow-

ników, bo takie są unijne zasady wyrażania zgody na 

świadczenie tej pomocy. Piszę o tym tak szeroko, gdyż 

polskie plany zamknięcia kopalń zostały przygoto-

wane niezgodnie z Rozporządzeniem Rady, a więc 

niezgodnie z unijnymi procedurami. 

Imienna lista kopalń przewidzianych do zam-

knięcia została przygotowana w całkowicie niezro-

zumiały dla ekspertów sposób. Po pierwsze: na liście 

kopalń, które trafiły do grupy kopalń zabezpieczają-

cych dostęp do zasobów znajduje się osiem kopalń 

nierentownych, z których większość będzie, zdaniem 

Ministerstwa Gospodarki, nierentowna nawet w 2010 

roku. Przypominam, że nierentowne kopalnie wg 

Rozporządzenia mają być zlikwidowane do 2007 roku. 

Czym kierowało się Ministerstwo Gospodarki przy 

tworzeniu tej listy to naprawdę nie wiadomo. W każ-

dym razie nie doszukałem się dokumentów, które by 

to wyjaśniały lub uzasadniały. Po drugie: na liście 

kopalń do zamknięcia znalazły się trzy kopalnie, które 

przeznaczono do całkowitej likwidacji oraz osiem 

kopalń, gdzie przewiduje się częściową likwidację po 

uprzednim połączeniu w cztery jednostki produkcyjne. 

Takie propozycje przesłano do Brukseli. 

Trzy kopalnie przeznaczone do całkowitej likwi-

dacji wymienione były już jako nierentowne w 2003 

roku. Wskazano je wówczas do zamknięcia nie poda-

jąc praktycznie żadnego uzasadnienia. Po strajkach 

i protestach w tych kopalniach umieszczono na stro-

nach internetowych Ministerstwa Gospodarki wyjaś-

nienie powodów takiej decyzji. Wyjaśnienia te były 

żenujące i nie miały żadnego uzasadnienia ekonomicz-

nego. W prywatnej rozmowie jeden z prezesów spółki 

przyznał mi się, że wybrano je losowo bo tak kazało 

Ministerstwo. Ciekaw jestem czy powtórzyłby to pu-

blicznie. Kopalnie te umieszczono w planach likwi-

dacyjnych być może aby potwierdzić poprzednie de-

cyzje. Najciekawsze jest jednak to, że już po wysłaniu 

do Brukseli planów zamknięcia kopalń (w półtora 

miesiąca później) ogłoszono, że wstrzymuje się likwi-

dację tych kopalń, bo są one rentowne ze względu na 

wysokie ceny węgla na rynkach międzynarodowych. 

Pikanterii dodaje fakt, że wysokie ceny węgla były 

znane na rok wcześniej niż sporządzono plan zam-

knięcia kopalń. Świadczy to albo o ignorancji decy-

dentów albo o pozaekonomicznych przesłankach przy 

podejmowaniu decyzji. Aby było jeszcze ciekawiej to 

zasoby węgla w tych kopalniach wystarczają na wy-

dobycie przez 8, 16, 11 lat. Aby uzasadnić decyzję 

o likwidacji tych kopalń wymyślono nowe pojęcie 
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stopnia żywotności kopalń wg zasobów. Pierwszy 

stopień to zasoby operatywne możliwe do wydobycia, 

drugi stopień to zasoby łatwo dostępne. Oczywiście 

w tych kopalniach zasoby drugiego stopnia pozwalają 

na wydobycie węgla odpowiednio (do podanych wyżej 

liczb) w ciągu 6, 9 lat i 1 roku. Argument uznania 

zasobów łatwo dostępnych za kryterium likwidacji ko-

palń jest śmieszny. Jedynym kryterium może być tylko 

rzetelny rachunek rentowności kopalń i to przepro-

wadzony zgodnie z unijnymi standardami. Takiego 

rachunku nie przeprowadzono. Moje pismo do Mi-

nistra Gospodarki uzasadniające, że w projekcie obu 

planów (opublikowanych 30 lipca 2004) rachunek 

efektywności jest nieprawidłowy spowodowało, że 

w planach przedstawionych Radzie Ministrów usunię-

to rozdział dotyczący rentowności. Co o tym sądzić 

pozostawiam czytelnikom. 

Zupełnie niezrozumiałe jest umieszczenie, przez 

Ministerstwo Gospodarki w planach zamknięcia, ko-

palń przeznaczonych do częściowej likwidacji. Wg 

autorów tych planów trzeba połączyć kopalnie nieren-

towną z kopalnią rentowną a następnie zlikwidować 

nierentowną. Tak jakby nie można było od razu 

umieścić kopalnię nierentowną w planie zamknięcia. 

Te połączone kopalnie (po dwie w każdej z czterech 

jednostek) umieszczono natomiast w planach dostępu 

do zasobów. Niezrozumiała jest tego rodzaju kom-

binacja. Interesujące jest co myślą o tym w Komisji 

w Brukseli. Podejrzewać można, że chodziło o nie 

drażnienie górników i związków zawodowych wy-

mienieniem jeszcze z nazwy dodatkowych czterech 

kopalń skazanych decyzją Ministerstwa na likwidację. 

Ponieważ jednak zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

kopalnie wymienione w planach zamknięcia mają być 

zlikwidowane do końca 2007 roku to nie jest wy-

kluczone, że w Brukseli zrozumieją to, że może to 

dotyczyć ośmiu kopalń. Znając Rozporządzenie takie 

rozumowanie może być dopuszczalne choć jest to 

absurd. 

Umieszczenie kopalń w planie zamknięcia skut-

kuje koniecznością uruchomienia środków finanso-

wych o czym już wyżej wspomniano. W polskim 

planie przewidziano środki na pokrycie strat nadzwy-

czajnych. W latach 2004 – 2006 szacuje się, że będzie 

to kwota 1 973 mln złotych. Nie przewiduje się na-

tomiast środków na pokrycie bieżących strat w zamy-

kanych kopalniach. Jest to niezrozumiałe, gdyż według 

planów kopalnie te będą wydobywały węgiel jeszcze 

przez pewien okres czasu, a na pewno w latach 2005 – 

2006 – być może także w 2007 roku. Nie zaplano-

wanie tych środków powinno oznaczać, że rząd podjął 

decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia, 

ale decyzja ta albo nie została przekazana do wy-

konania albo postanowiono nadal wydobywać węgiel 

nie zastanawiając się jak pokryć straty na bieżącej 

produkcji. Analizując plany zamknięcia można dojść 

do wniosku, że Ministerstwo Gospodarki ma chyba 

przekonanie, że w gospodarce rynkowej kopalnie na-

dal będą generowały zobowiązania nie wywiązując się 

z obowiązku regulowania swych płatności. Inaczej nie 

można zrozumieć jak plany zamknięcia kopalń mają 

być realizowane. 

Plany zamknięcia kopalń zostały moim zdaniem 

przygotowane w sposób nieodpowiedzialny, bez żad-

nego uzasadnienia ekonomicznego, bez prawidłowo 

sporządzonego rachunku rentowności. O sposobach 

określania rentowności kopalń napiszę następnym 

razem, gdyż jest to oryginalny wkład polskich de-

cydentów górniczych do ekonomiki przedsiębiorstw 

wydobywczych.
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Wiesław S. Blaschke 

Czy polskie kopalnie węgla kamiennego 

są nierentowne? 

 

W opinii publicznej w kraju, w polskich mediach, 

w wypowiedziach wielu polityków znaleźć można 

przekonanie, że górnictwo węgla kamiennego jest jako 

cała branża nierentowne, a rentownych może być kil-

ka, kilkanaście kopalń. To przekonanie spowodowało, 

że wielu decydentów politycznych, a nawet gospodar-

czych uznało, że górnictwo węgla kamiennego jest 

schyłkową dziedziną gospodarki narodowej i powinno 

być stopniowo ale jednak szybko likwidowane. Znane 

są wypowiedzi o konieczności „zaorania górnictwa”, 

że „górnictwo jest kamieniem młyńskim u szyi pol-

skiej gospodarki” (Wicepremier J. Hausner), że „eks-

port węgla jest nieopłacalny”, że „całe społeczeństwo 

dopłaca do kopalń” itp., itd. Opinie takie, zamieszcza-

ne w prestiżowych czasopismach, wywołały niechęć 

do górników węgla kamiennego, a co gorsze przysło-

niły rzeczową dyskusję nad kondycją ekonomiczną 

kopalń. Zaniechano badań nad rentownością kopalń 

uznając finansowanie takich badań za wyrzucanie 

pieniędzy, lekceważono przeciwne głosy i odmienne 

stanowiska specjalistów twierdząc, że jest to tylko 

przejaw działań lobby górniczego. W takiej atmosferze 

powstawały programy naprawcze, programy restruktu-

ryzacyjne, reforma górnictwa węgla kamiennego. 

Analizując kolejne programy restrukturyzacyjne 

(a powstało ich w latach 1991 – 2004 dwanaście) 

łatwo zauważyć, że zmierzały one do ograniczania 

wydobycia węgla i zamykania kolejnych kopalń. 

Złośliwie nazywano je programami likwidacyjnymi 

a nie restrukturyzacyjnymi. Realizacja tych progra-

mów spowodowała w świadomości górników i ich 

otoczenia przekonanie, że każdy program restruktury-

zacyjny ma na celu pozbawienie ich miejsc pracy, 

wyrzucenie na bruk, a więc pozbawienie środków do 

życia ich rodzin, skazanie na wegetację. Nie można się 

więc dziwić społecznemu oporowi oraz działalności 

górniczych związków zawodowych sprzeciwiających 

się zamykaniu kopalń. 

W gospodarce rynkowej likwidacja nierentow-

nych przedsiębiorstw jest sprawą oczywistą. Nikt nie 

będzie angażował swych środków finansowych w de-

ficytowe przedsięwzięcia. Ten sposób myślenia z tru-

dem dociera do świadomości zagrożonych utratą pracy 

górników. Ponieważ państwo jest nadal właścicielem 

kopalń górnicy uważają, że właśnie obowiązkiem pań-

stwa jest utrzymywanie deficytowych kopalń. Powołu-

ją się tutaj na fakt dotowania kopalń w krajach Unii 

Europejskiej. Zwracają także uwagę, że koszty wydo-

bycia węgla są w Polsce kilkakrotnie niższe niż np. 

w Niemczech. Problem na jakich zasadach kopalnie za 

naszą zachodnią granicą otrzymują zgodę do dopłaty 

do węgla jest już w powszechnej opinii mało znany. 

Gorzej, nie rozumieją tego także liczne kadry kierow-

nicze i decydenckie. Przystąpienie Polski do Unii po-

woli zmienia poglądy górników, ale niestety dosto-

sowywanie polskiego górnictwa do funkcjonowania 

według unijnych zasad odbywa się w całkowicie 

nieprzemyślany sposób. Dowodem tego są polskie 

plany dostępu do zasobów i plany zamykania kopalń 

przygotowane, przez Ministerstwo Gospodarki, w spo-

sób odbiegający od unijnych rozporządzeń i decyzji. 

Pisałem o tym w poprzednich zeszytach Nowego 

Kuriera. Otwarte pozostaje nadal pytanie czy polskie 

kopalnie są rzeczywiście nierentowne. Dlaczego po 

piętnastu latach transformacji gospodarki i przystoso-

wywania jej do działania w warunkach rynkowych 
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można nadal stawiać pytania o rentowność kopalń. 

Może to się wydawać dość dziwne i nie na miejscu. 

Spróbuję to wyjaśnić. 

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że nigdy 

nie został przeprowadzony w naszym kraju rzetelny 

rachunek rentowności kopalń. Co gorsze, w żadnym 

programie restrukturyzacyjnym nie ma części ekono-

micznych uzasadniających proponowane (i potem rea-

lizowane) działania. Ktoś może powiedzieć, że to 

niemożliwe. A jednak tak jest, co łatwo sprawdzić 

analizując kolejne programy. Brak części ekonomicz-

nych w programach naprawczych wielokrotnie sygna-

lizowałem decydentom politycznym i gospodarczym 

w swych publikacjach naukowych, a także w wypo-

wiedziach prasowych. Ciekawe, że nikt ze mną na ten 

temat nie polemizował ani mi nie zarzucił, że nie mam 

racji. Wspominałem już o tym, że mój zarzut 

dotyczący błędnie wykonanego rachunku rentowności 

kopalń w dokumentach przygotowywanych do noty-

fikacji do Brukseli, skutkował jedynie tym, że z pla-

nów przekazanych do przyjęcia przez Radę Ministrów 

usunięto rozdział o rentowności kopalń. 

Po takim przydługim wprowadzeniu należy wy-

jaśnić czytelnikom jak w Polsce określano rentowność 

kopalń. Dla wszystkich jest jasne, że kopalnia będzie 

rentowna jeżeli przychody ze sprzedaży węgla prze-

wyższać będą koszty jego pozyskania. I rzeczywiście 

statystyki górnictwa (poza ostatnim rokiem) pokazują, 

że koszty pozyskania węgla są wyższe niż wpływy 

z jego sprzedaży. Wg statystyk kopalnie są nierentow-

ne, a więc uzasadniona powinna być decyzja o ich za-

mykaniu. Czy jest to pogląd prawidłowy? Moim zda-

niem jest on błędny. Aby to uzasadnić trzeba wyjaśnić 

skąd się biorą dane zestawiane w statystykach. Poruszę 

teraz dwa problemy, których szersze omówienie 

przedstawię w następnych tygodniach, a mianowicie 

problem stanowienia cen i problem liczenia kosztów. 

W naszym kraju ceny sprzedaży węgla nie mają 

charakteru rynkowego, wynikającego ze znanego pra-

wa popytu i podaży. Przez pierwsze lata, na początku 

transformacji, ceny były narzucane urzędowo a potem 

ich wzrost zależał od zgody organów administra-

cyjnych (Izby Skarbowe). Problem cen węgla miał 

bowiem spełnić określone zadania. W krajowej 

literaturze ceny węgla nazywane były kotwicą infla-

cyjną. Chodziło o to, aby urzędowo narzucić tak niskie 

ceny węgla, aby towary produkowane przy jego wyko-

rzystaniu (głównie poprzez energię) były konkuren-

cyjne z potencjalnym importem. Zgoda właściciela 

(Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo 

Przemysłu a potem Gospodarki) na ceny niższe niż 

koszty pozyskania węgla musiały powodować straty 

i brak rentowności górnictwa. Ciekawe, że takie nis-

kie, nieekonomiczne ceny zapisywano w planach res-

trukturyzacyjnych. Jeszcze ciekawsze jest to, że ceny 

te były ustalane poniżej cen na rynku międzynarodo-

wym, znacznie poniżej kosztów importu ekwiwalent-

nego jakościowo węgla. Zgodą na straty kopalń, 

powodowane zaniżonymi cenami węgla, wywołano 

patologię w handlu węglem. Wszyscy pośrednicy 

zarabiali krocie na handlu węglem, a traciły jedynie 

kopalnie. I nikt za to nie odpowiadał. I jak w takiej 

sytuacji górnictwo miało być rentowne. Do tego 

tematu jeszcze wrócę. 

Drugim problemem są koszty pozyskania węgla. 

Górnictwo, ze swej specyfiki, charakteryzuje się wy-

sokimi tzw. stałymi kosztami (kosztami ponoszonymi 

niezależnie od wielkości wydobycia węgla). Docho-

dziły one nawet do 70% całości kosztów. A więc im 

niższe było wydobycie tym wyższe były jednostkowe 

koszty pozyskania węgla. Wspomniałem już o polityce 

ograniczania wydobycia. Redukcja wydobycia musiała 

wywołać wzrost jednostkowych kosztów. Wielkość 

wydobycia narzucały kopalniom jednostki nadrzędne, 

czyli spółki węglowe. Jest oczywistym, że kopalnia 

będąca rentowną przy wydobyciu np. 12 tys. ton węgla 

na dobę będzie nierentowna, jeżeli każe się jej wy-

dobywać mniej np. 10 tys. ton na dobę. Podaję tu 

prawdziwe przypadki. 

Zaniżone, czasami w patologiczny sposób, ceny 

węgla oraz wysokie, ze względu na ograniczone wy-

dobycie, koszty trafiały do statystyk górniczych. I wy-

kazywano w ten sposób nierentowność kopalń. Czy 

jest to ocena obiektywna? Oczywiście, że nie. 

Przy prowadzonej przez wiele lat, opisanej po-

wyżej, polityce kosztowo – cenowej górnictwo mu-

siało być nierentowne. Można powiedzieć, że opinia 

o nierentowności kopalń to skutki błędnych lub nie-

prawidłowych decyzji gremiów gospodarczych i poli-

tycznych. Za błędy władz zawsze odpowiada lud – to 

stara sentencja. Górnicy mają więc to na co skazali ich 

decydenci. 

Jak więc powinna być liczona rentowność kopalń, 

skoro nie zgadzam się ze sposobem w jakim to przez 

lata prowadzono. Odpowiem na to za dwa tygodnie. 
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Wiesław S. Blaschke 

O rachunku rentowności kopalń węgla 

kamiennego 

 

Funkcjonujące w gospodarce rynkowej przedsię-

biorstwo, w którym koszty wytworzenia, sprzedawa-

nego później, produktu są wyższe niż cena, jaką 

można za niego uzyskać jest jednostką nierentowną. 

To oczywiste stwierdzenie. Porównanie rzeczywistych 

kosztów pozyskania węgla z rzeczywistymi cenami 

osiąganymi z jego sprzedaży nazywam, w swych 

publikacjach, rentownością bieżącą. Rentowność ta 

wynika z jednej strony z prawa popytu i sprzedaży 

mającego wpływ na poziom cen węgla na rynku 

krajowym lub międzynarodowym, a z drugiej strony 

zależy ona od jednostkowych kosztów wyproduko-

wania sprzedawanego węgla. Jak wiadomo ceny węgla 

na rynku międzynarodowym zmieniają się, czasami 

nawet w dość dużym przedziale. W ostatnich latach 

ceny węgla wzrosły nawet kilkakrotnie w transakcjach 

spot (z krótkim terminem realizacji dostaw), by na-

stępnie znów się obniżyć. W kontraktach długotermi-

nowych ceny węgla są w zasadzie stabilne, oczywiście 

w okresie trwania umowy. Po jej wygaśnięciu nego-

cjuje się nowy poziom cen. Może on być albo wyższy 

albo niższy, co wynika głównie z ilości węgla 

dostępnego na rynku. Z tą sytuacją liczy się każdy 

producent starając się wynegocjować ceny umożli-

wiające pokrycie kosztów wyprodukowania węgla 

i przynieść pewien zysk. Jest to tak oczywiste, że mo-

że powstać pytanie po to te prawdy przypominam. Na 

to pytanie odpowiadam innym pytaniem: czy okreś-

lona w powyższy sposób rentowność (rentowność bie-

żąca) kopalni może być podstawą do podjęcia decyzji 

o likwidacji kopalni wykazującej przy takim rachunku 

straty? Moim zdaniem informacja ta jest niewystar-

czająca. Niestety decyzje o likwidacji kilkunastu ko-

palń w Polsce były na takim rachunku oparte. Decyzja 

o likwidacji kopalni mająca przecież charakter osta-

teczny, musi uwzględniać także inne uwarunkowania. 

Interesujący się podobnymi problemami czytelnicy 

zauważają w jakim kierunku pójdzie moje rozumo-

wanie. Wyprzedzając tok dalszych rozważań sygnali-

zuję, że zajmę się nazywaną przeze mnie rentownością 

prognozowaną. 

Zastanawiając się nad kondycją ekonomiczną 

uważanych obecnie za nierentowne kopalń łatwo sobie 

wyobrazić, że kopalnie mogą być przejściowo nie-

rentowne lub też trwale nierentowne. Przybliżmy po-

jęcie kopalń przejściowo nierentownych. Kopalnie 

przejściowo nierentowne to takie kopalnie, które mogą 

mieć problemy ze zbytem węgla lub mogą mieć 

problemy z poziomem aktualnych kosztów pozyskania 

węgla. 

Rozważmy przypadek kopalni posiadającej pro-

blemy ze zbytem węgla. Rozumieć przez to należy 

sytuację, w której zdolności wydobywcze węgla prze-

kraczają możliwości jego sprzedaży. Rynek jest po 

prostu nasycony i trudno znaleźć kupca na dodatkowe 

ilości węgla. Przy ograniczonych możliwościach 

sprzedaży wydobycie węgla najczęściej dostosowuje 

się do tych możliwości, a czasami magazynuje się 

wydobyty (a niesprzedany węgiel) na powierzchni 

kopalń na specjalnych składowiskach. Ograniczając 

wydobycie węgla skazujemy się automatycznie na 

wzrost jednostkowych kosztów jego pozyskania. Po 

prostu wysokie koszty stałe rozkładają się na mniejszą 

ilość produktu handlowego i wraz z kosztami zmien-

nymi mogą podnieść koszt jednostkowy powyżej 

poziomu cen. Rachunek rentowności oparty na danych 
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obliczonych przy zaniżonym wydobyciu może spowo-

dować, że kopalnia zaliczona będzie do grupy kopalń 

nierentownych. Ale sytuacja na rynku może się zmie-

nić. Nastąpi wzrost popytu na węgiel. Obserwujemy to 

na rynku międzynarodowym od około dwu lat. Ko-

palnia może wówczas zwiększyć wydobycie i dzięki 

obniżeniu kosztów jednostkowych może przejść do 

grupy kopalń rentownych. Każda kopalnia, w dobrze 

pojętym interesie własnym, powinna prowadzić obli-

czenia ile należy wydobywać węgla (przy określonym 

choć zmieniającym się poziomie cen) aby być ko-

palnią rentowną. Określa się w ten sposób warunki 

rentowności prognozowanej. Niestety takich rachun-

ków kopalnie nie prowadzą. 

Pragnę w tym miejscu zwrócić uwagę na jeszcze 

dwa problemy, które rozważyć trzeba przy tworzeniu 

listy kopalń nierentownych. 

Pierwszy z nich to problem jakości węgla han-

dlowego. Wiadomym jest, że węgiel o korzystniej-

szych parametrach jakościowych (wyższa wartość 

opałowa, niższa zawartość popiołu i siarki) posiada 

wyższą cenę. Za lepszy produkt płaci się więcej. 

Można wiec rozważyć problem jaka byłaby rentow-

ność kopalni gdyby udało się poprawić jakość sprze-

dawanego węgla. W zasadzie każda kopalnia posiada 

własny zakład przeróbczy, a nawet gdy go nie ma to 

może skorzystać z usług wzbogacania w innych za-

kładach. Są w Polsce takie możliwości. Każdy wydo-

bywany węgiel posiada indywidualne właściwości 

technologiczne pozwalające uzyskiwać podczas wzbo-

gacania koncentraty różniące się własnym zestawem 

parametrów jakościowych, a więc może uzyskiwać na 

rynku różne ceny. Można więc określić najkorzyst-

niejsze dla danej kopalni parametry jakościowe pro-

duktu handlowego i równocześnie określić skutki eko-

nomiczne procesu wzbogacania. Optymalne parametry 

ekonomiczne wzbogacania węgla przybliżą nam odpo-

wiedź o rentowności kopalni. I tu znowu niezrozu-

miała postawa naszych decydentów górniczych, którzy 

nie uważają aby konieczne było prowadzenie tego 

typu analiz. Ignorancja, czy też brak zainteresowania 

rentownością kopalń. 

Drugim problemem to administracyjne, przez 

władze spółek węglowych, ograniczanie wydobycia w 

określonych kopalniach. Dotyczy to obecnie tylko 

węgla energetycznego, na węgiel koksowy jest prak-

tycznie nieograniczony popyt. Ograniczanie wydoby-

cia ma sens wówczas gdy nie ma zbytu na węgiel. Ale 

sytuacji takiej nie można uwzględniać w rachunku 

rentowności prognozowanej. 

Rozważmy także przypadek kopalni o zbyt wy-

sokich kosztach pozyskania węgla. Jeżeli istnieje 

możliwość obniżenia tych kosztów (poprzez restruk-

turyzację lub też zwiększenie wydobycia) to należy 

określić możliwy do osiągnięcia stopień obniżenia 

tych kosztów. Jeżeli podane powyżej działania dopro-

wadzą do takiego obniżenia kosztów jednostkowych, 

że będą one niższe od poziomu cen to kopalnia taka 

przejdzie do grupy kopalń rentownych. I znów bez 

odpowiedzi pozostaje pytanie dlaczego takich rachun-

ków nie przeprowadzono. 

W powyższych rozważaniach przewija się często 

motyw poziomu cen. W rachunku rentowności prog-

nozowanej nie można przyjmować osiąganych przez 

kopalnie cen. Ceny te, jak już o tym uprzednio pi-

sałem, nie są cenami rynkowymi a często powstają 

w wyniku działań o charakterze patologicznym. Będę 

jeszcze o tym pisał. Moim zdaniem jedynym obiek-

tywnym poziomem cen, który należy przyjąć w oma-

wianym rachunku, to poziom cen na międzynarodo-

wym rynku węgla kamiennego powiększony o koszty 

dostarczenia tego węgla do krajowych odbiorców. 

Będą to ceny maksymalne, przy których kopalniom 

jeszcze nie grozi konkurencja ze strony węgla impor-

towanego. Ceny te nazywamy w kraju, niezbyt pre-

cyzyjnie zresztą, cenami parytetu importowego. Pa-

miętać tu też należy o tym, że ceny te są cenami 

zmieniającymi się na rynku. Stąd też można obliczyć 

przy jakim poziomie cen na rynkach międzynaro-

dowych krajowe kopalnie będą rentowne, a przy jakim 

poziomie mogą stać się kopalniami nierentownymi. 

Podsumowując powyższe rozważania należy 

stwierdzić, że tylko rachunek rentowności prognozo-

wanej może być podstawą do zaliczenia danej kopalni 

do grupy kopalń przejściowo lub do grupy kopalń 

trwale nierentownych. Dotyczy to tylko rachunków, 

które mają wytypować kopalnie do likwidacji. Do 

bieżącej oceny rentowności wystarczą rachunki, o któ-

rych pisałem na wstępie niniejszego tekstu. 

Krajowe programy restrukturyzacyjne powinny 

zawierać wariant obliczeń oparty na założeniu: przyj-

muje się możliwość maksymalnego, technicznie uza-

sadnionego poziomu wydobycia; ustala się ekono-

micznie optymalne parametry jakościowe produktów 

handlowych uwzględniając wzbogacanie lub nie-

wzbogacanie węgla; na podstawie tych analiz wylicza 
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się jednostkowe koszty pozyskania węgla; koszty te 

porównuje się z cenami parytetu importowego. Tylko 

taki rachunek pozwoli na wydzielenie kopalń ren-

townych, przejściowo nierentownych i kopalń trwale 

nierentownych. Kopalnie trwale nierentowne będą mu-

siały niestety być skierowane do procesów likwida-

cyjnych. Kopalnie przejściowo nierentowne (wg tego 

rachunku) należy albo dotować – zgodnie z przepisami 

Unii Europejskiej albo zamrozić gdy ich dotowane 

funkcjonowanie powoduje zbyt dużą, w stosunku do 

zapotrzebowania – popytu, podaż węgla na rynku. 

Niestety, mimo publikacji i składanych ofert, ta-

kich analiz w kraju nie wykonano. Stąd też niepokoje 

społeczne przy każdym ogłaszaniu listy kopalń do 

likwidacji. Górnicy widzą, że nie ma rzetelnych 

uzasadnień ekonomicznych takich decyzji. 

Trzeba więc przerwać amatorskie (w sferze eko-

nomicznej) sterowanie procesami restrukturyzacji gór-

nictwa węgla kamiennego. Tylko czy obecny lub 

przyszły rząd będzie do tego zdolny. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Problem cen węgla kamiennego energetycznego 

w Polsce (cz. I) 

 

W warunkach gospodarki rynkowej sposób do-

chodzenia do cen, po których sprzedawany będzie wę-

giel kamienny pozostawia się do negocjacji pomiędzy 

sprzedającym a kupującym. 

Użytkownika węgla kamiennego nie interesują 

koszty jakie producent węgla poniósł na pozyskanie 

tony sprzedawanego (oferowanego) produktu węglo-

wego. Użytkownik jest zainteresowany w zasadzie 

terminowością dostaw węgla określonej jakości przy 

czym w jego interesie leży kupno tego węgla po jak 

najniższej cenie. Z tego też względu wybiera tych 

producentów, którzy oferują najniższe ceny lub też 

interesuje się czy przypadkiem nie da się kupić 

interesującego go jakościowo węgla, oferowanego na 

rynku międzynarodowym, taniej niż od krajowych 

producentów. 

Producent węgla kamiennego musi skalkulować 

ceny oferowanego przez siebie węgla na poziomie 

ciągnionych kosztów pozyskania tego węgla tak aby 

pokryć wszystkie składowe kosztów (operacyjnych, 

pozaoperacyjnych, finansowych) oraz osiągnąć przy-

zwoity zysk umożliwiający dalszy rozwój. W gos-

podarce rynkowej producent nie może ustalać cen 

poniżej kosztów wytworzenia sprzedawanego pro-

duktu, gdyż w konsekwencji będzie musiał ogłosić 

upadłość. Istnieje przypadek ustalania cen poniżej 

kosztów i jest to świadoma polityka dumpingowa. 

Stosuje się ją wówczas gdy, posiadając odpowiednie 

zasoby finansowe, chce się doprowadzić do upadłości 

konkurencję a po przejęciu jej segmentu rynku można 

będzie, już jako monopolista, podnieść ceny i wy-

równać wcześniej poniesione straty. Każdy inny przy-

padek ustalania cen, na dowolne produkty, poniżej 

kosztów ich wytworzenia jest świadomym generowa-



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 25 

niem strat. Konsekwencje takiej polityki cenowej są 

oczywiste. 

Handel węglem w Polsce nie odbywa się zgodnie 

z zasadami gospodarki rynkowej. Odstępstwo polega 

na tym, że ustala się ceny węgla niższe niż koszty jego 

pozyskania. Złamanie zasady, że ceny muszą pokry-

wać koszty skutkuje gigantycznymi stratami górnict-

wa. Żadna reforma (restrukturyzacja) górnictwa nie 

może się udać, gdy nadal łamane będą podstawowe 

zasady gospodarki rynkowej (ceny muszą pokrywać 

koszty i jeszcze przynosić zysk). W gospodarce kapi-

talistycznej przedsiębiorstwa pracują na zysk, inaczej 

nie ma sensu angażować kapitału. 

Niezwykle interesującą byłaby odpowiedź na 

pytanie dlaczego krajowe kopalnie (spółki węglowe) 

prowadzą szkodliwą dla siebie politykę cenową. 

Nieszczęście ekonomiczne górnictwa zaczęło się 

w 1990 roku, gdy Ministerstwo Finansów, mając 

stosowne uprawnienia, narzuciło ceny węgla niższe 

niż ceny ekonomiczne. Wprowadzone wówczas ceny 

węgla stanowiły tylko 64,4% cen ekonomicznych 

(58,2% cen transakcyjnych). Co prawda, zgodnie 

z ówczesną Ustawą o cenach, górnictwu wyrównywa-

no straty poprzez dotacje, ale po pierwsze trwało to 

tylko około 1,5 roku (dotacje na pokrycie strat ope-

racyjnych zostały wycofane decyzją o tzw. uwolnieniu 

cen na węgiel), a po drugie stworzono przekonanie, że 

w nowym systemie gospodarczym można sprzedawać 

węgiel ponosząc straty. To błędne przekonanie funk-

cjonuje zresztą do dzisiaj przynosząc wymierne szko-

dy górnictwu i gospodarce. 

W dyskusjach, dotyczących sytuacji ekonomicz-

no-finansowej górnictwa węglowego, porusza się pro-

blem cen i kosztów opierając argumenty o koniecz-

ności ustalania niskich cen ze względu na bardzo 

wysokie koszty pozyskania węgla. Uważa się, że przy 

cenach równych lub wyższych niż koszty węgiel 

krajowy nie znajdzie zbytu na rynku wewnętrznym. 

Podaje się także argumenty, że gdy ceny węgla na 

rynku międzynarodowym spadają, to musi to mieć 

także odbicie w decyzjach o obniżaniu cen krajowego 

węgla. Argumentacja ta jest tylko częściowo pra-

widłowa. 

Gdy ceny węgla na rynku światowym spadają, to 

nikt ze światowych eksporterów nie sprzeda węgla 

poniżej kosztów. Gdy odpowiednie do poziomu cen 

światowych obniżenie kosztów jest już niemożliwe 

eksporterzy po prostu wycofują się z rynku. 

Średni poziom cen węgla na rynku międzyna-

rodowym zawsze będzie odzwierciedlał średnie koszty 

pozyskania węgla. Gdy ceny spadają to oznacza to, że 

obniżane są koszty lub można było zmniejszyć zysk. 

Nie można przenosić mechanicznie sytuacji rynku 

światowego na rynek krajowy. Nie ma bezpośredniego 

związku pomiędzy cenami krajowymi a cenami świa-

towymi. Związek ten może występować tylko w przy-

padku importu węgla z rynku międzynarodowego na 

rynek krajowy. Ale wówczas porównywać można nie 

bezpośrednio ceny lecz ceny krajowe z kosztem im-

portu węgla. Koszt importu węgla, poza cenami węgla 

oferowanego w portach eksporterów, zawiera jeszcze 

szereg innych kosztów (frachty, ubezpieczenia, koszty 

portowe, cła, podatki, wyładunek, składowanie, marże 

importera i wiele innych kosztów). Spadek cen węgla 

na rynku światowym może mieć wpływ na ceny 

krajowe dopiero wówczas, gdy ceny światowe spadną 

tak nisko, że koszt importu węgla może być niższy niż 

ceny na rynku wewnętrznym. Przy otwartej gospo-

darce, bez ograniczeń urzędowych (np. limitowanie 

importu), poziom kosztów importu węgla ogranicza 

wzrost cen krajowych. Dla węgli jakościowo porów-

nywalnych są to rzeczywiste koszty importu, a dla 

węgli jakościowo nieporównywalnych jest to tzw. 

parytet importowy. 

W przypadkach gdy koszty pozyskania węgla 

krajowego przekraczają koszty importu (parytet im-

portowy) można analizować celowość wydobycia 

węgla w kraju. W analizach takich, wykonywanych 

zresztą w krajach węglowych Unii Europejskiej, bierze 

się pod uwagę nie tylko proste porównanie kosztów 

importu i kosztów pozyskania węgla krajowego lecz 

także cały szereg innych elementów obejmujących np. 

problem bezpieczeństwa energetycznego, problemy 

społeczne, konieczność równomiernego rozwoju gos-

podarczego i szereg innych. Jeżeli względy politycz-

no-społeczne nakazują dalsze funkcjonowanie deficy-

towej kopalni to istnieją prawne mechanizmy unijne 

pozwalające na pokrywanie różnicy pomiędzy cenami 

węgla importowanego a kosztami pozyskania węgla 

krajowego. W takich przypadkach pokrywanie różnic 

(a więc strat) musi mieć miejsce, gdyż w warunkach 

rynkowych, jak to już wielokrotnie wspomniano, nie 

mogą funkcjonować deficytowe przedsiębiorstwa. 

W Polsce funkcjonuje układ nienormalny. Ko-

palnie, których koszty pozyskania węgla przekraczają 

wynegocjowany poziom cen pracują oczywiście ze 
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stratami ale w przeciwieństwie do podobnych kopalń 

w krajach unijnych nikt strat tych nie wyrównuje 

w sposób systemowy. W gospodarce rynkowej nie ma 

cudów ekonomicznych. Straty kopalń przekładają się 

na niezapłacone podatki, opłaty (w tym VAT), nie-

regulowanie rachunków za dostarczony sprzęt, mate-

riały czy usługi lub inne należności. Stworzono chory 

system – choć dopuszczalne wzory rozwiązań można 

czerpać z doświadczeń unijnych. Sytuacja kopalń jest 

tym gorsza im niższe, od kosztów importu węgla, są 

uzgadniane ceny. 

Programy restrukturyzacji (reformy) górnictwa 

węgla kamiennego przewidywały doprowadzenie cen 

krajowego węgla do poziomu cen parytetu importo-

wego. Zamierzenia te niestety nie zostały zrealizowane 

choć terminy wprowadzenia cen parytetu importowego 

już dawno minęły. Straty górnictwa tylko z tego tytułu 

są ogromne i łatwo wyliczalne. Będę o tym jeszcze 

pisał. 

Szansą górnictwa węgla kamiennego jest przy-

stąpienie Polski do Unii Europejskiej. Stosować ob-

ligatoryjnie trzeba będzie rozwiązania unijne: ceny 

muszą być na poziomie cen importowych (ekwi-

walentnego jakościowo węgla) a kopalnie deficytowe 

jeżeli mają funkcjonować będą musiały (za zgodą 

Komisji UE) otrzymywać pomoc operacyjną. Jak to na 

razie w Polsce działa pisałem w poprzednich tekstach 

zamieszczonych w Nowym Kurierze. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Problem cen węgla kamiennego energetycznego 

w Polsce (cz. II) 

 

W drugiej połowie czerwca br. rozważałem na 

łamach Nowego Kuriera problemy ustalania cen węgla 

w Polsce. W wielu swoich wypowiedziach i artykułach 

publikowanych w Polsce zwracałem uwagę, że sposób 

ustalania cen na węgiel w naszym kraju nie ma cha-

rakteru uzgodnień opartych na prawie popytu i podaży 

a strona silniejsza (w tym przypadku odbiorcy) wy-

musza ceny na poziomie niepokrywającym, w wielu 

przypadkach, kosztów wyprodukowania tego węgla. 

Czasami ustalanie poziomu cen ma charakter patolo-

giczny służący tzw. wyprowadzaniu pieniędzy poza 

układ producenci – odbiorcy. Będę o tym jeszcze pisał 

w kolejnych tekstach. 

Ceny węgla, po których kopalnie sprzedają swój 

produkt, mają kluczowe znaczenie dla ich rentow-

ności. Zbyt niskie ceny (poniżej cen światowych) już 

doprowadziły do likwidacji kilkunastu kopalń. Tu mo-

gę dodać, że polityka państwa w części dotyczącej cen 

węgla była, od początku prowadzenia procesów res-

trukturyzacyjnych, błędna. I wielokrotnie na to pu-

blicznie wskazywałem. Przyglądnijmy się więc na 

jakich podstawach powinno się kształtować politykę 

cenową. Dotyczy to tak państwa (Ministerstwo Gos-

podarki posiadające uprawnienia właścicielskie), jak 

i Zarządów Spółek Węglowych (grupujących poszcze-

gólne kopalnie). 
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W warunkach rynkowych cenę węgla powinien 

wyznaczać poziom kosztów wydobycia węgla w ko-

palni, która zamykać będzie bilans krajowego za-

potrzebowania na węgiel kamienny. Nie stoi to 

w sprzeczności z cenami opartymi na kosztach im-

portu węgla. Po prostu węgiel z importu traktowany 

jest jako dostawy z pewnego rodzaju hipotetycznych 

kopalń znajdujących się jak gdyby na granicach pań-

stwa. Możliwości importowe (jakościowe i ilościowe) 

i koszt tego importu wchodzi w bilans podaży węgla, 

poprzez odpowiednie usytuowanie importu na krzywej 

podaży skumulowanej. Krzywa podaży skumulowanej, 

mimo groźniej nazwy, to nic innego jak ułożenie ofero-

wanych ilości węgla (przeliczonych, dla celów porów-

nawczych, na tony tzw. paliwa umownego o umownej 

wartości opałowej 29,3 GJ/Mg = 7000 kcal/kg) we-

dług rosnących kosztów ich wyprodukowania lub 

według rosnących oferowanych cen jego sprzedaży. 

Użytkownicy będą starali się w pierwszej kolejności 

zakupić najtańszy węgiel a później będą musieli kupo-

wać węgiel coraz droższy. Przy ograniczonych, z róż-

nych względów, możliwościach importowych może 

zdarzyć się, że koszt pozyskania węgla w kopalni 

zamykającej bilans zapotrzebowania (maksymalny po-

pyt na węgiel w kraju) będzie wyższy niż koszty 

importu możliwej ilości węgla. Czy taka sytuacja 

będzie mogła mieć miejsce w praktyce określą sto-

sowne analizy skumulowanej podaży (krajowego 

i ewentualnie importowanego) węgla. Niestety takich 

analiz w naszym kraju się nie prowadzi. 

Można więc wyciągnąć wniosek, że choć ceny 

węgla w gospodarce rynkowej zależą od rezultatów 

negocjacji pomiędzy producentami a użytkownikami 

to poziom cen nie może być w praktyce kształtowany 

dowolnie. Istnieje szereg uwarunkowań, które wiążą 

ręce sprzedającemu powodując, że ceny ustala się co 

prawda podczas negocjacji ale istnieje pewna cena 

minimalna, poniżej której negocjacje nie są możliwe, 

gdyż kopalnia (spółka) będzie musiała wówczas pra-

cować ze stratami (musi więc upaść) albo, poprzez 

zaniżanie cen (poniżej cen importu ekwiwalentnego 

jakościowo węgla), kopalnia nie uzyska zgody na 

otrzymywanie na pokrycie strat tzw. pomocy 

operacyjnej (sytuacja po przystąpieniu Polski do UE). 

W warunkach prowadzonej reformy górnictwa 

węgla kamiennego problem cen węgla staje się nie-

zwykle złożonym. Powstaje pytanie czy poziom cen 

węgla, w okresie do końca realizacji programu, może 

być ustalany w sposób negocjacyjny czy też właściciel 

(odpowiedzialny za rezultaty reformy) ma prawo in-

gerować w politykę cenową spółek węglowych. Jest 

możliwy bowiem przypadek, że ogromny wysiłek re-

formatorski i ponoszone na reformę nakłady finansowe 

państwa zostaną zaprzepaszczone przez nieodpowie-

dzialną politykę cenową. To niestety miało miejsce 

w Polsce, o czym świadczy nie osiąganie celów res-

trukturyzacji przez kolejne programy. W wielu przy-

padkach korzyści z obniżenia kosztów pozyskania 

węgla tracone były na skutek obniżania (nieuzasad-

nionego) jego cen sprzedaży. 

Wiadomo także, że spółki węglowe znajdują się 

pod ogromną presją załóg (i związków zawodowych), 

dla których priorytetem jest otrzymywanie wynagro-

dzeń. Może to powodować (a w praktyce powoduje) 

wymuszone zachowania zarządów, dla których podsta-

wowym zadaniem będzie zdobycie środków na wy-

płaty i to nieważne jakim kosztem (nawet kosztem 

strat). Spółki, dla zdobycia środków pieniężnych, będą 

konkurowały ze sobą obniżając ceny węgla, nie licząc 

się z poziomem strat. Jest to zrozumiałe, gdyż brak 

wypłat to prawdopodobne niepokoje społeczne i w efek-

cie prawie pewna wymiana zarządów przez właści-

ciela, którym jest państwo. Zjawisko to jest bardzo 

niebezpieczne, gdyż dla osiągnięcia celu doraźnego 

(wypłaty) można zaprzepaścić efekty reformy. Z tego 

też względu, zdaniem autora, w okresie działań na-

prawczych górnictwa problem stanowienia cen węgla 

musi być pozostawiony do decyzji właścicielskich. 

Oczywiście po zakończeniu reformy, gdy kopalnie 

(spółki) będą już działały na własny rachunek i odpo-

wiedzialność, stanowienie cen wrócić musi na poziom 

organów właściwych (kompetentnych) do ustalania 

cen w górnictwie. 

W okresie działań naprawczych mechanizm sta-

nowienia cen może, zdaniem autora, być alternatywny: 

– właściciel ustala, że wyjściowy poziom cen wę-

gla musi być na poziomie cen parytetu im-

portowego, a po pewnym czasie poziom cen 

(ceny maksymalne) wyznaczy poziom kosztów 

kopalni zamykającej bilans zapotrzebowania wę-

gla w kraju, 

– poziom cen ustalony zostaje indywidualnie dla 

każdej spółki (kopalni) i nie może być niższy od 

kosztów pozyskania węgla w tej spółce (ko-

palni); kopalnie zmuszone zostają do obniżenia 

kosztów aby utrzymać się na rynku; ostateczne 
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maksymalne ceny ustali także koszt kopalni za-

mykającej bilans zapotrzebowania krajowego. 

Podczas budowy krzywej podaży skumulowanej 

rozważyć należy problem czy w okresie naprawy 

krajowego górnictwa dopuszcza się czy ogranicza 

ewentualny import węgla z rynków światowych. I czy 

byłoby to zgodne z zasadami funkcjonowania gos-

podarki rynkowej. 

W obu, przytoczonych powyżej, przypadkach 

może zachodzić sytuacja konieczności świadczenia 

pomocy tym kopalniom, których koszty pozyskania 

węgla będą wyższe niż ceny importowanego ekwi-

walentnego węgla. Odbywać się to powinno zgodnie 

z unijnymi wzorcami. Problem ten jest złożony, opi-

sywałem go także w Nowym Kurierze. 

W ostatnich tekstach zająłem się problemem cen 

węgla w kraju a zwłaszcza sposobem ich uzgadniania. 

Zasygnalizowałem groźbę możliwych działań o cha-

rakterze patologicznym. Zagadnienie cen jest jednak 

jeszcze bardziej złożone. Dotychczas mówiliśmy o po-

ziomie cen to znaczy o cenach, które są wynikiem 

końcowych ustaleń pomiędzy sprzedającymi i kupują-

cymi. Za dwa tygodnie będę pisał o powiązaniu cen 

węgla z jego jakością. To też niezwykle interesujący 

aspekt kształtowania cen mający także wpływ na 

wyniki finansowe kopalń. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Jakość węgla kamiennego a jego ceny 

 

Cenom węgla kamiennego w Polsce poświęcam 

kolejny tekst. Moim zdaniem katastrofa finansowa 

polskiego górnictwa a w konsekwencji likwidacja 

wielu kopalń rozpoczęła się od błędnej, szkodliwej 

i niezrozumiałej polityki państwa (właściciela kopalń) 

dotyczącej problemu kształtowania cen węgla. Wielo-

krotnie już wspominałem, że w naszym kraju nie ma 

prawdziwego rynku węgla kamiennego a funkcjonuje 

patologiczny pseudorynek. Dziś chcę zwrócić uwagę 

na sposób ustalania cen przy zmianach jakości węgla 

energetycznego. 

 

Wynegocjowane, a wcześniej narzucane decyzja-

mi uprawnionych do tego organów, ceny węgla są 

wypadkową dwóch składowych. Nazywamy je pozio-

mem cen i strukturą cen. Poziom cen to cena węgla 

o pewnych parametrach jakościowych. Ten węgiel no-

si nazwę węgla bazowego, wskaźnikowego, norma-

tywnego itp. Poziom cen powinny kształtować mecha-

nizmy rynkowe np. ceny na rynku międzynarodowym, 

koszty importu ekwiwalentnego jakościowo węgla, 

koszty pozyskania węgla w kopalni zamykającej bilans 

zapotrzebowania na węgiel w kraju itp. Ale jest też 

sprawą oczywistą, że kupowany węgiel może, a naj-

częściej będzie się różnić jakością od węgla bazowego. 

Różne są bowiem oczekiwania jakościowe różnych 

odbiorców. Może się też zdarzyć, że parametry do-

starczonego węgla będą się różnić od uzgodnionych, 

w kontraktach kupna/sprzedaży parametrów. Stąd też 

potrzeba związania zmian ceny węgla od zmiany pa-

rametrów jakościowych. 

Cenniki węgla kamiennego stosowane dotychczas 
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w naszym kraju różnicowały ceny węgla w zależności 

od wybranych jego parametrów jakościowych. Obec-

nie za parametry cenotwórcze uważa się wartość 

opałową (węgiel energetyczny), zawartość popiołu, 

zawartość siarki, zawartość wilgoci, zawartość części 

lotnych (węgiel koksowy). Po 1990 roku stosowane 

lub opracowane formuły sprzedażne uwzględniają po-

dane powyżej parametry jakościowe węgla. Uważa się, 

że producent powinien dostosować jakość swego wę-

gla do potrzeb rynkowych (wymagań użytkowników) 

lub też w celu zwiększenia konkurencyjności swego 

węgla na rynku. Ta poprawa jakości, zdaniem niektó-

rych ekspertów, nie musi wymuszać podwyższenia 

ceny węgla, gdyż węgiel o lepszej jakości łatwiej się 

sprzedaje. Pogląd ten jest, być może uprawniony, 

z punktu widzenia użytkowników, których tak napraw-

dę nie interesują koszty pozyskania węgla. Nie jest on 

jednak obojętny dla producentów węgla. Poprawa ja-

kości uzyskiwana jest poprzez stosowanie procesów 

wzbogacania węgla. Zmieniając głębokość wzbogaca-

nia (mniejszą lub większą gęstość rozdziału koncen-

tratu od odpadów) uzyskiwać można szereg różnią-

cych się jakością produktów handlowych. Zmienia się 

też ilość możliwego do sprzedania koncentratu. Im jest 

on lepszej jakości tym jest go mniej, gdyż w procesach 

wzbogacania odrzuca się, kolejno lub od razu, z węgla 

surowego skałę płonną, przerosty łupkowo – węglowe, 

frakcje węglowe o dużej zawartości popiołu. Ma to 

oczywiście przełożenie na koszty wyprodukowania 

określonej jakości produktów handlowych. Im niższy 

jest wychód koncentratu to suma wszystkich kosztów 

pozyskania węgla rozkłada się na jego mniejszą 

(w stosunku do węgla surowego) ilość. Koszty wy-

produkowania jakościowo dobrego węgla rosną (cza-

sami nawet kilkakrotnie) w stosunku do kosztów 

węgla surowego. Najlepiej to wytłumaczyć na przy-

kładzie: jeżeli z 1 tony węgla surowego otrzymuje się 

0,5 tony koncentratu to koszty wydobycia węgla 

stanowiącego koncentrat rosną dwukrotnie, a do tego 

trzeba jeszcze dodać koszty wzbogacania. Czy powin-

no to znajdować odbicie w cenie węgla? Oczywiście 

tak. W cenie węgla muszą odzwierciedlać się wszyst-

kie koszty jego pozyskania o czym już wielokrotnie tu 

wspomniano. Można, a nawet trzeba, wyliczyć jaka 

powinna być, oparta na kosztach ciągnionych (suma 

wszystkich kosztów) od przodka eksploatacyjnego do 

wagonu, cena każdego wzbogaconego teoretycznie 

produktu handlowego tzn. produktów o różnych para-

metrach jakościowych możliwych do uzyskania z wę-

gla surowego. Analiza taka ukaże jaka powinna być 

minimalna (pokrywająca tylko koszty) cena takich 

produktów, do której to ceny powinno się dodać 

godziwy zysk. Można ceny te przyjąć jako dolną 

(najniższą) granicę negocjacji. Rozwiązanie to będzie 

prawidłowe w warunkach konkurencji na rynku 

krajowym między kopalniami, a także konkurencji 

z węglem z importu. 

Rozwiązanie to nie będzie jednak przydatne 

w okresie reformy górnictwa. Reforma ma na celu 

wyodrębnienie kopalń trwale rentownych, kopalń 

trwale nierentownych i kopalń mających szansę być 

rentownymi. Kryterium oceny efektywności kopalń 

jest osiągany zysk (straty). Nie da się przeprowadzić 

analizy porównawczej efektywności wszystkich ko-

palń gdy przyjmowane będą różne kryteria oceny. 

Jednym z ważniejszych elementów oceny jest uzys-

kiwana cena węgla. Z tego też względu w okresie 

naprawczym (ale tylko w tym okresie) system cen 

powinien być identyczny dla wszystkich analizowa-

nych kopalń. Inaczej analiza porównawcza nie będzie 

obiektywna, a od wyników tej analizy zależeć może 

utrzymanie lub likwidacja kopalń. 

W systemie cen węgla kamiennego wprowadzo-

nym po 1990 roku wyodrębniono człon poziomu cen 

i człon struktury cen. O poziomie cen już pisałem; 

natomiast struktura cen została przyjęta zgodnie 

z wzorcami byłych krajów EWG (Europejskiej Wspól-

noty Gospodarczej poprzedniczce Unii Europejskiej). 

Miało to na celu szybsze uzyskanie prawidłowych 

relacji cen z jakością węgla dostosowanej dla kra-

jowych warunków. Struktura cen węgla przyjęta 

w krajach EWG miała być tylko punktem startu. 

Zdaniem autora struktura cen powinna zależeć z jednej 

strony z kosztów wytworzenia różnych jakościowo 

produktów handlowych, a z drugiej strony z efektów 

jakie osiąga użytkownik węgla korzystając z możli-

wości zastosowania w swych procesach węgli różnej 

jakości i oczywiście zróżnicowanych cenach. 

Okazało się, że ze względu na bardzo różne cha-

rakterystyki technologiczne węgli surowych a także 

bardzo zróżnicowane sposoby jego utylizacji nie było 

możliwe zbudowanie wg takiego kryterium jednej 

(jednakowej) struktury cenowej dla wszystkich produ-

centów i użytkowników węgla. Pozostano więc przy 

wzorcach EWG. Oczywiście jest możliwe zbudowanie 

wspomnianych struktur cenowych ale będą to indywi-



 
CZASOPISMO TECHNICZNE 30 

dualne (w parach producent – użytkownik) formuły 

cenowe. W okresie reformy górnictwa uznano to za 

przedwczesne. 

W handlu międzynarodowym ceny węgla uzależ-

nione są oczywiście także od parametrów jakościo-

wych. W ofertach podawane są w zasadzie te same 

parametry jakościowe, które u nas uznano za ceno-

twórcze. Przeprowadzone badania statystyczne poka-

zały, że można na podstawie informacji o jakości 

i cenach węgla na rynku międzynarodowym zbudować 

wzór, wiążący jakość i cenę, zbliżony do stosowanej 

w Polsce formuły sprzedażnej. Oznacza to, że w sys-

temach cenowych w naszym kraju nadal powinno się 

stosować człon struktury cen węgla kamiennego. Sy-

gnalizuję to dlatego, że w wielu niespecjalistów uważa 

strukturę cen za niepotrzebną. 

W trakcie prowadzenia procesów reformy gór-

nictwa, sposób określania cen węgla kamiennego musi 

być, zdaniem autora, zdefiniowany poprzez narzucone 

przez właściciela formuły sprzedażne oraz poziom 

cen. Inaczej, jak się wydaje, może się okazać, że nie 

zostaną osiągnięte cele programów naprawczych. 

Negocjacyjny sposób dochodzenia do cen każdego 

z możliwych produktów handlowych może mieć, zno-

wu zdaniem autora, miejsce po zakończeniu programu 

reformy górnictwa, gdy poszczególne kopalnie 

pracować będą na własny rachunek bez konieczności 

korzystania z pomocy państwa. 

W niniejszym tekście poświęcam dużo uwagi 

problemowi relacji pomiędzy ceną węgla a jego jakoś-

cią. Bierze się to stąd, że w naszym kraju wyko-

rzystywano niewiedzę o tym problemie do zachowań 

patologicznych w handlu węglem. Ale o tym na-

stępnym razem. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Górnicy w Warszawie 

 

W dzisiejszym numerze Nowego Kuriera przery-

wam cykl tekstów o cenach węgla, patologicznej po-

lityce decydentów i opłakanych tego skutkach dla 

krajowego górnictwa. Wrócę do tego tematu już nie-

długo. Przepraszam czytelników za zawód, gdyż obie-

całem opisać te problemy w pewnym ciągu moich 

rozważań. Chciałbym jednak przybliżyć problemy, 

którymi żył kraj w ostatnim tygodniu lipca. Chodzi 

o demonstracje pod Sejmem górników walczących 

o swoje rozwiązania emerytalne. 

Górnicy od lat posiadali prawo do przejścia na 

emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią. Nie był to 

obowiązek ale przywilej. W początkach restruktury-

zacji branży, a więc na początku lat dziewięćdzie-

siątych, uznano, że w kopalniach jest nadmierne 

zatrudnienie. Wykorzystywano więc to prawo wysy-

łając na emerytury wszystkich uprawnionych. Nie 

można było się sprzeciwić, gdyż skutkowało to 

zwolnieniem z pracy i utratą w ten sposób tego 

przywileju. Wysyłano na emeryturę wszystkich, któ-

rych praca uznawana była za pracę pod ziemią. 

Dotyczyło to także kadry inżynierskiej. Później 

zweryfikowano stanowiska uznawane za pracę pod 

ziemią, a co najbardziej ciekawe (i skandaliczne) to 
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kazano emerytom udowadniać, że zjeżdżali na dół. 

Skandal polegał na tym, że nie zachowały się książki 

zjazdów pod ziemię, gdyż nie było obowiązku ich 

przetrzymywania. Emerytom, którzy nie potrafili udo-

wodnić zjazdów, odebrano poważną część emerytury. 

Prawo działało wstecz. Tu mogę napisać, że mój 

Ojciec posiadał taką emeryturę, która po jego śmierci 

była wysyłana mojej Matce. Po weryfikacji stanowisk 

uznano, że mój Ojciec nie przez wszystkie lata pra-

cował na stanowiskach uznanych obecnie za pracę na 

dole. Zabrano Mamie jedną trzecią emerytury. W tej 

sytuacji znalazło się wielu żyjących emerytów i nie 

było siły, aby tą niesprawiedliwość wycofać. Mama 

się cieszyła, że nie kazano jej zwracać wypłaconej już 

tej trzeciej części (napisano „wielkodusznie” to w piś-

mie obniżającym podstawę wyliczonej emerytury i sa-

mą emeryturę). Górnicy, słusznie zresztą, uznali, że 

rząd i państwo ich po prostu oszukali. Anulowano 

przecież nabyte już uprawnienia a podobno, zgodnie 

z zasadą od czasów rzymskich, prawo nie działa 

wstecz. Mimo tego Trybunał Konstytucyjny uznał, że 

taka zmiana prawa jest dopuszczalna. Nie ma się więc 

co dziwić, że górnicy w wielu sprawach a szczególnie 

w sprawach emerytur są nieufni. 

Wróćmy teraz do ostatnich wydarzeń. Postano-

wiono w rządzie uporządkować sprawy emerytur two-

rząc nową ustawę. Doświadczenia ostatnich kilku lat 

pokazują, że uporządkowania problemów w wielu 

przypadkach polegają na odebraniu przyznanych 

wcześniej uprawnień. Zamiarem rządu było wprowa-

dzenie ustawy, która istniejące w różnych grupach 

zawodowych przywileje emerytalne zamieni na tzw. 

emerytury pomostowe. To są emerytury przyznawane 

przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego 

(60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni). Złożono trzy 

projekty: dwa poselskie i jeden obywatelski. Projekt 

obywatelski podpisało 130 tysięcy obywateli a Wy-

dział Prawa Uniwersytetu Śląskiego wydał opinię, że 

jest on zgodny z konstytucją. Projekt ten przewidywał, 

że górnicy zatrudnieni pod ziemią mogą przejść na 

emeryturę po przepracowaniu w tych warunkach 25 

lat. Zapis ten pozwalał przejść na emeryturę nawet 

przed ukończeniem 50 lat. Te projekty nie zostały jed-

nak wprowadzone pod obrady Sejmu. Górnicy liczyli, 

że stanie się to na ostatnim posiedzeniu Sejmu tej 

kadencji. 

Tu należy wyjaśnić skąd wzięło się 25 lat i 50 lat 

w ustawach emerytalnych dla górników. Problem wie-

ku emerytalnego górników był dyskutowany i anali-

zowany od kilkudziesięciu lat. Niezorientowani mają 

wątpliwości, a nawet zgłaszają protesty, dlaczego gór-

nicy mogą tak wcześnie przechodzić na emerytury. Tu 

dygresja – jest wiele zawodów w Polsce uprawnionych 

do wcześniejszych emerytur (np. nauczyciele, wojsko-

wi, policja itd.). Badania długości życia pracowników 

fizycznych zatrudnionych na stałe pod ziemią dały 

przerażający obraz. 55. roku życia dożywało tylko 35 

procent, 65. roku życia dożywało niecałe 3 procent. To 

dane sprzed lat ale tu niewiele się podobno zmieniło. 

Długość życia górników dołowych spowodowała usta-

lenie ich uprawnień emerytalnych od 50 roku życia. 

Osobiście uważam, że ten kto nie przepracował pod 

ziemią choćby pełnego jednego dnia nie ma moralnego 

prawa podważać zasady przechodzenia górników na 

emerytury. Krótko pracowałem pod ziemią więc wiem 

co piszę. Te uprawnienia dotyczą górników pracują-

cych rzeczywiście pod ziemią. Nie powinny one do-

tyczyć tej części załogi, która z różnych powodów 

zjeżdża na dół sporadycznie. 

Nie wprowadzenie pod obrady Sejmu projektu 

obywatelskiego zostało uznane przez Związki Za-

wodowe jako gra na zwłokę, odkładanie problemu 

a w podtekście uznano, że chodzi o pozbawienie gór-

ników posiadanych uprawnień. Z tego też względu 

związki wystąpiły do pracodawców aby w dniach 25 – 

28 lipca zawiesić produkcję węgla by wszyscy górnicy 

mogli pojechać do Warszawy i przyglądać się obra-

dom Sejmu. Zamierzano nawet zamieszkać w pobliżu 

Sejmu w kilkunastotysięcznym miasteczku górniczym. 

To oczywiście nie miało szans realizacji. 

W nocy w poniedziałek górnicy wyjechali ze 

Śląska i o 7 rano we wtorek 26 lipca zjawili się pod 

Sejmem. Postawili przed Sejmem trumnę z napisem 

„Górnik, zmarł w wieku 65 lat”. Rozpoczęły się roz-

mowy z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimo-

szewiczem. Związkowcy uzgadniali zapisy w ustawie 

a komisja sejmowa do spraw polityki społecznej miała 

wprowadzić uzgodnione poprawki. 

Tymczasem w południe gruchnęła wieść, że nie 

ma szans na przyjęcie ustawy w tym samym dniu. 

Górnicy uznali, że rozmowy są zakończone (co zresztą 

nie było prawdą) i przyjęli, że zostali kolejny raz oszu-

kani. Dotychczasowa pogodna atmosfera przypomi-

nająca raczej piknik niż manifestację zamieniła się, 

mimo prób powstrzymania przez liderów związko-

wych, w awanturę a potem wszystko wymknęło się 
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spod kontroli. Rozpoczęła się bitwa z policjantami, 

atakowano kamieniami, petardami, styliskami od kilo-

fów. Policja użyła gazu i armatek wodnych. rannych 

zostało około 50 osób (większość policjanci), prawie 

siedemdziesiąt osób aresztowano. Takie zachowania 

zdarzały się już niestety wcześniej przy górniczych 

manifestacjach w Warszawie. Awantury te trzeba zde-

cydowanie potępić. Nie jest to droga załatwiania spraw 

w państwie demokratycznym. Opinia o branży gór-

niczej jest w większości społeczeństwa negatywna, ale 

wnika ona nie tylko z kolejnych awantur ale także 

poprzez nieodpowiedzialne wystąpienia wielu przed-

stawicieli rządu. Pisałem zresztą już o tym w po-

przednich tekstach. 

Górnicy osiągnęli swój cel. We wtorek Komisja 

Sejmowa przegłosowała projekt ustawy zbliżony do 

projektu obywatelskiego. W środę przyjął ustawę 

Sejm. W czwartek Senat przyjął ustawę bez poprawek. 

Ustawę przekazano do podpisania prezydentowi Alek-

sandrowi Kwaśniewskiemu. Jeżeli Prezydent podpisze 

ustawę, a ma czas do 19 sierpnia, będzie ona obowią-

zywać. Przynajmniej do czasu gdy, co jest możliwe, 

nowa ekipa rządowa będzie chciała ją znowelizować. 

Niezwykłe jest to, że teraz dopiero zaczyna się liczyć 

rzeczywiste skutki finansowe (dla budżetu państwa) 

wprowadzenia tej ustawy. W ciągu tych kilku dni 

prasa podawała zaskakujące liczby. Przeciwnicy usta-

wy podawali kwoty idące w dziesiątki miliardów 

złotych, zwolennicy twierdzili, że to tylko jeden lub 

góra kilka miliardów. W burzliwych dyskusjach za-

pomniano, że górnicy już te uprawnienia posiadali 

i budżet tak czy inaczej by je realizował. Chyba, że 

zmieniono by ustawę na niekorzyść górników – co 

podobno szykował rząd. Te miliardy złotych, którymi 

przelicytowano się, to tylko kwoty, które prawdopo-

dobnie chciano zaoszczędzić kosztem górników. Ale 

to już tylko moja subiektywna ocena. 

Fatalnie się stało, że Sejm dużo wcześniej nie 

wprowadził pod obrady zgłoszonych projektów ustaw. 

Byłby czas na ich spokojne przedyskutowanie. A tak 

wprowadzono pod obrady projekt ustawy w wyniku 

małej rewolucji pod Sejmem. Jeszcze raz się okazało, 

ze władza reaguje szybko tylko w przypadkach zagro-

żeń. Tak dalej być nie może, bo państwo może 

ogarnąć anarchia. A że tak może być świadczą wy-

powiedzi przedstawicieli innych branż żądających też 

dla siebie przywilejów. Miejmy nadzieję, że są to tylko 

wypowiedzi sondujące ewentualne zachowania pos-

łów, coś w rodzaju próbnych balonów. 

Wydarzenia ostatniego tygodnia lipca pokazują, 

że jest jeszcze wiele nie rozwiązanych spraw w gór-

nictwie węgla kamiennego. Obecny rząd niewiele 

zrobił, a także popełnił wiele błędów. Interesujące jest 

co w sprawach górnictwa zrobi następny rząd. Na to 

będziemy musieli poczekać do wyborów i do uzys-

kania wotum zaufania przez nowa ekipę. 
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Wiesław S. Blaschke 

O nieprawidłowościach w handlu węglem 

energetycznym 

 

Analizując powody trudności ekonomicznych ko-

palń i spółek węglowych w Polsce zwracałem uwagę 

na problemy uzgadniania cen węgla kamiennego ener-

getycznego oraz związane z cenami problemy jakości 

węgla. Od lat twierdzę, że polityka cenowa państwa 

dotycząca węgla jest błędna, i w znacznej mierze przy-

czyniła się do ekonomicznej zapaści górnictwa węgla 

kamiennego. Swą błędną (zgoda na ceny niższe niż 

koszty pozyskania węgla oraz ceny wewnątrz krajowe 

niższe niż ceny na rynkach międzynarodowych) poli-

tykę cenową państwo „jak gdyby naprawiało” oddłu-

żając dwukrotnie górnictwo. Prawnie było to możliwe 

przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. 

Obecnie musi na to wyrazić zgodę Bruksela, a właś-

ciwie Komisja UE. Na zgodę Komisji na dalsze od-

dłużanie nie ma co liczyć, gdyż tego rodzaju pomocy 

nie przewidują rozporządzenia unijne. Państwo po-

niosło koszty pomocy dla górnictwa sięgające dzie-

siątków miliardów złotych. W tej pomocy mieściły się 

także kwoty powyżej dwudziestu miliardów na dwu-

krotne oddłużenie górnictwa. Przez oddłużanie należy 

rozumieć ustawową rezygnację państwa z zobowiązań 

jakie wobec niego posiadają kopalnie czy spółki. Od-

dłużanie dawało „oddech” finansowy kopalniom, ale 

nie rozwiązywało sytuacji na dłuższą metę. Po pierw-

szym oddłużeniu za kilka miesięcy okazało się, że 

powstały nowe zobowiązania. Oddłużono górnictwo 

powtórnie na kwotę ponad 18 miliardów złotych, 

a okazuje się, że zadłużenia są obecnie na poziomie 

kilku miliardów złotych. I te zadłużenia trzeba będzie 

spłacić lub zlikwidować nieekonomiczne kopalnie. 

Powstaje pytanie czy rzeczywiście górnictwo musiało 

dojść do tak gigantycznych strat, że tylko interwencja 

państwa mogła je uratować. Pamiętać należy, że cały 

czas trwa naprawa, nazywana restrukturyzacją, górnic-

twa. Przytoczę tutaj tylko kilka ważniejszych moim 

zdaniem przyczyn zadłużania się górnictwa. 

W 1990 roku zespół, pod moim kierownictwem, 

stworzył nowy system cen na węgiel kamienny. Pisa-

łem już o tym, że składał się on z dwóch członów. 

Struktury cen i poziomu cen. Struktura cen opra-

cowana została według wzorów stosowanych w ów-

czesnej Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (po-

przedniczki obecnej Unii Europejskiej). Natomiast 

o poziomie cen zadecydowało Ministerstwo Finansów. 

Zastanawiające jest to, że narzucony przez Mini-

sterstwo poziom cen, jak już o tym pisałem, stanowił 

tylko około 65% cen ekonomicznych (pokrywających 

koszty pozyskania węgla) i około 58% cen na rynku 

międzynarodowym. Ministerstwo Finansów z góry więc 

założyło, że górnictwo ma być deficytowe. W kraju 

pięknie to nazwano „kotwicą inflacyjną”, co ozna-

czało, że kosztem strat w górnictwie nie będą ureal-

niane ceny towarów wytworzonych z udziałem energii 

opartej na węglu kamiennym. Straty te powodowały, 

że z roku na rok wzrastały zobowiązania górnictwa, 

dochodząc do niebotycznych kwot. 

Kolejnym „kwiatkiem” narzuconym przez Mini-

sterstwo Przemysłu było odrzucenie propozycji ze-

społu (opracowującego system cen) aby do formuły 

sprzedażnej, tzn. wzoru wyliczającego cenę węgla, 

wstawiać rzeczywiste parametry jakościowe sprzeda-

wanego węgla. Narzucono sprzedaż węgla wg tzw. 

klas zbytu. Nie był to nowy pomysł, gdyż przed 1990 

rokiem węgiel też sprzedawano wg klas zbytu. Klasa 

zbytu określała minimalną (dolną) i maksymalną 
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(górną) granicę parametrów jakościowych węgla sprze-

dawanego po tej samej cenie. Zilustrować to można na 

przykładzie: węgle o zawartości popiołu pomiędzy 20 

– 21% (granice klasy) sprzedawane były po cenie wy-

liczonej z formuły ale odpowiadającej 21% popiołu; 

węgle o wartości opałowej mieszczącej się w prze-

dziale np. 23 – 24% MJ/kg sprzedawane były jako 

węgle o wartości opałowej 23 MJ/kg. Wyliczono 

jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, że różnice po-

między ceną wynikającą z formuły a ceną wynikającą 

z klas zbytu przy takim sposobie sprzedaży węgla  

przynosiły górnictwu roczne straty około dwóch mi-

liardów złotych. 

Sprzedaż węgla wg klas zbytu stworzyła też moż-

liwości zachowań patologicznych. Szybko zoriento-

wano się, że sprzedawanie węgla po cenach dolnej 

granicy wartości opałowej (w klasie zbytu) daje użyt-

kownikom nadwyżki ciepła w zakupionym węglu. 

Nadwyżki te to różnica między rzeczywistą wartością 

opałową a dolną granicą klasy zbytu. Te nadwyżki 

ciepła to był oczywisty zysk użytkowników węgla. 

Powstał jednak problem w energetyce zawodowej. 

Energetyka ta rozliczała się ze swych kosztów przy 

uwzględnieniu współczynników sprawności przemian 

energetycznych. Im więcej było nieuwzględnionego 

w statystyce ciepła tym sprawność była (na papierze) 

wyższa. A im wyższa była sprawność tym niższe były 

ceny za dostarczoną energię elektryczną. I elektrownie 

ponosiły straty, zwłaszcza gdy w następnych roz-

liczeniowych okresach nadwyżki ciepła były niższe. 

Z tego też względu starano się, znów na papierze, zlik-

widować te nadwyżki. Osiągano to poprzez fikcyjny 

zakup dodatkowego węgla w ilości odpowiadającej 

nadwyżkom ciepła przeliczonych na tony węgla. Spo-

sób ten był znany także z poprzedniego okresu 

funkcjonowania gospodarki tzn. przed 1990 rokiem. 

Znana w środowisku była praktyka sprzedaży „po-

ciągów widm” węgla (wystawianie faktur na fikcyjną 

sprzedaż węgla). Zjawisko to było niestety wymuszo-

ne poprzez sprzedaż węgla wg klas zbytu. Ale łatwo 

zauważyć, jakie stworzyły się możliwości nadużyć. 

Powstały nieuczciwe spółki pośredniczące w handlu 

węglem pomiędzy producentami a użytkownikami, 

które mogły z takich transakcji wyprowadzać pienią-

dze z układu górnictwo – energetyka. Na to zjawisko 

zwrócił uwagę zespół do spraw oceny handlu węglem 

już w listopadzie 1995 roku. Byłem członkiem tego 

sześcioosobowego zespołu powołanego przez Ministra 

Przemysłu i Handlu. Wnioski zespołu nie doprowa-

dziły jednak do zmian w sposobie sprzedaży węgla. 

Sprzedaż węgla wg klas zbytu umożliwiła pow-

stanie kolejnych patologii w obrocie węglem. Wiado-

mo, że każda analiza jakości węgla (badania labo-

ratoryjne poszczególnych parametrów jakościowych) 

posiada pewien błąd, który dopuszczają normy. Można 

łatwo wyobrazić sobie, że uwzględniając sztucznie ten 

dopuszczalny błąd można węgiel zaklasyfikować do 

niższej klasy zbytu. Producent sprzedaje węgiel po 

niższej cenie, ale pośrednik sprzeda ten węgiel użyt-

kownikowi po cenie odpowiadającej rzeczywistej kla-

sie zbytu. Różnica pomiędzy ceną zakupu a ceną 

sprzedaży pozostanie u pośrednika, który może się 

dzielić tą kwotą z nieuczciwymi osobami doprowa-

dzającymi do takiej manipulacji. Transakcje tego typu 

trudno wyłapać gdyż dziennie wystawianych jest 

w górnictwie kilka na nawet kilkanaście tysięcy doku-

mentów sprzedaży. Praktyczna bezkarność takich tran-

sakcji doprowadziła do oszustw w jakości węgla na 

dużą skalę. Wiem o tym bo niektóre z nich trafiły do 

organów ścigania, a w jednym przypadku byłem po-

proszony i przesłuchany jako ekspert przez policję. 

Mechanizm polegał na tym, że niektóre służby ko-

palniane zaniżały jakość węgla nie o jedną klasę zbytu 

ale o kilka klas. Pośrednicy w handlu (bo było ich 

kolejno kilku) poprawiali w dokumentach jakość wę-

gla tak, że końcowy odbiorca płacił prawdopodobnie 

cenę za rzeczywistą jakość otrzymanego węgla. Róż-

nicami cenowymi dzielili się nieuczciwi sprzedawcy 

i kupcy. Dowiedziałem się też, że faktury podające 

klasy zbytu węgla wystawiane były w innych przy-

padkach po uzyskaniu wiadomości, że węgiel został 

już spalony, gdy nie było już możliwości dokonania 

sprawdzenia rzeczywistej jakości węgla. Jak duży był 

proceder takich nadużyć? Tego nie da się określić. 

Gdyby nie „wpadki” analizowane przez policję można 

by być posądzonym o pomówienia. Skala zjawiska 

mogła być jednak bardzo duża. Opieram się tu na 

opublikowanej w miesięczniku Nowy Przemysł wypo-

wiedzi profesora z Instytutu Nauk Ekonomicznych 

PAN, że z górnictwa wyprowadzono w ciągu 13 lat 

około 50 miliardów złotych. Profesor przypuszcza, że 

środki te trafiły w znacznej części do partii poli-

tycznych i związków zawodowych. Ja nie mam na to 

żadnych dowodów, ale skoro poważny miesięcznik 

gospodarczy tą wypowiedź opublikował to być może 

jest coś na rzeczy. 
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Uwagi zawarte w niniejszym tekście przytaczam 

dlatego, że analizując problemy rentowności kopalń 

nie zgadzam się z opinią, że górnictwo tak naprawdę 

nie jest ekonomiczne. Nie zgadzam się też z argu-

mentami przytaczanymi przy decyzjach o likwidacji 

wielu kopalń. Uważam, że gdyby nadzór właściciela 

był prawidłowy, gdyby nie popełniono błędów (mam 

nadzieję, że nieświadomie) w polityce cenowej polskie 

górnictwo węgla kamiennego znajdowałoby się 

w zupełnie innej sytuacji ekonomicznej. 

Przytoczyłem tylko kilka przykładów nieprawid-

łowości w funkcjonowaniu górnictwa. Nie potrafię 

zrozumieć dlaczego nie rozwiązuje się ich w sposób 

systemowy. Przecież tego rodzaju „przymykanie oczu” 

może doprowadzić do likwidacji kolejnych kopalń. 

Polska nie ma, poza węglem, liczących się nośników 

energii. Błędna polityka państwa może doprowadzić 

do zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

dalszej utraty miejsc pracy, zmniejszenia wpływów do 

budżetu itp., a w skrajnym przypadku do importu 

węgla energetycznego. Mam nadzieję, że są to płonne 

obawy. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Ceny węgla kamiennego a parytet importowy 

(Cz. I) 

 

Przyczyny regresu polskiego górnictwa węgla ka-

miennego upatruję, tak jak już o tym pisałem, w błęd-

nej polityce państwa wobec tego sektora. Problem ten 

od wielu lat sygnalizuję w kraju w licznych publi-

kacjach naukowych i prasowych, a także w pismach 

do decydentów w Ministerstwie. Nie potrafię zrozu-

mieć intencji osób odpowiedzialnych za programy 

restrukturyzacji górnictwa, które to programy posia-

dają zapisy, powodujące powstawanie strat w kopal-

niach i spółkach, albo które są słuszne tyle, że nie są 

realizowane. Zajmę się teraz problemem poziomu cen 

węgla w świetle sytuacji na międzynarodowym rynku 

węgla kamiennego energetycznego. Poruszany prob-

lem nie dotyczy ostatnich kilku lat, gdyż dla nich nie 

posiadam szczegółowych danych co utrudniałoby wy-

ciąganie wniosków. Swe uwagi zilustruję za dwa 

tygodnie danymi za lata 1997 – 2001. 

Wspominałem już, że na początku transformacji 

krajowej gospodarki ceny węgla ustalane były w spo-

sób urzędowy, i że nieszczęście górnictwa zaczęło się 

od pierwszej decyzji Ministerstwa Finansów. Narzu-

cono wówczas poziom cen pokrywający tylko niecałe 

65% kosztów pozyskania węgla. Można by powie-

dzieć, że koszty były za wysokie i tak niska urzędowa 

cena miała wymusić ich obniżkę. Faktem jest, że 

koszty były wysokie gdyż w gospodarce centralnie 

sterowanej kosztami nikt się nie przejmował. Ale tu 

trzeba zauważyć, że narzucone ceny krajowe sta-

nowiły tylko nieco ponad 58% cen uzyskiwanych 

w eksporcie (ceny transakcyjne) polskiego węgla. Już 

ten fakt jednoznacznie pokazuje rozminięcie się Mi-

nisterstwa Finansów z zasadami gospodarki rynkowej 
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i to na początku przemian w kraju. Ceny te narzucono 

bowiem w maju 1990 roku. 

Niskie ceny na rynku krajowym ustalone przez 

Ministerstwo Finansów nie były, z ekonomicznego 

punktu widzenia, niczym uzasadnione. Z tego też 

względu autorzy zajmujący się problemem cen węgla, 

w tym i autor niniejszego tekstu, sformułowali w 1990 

roku (w koncepcji programu restrukturyzacyjnego) 

zapis: „Wzrost cen węgla kamiennego na rynku kra-

jowym doprowadzi, prawdopodobnie do końca 1991 

roku, do poziomu cen węgla importowanego (loco 

porty polskie) i będzie to nieprzekraczalny poziom cen 

węgla krajowego”. Zapis o nieprzekraczalnym pozio-

mie wziął się stąd, że gdyby ceny były wyższe niż 

ceny węgla importowanego to import, zagroziłby ro-

dzimemu węglu na rynku wewnętrznym, a tego wszys-

cy chcieli uniknąć, zwłaszcza że wydobycie węgla 

przekraczało krajowe zapotrzebowanie. Ceny nie osią-

gnęły jednak takiego poziomu ku zadowoleniu użyt-

kowników, ale kopalnie generowały ogromne straty 

finansowe. Zaczęto mówić o nierentowności kopalń 

i o  konieczności ich likwidacji. Głosy zauważające, że 

przyczyną tej sytuacji są narzucone urzędowe ceny, 

były pomijane i jak gdyby nie zauważane w debatach 

o krajowym górnictwie węgla kamiennego. 

W 1992 roku powstał pierwszy program restruk-

turyzacji górnictwa węgla kamiennego. Zwrócono uwa-

gę na istotny wpływ poziomu cen węgla na powo-

dzenie programu. Zapisano „osiągnięcie od stycznia 

1994 roku poziomu 90% cen węgla importowanego 

a w kolejnych latach wzrost cen zbytu do poziomu 

cen importowych”. Zapisano też ważne stwierdzenie 

„uzyskanie perspektywicznej rentowności kopalń wę-

gla kamiennego jest możliwe pod warunkiem ukształ-

towania cen zbytu węgla w warunkach cen węgla 

importowanego”. Wydawało by się, że określono 

jednoznacznie jaki powinien być poziom cen, aby 

sensowne było restrukturyzowanie górnictwa. Niestety 

program ten nie był realizowany, a górnictwo nadal 

ponosiło straty. Trzeba jednak dodać, że poczyniono 

ogromne wysiłki mające na celu obniżenie kosztów, 

będę jeszcze o tym pisał. Niestety te wysiłki marno-

wane były ustalaniem cen poniżej kosztów. Górnictwo 

postrzegane było nadal jako nierentowna gałąź gos-

podarki. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych sformułowano 

pojęcie parytetu importowego węgla. Jest to koszt 

importowanego węgla załadowanego do wagonów 

w polskich portach. W rozważaniach uwzględniano 

różniące się parametry jakościowe węgli handlowych. 

Jeżeli są one identyczne dla węgla importowanego 

i węgla krajowego to parytet importowy jest identycz-

ny z kosztem importu. Jeżeli parametry się różnią to 

zaproponowano i wprowadzono procedurę umożliwia-

jącą sprowadzenie tych węgli do porównywalności. To 

są jednak szczegóły i nie będę nimi zawracać głowy 

czytelnikom. Ustalenia te przygotowano na szczeblu 

Ministerstwa Przemysłu w konsultacji z Polską Aka-

demią Nauk. Tu nieskromnie dodam, że kierowałem 

pracami tych zespołów. Rezultaty tych uzgodnień były 

jednak mizerne, gdyż nadal ceny ustalane były poniżej 

parytetu importowego. 

W kolejnym programie dostosowania górnictwa 

do warunków gospodarki rynkowej, opracowanym 

w 1996 roku, zawarto w sprawie cen dwa stwierdze-

nia: „brak jest uzasadnienia ekonomicznego, aby gór-

nictwo węgla kamiennego prowadziło swoją dzia-

łalność ze stratą, stosując ceny zbytu w kraju na 

poziomie znacznie odbiegającym od cen bazujących 

na parytecie importowym” oraz „jednym z podsta-

wowych kierunków działań na rzecz doprowadzenia 

górnictwa węgla kamiennego do samofinansowania 

musi być dążenie do kształtowania w kraju cen zbytu 

węgla szybko zbliżających się do poziomu cen im-

portowych”. I co – i nic. Nie realizowano nadal tych 

założeń programowych. 

W 1998 roku program reformy opracował już 

Rząd RP. W sprawie poziomu cen zapisano: „prog-

nozy cen zbytu węgla do roku 2002 opracowano przy 

założeniu, że będą one cenami wolnymi, kształtowa-

nymi nie wyżej niż parytet importowy węgla”, oraz że 

„ceny węgla dla energetyki zawodowej osiągną parytet 

importowy w roku 2000, a dla pozostałych odbiorców 

na rynku krajowym już w 1998 roku”. Jak się pewnie 

czytelnicy domyślają i te ustalenia nie zostały zrea-

lizowane. Ten program obowiązywał do 2002 roku. 

W następnych programach przestano już zawracać so-

bie głowę poziomem cen krajowych negocjowanych 

na poziomie cen importowanego węgla. 

Można zadać sobie pytanie dlaczego nie zreali-

zowano żadnego z przytoczonych zapisów. Dlaczego 

ceny nigdy nie osiągnęły poziomu parytetu impor-

towego. Przecież cytowane zapisy jednoznacznie po-

kazują, że zdawano sobie sprawę, że bez spełnienia 

tego warunku programy restrukturyzacji nigdy się nie 

udadzą. Kolejne powroty, w zapisach kolejnych pro-
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gramów, do poziomu cen opartych o parytet impor-

towy pokazują brak konsekwencji w polityce cenowej, 

co musiało doprowadzić do niepowodzenia reformy 

górnictwa węgla kamiennego. Mechanizm stanowienia 

w praktyce cen węgla w świetle programów jest cał-

kowicie niezrozumiały. Najdziwniejsza w tym wszyst-

kim jest postawa decydentów górniczych a przede 

wszystkim właściciela (Skarb Państwa) pozwalających 

na ustalenie podczas negocjacji cen węgla na poziomie 

przynoszącym oczywiste straty górnictwa węgla ka-

miennego. I co najciekawsze w tym wszystkim, że 

Kodeks Spółek Handlowych posiada zapis: „kto ... 

działa na jej (spółki handlowej) szkodę – podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzywnie”. Tej 

samej karze podlega ten kto nakłania do działania na 

szkodę spółki. Te przepisy ustalone jeszcze w 1934 

roku działają ponownie od 1990 roku. Od stycznia 

2001 roku jest to już dokument o randze Ustawy 

przyjęty przez Sejm RP (15.09.2000 r.). 

Ustalanie cen węgla poniżej kosztów jego pozys-

kania jest świadomym działaniem na szkodę spółki, 

gdyż musi wywołać straty finansowe. Ciekawe, że 

problem ten nikogo tak naprawdę nie interesuje. 

Interesująca jest odpowiedź na pytanie jak 

wyglądałaby sytuacja górnictwa węgla kamiennego, 

gdyby ceny węgla były na poziomie cen parytetu 

importowego. Częściową odpowiedź na to pytanie 

znajdą czytelnicy w następnym numerze Nowego 

Kuriera. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Ceny węgla kamiennego a parytet importowy 

(Cz. II) 

 

Dwa tygodnie temu pisałem o tym, że programy 

restrukturyzacji górnictwa jednoznacznie stwierdzały, 

że ich powodzenie uwarunkowane jest doprowadze-

niem poziomu cen węgla w kraju do poziomu parytetu 

importowego. Oznacza to, że ceny węgla na rynku 

wewnętrznym powinny być na poziomie cen, jakie 

musieliby w Polsce zapłacić użytkownicy za węgiel 

importowany z krajów trzecich. Doprowadzenie cen 

do takiego poziomu oznaczałoby, że węgiel krajowy 

musiałby konkurować z węglem importowanym. Dla 

odbiorców podjęcie decyzji, który węgiel kupić, za-

leżałoby od kosztów transportu węgla z krajowych 

kopalń lub z portów względnie innych przejść granicz-

nych. Zrównanie cen spowodowałoby, że odbiorcom 

położonym niedaleko portów lub przejść granicznych 

opłacałoby się importować węgiel. Problemem byłoby 

tylko zbadanie czy jakość węgla importowanego od-

powiada parametrom gwarancyjnym na jakie zaprojek-

towane były urządzenia spalające węgiel u użytkow-

ników. Wbrew pozorom jest to ważne pytanie, gdyż 

większość krajowych urządzeń dostosowana jest do 

parametrów jakościowych krajowego węgla. Węgiel 

z importu posiada zdecydowanie lepszą jakość więc 

albo trzeba by wymienić kotły albo pogorszyć tą 
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jakość przez dodawanie słabego węgla krajowego. 

O wyborze koncepcji zadecydowałby rachunek ekono-

miczny. Tu można dodać, że pogarszanie jakości wę-

gla może wzbudzić duże zaskoczenie, bo na pierwszy 

rzut oka operacja taka wydaje się mało sensowna. 

Pamiętając jednak, że chodzi tu po prostu o dopa-

sowanie jakości węgla do potrzeb użytkowników takie 

działania wyglądają już inaczej. Znam zresztą przy-

padek z Południowej Afryki, gdzie do węgla dodawa-

no zmielony kamień przywęglowy, aby uzyskać pożą-

dane parametry węgla kierowanego do spalania. Po-

dobne operacje wykonywane były także w Polsce. 

Aby uchronić krajowy rynek węgla przed impor-

tem w programach restrukturyzacyjnych zapisywano, 

że ceny węgla nie powinny przekraczać cen parytetu 

importowego. Jest oczywistym, że im niższe od pary-

tetu będą ceny węgla krajowego tym będzie on bar-

dziej konkurencyjny od węgla importowanego. Ale tu 

zawsze trzeba pamiętać o kosztach transportu pomię-

dzy dostawcami a użytkownikami. 

Problem cen na poziomie parytetu importowego 

ma też inny aspekt. Jeżeli kopalnie są dotowane 

z budżetu, bo wykazują straty na bieżącej produkcji, to 

obligatoryjnie ceny ich węgli muszą być co najmniej 

na poziomie parytetu importowego. Przesądzają to 

Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej. Zgoda Ko-

misji UE na świadczenie pomocy finansowej państwa 

dla kopalń uwarunkowana jest, między innymi, stoso-

waniem cen na poziomie kosztów importowanego 

z krajów trzecich węgla o ekwiwalentnej jakości. Pi-

sałem już o tym w poprzednich numerach Nowego 

Kuriera. 

Tak czy inaczej parytet importowy jest ważnym 

wyróżnikiem cen węgla. 

Ministerstwo Przemysłu już w 1996 roku zade-

cydowało, że należy liczyć parytety importowe węgla 

kamiennego. Początkowo dotyczyło to tylko węgla 

energetycznego a później także węgla koksowego. 

Zadanie to powierzono Polskiej Akademii Nauk, 

a konkretnie Zakładowi Ekonomiki i Badań Rynku 

Paliwowo – Energetycznego w Krakowie. Tu mogę 

dodać, że od wielu lat jestem kierownikiem tego 

Zakładu choć pierwszym miejscem mojej pracy jest 

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. 

Sposób liczenia parytetu importowego wypracowany 

został przez wymieniony powyżej Zakład a następnie, 

po burzliwych dyskusjach, został zatwierdzony przez 

upoważnionych przedstawicieli górnictwa i energe-

tyki. Działo się to w pierwszym kwartale 1997 roku. 

Począwszy od 1997 roku wykonywano prace 

prognozujące parytet importowy na każdy kolejny rok 

kalendarzowy. Wyliczano parytety roczne a także 

kwartalne. Niezależnie od tego wykonywano post 

factum analizy rzeczywistych parytetów kwartalnych. 

Prognozy oparte były na przewidywanych cenach 

węgla na międzynarodowym rynku i kosztach prze-

wozów statkami z krajów eksportujących węgiel do 

portów europejskich i dalej do Polski. Rzeczywiste 

parytety wyliczane były na podstawie danych sta-

tystycznych rejestrujących faktyczne ceny sprzeda-

nego węgla i faktyczne koszty jego oceanicznego 

transportu. Rezultaty prac publikowane były w kwar-

talnych biuletynach, które otrzymywali wszyscy zain-

teresowani. Analizy te pozwalały ocenić poszczególne 

kopalnie, spółki węglowe i całe górnictwo w świetle 

cen na rynkach międzynarodowych. Biuletyny posia-

dały mutacje dla każdej Spółki Węglowej, a było tych 

spółek siedem. Chodziło tu o zachowanie poufności 

danych handlowych każdej ze spółek. Pełne infor-

macje otrzymywało Ministerstwo Przemysłu i Handlu 

(obecnie Ministerstwo Gospodarki) a także Państwowa 

Agencja Węgla Kamiennego. Wyznaczanie parytetu 

importowego jako oficjalnej informacji o kosztach im-

portu węgla do Polski z uwzględnieniem jakości węgla 

produkowanego w świecie i w krajowych kopalniach 

trwało sześć lat. Po faktycznym zlikwidowaniu Pań-

stwowej Agencji Węgla Kamiennego i braku zaintere-

sowania takimi obliczeniami Ministerstwa Gospodarki 

prace zostały przerwane. Obecnie nie podaje się już 

wartości parytetu importowanego. Decyzję o zakoń-

czeniu tych prac trudno zrozumieć i lepiej nie zasta-

nawiać się na tym, gdyż dochodziłoby się do wniosku, 

że decydentów o górnictwie węgla w Polsce nie in-

teresuje sytuacja krajowych kopalń na tle sytuacji na 

międzynarodowym rynku węgla. A może informacje 

te były niewygodne dla autorów kolejnych programów 

restrukturyzacyjnych, w których ceny węgla były usta-

lane na poziomie nie tylko poniżej kosztów jego po-

zyskania, ale także poniżej cen parytetu importowego. 

Powstaje więc pytanie: jaka byłaby sytuacja gór-

nictwa węgla kamiennego gdyby ceny osiągnęły po-

ziom parytetu importowego? 

Dysponuję takimi obliczeniami za lata 1997 – 

2001. Można oczywiście przeliczyć te skutki za lata 

wcześniejsze i za lata późniejsze. Ale takim informa-

cjami nikt nie jest zainteresowany. A i te wyliczenia, 
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po ich opublikowaniu, nie spotkały się z przychylną 

oceną, a wręcz przeciwnie. 

Obliczenia oparte były na zestawieniach uzyska-

nych wpływów ze sprzedaży węgla. Tzn. ilość sprze-

danego węgla przemnożono przez wynegocjowane 

ceny. Następnie zastąpiono te ceny cenami rzeczy-

wistego parytetu importowego. Wyliczono w ten spo-

sób hipotetyczne wpływy ze sprzedaży węgla gdyby 

parytet importowy był ceną obowiązkową. Tu trzeba 

podkreślić, ze obliczenia były wykonane też na prog-

nozowanych parytetach. Okazało się, że dla obu pa-

rytetów (prognozowanego i rzeczywistego) wpływy ze 

sprzedaży węgla byłyby znacznie wyższe. Porównując 

rzeczywiste wpływy ze sprzedanego węgla z hipote-

tycznymi wpływami przy uwzględnianiu parytetu im-

portowego wyliczono nieosiągnięte przez górnictwo 

wpływy. Obliczenia były wykonywane przez wszyst-

kie 20 kwartałów z lat 1997 – 2001. Dysponujemy 

szczegółowymi danymi, ale to zbyt duża ilość cyfr. 

Podsumowując obliczenia stwierdzono, że w ciągu 

5 lat nieosiągnięte wpływy górnictwa wyniosły 8 439 

milionów złotych. Tyle straciło górnictwo nie stosując 

zapisów programów reformatorskich (oficjalnych do-

kumentów) a także nie stosując unijnych wzorów 

dotyczących cen węgla dotowanych kopalń. Te nie-

uzyskane wpływy można porównać ze stratami gór-

nictwa wykazywanymi w statystykach. Tu przypomnę, 

że prezentowane wyliczenie dotyczy tylko węgla 

kamiennego energetycznego i tylko 5 lat sprzedaży 

węgla. Podobne obliczenia można wykonać także dla 

węgla koksowego. 

Podsumowując można stwierdzić, że sprzedaż 

węgla po cenach niższych od parytetu importowego 

była, w świetle zapisów programów reformy, niczym 

nieuzasadniona. Górnictwo poniosło straty, które po-

tem trzeba było umarzać. Czy wobec tego górnictwo 

było nierentowne? Uważam, że likwidacja wielu ko-

palń i ograniczenia wydobycia w innych było błędem. 

Górnictwo pogrążyła niezrozumiała polityka cenowa 

Właściciela tzn. Ministerstwa Gospodarki. Chyba, 

a mam nadzieję że się mylę, że była to świadoma 

działalność mająca na celu „zaoranie górnictwa” jak to 

proponują niektórzy politycy, a wtórują im środki 

masowego przekazu. 

Tylko kto za zmarnowanie dużej części krajowe-

go górnictwa węgla kamiennego ma odpowiadać?

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Problemy eksportu polskiego węgla kamiennego 

 

Problem eksportu polskiego węgla kamiennego 

budzi emocje decydentów politycznych, gospodar-

czych a także opinii publicznej. Głoszone są różne 

opinie: od stwierdzeń o wysokiej opłacalności eks-

portu węgla do stwierdzeń, że każdy podatnik dopłaca 

do eksportu węgla. W prasie podawane są informacje 

ile kosztuje podatnika eksport 1 tony lub ile zarabia 

kopalnia na eksporcie 1 tony węgla. Co ciekawe infor-

macje te dotyczą tych samych okresów czasu. Koła 

niechętne górnictwu węgla kamiennego postulują za-

przestanie eksportu po wygaśnięciu zawartych już 

umów. Koła sprzyjające górnictwu wskazują na błędy 
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w rozumowaniu swych adwersarzy. Programy restruk-

turyzacji górnictwa, których podstawową wadą jest 

brak rzeczowych analiz ekonomicznych, na wszelki 

wypadek posiadają zapisy, że prowadzony będzie tyl-

ko opłacalny eksport węgla ale podają też, że eksport 

ten będzie się zmniejszał aż do całkowitej jego lik-

widacji. 

Jest sprawą oczywistą, że eksport jest opłacalny 

dla tych kopalń, które za sprzedany za granicą węgiel 

uzyskują kwoty wyższe niż koszty pozyskania tego 

węgla. Oznacza to, że z niektórych kopalń węgiel 

będzie się opłacało eksportować a z innych nie. 

Podstawowym wyznacznikiem będzie z jednej strony 

cena uzyskiwana na międzynarodowym rynku węgla, 

a z drugiej oczywiście koszty. Istotne znaczenie też ma 

jakość oferowanego na rynku węgla, gdyż jak wiado-

mo węgiel o bardzo dobrych parametrach jakościo-

wych jest droższy. Jest po prostu bardziej przydatny 

odbiorcom; posiada jak to się podaje wyższą wartość 

użytkową. To co tu piszę jest oczywiste nawet dla 

laików. Może powstać pytanie po co o tym w ogóle 

wspominam. Rzeczywistość naszego handlu węgiel 

jest bardzo złożona i moim zdaniem nie zawsze 

decydenci kierują się logiką nie wspominając już 

o prawach rynkowych. Pisałem o tym już parę razy. 

Programy restrukturyzacji górnictwa węgla ka-

miennego muszą być opracowane w sposób synte-

tyczny, gdyż inaczej natłok informacji zaciemniłby 

proponowane zamierzenia. Powstaje pytanie czy te 

syntetyczne informacje są sumą informacji szczegóło-

wych? Niestety tak nie jest. W wielu programach 

opłacalność eksportu określana jest na podstawie śred-

nich rocznych parametrów jakościowych oraz średniej 

ceny na rynkach międzynarodowych. To jest zbyt duże 

uproszczenie. Należy bowiem zauważyć, że nie ana-

lizuje się dla potrzeb programów konkretnych dostaw 

wg zawartych umów a jedynie prognozuje się przewi-

dywaną ilość eksportowanego węgla. Być może trudno 

jest zestawić dane szczegółowe. Eksporterzy mogą 

zasłaniać się tajemnicą handlową. Moim zdaniem to 

tylko będą wykręty. Państwo ma prawo żądać ze-

stawień szczegółowych, oczywiście pod zachowaniem 

tajemnicy handlowej. W ten sposób zbiera się dane 

o imporcie węgla na obszar Unii Europejskiej. Regu-

lują to odpowiednie rozporządzenia czy decyzje. Ale 

nic nie stało na przeszkodzie, aby tego rodzaju 

prawodawstwo funkcjonowało w Polsce przed przy-

stąpieniem do Unii. Kraje starej Unii (15 krajów) 

w zasadzie nie eksportowały węgla. Były tylko spora-

dyczne przypadki, które nie miały żadnego znaczenia 

gospodarczego. Stąd eksport nie musiał być rejestro-

wany przez Komisję UE. Brak odpowiedniej legislacji 

w Polsce nie był jednak tak naprawdę konieczny. 

Przecież eksporterzy (kopalnie czy wyspecjalizowane 

firmy) były własnością Skarbu Państwa i zebranie 

odpowiednich danych nie powinno być zbyt trudne 

choć na pewno bardzo żmudne przy łącznym 

eksporcie rzędu 20 milionów ton. Prawdopodobnie, 

znów moim zdaniem, nikomu tak naprawdę nie zale-

żało na rzetelnej informacji. 

O możliwościach dostaw polskiego węgla na 

unijny rynek już miałem okazję pisać przy okazji pro-

blemu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europej-

skiej. Wskazywałem na korzyści dużego zwiększenia 

sprzedaży węgla do unijnych krajów. Odbywałoby się 

to co prawda kosztem eksporterów z krajów trzecich 

(krajów pozaunijnych), ale dla Unii najważniejsi są 

przecież unijni producenci. Tematu tego nie będę teraz 

rozwijać. Chciałbym zwrócić uwagę na złożoność 

problemu eksportu węgla i to nie tylko z punktu 

widzenia górnictwa węgla kamiennego. 

Aby przeciąć dyskusje o opłacalności lub nieopła-

calności eksportu węgla została wykonana praca (która 

prowadzona była pod moim kierownictwem) odpowia-

dająca na pytanie, co by się stało gdyby całkowicie 

zlikwidować eksport polskiego węgla. Analizowano 

skutki dla górnictwa węgla kamiennego, transportu 

kolejowego, portów morskich oraz bilansu handlowe-

go i płatniczego kraju. Analizowano lata 1999 i 2000. 

Nie będę przytaczał kwot skutków finansowych. Opu-

blikowane są one na naszych stronach internetowych 

(www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zrynek.php i wejść na 

„publikacje”). Dla osób mniej dociekliwych podam 

tylko niektóre skutki likwidacji eksportu. 

Górnictwo węgla kamiennego: konieczność 

zmniejszenia wydobycia o wielkość eksportu, a więc 

konieczność dalszej likwidacji kopalń, zmniejszenie 

zatrudnienia czyli wzrost bezrobocia; wzrost jednost-

kowego kosztu pozyskania węgla w kopalniach nie 

likwidowanych a dotychczas eksportujących węgiel; 

ograniczenie zakupu materiałów i usług, a więc 

częściowa likwidacja dostawców; pogorszenie wyni-

ków finansowych górnictwa; negatywne skutki spo-

łeczne, regionalne i polityczne. 

Transport kolejowy: utrata wpływów z tytułu 

usług przewozowych, obciążenie częścią kosztów sta-
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łych infrastruktury kolejowej pozostałych przewozów 

towarowych; redukcja zatrudnienia; zmiany umów 

handlowych z zagranicznymi zarządami kolejowymi, 

gdzie stosuje się rozliczenia przewozów na zasadzie 

wzajemności; zmniejszenie produkcji wagonów wę-

glarek a istniejące nie będą wykorzystywane; podnie-

sienie kosztów producentów towarów wykorzystu-

jących transport kolejowy; pogorszenie wyników fi-

nansowych kolei i w rezultacie zmniejszenie wpływów 

do budżetu państwa. 

Sektor morski: terminale węglowe (Świnoujście, 

Port Północny) stałyby się całkowicie bezużytecznymi 

obiektami; spadek liczby statków przewożących węgiel; 

redukcja potrzeb remontowych w polskich stoczniach; 

radykalne zmniejszenie przeładunków w portach; stra-

ty firm zajmujących się usługami pośrednictwa 

w morskim handlu zagranicznym; straty firm dzia-

łających w sferze obrotu portowo – morskiego 

(zaopatrywanie statków, utylizacja wód balastowych 

i zenzowych, spedycja, przedsiębiorstwa frachtujące, 

maklerskie, kontrolne itp.); zwolnienia i redukcja wy-

sokokwalifikowanej kadry; negatywne skutki i cha-

rakterze lokalnym i regionalnym. 

Bilans handlu i bilans płatniczy kraju: zmiana 

salda obrotów (eksport minus import); zmniejszenie 

wartości eksportu; pogorszenie bilansu płatniczego 

(deficyt na rachunku bieżącym); zwiększenie deficytu 

obrotu surowcami energetycznymi. 

Jak z powyższego zestawienia najważniejszych 

skutków likwidacji lub ograniczania eksportu wynika, 

że eksport węgla wpływa nie tylko na skutki eko-

nomiczne górnictwa ale także na skutki ekonomiczne 

przedsiębiorstw realizujących ten eksport. Prawie 

wszystkie te przedsiębiorstwa (z wyjątkiem nielicz-

nych) są własnością Skarbu Państwa. Państwo, pro-

wadząc procesy restrukturyzacji górnictwa, powinno 

więc uwzględniać w swych planach zmniejszenia 

eksportu węgla skutki, jakie ta decyzja wywoła we 

wszystkich własnych przedsiębiorstwach. Inna byłaby 

sytuacja, gdyby te przedsiębiorstwa były własnością 

prywatną. Wówczas o opłacalności eksportu decydo-

wałyby wyłącznie efekty ekonomiczne w każdym 

z nich. Rachunek byłby być może inny i inna praw-

dopodobnie byłaby polityka eksportowa państwa. Ale 

to już odrębne zagadnienie. Państwo jako właściciel 

większości przedsiębiorstw uczestniczących w sprze-

daży węgla za granicę musi zachowywać się jak 

prawdziwy właściciel tzn. dbać o całą swą własność. 

Tak, jak sądzę, powinien zachowywać się dobry gos-

podarz. Hasłowe zapisy w programach restruktury-

zacyjnych o zmniejszeniu eksportu aż do jego 

całkowitej eliminacji są wyrazem ignorancji autorów 

tych programów i wyrazem nieodpowiedzialności 

ludzi decydujących o przyszłości polskiego górnictwa 

węglowego. 

Kończąc ten temat muszę ze smutkiem dodać, że 

nasze opracowanie mające tytuł „Makroekonomiczna 

analiza opłacalności eksportu węgla” wykonane 

w ramach działalności Państwowej Agencji Restruk-

turyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego nie wpłynęło 

na decyzje Ministerstwa Gospodarki. Poglądy ów-

czesnego Ministra i Wicepremiera, odpowiadających 

między innymi za górnictwo, że górnictwo węgla 

kamiennego trzeba jak najszybciej zlikwidować spo-

wodowały prawdopodobnie, że opracowania uzasad-

niające ekonomicznie inną tezę były przemilczane lub 

celowo niezauważane. Kolejny raz podkreślam, że 

polityka Ministerstwa Gospodarki jest dla mnie 

niezrozumiała i nadal jestem przekonany, że jest ona 

błędna powodując straty tak dla państwa jak i dla 

wielu przedsiębiorstw a także przynosząc szkody 

społeczeństwu. 

Mogę tylko żywić nadzieję, że tworząca się nowa 

władza, oparta o inne opcje polityczne, zacznie 

zachowywać się jak przystoi właścicielom górnictwa 

węgla kamiennego. 
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Wiesław S. Blaschke 

Górnictwo w oczach zwycięskiej partii 

 

Dostosowanie polskiego górnictwa węgla ka-

miennego do funkcjonowania w warunkach gospo-

darki rynkowej było hasłem wiodącym prawie 

wszystkich programów restrukturyzacji tej branży. 

Mimo przyjmowania sensownych założeń, programów 

i celów w rzeczywistości postępowała stopniowa 

degradacja krajowych kopalń i spółek węglowych. 

Analiza realizacji poszczególnych programów napraw-

czych jest bardzo trudna, gdyż kolejne ekipy zarzą-

dzające spółkami podawały informacje sugerujące, że 

programy są realizowane i górnictwo funkcjonuje 

coraz lepiej. Niewygodne fakty najczęściej ukrywano. 

Było to typowe zachowanie z czasów gospodarki 

centralnie sterowanej. 

Gdyby rzeczywiście następowała naprawa gór-

nictwa to zaskakujące są oceny branży przez kolejne 

ekipy dochodzące do władzy. Każda nowa władza 

z reguły krytykowała dokonania poprzedników, po-

dając równocześnie swe pomysły restrukturyzacyjne. 

W ten sposób powstały kolejne pogramy, a sytuacja 

górnictwa ciągle była trudna. Można było zauważyć, 

że co innego programy a całkiem co innego ich 

realizacja. 

W wielu tekstach publikowanych w Nowym 

Kurierze wskazywałem na popełniane błędy. Oczy-

wiście jest to moja ocena, z którą można się zgadzać 

lub też nie. Nieskromnie mogę tylko stwierdzić, że 

nikt w kraju nie podjął ze mną merytorycznej dyskusji, 

w której odrzucano by moje zarzuty. Tu muszę dodać, 

że moje zastrzeżenia i krytyczne uwagi do polityki 

energetycznej naszego kraju publikowałem od lat 

w artykułach, referatach konferencyjnych i w wypo-

wiedziach prasowych. Są one ciągle dostępne w cza-

sopismach, materiałach konferencyjnych a także na 

stronach internetowych (www.min-pan.krakow.pl/se/ 

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-

gią Polskiej Akademii Nauk. 

Wracam do tematów restrukturyzacji górnictwa 

węglowego, gdyż w ostatnich dniach wytworzyła się 

interesująca sytuacja powyborcza. Jak czytelnicy pew-

nie wiedzą ostatnie wybory parlamentarne w Polsce 

wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie 

z obyczajami ta partia będzie tworzyć nowy rząd. 

Będzie też miała duży, być może decydujący, wpływ 

na politykę gospodarczą państwa, w tym także na 

politykę paliwowo – energetyczną. 

Prawo i Sprawiedliwość (w skrócie PiS) przedsta-

wiło kilkustronicowy dokument, w którym zasygnali-

zowano konieczność wprowadzenia zmian w polityce 

państwa wobec górnictwa węgla kamiennego. Warto 

przedstawić te zamierzenia, gdyż kilka z nich pro-

ponuje dokładnie odwrotne działania niż realizowane 

przez poprzednie ekipy rządowe. PiS przypomina, że 

problem restrukturyzacji górnictwa jest od lat przed-

miotem sporów i dyskusji. Przypomina, że ścierały się 

dwa poglądy – czysto rynkowy charakter mechaniz-

mów restrukturyzacyjnych  z poglądem o konieczności 

prowadzenia restrukturyzacji poprzez aktywne dzia-

łanie państwa. PiS skłania się do tego drugiego 

stanowiska. Spróbuję pokrótce streścić te poglądy. 

Dokument Prawa i Sprawiedliwości wychodzi 

z założenia, że węgiel kamienny jest gwarantem bez-

pieczeństwa energetycznego Polski a także Unii Euro-

pejskiej. Wynika to, pisałem też o tym, ze stanowiska 

UE zawartego w dokumencie „Europejskiej strategii 

ku bezpieczeństwu podaży energii”. W Polsce udział 

węgla kamiennego w produkcji energii elektrycznej 

stanowi 57%, a w produkcji ciepła aż 77%. Poza tym 

węgiel kamienny jest najtańszym (po węglu brunat-

nym) źródłem energii. PiS stwierdza, że właśnie na 
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węglu oparty powinien być model naszej gospodarki 

paliwowo – energetycznej. PiS wypunktowywuje nie-

zrozumiałe założenia w ostatnim rządowym doku-

mencie (z kwietnia 2004 roku) przewidujące spadek 

zapotrzebowania na węgiel w latach 2007 – 2010 

a także uważa za irracjonalne przyjęcie tezy o spadku 

zapotrzebowania u rozproszonych odbiorców typu 

gospodarstw domowych, małych kotłowni itp. 

Prawo i Sprawiedliwość widzi konieczność 

wsparcia budżetowego dla sektora górniczego pod-

kreślając konieczność koordynacji działań na szczeblu 

rządowym. 

Kolejnym problemem jest zwrócenie uwagi na 

problem gospodarki złożami węgla kamiennego. PiS 

widzi konieczność przeprowadzenia dogłębnych prac 

studialnych mających na celu opracowanie metod naj-

lepszego wykorzystania węgla w złożu, Dodam, że 

aby ratować nasze węglowe bogactwo trzeba przerwać 

obecną rabunkową gospodarkę złożami. Pisałem już 

o tym, że na 1 tonę wydobytego węgla tracono 

w ostatnich latach 7 ton z zasobów węgla. 

Opierając się na dokumencie unijnym tzn. Roz-

porządzeniu o pomocy państwa dla przemysłu węglo-

wego Prawo i Sprawiedliwość hierarchizuje zadania 

państwa: współudział w finansowaniu inwestycji, ni-

welowaniu szkód górniczych, pomocy w postaci 

poręczeń Skarbu Państwa dla przedsięwzięć zmierza-

jących do płynności finansowej kopalń przy równo-

czesnym wykorzystaniu majątku tych podmiotów. 

Dotychczasowy program uwzględnia tylko pomoc 

państwa na restrukturyzację zatrudnienia i spłatę 

odziedziczonych zobowiązań górnictwa. PiS wskazuje 

jednoznacznie na potrzebę utrzymania produkcji węgla 

kamiennego przy pomocy państwa. 

Prawo i Sprawiedliwość zwraca uwagę na ko-

nieczność uporządkowania handlu węglem. Za błąd 

uważa konkurencję podmiotów branży węglowej przy 

specyficznym układzie właścicielskim – 100% włas-

ności Skarbu Państwa. PiS podkreśla, że brak jest 

jakichkolwiek podstaw do kreowania liberalnej po-

lityki w handlu węglem. Szczególnie niepokojącym 

zjawiskiem jest deregulacja polityki eksportowej, 

a zwłaszcza szkodliwej konkurencji polsko – polskiej 

na rynkach zagranicznych. W wypowiedziach praso-

wych PiS sugeruje powrót do krajowego handlu 

węglem poprzez Węglozbyt i eksportu poprzez Węglo-

koks. Nazywa to unifikacja procesów handlowych. 

Kolejnym problemem, na który zwraca uwagę 

PiS to problem kadr górniczych. Zauważono, że ponad 

50% pracowników wymagających szczególnych kwa-

lifikacji ma 40 i więcej lat (po pięćdziesiątce górnicy 

dołowi przechodzą na emeryturę), a tylko 4% ogółu 

zatrudnionych jest w wieku poniżej 29 lat. Powstała 

luka kompetencyjna a przecież doświadczenia w za-

kresie ruchu górniczego zdobywa się latami. Należy 

więc ponownie uruchomić górnicze szkolnictwo za-

wodowe, odbudować prawidłową strukturę wiekową 

załóg górniczych, zmienić podejście do kwestii 

kwalifikacji zawodowych. 

Najciekawszym punktem projektu programu gór-

niczego PiS jest koncepcja zachowania kontroli właś-

cicielskiej Skarbu Państwa nad wiodącymi podmio-

tami produkcyjnymi sektora wydobywczego. Należy 

zachować szczególną ostrożność wobec zagadnienia 

prywatyzacji sektora. Branża nie jest przygotowana do 

prywatyzacji pod względem finansowym. Po prywa-

tyzacji nie da się, zdaniem PiS, osiągnąć dostępu do 

nowych technologii i nowych rynków. 

Prawo i Sprawiedliwość sugeruje, że górnictwo 

należy podzielić na górnictwo węgla koksowego 

i górnictwo węgla energetycznego. Należy więc rea-

lizować dotychczasowy plan utworzenia grupy węglo-

wo – koksowej (Jastrzębska Spółka węglowa oraz 

koksownie Przyjaźń, Zabrze i Wałbrzych). Natomiast 

nie należy prywatyzować Katowickiego Holdingu 

Węglowego lecz połączyć go z Kompanią Węglową 

tworząc grupę o przeważającym udziale węgla ener-

getycznego. 

Przy okazji PiS wypomina poprzedniej ekipie rzą-

dzącej próbę oszukania wierzycieli prywatnych i gmin 

górniczych, którzy tracąc swe pieniądze w pięciu 

spółkach (połączonych w Kompanię) mieli oddłużyć 

i sfinansować funkcjonowanie Kompanii Węglowej. 

Mimo prawnych opinii o ograniczonej odpowiedzial-

ności powstałej kompanii za długi przejętych spółek 

plan ten na szczęście się nie udał. Ale Kompania ma 

dramatycznie niski współczynnik płynności finanso-

wej. Utrzymuje się tylko dzięki niezwykłej hossie na 

węglowych rynkach światowych, ale obniżka cen 

światowych już o 10 USD na tonie spowoduje, zda-

niem PiS, bankructwo Kompanii. Uzdrowienie sy-

tuacji w górnictwie węglowym jest więc oczywiste 

i konieczne. 

Prawo i Sprawiedliwość podsumowując swój 

dokument stwierdza, że szczególną uwagę należy 

zwrócić na konieczność opracowania realnego planu 
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funkcjonowania sektora w okresie krótko i długo-

terminowym. Stwierdza też fakt całkowitej nieade-

kwatności danych, zawartych w obecnym rządowym 

programie „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamien-

nego na lata 2005 – 2006 oraz strategia na lata 2007 – 

2010”, względem rzeczywistości. 

Nie jestem członkiem partii Prawo i Sprawie-

dliwość, ale czytelnicy śledzący moje teksty w No-

wym Kurierze łatwo zauważają, że moja dotych-

czasowa krytyczna ocena polityki państwa wobec 

górnictwa węgla kamiennego nie była tylko moją 

subiektywną oceną. 

Prawo i Sprawiedliwość będzie prawdopodobnie 

tworzyć rząd z Platformą Obywatelską. Platforma 

Obywatelska ma jednak inną koncepcję naprawy gór-

nictwa. Ale o tym napiszę za dwa tygodnie. Ciekawe 

będzie jaki PiS oraz PO osiągną kompromis w sprawie 

dalszego funkcjonowania krajowego górnictwa węgla 

kamiennego. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Górnictwo w oczach potencjalnego koalicjanta 

rządowego 

 

W poprzednim numerze Kuriera Polskiego stara-

łem się streścić zamierzenia zwycięskiej w wyborach 

parlamentarnych partii – Prawa i Sprawiedliwości. 

Prawo i Sprawiedliwość, uzyskawszy największą ilość 

mandatów, otrzymało zgodnie z parlamentarnymi zwy-

czajami prawo utworzenia rządu. Zgłosiło propozycję 

swego kandydata na Premiera a Prezydent RP desyg-

nował go na to stanowisko. 

Przez ostatnie, prawie dwa lata, Prawo i Spra-

wiedliwość ogłaszało, że utworzy rząd z Platformą 

Obywatelską. Platforma Obywatelska uzyskała, jak 

wiadomo, drugi wynik w wyborach do Sejmu. Przy-

wódcy PO, a także przywódcy PiS, w dość burzliwych 

dyskusjach przedwyborczych krytykowali program 

konkurentów. Chodziło oczywiście o uzyskanie jak 

najlepszego wyniku. Niemniej jednak przywódcy PO 

deklarowali równocześnie wolę utworzenia wspólnego 

z PiS rządu. Społeczeństwo było przekonane, i z takim 

przekonaniem oddawało głosy, że będzie wspólny rząd 

tych partii. Żywiono nadzieję, że obie partie będą się 

nawzajem kontrolowały, a przede wszystkim że uzgod-

nią wspólny program polityczno-gospodarczy. A pro-

gramy gospodarcze różniły się czasami dość znacznie. 

Wiadomo, że ich ostateczne wypracowanie będzie 

trudne. Liczono na długie, żmudne i złożone nego-

cjacje. W końcu wspólny program musiałby powstać. 

Sygnalizowałem poprzednio, że każda z tych partii 

ma inną koncepcję naprawy górnictwa. Ciekaw byłem 

czy uda się wypracować wspólne stanowisko. Oczy-

wiście musiałoby być ono trudnym kompromisem. Ale 

też musiała by powstać wspólna polityka paliwowo – 

energetyczna w tym zasady dalszego funkcjonowania 

krajowego górnictwa węgla kamiennego. 

Tymczasem okazało się, że zarówno Prawo i Spra-
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wiedliwość jak i Platforma Obywatelska nie były 

w stanie pójść na dalekie obustronne ustępstwa pro-

gramowe. Upraszczając informacje o prowadzonych 

dyskusjach pomiędzy przywódcami obu partii można 

powiedzieć, że nie udało się uzgodnić zakresu po-

działu kompetencji i zakresu odpowiedzialności obu 

partii w sprawach dotyczących głównie polityki we-

wnętrznej. Analizy tego co się stało prowadzić będą, 

prawdopodobnie jeszcze przez długie miesiące, eks-

perci znający się na wybranych elementach polityki 

gospodarczej. 

Nie jestem takim ekspertem, więc nie czuję się 

upoważniony do przedstawiania swoich komentarzy. 

Znam się na polityce w zakresie gospodarki paliwowo 

– energetycznej. Ale akurat nie te problemy zadecy-

dowały o fiasku rozmów koalicyjnych. Nie dowiem się 

więc jak mógłby wyglądać kompromis w sprawach 

górniczych. 

Jak czytelnicy wiedzą Prawo i Sprawiedliwość 

utworzyło własny autorski rząd, który w pierwszej 

połowie listopada starać się będzie o uzyskanie w Sej-

mie wotum zaufania. Platforma Obywatelska ogłosiła, 

że przechodzi do opozycji, ale nie wyklucza w przy-

szłości powrotu do negocjacji na temat utworzenia 

wspólnego rządu. Stawia jednak dość trudne warunki. 

Perspektywa, choć obecnie jak się wydaje mało 

prawdopodobna, utworzenia w przyszłości wspólnego 

rządu upoważnia mnie do podjęcia próby zarysowania 

pomysłów na naprawę górnictwa węgla kamiennego 

Platformy Obywatelskiej. Tu muszę z żalem dodać, że 

nie udało mi się dotrzeć do dokumentu, jeżeli taki 

istnieje, sygnowanego przez PO, który w spójny 

sposób przedstawił zarys tej polityki. Opierać się mogę 

tylko na wypowiedziach prasowych posłów Platformy 

Obywatelskiej. 

Wypowiedzi te dotyczą w zasadzie trzech pro-

blemów: 

 rola węgla w gospodarce krajowej, 

 prywatyzacja górnictwa, 

 emerytury górnicze. 

Platforma Obywatelska przypomina, że na po-

czątku lat dziewięćdziesiątych pseudospecjaliści (tak 

napisano) obwieścili, że górnictwo węglowe jest 

branżą schyłkową a przyszłość należy głównie od 

gazu. Wychodząc z tego założenia politycy zaczęli 

mnożyć przepisy, które w sposób nierynkowy dyskry-

minują górnictwo. PO uważa, że górnictwo ma szansę 

na dalszy rozwój, i że musi nastąpić korekta polityki 

energetycznej państwa. I dalej, że górnictwo powinno 

być znaczącą branżą w gospodarce narodowej a także 

powinno też uwzględniać zapotrzebowanie na węgiel 

w krajach Unii Europejskiej. Te sformułowania (czę-

ściowe cytaty) pochodzą z wypowiedzi wiceprze-

wodniczącego PO w woj. śląskim, który jest też 

koordynatorem do spraw programowych. Z jego 

wypowiedzi pochodzą także dalsze poglądy PO na 

górnictwo węglowe. 

Tu należy dodać, że prawie wszystkie partie za-

częły zauważać bardzo silną pozycję węgla kamien-

nego na rynkach międzynarodowych. Szczególne wra-

żenie na politykach zrobił nieprawdopodobny wzrost 

cen węgla, zwłaszcza koksowego. Z tego też względu 

już zauważyć można zmianę poglądów u niektórych 

polityków. Publicyści, w wielu przypadkach, nie 

omieszkują cieszyć się z każdego wahnięcia w dół cen 

węgla. Świadczy to, już o tym pisałem, o ogromnej 

niechęci do górnictwa węgla kamiennego większości 

mediów. 

Czy aktualna światowa koniunktura na węgiel 

z jednej strony, a z drugiej strony nieprzychylność 

niektórych mediów przekłada się na poglądy polity-

ków, trudno stwierdzić. W wypowiedziach przedwy-

borczych kandydatów na posłów na pewno nie było 

wypowiedzi drażniących społeczeństwo Śląska. Nale-

ży mieć nadzieję, że Platforma Obywatelska rze-

czywiście widzi poważną rolę węgla kamiennego 

w gospodarce krajowej. 

Podstawową różnicą w polityce górniczej PO 

i PiS jest podejście do zagadnienia prywatyzacji gór-

nictwa. Platforma Obywatelska uważa, że obecna 

struktura zarządzania górnictwem ma niewiele wspól-

nego z wymaganiami rynku. Nie sprzyja też dzia-

łaniom ukierunkowanym na rozwój tej branży. PO 

jednoznacznie opowiada się za prywatyzacją spółek 

węglowych. Tylko prywatyzacja, jak uważa Platforma, 

może zapewnić racjonalizację zarządzania powierzo-

nym prywatnemu właścicielowi majątkiem. Zwraca 

jednak uwagę, że musi to być prywatyzacja uczciwa, 

ukierunkowana na właściciela. Właściciel natomiast 

ma zobowiązać się do inwestowania w górnictwo 

i respektowania rozsądnych praw pracowników. Omó-

wienie to pochodzi z wypowiedzi, które już powyżej 

cytowałem. Za prywatyzacją jest też były kandydat PO 

na prezydenta. 

Związkowcy i większość górników jest prze-

ciwko prywatyzacji i jak podają pisma związkowe 
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mieli oni głosować na kandydata PiS. PiS jak już 

pisałem jest przeciwny prywatyzacji górnictwa. 

Wiele emocji budzą problemy emerytur górni-

czych. Platforma Obywatelska jest za wprowadzeniem 

tzw. emerytur pomostowych. Jest to pomysł, którego 

nie udało się wprowadzić w poprzedniej kadencji 

Sejmu. Trudno ocenić czy teraz to będzie możliwe. 

Będę jeszcze o tym problemie pisał. 

Platforma Obywatelska zwraca uwagę, że przys-

pieszone emerytury nie mogą być przywilejem tylko 

jednej grupy zawodowej. Powinno się więc stworzyć 

powszechny system emerytalny dla wszystkich grup, 

które zasługują na wcześniejsze emerytury. Platforma 

uważa, że wprowadzenie emerytur pomostowych musi 

być uzgodnione przy stole rokowań, stawiając ucz-

ciwie sprawę. Ale też PO sygnalizuje niejasny problem 

kto i w jakim zakresie miałby te emerytury finansować 

(czy poprzez składki czy też z budżetu). 

Niepokojące jest dla mnie stwierdzenie posła PO, 

że przy okazji wprowadzenia emerytur górniczych nie 

można dopuścić, aby inne grupy zawodowe zostały 

poszkodowane. Uważam taką wypowiedź za bardzo 

dziwną, gdyż to właśnie górnikom zamierza się ode-

brać posiadane od lat przywileje. Nie chce mi się 

wierzyć, że aby to wykonać antagonizuje się te grupy 

społeczne. Punkt widzenia górników przedstawię 

następnym razem. 

Jak już na początku wspomniałem nie posiadam 

programu PO dla górnictwa. Z tego też powodu po-

wyższe uwagi mogą być niepełne. Wypowiedzi pra-

sowe, w trakcie kampanii wyborczych do Sejmu i na 

Urząd Prezydenta, zawsze należy traktować ostrożnie. 

Stąd też trudno się obecnie zorientować jaka byłaby 

w rzeczywistości polityka wobec górnictwa, gdyby 

Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska 

utworzyły wspólny rząd. Jedno wydaje się pewne: 

przy uzgadnianiu spraw związanych z prywatyzacją 

górnictwa powstałby w rządzie ogromny konflikt. Na 

tą sprawę poglądy obu partii są całkowicie przeciw-

stawne. PO jest za prywatyzacją, PiS zdecydowanie 

przeciw. 

Trzeba więc będzie poczekać na rozwój sytuacji. 

 

 

 

 

Wiesław S. Blaschke 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne 

 

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Miasta, 

ulice, sklepy, magazyny od wielu dni są świątecznie 

udekorowane. Nastrój Świąt udziela się nam wszyst-

kim. I z tego właśnie powodu postanowiłem za-

pomnieć, na krótko, o problemach polskiego górnictwa 

węgla kamiennego. 

Zastanawiając się nad tematyką przedświątecz-

nego artykułu doszedłem do wniosku, że warto za-

poznać czytelników z historią pierwszej organizacji 

społeczno – zawodowej inżynierów polskich – Kra-

kowskim Towarzystwem Technicznym. Towarzystwo 

założono w 1877 roku, a trzy lata temu obchodziliśmy 

uroczyście jego 125 lecie. Piszę „obchodziliśmy”, 

gdyż jestem członkiem KTT, pełniąc funkcje sekre-

tarza i wiceprezesa. W 2003 roku wybrano mnie pre-

zesem KTT – czterdziestym prezesem w historii To-
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warzystwa. Miałem wspaniałych poprzedników, o nich 

oraz o Towarzystwie chciałbym pokrótce opowiedzieć 

Czytelnikom Nowego Kuriera. 

Ostatnie ćwierćwiecze dziewiętnastego wieku 

było dość burzliwym okresem w historii Krakowa. 

Kraków liczył, wraz z Kazimierzem, Kleparzem i zur-

banizowanymi przedmieściami 49 800 mieszkańców. 

Był miastem mniejszym od Poznania, Lwowa, Gdań-

ska, Wrocławia czy Warszawy. W Krakowie działały 

tylko trzy zakłady przemysłowe: fabryka maszyn rol-

niczych, browar oraz młyn parowy. W mieście pano-

wał zastój gospodarczy i bezrobocie spowodowane 

kryzysem gospodarczym wywołanym przez krach na 

giełdzie wiedeńskiej w 1873 roku. Miasto, jak wiado-

mo, wcielone było do Austrii stanowiąc nadgraniczną 

twierdzę. Jego Cesarska Apostolska Mość Franciszek 

Józef przyznał ziemiom nazywanych wówczas Galicją 

dużą autonomię. Stolicą Galicji był Lwów, gdzie 

w 1844 roku utworzono Politechnikę i gdzie w tym 

samym 1877 roku powołano Polskie Towarzystwo Poli-

techniczne. Oba Towarzystwa ściśle ze sobą współ-

pracowały. Ich głównym osiągnięciem była organi-

zacja, ponad zaborami, Ogólnopolskich Kongresów 

Techniki. 

Krakowskie Towarzystwo Techniczne, w mo-

mencie jego powstania, określiło swe cele. Były nimi: 

zjednoczenie ludzi zawodu technicznego dla pod-

niesienia się materialnego i moralnego, wywalczenie 

inżynierom w kraju i w społeczeństwie odpowiedniej 

roli, podniesienie gospodarcze miasta i regionu, 

podniesienie stanu techniki. 

Grono założycieli Towarzystwa liczyło 52 osoby. 

Członkami byli głównie absolwenci Instytutu Tech-

nicznego, szkoły średniej fundacji architekta Szcze-

pana Humberta. Uczono tam geometrii, mechaniki, 

budownictwa, technologii, rysunku technicznego, che-

mii. Dyrektorem Instytutu był dr Paweł Brzeziński, 

który został pierwszym prezesem Krakowskiego To-

warzystwa Technicznego. 

Od początku swej działalności Towarzystwo 

podzieliło członków na sekcje branżowe i wybierało 

Komisje dla pilotowania ważnych spraw. Przygotowy-

wano memoriały kierowane do władz i społeczeństwa 

np. w sprawie odzyskania Wawelu od władz au-

stryjackiego garnizonu, poszerzenia granic Krakowa, 

budowy zabezpieczeń przeciwpowodziowych, utwo-

rzenia uczelni górniczej. W ciągu długiej historii KTT 

memoriałów i opracowań było bardzo dużo. 

Miasto Kraków zaczęło się intensywnie rozwijać, 

rozwijał się też krakowski przemysł. Powstała ce-

mentownia Bonarka, cegielnia, fabryka konstrukcji 

metalowych, fabryka maszyn i urządzeń rolniczych 

i wiele, wiele innych. Charakterystyczne było to, że 

członkami KTT byli także właściciele tych fabryk. 

Poza nimi członkami byli wybitni krakowscy inży-

nierowie, architekci, urzędnicy miejscy, a także pre-

zydenci miasta, prezydenci dzielnic. 

Jak już wspomniałem Lwowskie Towarzystwo 

Politechniczne i Krakowskie Towarzystwo Techniczne 

zorganizowało Pierwszy Zjazd Techników Polskich, 

w którym wzięło udział ponad 300 osób ze świata 

technicznego z wszystkich trzech zaborów. Zjazd ten 

miał fundamentalne znaczenie dla integracji środowisk 

inżynieryjno – technicznych. Powołano Radę Zjazdów 

Zrzeszeń Techników Polskich. Był to stały organ 

koordynujący prace towarzystw regionalnych. Do 

drugiej wojny światowej odbyło się dwanaście takich 

zjazdów. Po drugiej wojnie światowej Naczelna Or-

ganizacja Techniczna nawiązała do tradycji przedwo-

jennych zjazdów numerując swe zjazdy kolejno po 12 

zjazdach KTT i LTP. 

Lata 1903 – 1914 nazwano w historii Towarzyst-

wa złotym wiekiem KTT. W 1906 roku uroczyście 

otwarto Dom KTT, istniejący do dzisiaj, przy obecnej 

ulicy Straszewskiego. Historia tego Domu to temat na 

odrębne opracowanie. Towarzystwo wydawało Czaso-

pismo Techniczne ukazujące się, z różnymi przer-

wami, do dzisiaj. Publikowali w nim najwybitniejsi 

inżynierowie i profesorowie. KTT miało ogromny 

wpływ na najważniejsze dla miasta decyzje: budowa 

wodociągów i kanalizacji, przebudowa biegu rzeki 

Rudawy, odwodnienie Błoń, zabezpieczenie przeciw-

powodziowe, wytyczanie nowych ulic i arterii, budo-

wa miejskich obiektów i budynków, budowa mostów, 

oczyszczalni ścieków itd. 

Wybuch wojny w 1914 roku przerywa dzia-

łalność KTT. Inżynierów powołano do wojska – 

trafiali oni do artylerii i do saperów. Wielu z nich 

zginęło. KTT wznowiło działalność w 1917 roku, ale 

dopiero od 1919 roku nastąpiło wyraźne ożywienie. 

Scalanie ziem polskich i obrona granic, budowa 

przemysłu odrodzonej Polski odbywały się z dużym 

zaangażowaniem członków KTT. Utworzono wiele 

kół terenowych (np. Oświęcim, Olkusz, Zakopane). 

Ważną sprawą było opracowywanie ustaw gospo-

darczych. Prezesami KTT byli wybitni inżynierowie 
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okresu międzywojennego w tym pięciu profesorów 

utworzonej Akademii Górniczej. 

W okresie międzywojennym modyfikacji uległ 

charakter działalności KTT. Inżynierowie, na skutek 

specjalizacji i rozwoju techniki, organizowali się w od-

rębnych stowarzyszeniach technicznych. Krakowskie 

oddziały tych stowarzyszeń współpracowały z KTT. 

Mnożące się stowarzyszenia przejmowały wiele funkcji 

KTT. Krakowskie Towarzystwo Techniczne było coraz 

liczniejsze, ale też stało się elitarnym klubem inży-

nierów. Działalność Towarzystwa przekształcała się 

w forum dyskusyjne, spotkania towarzyskie. Ale też 

opracowywano memoriały, organizowano odczyty, 

konferencje i wystawy okolicznościowe. Wydawano, 

z okazji rocznic, księgi pamiątkowe. Te właśnie księgi 

pozwalają obecnie odtwarzać historię Towarzystwa. 

Druga wojna światowa spowodowała odejście na 

front wielu, zwłaszcza młodych, inżynierów. Około 

10% członków KTT zginęło w trakcie działań wo-

jennych. Wielu rozproszyło się po świecie. 

Po wojnie Towarzystwo wznowiło działalność. 

Prezesem został Czesław Boratyński, członkami władz 

zostali wybitni inżynierowie a także profesorowie 

Politechniki Krakowskiej, Akademii Rolniczej i Aka-

demii Górniczej. Wznowiono wydawanie Czasopisma 

Technicznego. Istotną sprawą był remont odzyskanego 

Domu KTT. Rozpoczęto cykl odczytów związanych 

głównie z odbudową przemysłu ze zniszczeń wo-

jennych. KTT włączyło się w utworzenie wydziałów 

politechnicznych w Krakowie. Dom KTT udostępnił 

swe pomieszczenia dla organizacji Politechniki Kra-

kowskiej. 

Rozpoczęły się wkrótce kłopoty z nową władzą 

polityczną dążącą do likwidacji przedwojennych orga-

nizacji i towarzystw. Sytuacja Towarzystwa wyraźnie 

się pogorszyła. Mimo, iż KTT chciała współpracować 

z krakowską Naczelną Organizacją Techniczną – ta 

ostatnia nie uzyskała jednak na współpracę akceptacji 

centrali. Pomieszczenia Domu KTT zaczęły zajmować 

agendy NOT, a Towarzystwo nie miało na to żadnego 

wpływu. Terror polityczny lat 1948 – 49 powodował 

odejście członków KTT obawiających się o swe bez-

pieczeństwo. W 1949 roku nastąpiła farsa nazwana 

samorozwiązaniem się KTT. Zorganizowano, nie wia-

domo przez kogo (nie ma list obecności), trzy walne 

zebrania w jednym dniu, które podjęły uchwałę o roz-

wiązaniu się KTT. Naruszono Statut KTT, a protokoły 

z tych zebrań świadczą o całkowitym lekceważeniu 

prawa. Uznano, że KTT już nie istnieje a Dom Tech-

nika KTT przejęła Naczelna Organizacja Techniczna. 

Bezprawie było tak oczywiste, że w Księgach 

Wieczystych, aż do 1993 roku, figurował zapis, że 

własność nieruchomości jest wpisana na rzecz 

Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. 

W 1991 roku, żyjący członkowie KTT, a było ich 

osiemnastu, wznowili działalność Towarzystwa. 

W odpowiedzi na to Zarząd Główny NOT w War-

szawie przejął Dom KTT doprowadzając, na pod-

stawie kwestionowanych dokumentów z lat 49 – 50, 

do zmian we wpisie w Księdze Wieczystej. Ta sprawa 

jest obecnie rozpatrywana przez Sąd Okręgowy 

w Krakowie. 

Prezesem odrodzonego KTT został Kazimierz Ko-

siński, który w 1948 roku pełnił funkcję sekretarza 

Towarzystwa. Kolejnym prezesem został Jerzy Banaś, 

a po nim funkcję tę powierzono niżej podpisanemu. 

KTT wznowiło wydawanie Czasopisma Technicznego, 

które ukazuje się dość nieregularnie w miarę pozys-

kiwania artykułów i środków finansowych. Towarzys-

two organizuje odczyty, konferencje okolicznościowe, 

współpracuje z kilkoma branżowymi stowarzyszeniami. 

Stara się utrzymywać dobre kontakty z krakowskim 

środowiskiem inżynierskim skupionym w Krakowskiej 

Radzie NOT. Jest w konflikcie sądowym z Zarządem 

Głównym NOT – a sprawa dotyczy Domu KTT. 

Wydaje się, że jest szansa na odzyskanie tej nie-

ruchomości, gdyż Sąd uznał, że obecna KTT jest 

tożsama z przedwojennym Towarzystwem. 

W roku 2006 obchodzona będzie 100 rocznica 

oddania do użytku Domu KTT nazywanego obecnie 

Domem Technika. Uroczystość tą zorganizują wspól-

nie Zarząd KTT i Zarząd Krakowskiej Rady NOT. 

Krakowskie środowisko inżynierskie nie chce po-

działów, chce wspólnie działać dla dobra inżynierów 

i techników. Jesteśmy przekonani, że nam się to uda. 

Kończąc te wspominki chciałbym przekazać 

wszystkim Czytelnikom Nowego Kuriera jak najser-

deczniejsze życzenia świąteczne. Niech Boża Dziecina 

wszystkim błogosławi, niech Święta te będą miłe 

i pogodne, niech pokój zapanuje na świecie, w krajach, 

w rodzinach, w sercach wszystkich ludzi. 

Wiesław Blaschke 
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Wiesław S. Blaschke 

Politechnika Śląska – The Silesian University 

of Technology 

 

Jesteśmy w okresie świąteczno – noworocznym, 

a więc o górnictwie pisać nie będę. Chciałbym nato-

miast zapoznać Czytelników z jednym z moich miejsc 

pracy. W Nowym Kurierze, przy moim nazwisku, 

podawane jest, że pracuję w Politechnice Śląskiej. Jest 

to moje pierwsze miejsce pracy, drugim jest Polska 

Akademia Nauk. W myśl polskiego prawodawstwa 

profesorowie maja prawo być zatrudnieni w dwóch 

miejscach pracy na tzw. pełnych etatach. Od kilku lat 

jestem zatrudniony w Katedrze Przeróbki Kopalin 

i Utylizacji Kopalin, działającej w ramach Wydziału 

Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. I o tej 

Uczelni chciałbym przekazać Czytelnikom kilka in-

formacji. 

Politechnika Śląska jest jedną z największych 

uczelni technicznych w Polsce. Zatrudnia ponad 1700 

nauczycieli akademickich, w tym ponad trzystu pro-

fesorów i doktorów habilitowanych. Na dwunastu 

wydziałach prowadzonych jest 34 kierunków studiów 

kształcących studentów w ponad 140 specjalnościach. 

Od początku działalności Politechniki studia ukończy-

ło prawie 110 tysięcy absolwentów. W roku aka-

demickim 2005/2006 na wszystkich rodzajach studiów 

i kierunkach kształci się ponad 33 tysięcy studentów. 

W Uczelni działają Wydziały: Architektury; Au-

tomatyki, Elektroniki i Informatyki; Budownictwa; 

Chemiczny; Elektryczny; Górnictwa i Geologii; Inży-

nierii Materiałowej i Metalurgii; Inżynierii Środowiska 

i Energetyki; Matematyczno-Fizyczny; Mechaniczny; 

Technologiczny; Organizacji i Zarządzania; Transpor-

tu. Wydziały składają się z Instytutów i Katedr, a te 

z kolei z Zakładów i Pracowni. Przestawienie poszcze-

gólnych jednostek jest w tak krótkim tekście niemoż-

liwe a nawet niecelowe, gdyż informacje te można 

znaleźć na stronach internetowych Politechniki Ślą-

skiej (www.polsl.pl). Tam też odsyłam zainteresowa-

nych czytelników. 

Politechnika Śląska powstała co prawda po 

drugiej wojnie światowej ale nawiązuje do tradycji 

akademickich wywodzących się z Politechniki Lwow-

skiej. Pierwszy w historii Politechniki akademicki sto-

pień inżyniera mechanika uzyskał Franciszek Lęcznar 

na podstawie ukończonych studiów w Politechnice 

Lwowskiej i egzaminu dyplomowego w Politechnice 

Śląskiej w Gliwicach. Ale to nie jedyne związki 

z Lwowem. W Gliwicach osiedlano ewakuowanych ze 

Lwowa pracowników i studentów byłej Politechniki 

Lwowskiej i Uniwersytetu Lwowskiego. We wspom-

nieniach z tamtych lat można przeczytać, że w lipcu 

1946 roku rozentuzjazmowana młodzież Politechniki 

na rękach przeniosła z tej Uczelni do przyznanych 

mieszkań niektórych lwowskich profesorów, którzy 

przyjechali do Gliwic. Postanowiono stworzyć dziel-

nicę akademicką i już w roku akademickim 46/47 

posiadano odpowiednie budynki uczelniane i miesz-

kalne (kilka wilii, kilkaset mieszkań, 5 stołówek, 5 

domów akademickich). Władze Uczelni, a zwłaszcza 

pierwszy Rektor prof. Władysław Kuczewski, starali 

się zapewnić podejmującym pracę w Uczelni jak 

najlepsze warunki zwłaszcza mieszkaniowe. W zacho-

wanym zarządzeniu można znaleźć przypisywane do 

tytułów naukowych i stopni służbowych kategorie 

mieszkań: profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni – 5 

pokojowe, zastępcy profesorów i wyżsi urzędnicy – 4 

pokojowe, asystenci i niżsi urzędnicy – 1 pokojowe. 

Takie warunki można było zaoferować w Gliwicach. 
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Niektórym profesorom przyznawano mieszkania 

w willach, w których oni urządzali laboratoria, biura 

konstrukcyjne itp. 

Historia utworzenia Politechniki Śląskiej jest 

jednak bardziej skomplikowana. Przypomnę więc, za 

Wydawnictwem Zarys Historii Politechniki przygo-

towanym z okazji 60-lecia Uczelni kilka ciekawych 

szczegółów. 

Próby powołania uczelni technicznej na Śląsku 

były podejmowane jeszcze w okresie międzywojen-

nym. Sejm Śląski już w 1929 roku podjął formalne 

starania mające na celu utworzenie Politechniki 

Śląskiej w Katowicach. Ówczesny rząd polski sprze-

ciwił się jednak tym zamiarom. Do planów tych 

powrócono w pierwszych miesiącach 1945 roku po 

wyzwoleniu Śląska ale jeszcze przed zakończeniem 

wojny. Powołano Komisję Organizacyjną Politechniki 

Śląskiej. W maju 1945 roku Dekretem Prezydium 

Krajowej Rady Narodowej powołano Politechnikę 

Śląską w Katowicach z tymczasową siedzibą w Kra-

kowie. Politechnika Warszawska też miała tymcza-

sową siedzibę w Lublinie. To były realia pierwszych 

miesięcy po zakończeniu wojny. 

W Krakowie, przy Akademii Górniczej, powo-

łano Komitet Organizacyjny Wydziałów Politech-

nicznych. W Krakowie, w tymczasowej siedzibie 

Politechniki Śląskiej, sprawy administracyjne i finan-

sowe prowadzili etatowi pracownicy Akademii Gór-

niczej, a obsługę pracownicy Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. Organizatorzy Wydziałów Politechnicznych 

i Politechniki Śląskiej uzgodnili formalne przenie-

sienie czterech wydziałów Akademii Górniczej na 

Politechnikę Śląską. Były to Wydziały: Chemiczny, 

Elektryczny, Inżynieryjno – Budowlany, Mechanicz-

ny. Do czasu uzyskania pomieszczeń na Śląsku 

Wydziały te pracowały w Krakowie. 

Politechnika Śląska miała być zlokalizowana 

w Katowicach. Okazało się jednak, że baza lokalowa 

w tym miejscu była niewystarczająca. Nie było też 

możliwości, ze względu na niekorzystne położenie, jej 

rozbudowy. W 1946 roku ukazał się Dekret Prezydium 

Krajowej Rady Narodowej o przeniesieniu siedziby 

Politechniki Śląskiej z Katowic do Gliwic. Zarząd 

miasta Gliwice przekazał Uczelni kilka gmachów i 

budynków oraz zadecydował o utworzeniu dzielnicy 

akademickiej. Wspomniałem już o tym wcześniej. 

Rozpoczęła się więc normalna praca uczelni wyższej. 

Pierwsze dwa lata działalności Politechniki były 

bardzo trudne, ale też i owocne. Pozwoliły też obronić 

się przed pomysłami Ministerstwa Oświaty, które 

miało zamiar ograniczyć ilość działających w Polsce 

uczelni. Istniejące już sale dydaktyczne i ich wy-

posażenie, zbudowane laboratoria zwłaszcza nowo-

cześnie wyposażone laboratorium wytrzymałościowe, 

dobrze urządzone przez samych studentów domy 

akademickie zrobiły wrażenie na komisji ministe-

rialnej. Uznała ona zasadność istnienia Politechniki 

Śląskiej. 

Krakowskie Wydziały Politechniki Śląskiej prze-

niesiono do Gliwic. W 1950 roku utworzono Wydział 

Górniczy. Było to niezwykle ważne, bo właśnie na 

Śląsku pracowały kopalnie węgla kamiennego, rud 

cynkowo – ołowiowych, materiałów budowlanych. 

W kolejnych latach tworzono nowe wydziały. W 1970 

roku działało już jedenaście wydziałów. Uruchamiano 

nowe kierunki, prowadzono studia dzienne, wieczo-

rowe i zaoczne. Nieliczna kadra inżynierska, która 

przeżyła wojnę zaczęła być zasilana zastępami ab-

solwentów Politechniki i innych uczelni. Było to 

bardzo potrzebne, gdyż lata powojenne były okresem 

intensywnego rozwoju krajowego przemysłu. 

Główną siedzibą Politechniki Śląskiej są Gliwice, 

ale zajęcia ze studentami prowadzone są także 

w Zabrzu, Katowicach i Rybniku oraz w ośrodkach 

dydaktycznych w Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Ty-

chach, Sosnowcu i w Żorach. Uczelnia posiada własne 

Wydawnictwo, Bibliotekę Główną liczącą ponad pół 

miliona książek, około 100 tysięcy woluminów cza-

sopism, normy, patenty, literaturę firmową. 

Działają liczne inne jednostki, które trudno wy-

liczyć, kilkadziesiąt organizacji i stowarzyszeń stu-

denckich. Wymienię jeszcze Chór Akademicki, bo 

prowadzi go obecnie kolega z Katedry. Ale jest też 

Zespół Tańca, Zespół Muzyczny, Radio Studenckie. 

Politechnika Śląska powstałą w najbardziej 

uprzemysłowionym regionie Polski jako jego zaplecze 

naukowo – dydaktyczne. Na Śląsku jest 68 miast 

w tym 22 bardzo duże. Żyje tu prawie 5 milionów 

mieszkańców, co daje rekordowe w Polsce zagę-

szczenie – około 400 osób na kilometr kwadratowy. 

Poza górnictwem jest to rozbudowane hutnictwo, 

energetyka, motoryzacja, infrastruktura łączności i.t.d. 

Zasygnalizuję też, że co piąty Polak jest zatrudniony 

w Województwie Śląskim, które zajmuje tylko 12 

tysięcy km kwadratowych kraju. 

Śląsk przechodzi obecnie głębokie procesy res-
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trukturyzacyjne, zwłaszcza w górnictwie i w hutnic-

twie, częściowo w energetyce. Zmiany te rzutują nie 

tylko na obraz regionu, ale też wytyczają kierunki 

dydaktyczno – badawcze mojej Uczelni. Politechnika 

Śląska znakomicie się do tego przystosowuje. Zaw-

dzięcza to ścisłej współpracy z przemysłem, a także 

doskonałej kadrze naukowo – badawczej i organi-

zacyjnej. I oby tak dalej, czego Uczelni a także sobie 

życzę. 

Skoro jestem przy życzeniach to chciałbym wy-

korzystać okazję i złożyć najserdeczniejsze Życzenia 

Noworoczne wszystkim Czytelnikom Nowego Kurie-

ra, Redaktor Naczelnej i Jej Zespołowi, wszystkim 

Publicystom. 

W Nowym Roku życzę Redakcji jak najciekaw-

szych artykułów, udanych spotkań i konferencji 

redakcyjnych, wzruszających wierszy w Kawiarni Pod 

Sufitem, interesujących reportaży oraz jak najściślej-

szej więzi Polonii z Nowym Kurierem. 

Wszystkiego Najlepszego i tradycyjnie Dosiego 

Roku! 
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BLASCHKE Wiesław, Stanisław – ur. 10.06. 1941 w Krakowie; prof. dr hab. inż., górnik (przeróbka surowców mineralnych), dyscyplina: 

górnictwo i geologia, specjalność: gospodarka surowcami mineralnymi, ekonomika pozyskiwania i przetwarzania paliw, pracownik naukowy 
i dydaktyczny. 

Studia: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Górniczy – Przeróbka Mechaniczna (1958–1963), doktorat (1971), habilitacja 

(1983), prof. (2000); Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Studium Doskonalenia Kadr Kierowniczych, Specjalność: Ekonomika i organizacja 

zarządzania przedsiębiorstwem (1982–83). 

Miejsca pracy i pełnione funkcje: KWK Ziemowit (1963); Akademia Górniczo – Hutnicza (1963–1976, 1980–1987), kierownik Pracowni 
Projektowania, Ekonomiki i Organizacji IPiWSM (1974–1976), z-ca dyr. Inst. Wykorzystania Surowców Mineralnych (1975–76); kierownik 

Pracowni Przemysłowej Oceny Złóż Surowców Energetycznych Instytutu Surowców Energetycznych (1980–1982), kierownik Zakładu 

Gospodarki Surowcami Energetycznymi ISE (1982–1987); Polska Akademia Nauk (1976–80, 1986–) kierownik Pracowni Pozyskania i Prze-
twarzania Paliw Zakładu Problemów Energetyki Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (1976–80), z-ca kierownika Zakładu 

Podstaw Gospodarki Surowcami Mineralnymi (1986–88), z-ca dyr. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią (1988–93), kierownik Zakładu Wykorzystania Surowców Mineralnych (1988–96), kierownik Zakładu Przeróbki i Przetwarzania 

Kopalin (1996–98)), kierownik Zakładu Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo – Energetycznego (1998–2006); Zastępca Prezesa Zarządu CZW 

Węglozbyt S.A. (1995–97); doradca Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa (1997–2003); Profesor Politechniki Śląskiej(2003–), 
Wydział Górnictwa i Geologii, z-ca kierownika Katedry Przeróbki Kopalin i Utylizacji Odpadów (2006–). 

Staże zawodowe: krajowe: KWK Wesoła (1964), Jaworznicko Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego (1965), KWK Dębieńsko 

(1969); krótkoterminowe staże zagraniczne: Australia, Bułgaria, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Jugosławia, Niemcy, Rosja, RPA, Słowacja, 

Szwecja, USA, Węgry, Wietnam. 

Członkostwo w Radach Nadzorczych: Państwowa Agencja Węgla Kamiennego (1992–95); Fundacja Energetyka Polska – przew. Rady (1993–97); 
Eco-Carbon – przew. Rady (1996–2000); CZW Węglozbyt S.A. (1998–2006) – przew. Rady (1998–2002); Węglokoks S.A. – przew. Rady (2006–). 

Działalność w Komisjach i Zespołach: Członek Komitetu Naukowego ds. Efektywności Inwestycji i Ekonomiki Procesów Wzbogacania i Uty-

lizacji Kopalin – COBPWiUK SEPARATOR (1972–1974). Członek Zespołu ds. Kompleksowego Wykorzystania Surowców Mineralnych 

(AGH) – sekretarz ds. surowców dla energetyki i chemii (1972–1975). Członek Komisji Normalizacyjnej ds. Mechanicznej Przeróbki Węgla 
(1975–77, 1994–04). Członek Międzyresortowego Zespołu ds. Współpracy z Komitetem Zasobów Naturalnych ONZ (1988–89). Członek 

Komisji ds. Ochrony Kopalni Soli i Miasta Wieliczki Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa (1991–1996). Członek Zespołu 

Ekspertów ds. oceny zdolności produkcyjnych i projektów inwestycyjnych w górnictwie – PARG (1996–1997). Członek ministerialnych 
Zespołów Roboczych i Ekspertów: Komisja ds. opracowania nowej struktury cen węgla. Ministerstwo Przemysłu (przewodniczący Komisji), 

1990; Zespół opiniująco-doradczy ds. restrukturyzacji kopalń węgla kamiennego przy Ministrze Przemysłu, 1991; Zespół ds. opracowania 

ścieżki cenowej dla rozliczeń pomiędzy kopalniami węgla kamiennego a przedsiębiorstwami wytwórczymi elektroenergetyki zawodowej przy 
Ministrze Przemysłu i Handlu – Decyzja nr 46/org/95 (przewodniczący Zespołu), 1995; Zespół ds. oceny handlu węglem kamiennym i po-

zyskiwania technicznych środków produkcji – Decyzja Ministra Przemysłu i Handlu, 1995; Rada Konsultacyjna ds. obrotu węglem kamiennym 

– Decyzja nr 3/org/96, Min. Przem. i Handlu, 1996; Zespół Roboczy dla wypracowania wspólnej praktyki w zakresie wielkości wydobycia 
węgla koksującego i produkcji koksu – Decyzja nr 4/org/96, Min. Przem. i Handlu, 1996; Zespół ds. realizacji porozumienia pomiędzy 

przedstawicielami sektora Górniczego i Elektroenergetycznego przy Ministrze Przemysłu i Handlu – Decyzja nr 108/org/96, 1996; Zespół ds. 

realizacji uchwały Sejmu RP dotyczącej koncepcji uregulowań wzajemnych relacji cenowych pomiędzy energetyką zawodową i górnictwem 

węgla kamiennego – Decyzja nr 4/org/97, Min. Gospodarki; 1997; Podzespół Zadaniowy nr 14 – Energia – Zespół Roboczy ds. węgla 

kamiennego przy Ministrze Gospodarki, 1997; Zespół dla ustalenia zasad kształtowania cen węgla w kontraktach długoterminowych dla 

odbiorców krajowych przy Ministrze Gospodarki, 2000; Zespół Ekspertów w sprawie restrukturyzacji górnictwa (realizacja postanowień 
porozumienia ze związkami zawodowymi z dnia 11.12.2002 r.) Min. Gosp., Pracy i Pol. Społ., 2003. 

Członek Komitetów Naukowych – Polska Akademia Nauk: Nauk Mineralogicznych (1981–88), Gospodarki Surowcami Mineralnymi (1981–), 

Górnictwa (1981–) – sekretarz (1978–81), wiceprzewodniczący (1999–2002), przewodniczący (1996–99, 2003–) Sekcji Wykorzystania 

Surowców Mineralnych; Polska Akademia Umiejętności: członek Międzywydziałowej Komisji Nauk Technicznych (2003–), sekretarz Sekcji 
Górnictwa i Energetyki (2004–). 

Działalność w komitetach organizacyjnych międzynarodowych: Członek (1977–1979) Komitetu Organizacyjnego Thirteenth International 

Mineral Processing Congress (IMPC) Warszawa. Członek (1990–) International Organizing Committee for International Coal Preparation 

Congress – chairman IOC/ICPC (1991–94), w 1994 r. zorganizował w Krakowie 12th ICPC (Sekretarz Naukowy Krajowego Komitetu 
Organizacyjnego, Przewodniczący Krajowego Komitetu Programowego), współorganizował: 13th ICPC w Brisbane – Australia (1998), 14th 

ICPC w Johannesburgu – RPA (2002), 15th ICPC w Pekinie Chiny (2006). Członek Krajowego Komitetu Organizacyjnego i Komitetu 

Programowego 9th International Energy Conference – ENERGEX’02 Kraków 2002. Członek Komitetu Honorowego ECRBM’04 – European 
Conference on Raw Building Materials and Coal (Sarajewo – Bośnia i Hercegowina 2004). Członek Międzynarodowego Komitetu 

Organizacyjnego 5th European Conference ECMH’06 – Planing for Minerals and Major Highways in Europe (Sarajewo – Bośnia i Hercegowina 

2006). Członek Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Mineral Resources of the Slovak Republic (2002, 2005–). Członek 

Międzynarodowego Komitetu Organizacyjnego Konferencji Mineralurgy and Environmental Technologies, Koszyce – Herlany (2005). Członek 

Energy Research Information&Communication Group przy Research Directorate – General, European Commission Bruksela (2003–05). 

Przedstawiciel Polski w Zespole V – 4 (Słowacja, Węgry, Czechy, Polska) Bańska Bystrzyca – Słowacja (2004 –). 

Działalność w komitetach organizacyjnych krajowych: Członek Komitetów Organizacyjnych cyklicznych krajowych konferencji: „Krakowskie 
Konferencje Przeróbki Kopalin”, „Zagadnienia Surowców Energetycznych i Energii w Gospodarce Krajowej”, Fizykochemiczne Problemy 

Mineralurgii”, „KOMEKO – KOMAG”, „Międzynarodowe Konferencje Przeróbki Kopalin” – organizowane w Polsce, „Automatyzacja 

Procesów Przeróbki Kopalin”. 

Członkostwo w Stowarzyszeniach: Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH (1963–) – członek Zarządu (1971–1982), sekretarz SW 
(1973–1975), wiceprzewodniczący SW (1975–1977). Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (1991–). Członek Polskiego 

Komitetu Światowych Kongresów Górniczych (1991–). Członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin (1995–) – wiceprezydent (1997), 

prezydent (1998), prezes (2000–). Członek (1964–) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Zarząd Główny: członek Prezydium 
(1981–86), wiceprezes (1986–92), członek (1992–), Zarząd Oddziału Kraków: sekretarz (1972–80), wiceprezes (1980–90), prezes (1990–94). 

Członek (1991–) Lions Club Kraków Stare Miasto – wiceprezydent (2001–03), prezydent (2003–04); Lions Clubs International District 121 
Poland: przewodniczący Strefy Małopolskiej (2004–2005), wicegubernator (2005–2006), gubernator (2006–). Członek (1992–) Krakowskiego 

Towarzystwa Technicznego – wiceprezes (1994–97, 1999–03), prezes (2003–). Naczelna Organizacja Techniczna, Rada Główna: członek 

(1975–76, 1987–90), członek Prezydium Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej (1982–1984), członek komitetu NT (Głównej Komisji) 

d/s Polityki Surowcowej (1987–1990, 1994–1996), Rada O/Kraków: członek (1976–99, 2003–), sekretarz (1981–84), wiceprezes (1984–90, 

2006–), członek Zarządu (2004–). Spółdzielczość Mieszkaniowa (1976–90) – przewodniczący Rady SM Kościuszko w Krakowie (1980–84), 

przewodniczący Rady Woj. Związku SM w Krakowie (1983–90), członek Rady Centralnego Związku SBM (1986–90). 



 

Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: Zeszyty Naukowe AGH Górnictwo – z-ca red. serii Prace Instytutu Przeróbki Surowców 

Mineralnych (1973-1979); Przegląd Górniczy – redaktor działowy (1983-); Gospodarka Surowcami Mineralnymi – sekretarz Redakcji (1984– 
1995), członek Rady Redakcyjnej (1995-); Technika Poszukiwań Geologicznych – członek Rady Redakcyjnej (1988-2000); Physicochemical 

Problems of Mineral Processing – Editorial Board (2003-); Studia - Rozprawy - Monografie Instytutu GSMiE PAN – redaktor naczelny (1988-); 

Sympozja i Konferencje Instytutu GSMiE PAN – redaktor naczelny (1992-); Polityka Energetyczna – członek Rady Redakcyjnej (1998-); 
Inżynieria Mineralna – redaktor odpowiedzialny (2000-); Biuletyn Górniczy GIPH – członek Rady Programowo – Naukowej (2002-); 

Czasopismo Techniczne KTT – redaktor techniczny (2001-). Kwartalnik Górnictwo i Geologia. Pol. Śl. – członek Rady Programowej (2006-). 

Od stycznia 2005 roku współpracuje (publicysta) z Kanadyjskim Nowym Kurierem (Polish – Canadian Independent Courier). 

Nagrody i odnaczenia. Nagrody Ministra: Szkolnictwa Wyższego (1964), Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1975, 1980, 1982, 1986), 
Edukacji Narodowej (1988); nagr. im. prof. W. Budryka (1971); 17 nagród Rektora AGH. Odznaczenia państwowe: Krzyż Oficerski (2003) 

i Kawalerski (1987) Orderu Odrodzenia Polski; Złoty (1980) i Srebrny (1972) Krzyż Zasługi; Medal 40-lecia (1984); Odznaka Tysiąclecia 

Państwa Polskiego (1965, 1968). Odznaki: Zasł. dla woj. Katowickiego - złota (1985); Zasł. dla Ziemi Krakowskiej – złota (1977), srebrna 
(1974); Zasł. dla Miasta Krakowa - złota (1976); Zasł. Działacz Ruchu Spółdzielczego (1985); Honor. Odzn. CZSBM – złota (1984), srebrna 

(1981); Honor. Odzn. NOT – złota (1979), srebrna (1975); Zasł. dla Górnictwa złota (1990), srebrna (1989); Honor. Odzn. SITG – złota (2006), 
srebrna (1995); Zasł. dla Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej – złota (1995); Zasłużony Działacz SITG (1975). 

Słowackie odznaczenie Za zásluhy o Slovenskú Banickú Spoločnosť (2004). Odznaczenia Lions Clubs International USA – President’s 

Diamond Challenge Award (2004, 2006), Zone Chairperson Award (2005), President’s Appreciation Award (2006), Special Award Medal 
(2006), Melvin Jones Fellow (2006). 

Posiada Honorową Szpadę Górniczą nadaną przez Ministra Przemysłu i Handlu (1992), Honorowy Kordzik Górniczy PZZ Kadra (1996) oraz 

stopnie Dyrektora Górniczego (I st. – 1980) i Generalnego Dyrektora Górniczego (III st. – 1987, II st. 1989, I st. – 1990). 

Zainteresowania naukowe: -1) ekonomika wzbogacania surowców mineralnych – optymalizacja technologiczno-ekonomiczna wzbogacania 
węgli energetycznych i koksowych w układzie producenci – użytkownicy, metoda określania opłacalności wzbogacania, wprowadzenie pojęć 

sprawności ekonomicznej wzbogacania, wartości produkcji węgla, krzywych charakterystyk cieplnych węgla, schematów ekonomicznych 

zakładów przeróbczych; -2) ekonomika funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego – wprowadzenie systemu cen na węgiel kamienny (for-
muły sprzedażne, pojęcia poziomu i struktury cen), opracowanie systemu liczenia kosztów pozyskania produktów handlowych, określanie 

parytetów importowych węgli, dostosowanie krajowego górnictwa do zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, metoda wyznaczania rentow-

ności kopalń; -3) grawitacyjne wzbogacanie drobnych ziarn mineralnych – badania rozdziału we wzbogacalnikach strumieniowo-wach-
larzowych (fluidyzacyjna hipoteza przebiegu procesu), opracowanie technologii wzbogacania strumieniowego węgla, galeny, żelgrudy niklowej; 

-4) gospodarka surowcami mineralnymi – prace nad budową modeli gospodarki surowcami, oceny bazy paliwowo-energetycznej kraju, 

prognozy rozwoju górnictwa kopalin stałych, tworzenie kombinatów górniczo-przetwórczych, opłacalność eksportu węgla, organizacja handlu 
węglem, analiza problemów świadczenia usług wzbogacania, popularyzacja ekonomicznych zagadnień reformy górnictwa węgla kamiennego. 

Prowadzi wykłady z zakresu: przeróbka mechaniczna; wzbogacanie rud; przeróbka węgli; ekonomika przeróbki surowców mineralnych; 

gospodarka zasobami; ochrona złóż i środowiska, gospodarka surowcami mineralnymi; teoria potrzeb i konsumpcji; marketing surowców 

mineralnych. 

Publikacje. Posiada ponad 360 publikacji w tym: 3 książki, 3 skrypty, 11 monografii, 37 rozdziałów w podręcznikach zbiorowych, 5 patentów, 
51 referatów na międzynarodowych konferencjach i kongresach, 115 referatów na krajowych konferencjach i sympozjach, 146 opracowań 

niepublikowanych, 52 publikacje prasowe. Najważniejsze publikacje: książki – Poradnik Górnika tom V (cztery rozdziały) Wyd. Śląsk 1976; 

Surowce Mineralne Świata tomy 1 – 16 (26 rozdziałów dot. technologii przeróbki mechanicznej rud Zn, Pb, Cu, Fe, Be, Li, Ba, F, Sn, Cr, Zr, Ti, 
Mo, V, Ni, Co, Mn, B, S, P2O5, K2O, FeS2, torfu, węgla brunatnego) Wyd. Geologiczne. 1976 – 1985; Technika Wzbogacania Grawitacyjnego 

(3 tomy): Wzbogacanie Strumieniowe Wyd. Śląsk. 1999, Wzbogacalniki Strumieniowe Wyd. IGSMiE PAN. 1999, Stoły Koncentracyjne Wyd. 

IGSMiE PAN. 2001; monografie: Metodyka optymalizacji wykorzystania surowców mineralnych w procesach przeróbki I przetwórstwa 1991, 
Technologie czystego węgla 1995, System cen energetycznego węgla kamiennego (2000), Możliwości funkcjonowania kopalń węgla kamien-

nego w Polsce w świetle przepisów UE 2004; skrypty AGH: Technika wzbogacania węgla (1979,1986, 1987), Maszyny i urządzenia 

w przeróbce kopalin – Sita (1989), Flotowniki (1990); ważniejsze artykuły: Calorific Value Curves for Steam Coal. Gospodarka Surowcami 
Mineralnymi nr 2, 1994; Comparison of Costs for Different Levels of Coal Cleaning for Coal Preparation Plants in Poland. Coal Preparation. 

A Multinational Journal. Vol. 16. 1995; Problemy cen, kosztów pozyskania i jakości węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji górnictwa. 

Przegląd Górniczy nr 9. 1998; Cenotwórstwo węgla kamiennego. Cz. 1–12. Wiadomości Górnicze 1998-1999; Coal mining industry restruc-
turing in Poland: implications for the domestic and international coal market. Applied Energy Vol. 64. 1999; Clean Coal Preparation Barriers 

in Poland. Applied Energy vol. 74, 2003; Hard Coal as a Source of Clean Energy in Poland. WEC Sydney. Australia. 2004. Perspektywy węgla 

w gospodarce świata i Polski – szanse polskiego węgla w Unii Europejskiej. Polityka Energetyczna nr 8. 2005. 

Referaty prezentowane na zagranicznych konferencjach (autor lub współautor) – Australia – Brisbane (1998), Sydney (2004); Bułgaria – Warna 
(1981), Sofia (1994); Bośnia i Hercegowina – Sarajewo (2004, 2006); Bahrain – Manama (1998); Chiny – Pekin (1990, 1992, 1996, 2004, 

2006), Yanzhan (1993); Czechy – Ostrawa (V 2000, VI 2000, 2004, 2005); Francja – Paryż (1973); Indie – Madras (1982); Japonia – Tokio 

(1990), Osaka (2004); Jugosławia – Belgrad (1985), Opatija (1986), Bor (1991); Korea – Seul (1993); Peru – Arequipa (2001); Portugalia – 
Lizbona (2004); RPA – Witbank (2001); Słowacja – Bańska Bystrzyca (1992, 1995), Bratysława (1993), Demianowska Dolina (1999, 2002, 

2004, 2005), Herlany (2000, 2005); Turcja – Ankara (1998); USA – Las Vegas (1980, VII 2000, X 2000); Węgry – Budapeszt (1991); Włochy – 

Cagliari (1996). 

Publikuje teksty popularne, eseje, opinie, udziela wywiadów lub krótkich wypowiedzi w czasopismach: Gospodarka Śląska, Nafta Gaz Biznes, 
Nowy Przemysł, Nowy Kurier, Trybuna Górnicza, Robotnik Śląski, Kurier Związkowy, Solidarność Górnicza, Kadra, Górnik, Dziennik 

Zachodni, Puls Biznesu, Wieści, Raport, Energetyka Cieplna i Zawodowa, Koncern (PKE), Gigawat Energia, a także sporadycznie w: Polityka, 

Rzeczypospolita, Gazeta Wyborcza, Przegląd Techniczny, Nowe Życie Gospodarcze, NIE, Nasza Polska, Gazeta Prawna, Profit. 

Hobby: literatura (kultury starożytne, kosmologia, religie, sf), brydż, podróże do dalekich krajów, fotografia. 

Adres: e-mail:viesbla@min-pan.krakow.pl 

Noty biograficzne: 

1. Złota Księga Nauki Polskiej 2000. Naukowcy przełomu wieków. Helion. 2001. 

2. Kto jest kim w Polsce nowego milenium. Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza. 2002. 

3. Złota Księga Nauk Technicznych. Polski Instytut Biograficzny. 2003. 

4. Kto jest kim w polskim górnictwie węgla kamiennego. Wydawnictwo Górnicze. 2004. 

5. Wielka Księga 85-lecia AGH. Polski Instytut Biograficzny. 2004. 

6. Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy. PIB. 2006. 

7. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny T.V. Ośrodek Przetwarzania Informacji. 2006. 

 



1. Kopalnia „Charlotte” – 1910 r. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=ryd)

2. Skonsolidowana kopalnia „HOYM-LAURA”. Szyb „Oppurg”, szyb „Grundman” w budowie, kotłownia 1916 r. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=ryd)

3. KWK Brzeszcze. Kopalnia od strony sortowni. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=brz)

4. Kopalnia „Charlotte”. Szyb „Leon” oraz budynki zakładu przeróbczego 1909-1914 r. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=ryd)

5. Dawny budynek wagi drobnicowej kopalni „Charlotte” obecnie Izba Pamięci. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=ryd)

6. Widok ogólny kopalni „Rydułtowy” zdjęcie współczesne. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=ryd)

7. KWK „Piast”. Obiekty budowanego Zakładu Wzbogacania Miałów. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=pia)

8. KWK „Brzeszcze - Silesia” Ruch I. Zakład przeróbczy. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=brz)

9. Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK „Halemba”. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=hal)

10. KWK „Jankowice”. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=jan)

11. KWK „Marcel”. (http://www.kwsa.pl/oddzial/album.php?ind=mar)

Opisy zdjęć:


